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1 Indledning 

Langeland kommune har med kommunalbestyrelsesbeslutning af 10. september 

2012 bestemt at fremme kystbeskyttelsessag ved Hou Nordstrand for sikring mod 

oversvømmelse. Luftfoto for Hou Nordstrand er vist i Figur 1.1. 

Sagen er fremmet i henhold til kystbeskyttelsesloven. I henhold til kystbeskyttel-

sesloven skal der afholdes borgermøde om kystbeskyttelsen. Efter borgermødet vil 

kommunalbestyrelsen igen skulle afgøre om sagen skal fremmes videre eller stop-

pes. 

Denne rapport indeholder forundersøgelse og skitseprojekt for kystbeskyttelse i 

form af dige ved Hou Nordstrand til brug for borgermøde og eventuel videre sags-

behandling og gennemførelse af kystbeskyttelsen. 

Flere dige placeringer har været foreslået. Kommunalbestyrelsen har valgt at følge 

Kystdirektoratets anbefaling af nordlig dige placering, hvor diget etableres over en 

projektstrækning på ca. 250 m lang strækning som forlængelse af eksisterende dige 

mod syd, se Figur 1.2. 

Diget antages placeret tilbagetrukket på eksisterende begroet vold ved strandens 

bagkant, således at den brede stand foran diget bibeholdes. Under højvande vil di-

get være bølgeeksponeret og med placering i strandmiljø vurderes det nødvendigt 

at digets forside forsynes med stenbeskyttelse. Bagside og kerne af diget opbygges 

med lermateriale. Hele diget dækkes med muldlag, og sås med græs. 

 

Den 14. november 2012 afholdt Langeland Kommune og COWI indledende møde 

om forundersøgelse og skitseprojektering af kystbeskyttelsen. I forlængelse af mø-

det besigtigedes Hou Nordstrand. På besigtigelsen deltog fra Langeland Kommune: 

Biolog Astrid Ejlersen og fra COWI: Kystingeniør Andreas Roulund.  

For skitseprojektet er følgende tegninger udarbejdet: 

› A034855-T001 Plan. Luftfoto 2012 

› A034855-T002 Plan. Luftfoto 2008 



   
8 HOU NORDSTRAND DIGE 

http://projects.cowiportal.com/ps/A034855/Documents/3 Projekt dokumenter/RP-001/1.0/A034855-RP-001_1.0. Forundersøgelse og skitseprojekt.DOCX 

› A034855-T010 Snit A-A, B-B og C-C 

Tegninger er vedlagt i Bilag A. 

 

Figur 1.1 Hou Nordstrand. Luftfoto 2012. DDOland, Copyright COWI. 
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Figur 1.2 Højdekort over Hou Nordstrand med indtegning af nordlig dige placering an-

befalet af Kystdirektoratet. 
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2 Oversvømmelsesrisiko 

I forbindelse med udtalelse af 23. februar 2011 har Kystdirektoratet ved en scree-

ning af oversvømmelsesrisikoen vurderet, at der er en risiko for oversvømmelse fra 

havet ved Hou Nordstrand i området nordvest for eksisterende dige. Kystdirektora-

tet skriver i udtalelsen at der således er et behov for højvandsbeskyttelse af områ-

det. 

2.1 Ekstremhøjvande og vandstandsstigning 

Kystdirektoratet har tidligere i sagsforløbet vurderet ekstrem højvande med 50 års 

retur periode til +1,45 m DVR 90. Vurderingen er baseret på ekstrem statistik for 

Slipshavn og Korsør som kan findes in Ref. /1/. 

Ligeledes har Kystdirektorat vurderet forventet vandstandsstigning i de kommende 

50 år til en stigning på 0,45 m som følge af global opvarmning. 

Både ekstremhøjvande og vandstandsstigning bruges i nærværende forundersøgel-

se og skitseprojekt. 

Som designvandstand anvendes ovennævnte ekstremhøjvande med 50 års returpe-

riode med tillæg for vandstandsstigning de næste 50 år, svarende til vandstand på 

+1,90 m DVR 90. 

2.2 Højdemodel 

Figur 2.1 viser COWIs højdemodel DDOland for det nordlige Langland, mens Fi-

gur 2.2 viser området omkring Hou Nordstrand. Højdemodellen er baseret på 

flyopmåling i 2006 og har horisontal opløsning på 2.0 m. Af figurerne ses at store 

dele af sommerhusområderne er beliggende under fremtidig niveau for et design 

ekstrem højvande på 1.9 m. 

Det ses tillige at den eksisterende strandvold nord for det eksisterende dige ikke er 

tilstrækkelig høj til at sikre mod oversvømmelse. 

Kystdirektoratets vurdering af oversvømmelsesrisikoen kan derfor bekræftes. 
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Baseret på højdemodellen illustrerer Figur 2.3 til Figur 2.6 lavtliggende områder 

der vil være oversvømmelsestruede afhængig af højvandsstanden.  

 

Figur 2.1 Højdemodel for nordlige Langeland. DDOland, Copyright COWI. 

 

 

Figur 2.2 Højdemodel omkring Hou Nordstrand. DDOland, copyright COWI. 
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Figur 2.3 Højdemodel. Niveau under 1.5 m DVR90. DDOland, Copyright COWI. 

 

 

Figur 2.4 Højdemodel. Niveau under 1.7 m DVR90. DDOland, Copyright COWI. 
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Figur 2.5 Højdemodel. Niveau under 1.9 m DVR90. DDOland, Copyright COWI. 

 

 

Figur 2.6 Højdemodel. Niveau under 2.1 m DVR90. DDOland, Copyright COWI. 
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3 Kystbeskrivelse 

3.1 Besigtigelse 

Hou Nordstrand blev besigtiget 14. november 2012. Besigtigelsen havde fokus på 

etablering af dige opbygget på eksisterende begroet vold ved strandens bagkant.  

Strandvolden er generelt vildt begroet, men enkelte steder gennembrudt og græs-

beklædt for at skabe adgang mellem stranden og bagvedliggende sommerhuse. 

Stranden fremstår som blandet sand og ral strand. Fra syd mod nord langs projekt-

strækningen øges strandbredden. 

Stranden foran det eksisterende dige syd for projektstrækningen er smal. Det sydli-

ge dige er afsluttet med skråt knæk ind i landet, således at der her dannes en brede-

re standlomme. Dette knæk afsluttes mod eksisterende højereliggende terræn. 

Stranden bærer ikke præg af igangværende erosion, hvilket er i overensstemmelse 

med at stranden historisk er i tilvækst. 

Figur 3.1 til Figur 3.9 viser foto taget under besigtigelsen ved gennemgang af pro-

jektstrækningen fra syd mod nord. 
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Figur 3.1 Eksisterende stenforstærket dige ved projektstrækningens sydlige ende. Dige 

afsluttes mod begroet højereliggende terræn. 

 

 

Figur 3.2 Sand og ral strand ved projektstrækningens sydlige ende. 
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Figur 3.3 Sydlig projektstrækning set mod syd. 

 

 

Figur 3.4 Projektstrækning set mod nord. 
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Figur 3.5  Projektstrækning set mod nord. 

 

 

Figur 3.6 Projektstrækning set mod nord. 
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Figur 3.7  Projektstrækning set mod nord. 

 

 

Figur 3.8 Projektstrækning set mod nord. 
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Figur 3.9 Blandet sand og ral strand i nordlige ende og nord for projektstrækning. 

3.2 Historisk og fremtidig kystudvikling 

Hou Nordstrand er beliggende på nordspidsen af Langeland. Projektstrækningen 

forløber over et knæk i kysten med kysten orienteret mod nordøst. 

Figur 3.10 og Figur 3.11 viser historisk kystudvikling på Langelands nordkyst og 

omkring projektstrækningen. Af Figur 3.11 ses en tilvækst ved projektstrækningen 

på ca. 20 m fra 1864 til 2002, svarede til en gennemsnitlig tilvækst på 15cm/år. 

Den historiske tilvækst af kysten må forventes at fortsætte.  

Vandstandsstigning som følge af global opvarmning vil på sigt føre til en generel 

tilbagerykning af de danske kystlinjer. Antages for de næste 50 år en gennemsnitlig 

vandstandsstigning på 9 mm per år og en typisk hældning af forstranden på 1:10 vil 

vandstandsstigningen give kysttilbagerykning på i størrelsesorden 5 m. Dette ses at 

være i samme størrelsesorden, men mindre end den forventede historiske kysttil-

vækst i samme periode. Samlet set vurderes kysten således at have en forsat mindre 

tilvækst. 

Kyststrækningen er overordnet set ikke truet af kysterosion. Dette udelukker ikke 

at enkeltstående kraftige storme som eksempelvis stormen og højvandet i 2006 for 

en periode kan erodere i kystprofilet og kystvegetationen. Dette ses af luftfotoene 

Figur 3.12 til Figur 3.14 fra henholdsvis 2004, 2008 og 2012. Effekten af storm og 

højvande i 2006 ses tydeligt i kystvegetationen, der i 2008 er væsentligt reduceret i 

forhold til 2004 og 2012. 

Endelig bemærkes, at der generelt er en bølgeformet variation i strandbredden. Så-

danne 'bølger' har tendens til at vandre, således at der på et givent sted naturligt 

over en årrække vil forekomme variation i strandbredden. 
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Figur 3.10 Kysttilvækst på Langelands nordkyst med nyt marint forland. 1864 til 2002. Fra 

kystdirektoratet hjemmeside. 

 

Figur 3.11 Kysttilvækst omkring projektstrækning. 1864 til 2002. Fra kystdirektoratet 

hjemmeside. 
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Figur 3.12 Luftfoto 2004. 

 

Figur 3.13 Luftfoto 2008. 
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Figur 3.14 Luftfoto 2012. 

3.3 Bølgeforhold 

Hou Nordstrand er eksponeret for bølger fra Storebælt mod nord og Smålandsfar-

vandet mod sydøst. Disse bølger vil bryde i kystzonen og vil derfor være begrænset 

af den aktuelle vandstand/vanddybde umiddelbart foran diget. 

Stranden foran diget vil kunne påvirkes og delvist eroderes under en storm. Som 

design forhold antages stranden umiddelbart foran diget at være beliggende i kote 

+0,5 m DVR 90 i den sydlige ende af projekt strækningen, øgende til kote +1,5 i 

den nordlige ende. 

Antages på dybt vand en signifikant bølgehøjde på Hs = 3 m typisk for farvandet, 

vil denne ud for diget være reduceret til Hs = 1,2 m i den sydlige ende og Hs = 0,6 

m i den nordlige ende for design vandstand på +1,9 m. På grund af brydning er be-

regningen kun lidt følsom for bølgehøjden på dybt vand. 
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4  Skitseforslag 

Skitseforslaget omfatter et stenforstærket jorddige placeret i forlængelse af eksiste-

rende sydlige dige. Udstrækningen af diget skal sikre, at diget mod nord ikke 

bagløbes ved højvande. Det foreslås at diget føres mod nord indtil det eksisterende 

terræn er beliggende i kote +2,0 m DVR90.  

På grund af højereliggende terræn ved det sydlige diges afslutning stødes det nye 

dige ikke direkte mod det eksisterende dige, men i stedet til det højere liggende 

terræn.  

Af luftfoto fra 2004, 2008 og 2012 ses vegetationslinjen mellem strand og bagland 

at være længst tilbagetrukket i 2008 som følge af storm og højvande i 2006. Vege-

tationslinjen for 2008 bruges derfor til fastlæggelse af afsætningslinjen for det nye 

dige. 

Digeplacering og udstrækning fremgår af tegning A034855-T-001, Bilag A. Samlet 

digelængde er 265 m.  

Det eksisterende dige mod syd har kronekote i kote +2,50 m DVR90. Det vil ikke 

give større beskyttelse mod oversvømmelse af baglandet at anvende højere krone-

kote for Hou Nordstrand dige, da oversvømmelse af de bagvedliggende områder, 

da stadig kan ske over det sydlige dige.  

Det foreslås derfor at Hou Nordstrand dige anlægges med samme kronekote på 

+2.5 m DVR90, som anvendt for det sydlige dige.  

Højvande med 50 års returperiode er estimeret til +1,45 m DVR90 i 2013, stigende 

til +1,90 m DVR90 i 2063 som følge af klimaændringer. Digets overhøjde i forhold 

til vandstanden for en 50 års hændelse er således 1,05 m i 2013, faldende til anslået 

0,6 m i 2063. Digets overhøjde på 0,6 m ved indregning af klimaændringer er vur-

deret acceptabel i forhold til digets stabilitet under bølgeopløb. 

Under en 50 års hændelse vil bølgeopløb på digets forside kunne føre til at vand fra 

enkeltbølger overskyller digets krone. For forholdene i dag uden klimaændringer, 

vil digets overhøjde sikre meget begrænset bølgeoverskyl. Inddrages klimaændrin-
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ger reduceres overhøjden, hvilket øger bølgeoverskyllet for en højvandssituation i 

2063. 

På grund af digets placering i strandzonen vurderes det at et dige opbygget udeluk-

kende af jord materialer ikke vil være tilstrækkeligt stabilt over for bølgepåvirk-

ning under ekstreme storme. 

Diget opbygges derfor med skjult stenlag mod havsiden. Af æstetiske grunde dæk-

kes stenlaget med et græsklædt muldlag, da diget herved bedre vil indpasses i den 

eksisterende natur. Dette er vel vidende at dele af jorden på forsiden vil kunne ero-

deres i en ekstrem storm situation. Der vil typisk være længere årrækker mellem 

sådanne hændelser. 

Afhængig af digets fremtidige pasning og plejet vil diget fremstå græsdækket eller 

med strandvegetation. 

Der arbejdes traditionelt ikke med fuldkommen stabilitet inden for kystkonstrukti-

on, idet dette vil medføre uforholdsmæssigt dyre konstruktioner. Når en kystkon-

struktion udsættes for ekstrem storm kan der derfor opstå skader der må udbedres. 

Typisk fastlægges stenstørrelse med mere i en kystkonstruktion således at kun 

mindre skader forventes i forbindelse med den design givende storm situation, 

Under ekstreme storme forventes det at muldlaget mod havsiden vil beskadiges i et 

vist omfang - særlig mod syd hvor den foranliggende strand er smallere og derfor 

giver mindre beskyttelse.  

Stenstørrelsen i det underliggende stenlag er bestemt svarende til en stabilitets fak-

tor KD = 3, svarende til at der kun vil ske mindre skader for en design storm. 

Tværsnit af digeopbygningen er vist på tegning i T-010. Digeopbygningen består af 

følgende elementer: 

› Kerne af eksisterende terræn og leret jordfyld 

› Marin geotekstil mod hav side beliggende under stenlag  

› Stenlag mod havside 

› Græssået muldlag  

Stenlaget er bestemt til en lagtykkelse på 800 mm bestående af en bred sten grade-

ring 200-700 mm med middelvægt på 180 kg. 

Stenlaget føres til kote +0,5 m DVR90 mod syd hvor stranden er smallest og la-

vest. Midtvejs og mod nord hvor strandene er bredere og højere reduceres stenlaget 

udstrækning og føres til henholdsvis +1,0 m DVR90 og +1,5 m DVR90. 

Diget har hældning 1:3 på havsiden og 1:1,5 på landsiden. 
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5 Konklusion og foreslag 

Forundersøgelsen for Hou Nordstrand dige bekræfter behov for beskyttelse mod 

oversvømmelsesrisiko. 

Risikoen for oversvømmelse er baseret på højvandstand +1,45 m DVR90 med 50 

års returperiode.  

Sandsynligheden for at denne vandstand overskrides er 2 procent per år eller 64 

procent i de kommende 50 år. Vandstand højere end svarende til 50 års retur perio-

de kan forekomme i denne periode, dog med lavere sandsynlighed, 

Global opvarmning er skønnet at øge vandstanden med 0,45 m over de næste 50 år. 

Oversvømmelsestruede ejendomme foreslås defineret som ejendomme med over-

kant af sokkel beliggende lavere end 50 år højvande plus tillæg for vandstandsstig-

ning over de næste 50 år svarende til i alt +1,90 m DVR90. 

Et skitseprojekt er udarbejdet for dige til beskyttelse mod oversvømmelse baseret 

på en højvandstand på samlet +1,90 m DVR90. 

I henhold til kommunalbestyrelsesbeslutning af 10. september 2012 er det nye dige 

placeret med nordlig linjeføring i forlængelse af eksisterende sydligt dige. Diget 

opbygges som jorddige, men med skjult stenforstærkning til sikring af digets stabi-

litet mod bølger under kraftige storme. 

Som topkote for diget foreslås at bibeholde koten på +2.5 m DVR90 anvendt for 

det sydlige dige. Med topkote beliggende 0,6 m over design højvande, vil dette 

sikre mod væsentlig bølgeoverskyl under design forhold, ligesom diget også vil 

sikre mod sjældnere situationer med vandstand over design niveau. 

Topkoten for diget vil typisk ligge 1.0 m over nuværende strandvold.   
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