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1 Summary 

Kystbeskyttelsen ved Børstrup Hage er blevet omlagt fra høfder og bølgebrydere 

til et stenflak opbygget med spredte søsten udlagt tilfældigt langs vandkanden. 

Børstrup Hage Kystsikringslag har en midlertidig tilladelse til det opførte sten-

flak, som udløber i 2023.  

Børstrup Hage Kystsikringslag er i brev fra Transportministeriet af 19. juni 2013 

blevet bedt om at tilvejebringe den fornødne dokumentation for anlæggets kyst-

tekniske virkning, således at dette kan indgå i en ansøgning om permanent tilla-

delse hos Kystdirektoratet.  

Nærværende kysttekniske vurdering er en opdatering af tilstandsvurderingen fra 

2009, Ref. /1/ med henblik på at opfylde de krav til dokumentation for anlæg-

gets kysttekniske effekt, som er fremsat af Kystdirektoratet. 

Den konvekse form af kysten ved Gilbjerghoved og Børstrup Hage og en stor 

bølgeindfaldsvinkel medfører, at den kystparallelle sedimenttransportkapacitet 

øges på strækningen mod øst. Dette giver anledning til et stort erosionspres og 

et behov for kystbeskyttelse ved Børstrup Hage. 

Den bedst egnede kystbeskyttelse af strandgrundene ved Børstrup Hage vurde-

res at være skråningsbeskyttelser. Skråningsbeskyttelser har dog typisk den 

svaghed, at de beskytter baglandet på bekostning af stranden, som ofte erode-

rer bort foran og nedstrøms herfor. Herved stiger bølgepåvirkningen på skrå-

ningsbeskyttelserne, som så løbende må forstærkes. 

Stenflakket reducerer den kystparallelle strøm og absorberer bølgeenergien ved 

brydning og øget friktion. Stenflakket vurderes at reducere den langsgående 

strømhastighed over og mellem stenene til 60 til 70 % af hastigheden inden ud-

lægningen af stenene. Det er denne reduktion i den bølgedrevne strømhastighed 

over og mellem stenene, som medfører, at mere materiale kan aflejres mellem 

stenene og bagved indtil en ny ligevægtstilstand er opstået.  

Stenflakket har herved skabt en kontinuert ral- og sandstrand langs hele lagets 

strækning, hvilket er en stor forbedring i forhold til den tidligere beskyttelse med 

høfder og bølgebrydere. Stenflakket har betydet, at vandlinjen typisk er rykket 

5-10 m søværts og der er sket en stabilisering og genopbygning af stranden på i 

størrelsesorden 5000 m³ svarende til ca. 10 m³/m i gennemsnit.  
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Dette har i en periode givet anledning til læsideerosion på en kort strækning 

umiddelbart øst for stenflakket. Kysten ændrer imidlertid orientering ned mod 

Gilleleje Havn, hvilket afgrænser området, der har oplevet læsideerosion. Stran-

den bag stenflakket er nu stabiliseret, hvilket betyder, at sand og ral nu igen 

vandrer langs kysten forbi stenflakket. Dette ses blandt andet ved, at kysten øst 

for stenflakket nu også er stabil.  

Stenflakket har en betydelig udstrækning på i størrelsesorden 15-20 m bredde 

af tilfældigt udlagte søsten. Stenflakket har dog et mere naturligt udseende end 

traditionel hård kystbeskyttelse med høfder og bølgebrydere, som tidligere be-

skyttede strækningen. Stenflakket ligner de kyststrækninger, der som følge af 

erosion i moræneklinter har opbygget en naturlig stenbrolægning med forskelli-

ge størrelser af sten som f.eks. ved Nakkehoved. Den brede kontinuerte ral- og 

sandstrand har forbedret adgangsmulighederne langs kysten på trods af en stor 

bølgeindfaldsvinkel. Ud over den meget effektive kystbeskyttelse som stenflak-

ket giver, har det ligeledes betydet, at stenflakket har tiltrukket et betydeligt 

antal fugle- og fisk til området, til stor rekreativ gavn for strandgæsterne. 

Stenflakket blokerer ikke den kystparallelle transport i samme omfang, som høf-

derne gjorde og sand og ral kan nu, efter at der er opstået en ny ligevægtssitua-

tion, passere langs kysten om end kysten er rykket lidt frem langs stenflakket.  

Den brede ensartede og højere strand medvirker til at beskytte strandgrundene i 

forbindelse med ekstremhændelser. Der er nu etableret vegetation foran skrå-

ningsbeskyttelsen langs en stor del af strandgrundene, hvilket er bevis på stran-

den og stenflakkets beskyttende effekt. 

Stenflakket har medført, at der nu ikke længere er en åben strandlinje langs 

kysten. Det er således primært muligt for badende at komme i vandet ved de 

såkaldte badeåbninger mellem de større sten. Disse er anlagt langs hele stræk-

ningen efter ønske fra Kystdirektoratet. Den rekreative værdi af kysten vurderes 

at være betydeligt bedre, end hvis der ingen strand havde været og kysten ude-

lukkende var stabiliseret af skråningsbeskyttelser. 

Den eksisterende kystbeskyttelse med stenflak, sand- og ralstrand samt skrå-

ningsbeskyttelser opfylder i det store hele kystlagets målsætning.  

I forbindelse med anlæggelse af hård kystbeskyttelse kræver Kystdirektoratet 

ofte, at der løbende kompensationsstrandfodres. Strandfodring kan dog ikke 

umiddelbart anbefales ved Børstrup Hage, da øget tilførsel af sand og ral til ky-

sten på denne udsatte strækning med stor bølgeindfaldsvinkel blot vil betyde, at 

tilsandingen af og ved Gilleleje Havn lige øst herfor forøges. 

I tilfælde af, at stenflakket udbygges bør der foretages en initial strandfodring 

for at forhindre læsideerosion. Dette bør ske med en blanding af sand og ral til-

svarende det materiale, der er akkumuleret mellem stenene på den allerede ud-

førte strækning.  

Den store bølgeindfaldsvinkel ved Børstrup Hage medfører, at der skal et stort 

antal høfder og bølgebrydere til for at stabilisere stranden, som ellers hurtigt 
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eroderer tilbage. Et længere stenflak har vist sig at være en god løsning på den-

ne strækning og har kunnet opbygge en bred og høj strand, som yder god be-

skyttelse mod både kronisk og akut erosion. 
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2 Indledning 

Børstrup Hage Kystsikringslag (stiftet i 1953) har bedt COWI udføre en vurde-

ring af kystbeskyttelsen ved Børstrup Hage. 

Kystbeskyttelsen ved Børstrup Hage er blevet omlagt fra høfder og bølgebrydere 

til et stenflak langs strandkanten. Første fase af stenflakket blev anlagt i år 2000 

(250m) og sidenhen udbygget i 2004 (190m) og 2005 (90m) til i alt ca. 530m. 

Stenflakket er opbygget med spredte natur-sten udlagt tilfældigt langs vand-

kanden med topkote mellem ca. 0,0m og +1,5m DVR90 og en afstand på ca. 3-

4 m mellem de enkelte sten, se Figur 2.1 og Figur 2.2.  

 

 

Figur 2.1 Stenflak langs Kysten ved Børstrup Hage vest for Gilleleje Havn  

 

Stenflakket ved Børstrup Hage er inspirereret af den oprindelige kystnatur ved 

Gilbjerghoved, Nakkehoved og Sjællandsodde samt andre kyster med naturlig 
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stenbrolægning ved morænefremspring med indhold af sten og ral, se Figur 2.3 

til Figur 2.5. 

 

 

Figur 2.2 Stenflak langs kysten ved Børstrup Hage vest for Gilleleje Havn, 29.09.2016  

 

 

Figur 2.3 Naturligt stenflak langs kysten ved Gilbjerghoved, august 2009 
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Figur 2.4 Naturligt stenflak langs kysten ved Nakkehoved, august 2009  

 

 

Figur 2.5 Naturligt stenflak langs kysten ved Oddenvej, Sjællandsodde  
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Kystlagets målsætning for kystbeskyttelsen har været at beskytte strandgrun-

dene langs lagets kyststrækning og herunder forhindre dannelse af dybe ind-

skæringer i stranden som var situationen dengang kysten var beskyttet af høf-

der og bølgebrydere. Desuden har laget ønsket at bevare en sammenhængende 

strand langs kysten for at sikre adgang langs stranden. 

Filosofien bag stenflakket er at føre kysten tilbage til den tilstand kysten havde 

mange år tilbage, før omfattende stenfiskeri ødelagde kystens naturlige kystbe-

skyttelse. Stenene er udlagt således, at de ikke fremtræder menneskeskabt, 

men naturlige i størst mulig omfang. 

Nærværende kysttekniske vurdering belyser, hvilken effekt og konsekvenser den 

eksisterende kystbeskyttelse i form af et stenflak har haft. Desuden belyses i 

hvilket omfang stenflakket lever op til kystsikringslagets målsætning og om 

kystbeskyttelsen fungerer kystteknisk optimalt.  

Stenflakkets kysttekniske virkning belyses ved at sammenligne situationen før 

og efter kystbeskyttelsen blev omlagt fra høfder og bølgebrydere til stenflak ved 

Børstrup Hage. Desuden belyses kystudviklingen over en lang tidshorisont og 

herunder før der blev anlagt hård kystbeskyttelse ved Børstrup Hage. 

Nærværende rapport indeholder følgende delelementer: 

1) Projektbasis 

2) Kystinspektion  

3) Analyse af luftfoto 

4) Historisk kystudvikling 

5) Opmåling af kysten 

6) Volumenberegning af strand 

7) Kystteknisk vurdering 

 

COWI og Kystsikringslaget har sammen foretaget en inspektion af kysten den 

15.05.2009 og igen 29.09.2016. 

Nærværende kysttekniske rapport er en opdatering af den kysttekniske rapport 

fra 2009, Ref. /1/. Rapporten er opdateret med henblik på at opfylde krav til 

dokumentation for anlæggets kysttekniske effekt, som er fremsat af Kystdirek-

toratet og brev af 19 juni 2013 fra Transportministeriet.  

Rapporten giver en kystteknisk dokumentation for stenflakkets kysttekniske ef-

fekt og konsekvenser og herunder effekt på nabostrækningen mod øst. 

Rapporten skal benyttes som baggrund for ansøgning om permanent tilladelse til 

stenflakket ved Børstrup Hage. 
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3 Met-ocean data 

3.1 Vandstandsforhold 

3.1.1 Normale vandstande 

Ifølge Ref. /2/ er forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande i Gilleleje 

Havn 0,5 m.  

3.1.2 Ekstreme vandstande 

NV-lige vinde kan ifølge Ref. /2/ give indtil 2 m højvande og SE-lige vinde kan 

give indtil 1,5 m lavvande ved Gilleleje Havn. 

Kystdirektoratet har analyseret ekstremvandstandene i en række danske havne 

på baggrund af historiske vandstandsmålinger, Ref. /3/. Hornbæk er den nær-

meste station, der er indeholdt i analysen, og som her er udarbejdet på bag-

grund af målinger fra perioden 1891-2012. Tabel 3-1 viser de ekstreme vand-

stande for en række karakteristiske ekstreme hændelser.  

 

Tabel 3-1 Ekstremvandstand i Hornbæk 

 

Appendiks A viser de højest målte vandstande i Hornbæk i perioden 1891-2012 

ifølge Ref. /3/. Stormen Bodil 06.12.2013 gav dog en rekord høj vandstand på 

ca. +1,90m DVR90 i Hornbæk Havn. Dette er den højest kendte vandstand si-

den havnen blev bygget for ca. 150 år siden. 
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3.2 Vind 

3.2.1 Normal vind 

Vinddata er blevet rekvireret hos DMI for vejrstationen på Anholt, som giver et 

godt billede af vindforholdene i midten og i den sydlige del af Kattegat. Vindda-

taene er bestemt som 10 min. middelvind målt hver time i 10 m's højde i perio-

den 20/05/1993 til 07/07/2008.  

På basis af DMI's data er der blevet udarbejdet en vindroser, se Figur 3.1. Vind-

rosen fra Anholt viser, at vinden oftest kommer fra SSV til VNV. 

  

Figur 3.1 Vindrose for Anholt, DMI 

 

3.2.2 Ekstrem vind 

På baggrund af vindstatistikken fra Anholt har COWI foretaget en analyse af 

ekstremvindhastighederne. Resultatet af analysen fremgår af Figur 3.2. 

Ekstremvindhastigheder med returperioder på 12timer/år, 1time/år, 1time/10år 

og 1time/50år er aflæst på Figur 3.2 for retningerne VNV-ØNØ, hvilket er de 

vindretninger, der har betydning for kysten ved Børstrup Hage. Resultatet af 

ekstremvindanalysen for Anholt er opstillet i Tabel 3-2.  

Af tabellen ses, at de største ekstremvindhastigheder optræder i forbindelse 

med storme fra VNV. 
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Figur 3.2 Overskridelsessandsynlighed [%] versus vindhastigheder som funktion af 

vindretningen, Anholt  

 

Tabel 3-2 Ekstreme vindhastigheder [m/s] for Anholt  

  Retur periode - Anholt 

Vindretning 12timer/år 1time/1år 1time/10år 1time/50år 

VNV 17 22 25 29 

NV 16 19 23 26 

NNV 13 18 21 24 

N 16 21 24 26 

NNØ 15 21 24 26 

NØ 15 18 21 23 

ØNØ 14 18 21 24 

TOTAL 20 24 28 29 

 

3.3 Bølger 

3.3.1 Beregning af bølgeforhold 

Bølgeforholdene ud for Børstrup Hage bestemmes ud fra det frie stræk og vind-

hastighederne baseret på den reviderede SPM84-metode, Ref. /4/.  

Det geografiske frie stræk bestemmes ved hjælp af Google Earth for hver enkelt 

vindretning som afstanden til den nærmeste kyst. Herefter beregnes det effekti-

ve stræk, Feff ved at inddrage de omkringliggende frie stræk, Fi, se nedenståen-

de formel:  
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Feff
1
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0
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i

F
i

cos  i 
2



 











 

  er vinklen af det pågældende frie stræk.  

Vanddybderne i den sydlige del af Kattegat ud for Børstrup Hage er vurderet på 

baggrund af Søkort 102 - Kattegat.  

Tabel 3-3 viser de effektive frie stræk og vanddybderne ud for projektstræknin-

gen. 

 

Tabel 3-3 Vanddybde og frit stræk ved Børstrup Hage 

Retning 

[grad] 

Dybde 

[m] 

Frit stræk 

[km] 

Effektivt frit 

stræk 

[km] 

292,5 23 89 46 

315 25 79 62 

337,5 25 78 67 

0 28 101 58 

22,5 21 38 42 

45 20 18 25 

67,5 20 16 12 

 

Til beregning af de ekstreme bølgeforhold er der brugt en vandstand med en 

returperiode på 50 år, se Tabel 3-1. Tabel 3-4 viser ekstrembølgehøjder og peri-

oder beregnet ud fra Tabel 3-2 og Tabel 3-3. 

Hs: signifikant bølgehøjde, som svarer til gennemsnittet af den højeste 1/3 af 

bølgerne. 

Tm: middelbølgeperiode 

Tabel 3-4 viser, at bølgehøjden for en 50 års hændelse er størst for vinde fra 

NV, som giver Hs = 4,8 m og Tm = 8,3 s på dybt vand.  
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 Retur periode 

 12time/år 1t/ime1år 1time/10år 1time/50år 

Retning Hs 

[m] 

Tm 

[s] 

Hs 

[m] 

Tm 

[s] 

Hs 

[m] 

Tm 

[s] 

Hs 

[m] 

Tm 

[s] 

VNV 2,6 6,3 3,4 7,0 4,0 7,4 4,7 7,9 

NV 2,6 6,7 3,3 7,3 4,2 7,9 4,8 8,3 

NNV 2,2 6,4 3,2 7,3 3,9 7,8 4,4 8,1 

N 2,7 6,7 3,6 7,4 4,3 7,9 4,7 8,1 

NNØ 2,1 5,9 3,1 6,7 3,6 7,1 4,0 7,3 

NØ 1,6 4,9 2,0 5,3 2,5 5,7 2,7 5,9 

ØNØ 1,0 3,7 1,4 4,2 1,7 4,5 2,0 4,7 

Tabel 3-4 Bølgedata fundet med udgangspunkt i Tabel 3-2 og Tabel 3-3 for fuldt ud-

viklede bølger 
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4 Kysten ved Børstrup Hage 

6.1 Beskrivelse af kysten 

Figur 4.1 viser et oversigtsflyfoto af kysten omkring og vest for Gilleleje Havn, 

med Børstrup Hage beliggende centralt midt på. Lagets kyststrækning er ca. 

530m (markeret med grønt). Figur 4.2 viser den gennemsnitlige kystlinjeorien-

tering. Figuren viser, at orienteringen af kystnormalen vest for Gilleleje Havn 

ligger fra 337º nord til 18º nord. Kystnormalen er en linje, der ligger vinkelret 

på kystlinjen. 

 

 

Figur 4.1 Kysten ved Gilbjerg Hoved, Børstrup Hage og Gilleleje Havn. Google Earth  

 

 

Figur 4.2 Kystlinjeorientering 
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Kysten har en konveks form rundt om pynten ved Børstrup Hage, hvilket bety-

der, at der skabes en gradient i den kystparallelle sedimenttransport. Kysten 

umiddelbart øst for pynten er derfor udsat for et betydeligt erosionspres i og 

med, at der forsvinder mere sand end der tilføres. Det har været nødvendigt at 

opføre kystbeskyttelseskonstruktioner i form af bølgebrydere, høfder og skrå-

ningsbeskyttelse, da en stor del af strækningen er tæt bebygget. Børstrup Hage 

Kystsikringslags strækning er beliggende på den mest udsatte del af kysten og 

har derfor et behov for kystbeskyttelse.  

Figur 4.3 viser et søkort af havbunden ud for Gilleleje. Der er over 20 m dybt 

vand ud for kysten. Inde under land ligger Gilleleje Flak, som danner et mere 

lavvandet område med dybder under 6 m, som begynder ved den vestlige ende 

af kystlagets strækning og strækker sig ud foran Gilleleje Havn.  

Kysten er afskærmet af Kullen mod nordøst og øst, men frit eksponeret mod 

nord og vest ud mod Kattegat. Der kan således optræde store bølger på stræk-

ningen i forbindelse med storme fra nordvestlige vindretninger.     

 

  

Figur 4.3 Søkort af området ud for Børstrup Hage og Gilleleje Havn, C-map  

 

Figur 4.4 viser et nærbillede af kysten ved Børstrup Hage, som den ser ud i dag.  
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Figur 4.4 Børstrup Hage Kystsikringslags strækning vest for Gilleleje Havn  

 

Kystbeskyttelsen på lagets strækning på ca. 530m består generelt af skrånings-

beskyttelser, som beskytter strandgrundene mod erosion som følge af højvande 

og stormbølger. Der er desuden etableret et cirka 15-20 m bredt stenflak af 1-

10 t natur/sø-sten placeret omkring vandlinjen. Stenene beskytter stranden mod 

erosion som følge af gradienten i den kystparallelle sedimenttransport. Stenflak-

ket er på lagets strækning kun afbrudt af 3-4m brede badeåbninger pr. ca. 50m, 

som giver adgang til vandet. Der er på størstedelen af strækningen en bred 

sammenhængende sand- og ralstrand mellem skråningsbeskyttelsen og sten-

flakket. Stranden er dog smal lokalt ved pynten, hvor husene ligger fremskudt i 

forhold til den øvrige strækning. 

Den naturlige havbund langs kysten er generelt stenet (mørke områder). Desu-

den ses en sandrevle (lyst bånd), som strækker sig ned mod Gilleleje Havn et 

stykke ud fra stranden. En stor del af den kystparallelle materialevandring fore-

går på revlen og langs ydersiden af det etablerede stenflak. Generelt vurderes 

den kystparallelle sedimenttransport ved Børstrup Hage i mindre omfang at fo-

regå i opskylszonen under normale forhold. I forbindelse med storm og samtidig 

højvande kan der dog forekomme betydelig kystparallel sedimenttransport på 

stranden. 

Tidligere var stranden på lagets strækning beskyttet af 11 små høfder og 5 bøl-

gebrydere ind imellem, se Figur 4.5 og Figur 4.6. Den hidtidige hårde kystbe-

skyttelse havde et unaturligt udseende med en typisk savtakket strand. 

Problemet med den gamle kystbeskyttelse var, at der var dybe bugter mellem 

konstruktionerne, hvor stranden var lav og smal. Dette betød, at der var en stor 

bølgepåvirkning af skråningsbeskyttelserne langs strandgrundene under ekstre-

me storme fra nordvest, og disse blev derved i flere tilfælde beskadiget.  

Dette var en af hovedårsagerne til, at kystbeskyttelsen blev omlagt til et kystpa-

rallelt stenflak.  
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Figur 4.5 Vestlig del af oprindelig kystbeskyttelse  

 

 

Figur 4.6 Østlig del af oprindelig kystbeskyttelse  



 

 

    
23  EVALUERING AF KYSTBESKYTTELSE VED BØRSTRUP HAGE 

http://projects.cowiportal.com/ps/A090412/Documents/03 Project documents/Pdoc/A090412-PD-001 Evaluering af kystbeskyttelse ved Børstrup Hage Ver. 2.0.docx  

6.2 Stabilitet af stranden 

For at kunne vurdere den eksisterende kystbeskyttelses funktion og egnethed, 

bestemmes den teoretiske stabile kystlinjeorientering ved hjælp af det gennem-

snitlige normale bølgeklima og CERC-formlen for den kystparallelle sediment-

transport, Ref. /5/. 

Størrelsen og retningen af den kystparallelle sedimenttransport afhænger blandt 

andet af orienteringen af kystnormalen i forhold til bølgeklimaet og bølgestørrel-

sen.  

Den anvendte metode tager ikke højde for dybderefraktion og vurderes derfor at 

være konservativ i forhold til at vurdere kystlinjens stabilitet. Det er derfor ikke 

muligt at anvende de absolutte transportrater estimeret med denne metode.  

En mere præcis bestemmelse af den kystparallelle sedimenttransport vil kræve 

numerisk modellering af bølger og sedimenttransport, hvilket ligger udenfor det-

te projekts rammer. 

Beregningerne har vist, at den stabile kystlinjeorientering ved Børstrup Hage 

ligger på i størrelsesordenen 318º nord, se Figur 4.7. Beregningen er baseret på 

Tabel 3-3 og den gennemsnitlige vanddybde ud for området er bestemt til 23m. 

 

 

Figur 4.7 Kystlinjeorientering (gul), estimeret stabile kystlinjeorientering (orange) 

samt resulterende bølgeindfaldsvinkel (hvid) 

 

Ved at sammenholde den stabile kystlinjeorientering med den faktiske kystlinje-

orientering fås et udtryk for den dominerende bølgeindfaldsvinkel og derved en 

indikation på, hvor stabil stranden er. Som følge af beregningernes overslags-

mæssige karakter, skal de beregnede bølgeindfaldsvinkler opfattes som størrel-

sesordner. 

Figur 4.7 viser, at den typiske bølgeindfaldsvinkel er størst centralt på kystlagets 

strækning og mindre i den vestlige del. Desuden viser figuren, at bølgeindfalds-

vinklen er forholdsvis lille umiddelbart vest for havnen.  
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Beregningerne viser, at den centrale del af kystlagets strækning er mest ustabil, 

hvilket betyder, at der er et stort naturligt erosionspotentiale her. 

Havnen blokerer en stor del af den kystparallelle sedimenttransport, hvilket har 

betydet, at der er opbygget en bred sandstrand som er relativt stabil selv uden 

konstruktioner. Stranden her vender op mod de dominerende bølger fra VNV. 

Længere mod vest op mod Børstrup Hage Kystsikringslags strækning øges bøl-

geindfaldsvinklen, hvilket har betydet, at det har været nødvendigt at bygge 

mange høfder for at kunne holde på stranden. Stranden mellem høfder oriente-

rer sig op mod den stabile strandorientering. Herved skabes dybe bugter på læ-

siden af konstruktionerne som følge af erosion, hvilket besværliggør passage 

langs stranden og øger risikoen for stormskader på strandgrundene bagved. 

Stenflakket reducerer den kystparallelle sedimenttransport over flakket og langs 

stranden bagved. Stenene reducerer den kystparallelle strøm foran stranden og 

absorberer bølgeenergien ved brydning og refraktion. Samtidig består bunden af 

sten, som ikke transporteres langs stranden som sand og ral ellers ville have 

gjort. 

Den reducerede kystparallelle sedimenttransport ved og bag stenflakket har 

medført, at stranden er blevet bygget op. Den højere sand- og ralstrand forbed-

rer beskyttelsen af strandgrundene bagved.  

Stenflakket har skabt en kontinuert ral og sandstrand langs hele lagets stræk-

ning, hvilket er en stor forbedring i forhold til den tidligere beskyttelse med høf-

der og bølgebrydere. 

6.3 Hydraulikken i den helt kystnære strøm 

Inden den hårde kystbeskyttelse blev anlagt, blev kysten under bølgepåvirkning 

fra nordvestlige retninger og samtidigt højvande udsat for skråt indfaldende bøl-

ger, som bryder og skaber en langsgående strøm i kystzonen. Der hersker såle-

des en ligevægt mellem bathymetrien (vanddybdeforholdene) og den landgåen-

de strøm og sedimenttransport. 

Efter udlægningen af stenflakket ændrer forholdene sig. Udenfor området med 

stenflak er forholdene stort set uændrede, mens der i området med store sten 

er en meget større hydraulisk ruhed, og dermed modstand mod den langsgåen-

de strøm. 

Da strømmen ud for stranden er drevet af bølgernes brydning, og de herskende 

vandstandsforhold nær kysten under den kraftige bølgepåvirkning, forårsager 

den kraftigt forøgede ruhed (stenene), at hastigheden af den kystnære strøm 

reduceres. Hydraulisk er det det eneste der kan ske, da den langsgående gradi-

ent af strømmen ikke kan ændre sig.  

Man kan passende sammenligne med, hvad der sker med strømningen i en ka-

nal eller flod, hvis der udlægges store sten, som kunstige ruhedselementer. Det 
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samme er kendt indenfor klassisk modelforsøgsteknologi for flodmodeller med 

forvrænget modelskala. Her benyttes ekstra store ruhedselementer på model-

bunden til at opnå mere modstand og derved større hydraulisk gradient. Hy-

draulikken for strømningen i en kanal eller flod er beskrevet af Mannings Formel, 

som lyder: 

   V= 𝑀 𝑅
2

3𝐼
1

2 

hvor: 

V=middelhastigheden.  

M=Manningtallet, 𝑀 = 25,4/(𝑘
1

6), hvor k er den ækvivalente ruhed af bunden. 

Denne kan tilnærmelsesvist skrives som, k=2,5 d, hvor d er korndiameteren af 

bundsedimentet. 

R=Modstandsradius. For et bredt vandløb er R lig med D (vanddybden). 

I=gradienten (Hældningen af vandspejlet i strømmens retning). 

M går kraftigt op ved udlægningen af stenflakket. Antages en hydraulisk sandru-

hed på 0,02-0,03 m (2-3cm) for den naturlige havbund fås et Manningtal på, 

M=40. Antages en ruhed på 1 m efter udlægningen af stenene fås et Manningtal 

på, M=22, altså ca. en halvering. 

Hvis D=R og I er uændrede ses det, at middelhastigheden er proportional med 

M, og V bliver derfor næsten halveret.  

Måske påvirkes dybden D også, men selv om middeldybden ændrer sig med 

50% fra f. eks. 1,0 til 1,5 m vil dette grundet potensen 2/3 på R*=D, kun forår-

sage en ændring på ca. 30% på strømhastigheden. Dette er efter alt at dømme 

meget på den høje side. 

Stenflakket vurderes at reducere den langsgående strømhastighed over og mel-

lem stenene til 60 til 70 % af hastigheden inden udlægningen af stenene. Det er 

denne reduktion i den bølgedrevne strømhastighed over og mellem stenene, 

som medfører, at mere materiale kan aflejres mellem stenene og bagved indtil 

en ny ligevægtstilstand er opstået. 

6.4 Kystinspektioner 

COWI har sammen med kystsikringslaget foretaget inspektion af kysten den 

15.05.2009 og 29.09.2016. Disse danner grundlag for den kysttekniske vurde-

ring af lagets kystbeskyttelse med stenflak.  

Figur 4.8 og Figur 4.9 viser vandstandsforholdene i Hornbæk i forbindelse med 

inspektionerne (sorte pile).  

Billederne i det følgende illustrerer forholdene på kysten, som de tog sig ud ved 

middelvandstand i 15.05.2009 og ved moderat højvande i 29.09.2016.  
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Figur 4.8 Vandstandsmålinger fra Hornbæk Havn den 15.05.2009 

 

 

Figur 4.9 Vandstandsmålinger fra Hornbæk Havn den 29.09.2016 

 

Figur 4.10 viser den vestligste del af kystlagets strækning, hvor stenflakket be-

gynder. Den topografiske opmåling viser, at toppen af stenflakket generelt ligger 

mellem +0,3 til +0,6m over middelvandstanden. Topkoten af dækstenene varie-

rer dog fra ca. 0,0 til +1,5m DVR90.  
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Figur 4.10 Vestlig del af Børstrup Hage Kystsikringslags strækning  

 

Billedet viser også, at den naturlige havbund i stor udstrækning er dækket af 

sten ud for pynten ved Børstrup Hage (mørke områder). Stranden er smal ved 

pynten, hvor husene ligger fremskudt. Adgangsvejen løber her mellem stranden 

og haverne bagved. 

Vest for lagets strækning er stranden beskyttet af kystparallelle bølgebrydere, 

se Figur 4.11 og Figur 4.12. Der er dybe bugter mellem konstruktionerne, som 

samler en del tang. Der er sand på stranden. Der er kun enkelte tegn på erosion 

af skråningen, som dog er beskyttet af en skråningsbeskyttelse. 
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Figur 4.11 Kysten vest for lagets strækning, som er beskyttet med bølgebrydere, 2009 

 

 

Figur 4.12 Kysten vest for lagets strækning, som er beskyttet med bølgebrydere, 2016 

 

Den vestligste del af lagets strækning er kendetegnet ved en bred ral- og sand-

strand, se Figur 4.13 og Figur 4.14. Stenflakket har her betydelig virkning og 

der er ikke længere dybe bugter i bagstranden, men en kontinuert bred strand. 

Stenflakket og den brede strand bevirker, at skråningen bagved er relativt godt 

beskyttet, se Figur 4.15 og Figur 4.16. 
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Figur 4.13 Stenflak med bred ralstrand langs lagets vestligste del, 2009 

 

 

Figur 4.14 Stenflak med bred ralstrand langs lagets vestligste del, 2016 
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Figur 4.15 Bred ralstrand langs lagets vestligste del, 2009 

 

 

 

Figur 4.16 Bred ralstrand langs lagets vestligste del, 2016 

 

Vejen langs stranden strækker sig rundt om pynten og ligger således fremskudt 

i forhold til skråningen mod vest. Herved virker vejen og pynten som en kort 

høfde, der stabiliserer stranden vest herfor. Skråningsbeskyttelsen langs vejen 

er udstøbt med beton og danner et glacis, se Figur 4.17 til Figur 4.20. Glaciset 
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består af mindre sten, som sandsynligvis ikke har været stabile under kraftige 

storme uden beton-udstøbningen. Der er udlagt en begrænset mængde dæksten 

foran stenglaciset. Disse sten er dog ikke tilstrækkelig sikring til at forhindre be-

tydelig bølgepåvirkning af glaciset under storme. 

 

 

Figur 4.17 Vestlig ende af vejen langs stranden, som er beskyttet af stenskråning og  

sten-glacis, 2009 

 

 

Figur 4.18 Vestlig ende af vejen langs stranden, som er beskyttet af stenskråning og  

sten-glacis, 2016 
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Figur 4.19 Stenflak med small ralstrand foran vejen ved kystfremspringet, 2009 

 

 

Figur 4.20 Stenflak med small ralstrand foran vejen ved kystfremspringet, 2016 

 

Figur 4.21 viser kysten umiddelbart øst for pynten. Stranden er meget smal ved 

pynten i venstre side af billedet, men øges gradvist øst herfor til højre i billedet. 

Stenflakket har i dette område en højde på til +0,4 til +0,8m i forhold til mid-

delvandstanden. Topkoten af dækstenene varierer dog fra ca. 0,0 til +1,5m 

DVR90. Bemærk igen den naturlige stenede havbund foran stenflakket (mørke 

områder). 
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Figur 4.21 Børstrup Hage Kystsikringslags strækning øst for pynten  

 

Ved pynten er skråningsbeskyttelsen og vejen udstøbt med beton, medens der 

ligger en del mindre dæksten foran, se Figur 4.22 og Figur 4.23. Desuden er 

stranden smal her. Det betyder, at vejen er forholdsvis udsat for bølgepåvirk-

ning i forbindelse med storme.  

 

 

Figur 4.22 Stenflak med small ralstrand foran vejen ved kystfremspringet, 2009  
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Figur 4.23 Stenflak med smal ralstrand foran vejen ved kystfremspringet, 2016 

 

I forbindelse med Stormen Bodil skete der en del skade på vejen langs den mest 

fremskudte del af stenglaciset, se Figur 4.24. I forbindelse med storme er sten-

flakket dækket af vand. Stenflakket virker dog ved at reducere den kystparallel-

le strøm og den højere strand bag stenflakket hjælper med at beskytte baglan-

det under stormen. I forbindelse med ekstreme højvande er skråningsbeskyttel-

serne nødvendige for at beskytte kystgrundene. Uden stenflakket vil stranden 

være betydelig lavere og skaderne på skråningerne og strandgrundene bagved 

vurderes at blive betydeligt større. 

 

 

Figur 4.24 Børstrup Hage under stormen Bodil 06.12.2013 
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Det anbefales at udbygge skråningsbeskyttelsen langs vejen rundt om pynten 

for at beskytte vejen og grundene bagved. I den forbindelse bør der etableres et 

godt filterlag med geotekstil og filtersten. Desuden skal størrelsen af dækstenen 

formodentlig øges.   

Det anbefales desuden at gøre stenflakket ved pynten bredere mod havet for på 

den måde at skabe en bredere strand rundt om pynten. Herved kan beskyttel-

sen af vejen rundt om pynten øges samtidig med, at stranden bevares og ud-

bygges. 

Figur 4.25 og Figur 4.26 viser en badeåbning på tværs af stenflakket, som Kyst-

direktoratet har krævet. Badeåbningerne giver mulighed for adgang til vandet 

uden at skulle kravle hen over stenflakket. Der er ikke nævneværdige indbugt-

ninger i stranden bag badeåbningerne. 

 

 

Figur 4.25 Badeåbning i stenflak med ralstrand foran vejen ved kystfremspringet, 2009  

 

 

Figur 4.26 Badeåbning i stenflak med ralstrand foran vejen ved kystfremspringet, 2016 
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Øst for pynten bliver stranden gradvist bredere og dækker en større del af skrå-

ningsbeskyttelsen foran vejen, se Figur 4.27 til Figur 4.32. Der vokser spredt 

vegetation langs foden af skråningsbeskyttelsen, hvilket viser, at stranden og 

stenflakket giver en god beskyttelse af kysten. Den halvt dækkede trappe på 

Figur 4.29 og Figur 4.30 viser, at stranden er blevet betydeligt højere på dette 

sted, efter at kystbeskyttelsen er blevet omlagt fra høfder til stenflak.  

 

 

Figur 4.27  Ral/sandstrand foran skråningsbeskyttelsen langs vejen øst for kystfrem-

springet, 2009  

 

 

Figur 4.28  Ral/sandstrand foran skråningsbeskyttelsen langs vejen øst for kystfrem-

springet, 2016 
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Figur 4.29  Bred ral/sandstrand med vegetation ved trappen foran skråningsbeskyttelsen 

øst for kystfremspringet, 2009   

 

 

Figur 4.30  Bred ral/sandstrand med vegetation ved trappen foran skråningsbeskyttel-

sen øst for kystfremspringet, 2016   
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Figur 4.31 Stenflak med bred ral/sandstrand med vegetation foran skråningsbeskyttelsen 

øst for vejen, 2009 

 

 

Figur 4.32  Stenflak med bred ral/sandstrand med vegetation foran skråningsbeskyt-

telsen øst for vejen, 2016 

 

På trods af den brede ral- og sandstrand var vandstanden i forbindelse med 

stormen Bodil så høj, at bølgerne løb helt op til strandgrundene øst for Børstrup 

Hage, se Figur 4.33. Selv på denne strækning med høj strand var der under 

stormen behov for skråningsbeskyttelser foran strandgrundene for at beskytte 

ejendommene.  
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Figur 4.33 Børstrup Hage under stormen Bodil 06.12.2013 

 

Figur 4.34 viser et nærbillede af stenflakket opbygget med store natursten med 

ral og mindre sten indimellem. Bag de store natursten dannes en strandvold af 

ral, som øger højden af stranden bag flakket og giver mulighed for at færdes 

uhindret langs vandet.  

 

 

Figur 4.34 Stenflak af store natursten og ralstrand bagved øst for kystvejen   
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Figur 4.35 viser den østlige del af kystlagets strækning. Stenflakket har her en 

højde på op til +0,3 til +0,7m. Højden af den østligste del af stenflakket er dog 

lidt lavere, +0,1 til +0,5m. Stranden er generelt bred, men bliver smal i den 

østligste ende af stenflakket, primært fordi der her ligger en stor fremskudt 

skråningsbeskyttelse.  

 

 

Figur 4.35 Østlig del af Børstrup Hage Kystsikringslags strækning  

 

Figur 4.36 og Figur 4.37 viser den brede ralstrand centralt på den østlige del af 

lagets strækning. En del af stenflakket er dækket af ral, hvilket indikerer, at 

stranden er bygget ud siden stenflakket blev etableret. Vegetationen langs bag-

stranden indikerer, at der kun sjældent er bølgepåvirkning af skråningsbeskyt-

telserne.  

Der er også strækninger, som primært er dækket af sand, se Figur 4.38 og Figur 

4.39. Der er således en attraktiv kontinuert ral og sandstrand langs en stor del 

af stenflakket, som sikrer gode adgangsforhold langs stranden. 
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Figur 4.36 Stenflak af store natur/sø-sten og strandvold af ral bagved, 2009 

 

 

Figur 4.37 Stenflak af store natursten og strandvold af ral og sand bagved, 2016 
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Figur 4.38 Stenflak og bred ral- og sandstrand foran husene, 2009  

 

 

Figur 4.39  Stenflak og bred ral- og sandstrand foran husene, 2016 

 

Ved den østligste del af lagets strækning bliver stranden smallere og er her 

dækket af ral, se Figur 4.40 og Figur 4.41. Der er her en række kraftige skrå-

ningsbeskyttelser, som ved den østligste grund er fremskudt betydeligt, se Figur 

4.42 og Figur 4.43. Den fremskudte skråningsbeskyttelse fungerer som en kort 

høfde, der blokerer en del af den kystparallelle sedimenttransport og er derved 

medvirkende til at holde på stranden mod vest. 
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Figur 4.40 Stenflak og ral- og sandstrand foran skråningsbeskyttelsen langs husene i før-

ste række, 2009  

 

 

Figur 4.41  Stenflak og ral- og sandstrand foran skråningsbeskyttelsen langs husene i 

første række, 2016 
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Figur 4.42 Stor fremskudt skråningsbeskyttelse med small ralstrand foran det østligste hus 

på lagets strækning, 2009 

 

 

Figur 4.43  Stor fremskudt skråningsbeskyttelse med small ralstrand foran det østlig-

ste hus på lagets strækning, 2016 

 

Stenflakket er lidt lavere i den østligste del af lagets strækning, se Figur 4.44 og 

Figur 4.45.  
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Figur 4.44 Lagets kystbeskyttelse med stenflak set fra den østlige ende, 2009 

 

 

Figur 4.45 Lagets kystbeskyttelse med stenflak set fra den østlige ende, 2016 

 

Øst for Børstrup Hage Kystsikringslags stenflak er stranden smal og flere steder 

næsten forsvundet mellem de små høfder, se Figur 4.46 og Figur 4.47. Det har 

således været nødvendigt at bygge kraftige skråningsbeskyttelser for at beskyt-

te strandgrundene mod havet. På det seneste billede fra 29.09.2016 er stranden 

dog blevet bredere øst for stenflakket sandsynligvis som følge af øget tilførsel af 

sand til kysten i forbindelse med stormen Bodil eller sæsonvariation i kystprofi-

lets form. 
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Figur 4.46 Den østlige ende af stenflakket, 2009  

 

 

Figur 4.47 Den østlige ende af stenflakket, 2016 

 

Stranden er generelt smal i den vestlige del af åbningerne mellem høfderne øst 

for stenflakket, se Figur 4.48 og Figur 4.49. 
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Figur 4.48 Kysten øst for stenflakket er beskyttet af små høfder og kraftige skråningsbe-

skyttelser, 2009  

 

 

Figur 4.49  Kysten øst for stenflakket er beskyttet af små høfder og kraftige  

skråningsbeskyttelser, 2016 
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Der er en forholdsvis stor bølgeindfaldsvinkel øst for Børstrup Hage. Høfderne 

har kun en kort virkning langs kysten, da stranden imellem konstruktionerne 

drejer op mod de skråt indfaldende bølgefronter.  

Små høfder er derfor ikke optimale til at beskytte stranden øst for Børstrup Ha-

ge, se Figur 4.50. Stenflakket giver derimod en højere strand og en mere ensar-

tet beskyttelse langs kysten. 

 

 

Figur 4.50 Kysten øst for lagets strækning er beskyttet af små høfder og store  

skråningsbeskyttelser   

 

Opbygningen af stranden bag stenflakket ved Børstrup Hage har sandsynligvis 

medvirket til, at transporten af ral og sand til strækningen øst herfor i en perio-

de har været reduceret og stranden umiddelbart øst for er blevet smallere, da 

høfderne ikke har kunnet holde på sand og ral i samme udstrækning som sten-

flakket.  

Stranden øst for er dog i den seneste tid bygget ud med sand og ral, hvilket vi-

ser, at der nu er en betydelig transport af sand og ral forbi stenflakket. Stranden 

bag stenflakket vurderes nu at have fundet en ny ligevægtsform som minimerer 

den negative indvirkning på en kort strækning umiddelbart øst herfor. 

Det kunne overvejes at fortsætte stenflakket mod øst hen over den første høf-

decelle eller to på nabolagets kyststrækning, for på den måde at affase stenflak-

ket efter den store fremskudte skråningsbeskyttelse. Herefter ændres kystens 

naturlige orientering og høfderne vil have en tilstrækkelig virkning. 
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5 Historisk kystudvikling 

6.5 Analyse af flyfotos 

Der er foretaget en analyse af den historiske kystudvikling ved Børstrup Hage på 

baggrund af historiske kort og luftfoto for at belyse effekten af stenflakket i for-

hold til den naturlige ubeskyttede kyst og den hidtidige kystbeskyttelse med 

høfder. 

Figur 5.1 og Figur 5.2 viser kystudviklingen ved Børstrup Hage mellem 1897 – 

2015. De to historiske kystlinjer er baseret på data fra Kystdirektoratet og Kø-

benhavns Universitet.  

 

Figur 5.1 Digitaliserede vandlinjer fra perioden 1897 – 2015 vist på flyfoto af  

Børstrup Hage fra 2015, COWI og KDI og Københavns Universitet 
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Figur 5.2 Digitaliserede vandlinjer fra perioden 1897 – 2015 samt 5 referencelinjer an-

vendt til analyse af kystudviklingen. Flyfoto fra 2015  

 

Figur 5.3 viser kystudviklingen på 5 lokaliteter langs kysten baseret på de digi-

taliserede vandlinjer. Kurverne er normaliserede i forhold til 1999 umiddelbart 

før den første del af stenflakket blev anlagt. 

Kurverne giver mulighed for at vurdere kystudviklingen ved og omkring sten-

flakket i perioden før og efter kystbeskyttelsen blev omlagt til stenflak.  

Kystanalysen viser, at der skete store ændringer af kystlinjen mellem 1897 og 

1954. Kysten rykkede op til 40 m tilbage ved Børstrup Hage og rykkede betyde-

ligt frem vest for Gilleleje Havn i takt med at havnen blev bygget længere ud i 

havet. Fremrykningen vest for Gilleleje Havn skyldes, at havnen blokerer den 

kystparallelle sedimenttransport. Den markante erosion ved Børstrup Hage skyl-

des formodentligt, at tilførslen af sand og ral fra vest gik ned. I 1897 havde ky-

sten et svagt bugtet forløb, hvilket indikerer, at stranden var ustabil sandsynlig-

vis som følge af meget skråt bølgeindfald.  

I takt med anlæggelsen af hård kystbeskyttelse på strækningen er kysten ved 

Børstrup Hage stabiliseret betydeligt i forhold til tidligere, hvor kysten var ube-

skyttet. 
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Figur 5.3 Kystudvikling baseret på vandlinjen normaliseret ift. vandlinjens position i 1999 

Nummerering af referencelinjer stiger fra vest mod øst 

 

Kystudviklingen mellem 1954 og 1999 er kendetegnet af erosion på mellem 5 og 

10 m i alt. Høfderne kunne ikke stabilisere stranden helt og erosionen fortsatte 

om end med reduceret hastighed. 

Efter 1999 blev høfderne fjernet og erstattet af stenflakket. Kystanalysen viser, 

at stranden langs stenflakket herefter er rykket frem i størrelsesordenen 5 m. 

Samtidig er kysten på begge sider af stenflakket dog rykket 5 m tilbage. 

Den største positive virkning af stenflakket ses midt på lagets strækningen (Pro-

fil 3), hvor der i dag er en bred og høj beskyttende ral- og sandstrand.  

Den historiske kystudvikling viser, at den hårde kystbeskyttelse i form af høfder 

og bølgebrydere har reduceret kysttilbagerykningen betydeligt i forhold til den 

ubeskyttede kyst. Den seneste udvikling har dog vist, at stenflakket har fået 

stranden på kystlagets strækning til at rykke frem. Stenflakket vurderes derfor 

at kunne beskytte stranden bedre end de gamle høfder ved Børstrup Hage. 
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6.6 Analyse af opmålinger 

I det følgende er der foretaget en kystanalyse baseret på en ny og en gammel 

opmåling af kysten. Opmålingerne er benyttet til at beregne volumen-ændringen 

af stranden foran skråningsbeskyttelserne for herved at kunne vurde-

re/kvantificere stenflakkets virkning på stranden i forhold til de gamle høfder.  

Der blev foretaget en opmåling af kysten ved Børstup Hage i 1989. Opmålingen 

foreligger kun som kort. For at muliggør kystanalysen er konturlinjerne digitali-

seret, se Figur 5.4 og Figur 5.6. 

 

 

Figur 5.4  Digitalisering af konturlinjer fra opmåling af Børstrup Hage i 1989, , se også 

Appendiks B 

 

Der er foretaget en ny opmåling af kysten den 19 og 23 oktober 2016. På grund 

af vejrforholdene er opmålingen udført over to dage ved lavvande for at sikre 

bedst mulige data, se Figur 5.5 og Appendiks B. 

Opmålingerne er foretaget langs strandprofiler på tværs af stranden med 20-30 

m mellemrum langs kysten. Store sten og andet, som afviger fra vurderet ter-

ræn-niveau er ikke opmålt. Opmålingerne fra 2016 kan ses på Figur 5.6 som 

krydser, der markerer målepunkterne, se også Appendiks B. 

Opmålingen er foretaget med en GNSS/GPS - Leica GS12 (s.nr. 1741903 / 

2538296). Instrumentet er under målingen koblet op med RTK på Leica Spider 

netværk. Antennen modtager satellitinformation fra både Navstar GPS og 

GLONASS satellitterne. 
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Figur 5.5  Vandstande ved Hornbæk den 19-10-16 og 23-10-16 

 

 

Figur 5.6  Satellitfoto med konturlinjer fra 1989 og målepunkter fra 2016, se også 

Appendiks B  
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Nøjagtigheden på målepunkterne er vurderet til ca. 20 mm i planen og ca. 25 

mm i højden. Nøjagtigheden er en kombination af punkt-definition og måleusik-

kerhed.  

Målingerne registreres i GPS84 koordinater og konverteres i instrumentet til 

UTM32 / ETRS89 koordinater plansystem og DVR90 som højdesystem. Paramet-

rene til transformationen af plansystemet er specificeret af Styrelsen for Data-

forsyning og Effektivisering. Geoidemodellen dvr90g2013.01 er anvendt for 

transformering af højdesystemet. 

Dataene fra 1989 og 2016 benyttes til at interpolere to højdemodeller af stran-

den. Det område, hvor fladerne fra 1989 og 2016 overlapper hinanden, benyttes 

som udgangspunkt for optegning af differensplot, se Figur 5.7.   

Differensplottet viser med positive værdier de steder, hvor koten af stranden er 

hævet mellem 1989 og 2016. 

 

 

Figur 5.7  Differensplot med forskel på koterne på stranden i 1989 og 2016.  

Positive værdier betyder, at koten på stranden er højere i 2016 end i 1989. 

Se også Appendiks B  

 

Figur 5.8 viser differensplottet for stranden på kystlagets strækning beskyttet 

med stenflakket, som er benyttet som udgangspunkt for volumen-beregningen. 

Differensplottene viser, at stranden generelt er blevet højere på den strækning, 

som er beskyttet af stenflakket i forhold til dengang, der var høfder langs ky-

sten. Der er områder, hvor strandens højde/kote er vokset med 1,0 til 1,5m. 

Differensplottene viser også, at stranden i 2016 er bygget op og længere sø-

værts langs en stor del af strækningen. Denne akkumulation af sand og ral kan 

ikke medregnes, da dette område ikke var målt op i 1989. 

Ud fra differenceplottet vist i Figur 5.8 er der udregnet en samlet volumenæn-

dring for strækningen, som er beskyttet af stenflakket.  
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Figur 5.8  Differensplot med forskel på koterne på stranden i 1989 og 2016 på den 

strækning, som er beskyttet med stenflak.  

Positive værdier betyder, at koter på stranden er højere i 2016 end i 1989. 

Se også Appendiks B 

 

Der er på strækningen tilført et volumen på ca. 4123 m³ sand og ral (områder 

med positive værdier på Figur 5.8), og fjernet et volumen på ca. 28 m³ (områ-

der med negative værdier på Figur 5.8). Totalt set er der tilført et volumen på 

ca. 4095 m³ sand og ral på den strækning, der er beskyttet af stenflakket og 

som er opmålt både i 1989 og 2016. 

Den reelle tilvækst af stranden vurderes at ligge lidt højere, da volumenbereg-

ningen ikke medtager stranden, som er bygget op foran vandlinjen i 1989. 

Vandstanden er ikke kendt på det tidspunkt luftfotoet fra 2015 er taget, se Figur 

5.7 og Figur 5.8. Det er derfor ikke muligt at komme med en præcis vurdering 

af det samlede volumen af sand og ral, som er akkumuleret bag stenflakket. 

Det anslås, at den samlede opbygning af stranden langs stenflakket er omkring 

5000 m³ eller ca. 10 m³/m i gennemsnit mellem 1989 og 2016.  

Den største opbygning af stranden er sket midt på strækningen og effekten er 

mindre i begge ender. Specielt den vestlige del er mere udsat for bølger og 

strøm og stenflakket har derfor mindre virkning her foran de fremskudte huse.  

Det konkluderes, at tilvæksten af sand og ral langs stranden primært er et resul-

tat af, at kystbeskyttelsen ved Børstrup Hage er omlagt fra høfder til stenflak. 
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6 Kystteknisk vurdering  

Den konvekse form af kysten ved Gilbjerghoved og Børstrup Hage og en stor 

bølgeindfaldsvinkel medfører, at den kystparallelle sedimenttransport kapacitet 

øges på strækningen. Dette giver anledning til et stort erosionspres og et behov 

for kystbeskyttelse ved Børstrup Hage. 

Tidligere var der et stort antal høfder og bølgebrydere på kystlagets strækning 

ved Børstrup Hage. Kystlaget var dog ikke tilfreds med de dybe bugter mellem 

konstruktionerne, som skyldes stor bølgeindfaldsvinkel på kysten. De dybe bug-

ter øgede risikoen for stormskader på strandgrundene specielt de steder, hvor 

stranden var smal. De dybe bugter mellem høfderne bevirkede også, at passage 

langs kysten var besværlig. Derudover har høfder og bølgebrydere et unaturligt 

udseende specielt når konstruktionerne ligger tæt. 

Den bedst egnede kystbeskyttelse af strandgrundene ved Børstrup Hage vurde-

res at være skråningsbeskyttelser. Skråningsbeskyttelser har dog typisk den 

svaghed, at de beskytter baglandet på bekostning af stranden, som ofte erode-

rer bort foran. Herved stiger bølgepåvirkningen på skråningsbeskyttelserne som 

så løbende må forstærkes. 

Stenflakket reducerer den kystparallelle strøm og absorberer bølgeenergien ved 

brydning og refraktion. Stenflakket vurderes at reducere den langsgående 

strømhastighed over og mellem stenene til 60 til 70 % af hastigheden inden ud-

lægningen af stenene. Det er denne reduktion i den bølgedrevne strømhastighed 

over og mellem stenene, som medfører, at mere materiale kan aflejres mellem 

stenene og bagved indtil en ny ligevægtstilstand er opstået. 

Den reducerede kystparallelle sedimenttransport bag stenflakket har medført, at 

strandens højde er vokset og blevet bredere langs størstedelen af lagets kyst-

strækning.  

Stenflakket har skabt en kontinuert ral- og sandstrand langs hele lagets stræk-

ning, hvilket er en stor forbedring i forhold til den tidligere beskyttelse med høf-

der og bølgebrydere. 

Stenflakket har betydet, at vandlinjen typisk er rykket 5-10 m søværts og der er 

sket en opbygning af stranden på i størrelsesorden 5000 m³ svarende til ca. 10 

m³/m i gennemsnit.  
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Dette har i en periode givet anledning til læsideerosion på en kort strækning 

umiddelbart øst for stenflakket. Kysten ændrer orientering ned mod Gilleleje 

Havn, hvilket afgrænser området, der har oplevet læsideerosion. 

Stranden bag stenflakket er nu stabiliseret, hvilket betyder, at sand og ral nu 

igen vandrer langs kysten forbi stenflakket. Dette ses blandt andet ved, at ky-

sten øst for stenflakket nu også er stabil.  

Stenflakket har en betydelig udstrækning på i størrelsesorden 15-20 m bredde 

af tilfældigt udlagte natur/sø-sten. Stenflakket har dog et mere naturligt ud-

seende end traditionel hård kystbeskyttelse med høfder og bølgebrydere, som 

tidligere beskyttede strækningen.  

 

 

Figur 6.1 Bølgebrydning og refraktion henover stenflakket 
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Stenflakket ligner de kyststrækninger, der som følge af erosion i moræneklinter 

har opbygget en naturlig stenbrolægning med forskellige størrelser af sten som 

f.eks. ved Nakkehoved, se Figur 2.4.  

Den brede kontinuerte ral- og sandstrand har forbedret adgangsmulighederne 

langs kysten på trods af en stor bølgeindfaldsvinkel.  

Der er dog stadig kun smal passage ved den fremskudte skråningsbeskyttelse i 

den østlige ende af lagets strækning samt ved pynten.  

Stenflakket blokerer ikke den kystparallelle transport i samme omfang, som høf-

derne gjorde og sand og ral kan nu passere langs kysten om end kysten er ryk-

ket lidt frem langs stenflakket.  

Den brede ensartede og højere strand medvirker til at beskytte strandgrundene i 

forbindelse med ekstremhændelser.  

Der er nu etableret vegetation foran skråningsbeskyttelsen langs en stor del af 

strandgrundene, hvilket er bevis på stranden og stenflakkets beskyttende effekt. 

Stenflakket har medført, at der nu ikke længere er en åben strandlinje langs 

kysten. Det er således primært muligt for badende at komme i vandet ved de 

såkaldte badeåbninger, som er anlagt langs hele strækningen efter ønske fra 

KDI. Den rekreative værdi af kysten vurderes at være betydeligt bedre, end hvis 

der ingen strand havde været og kysten udelukkende var stabiliseret af skrå-

ningsbeskyttelser. 

Den eksisterende kystbeskyttelse med stenflak, sand- og ralstrand samt skrå-

ningsbeskyttelser opfylder i det store hele kystlagets målsætning.  
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7 Drift og vedligeholdelse 

Kysten ved Børstrup Hage er udsat for ekstreme storme fra nordvest, der typisk 

forekommer samtidig med ekstremt højvande. Under sådanne forhold har sten-

flakket en reduceret effekt, da bølgerne i større omfang kan løbe henover flak-

ket.  

Som for den øvrige del af Nordkysten er det nødvendigt at have effektive skrå-

ningsbeskyttelser langs strandgrundene, som kan modstå bølgepåvirkningen 

under storme som Bodil.  

Stenflakket har skabt en bred kontinuert højere ral- og sandstrand som betyder, 

at de nødvendige skråningsbeskyttelser kan være mindre. Uden stenflakket vur-

deres stranden at erodere bort.  

På sigt kan det blive nødvendigt at vedligeholde og forstærke skråningsbeskyt-

telserne på de mest udsatte strækninger, som i første omgang vurderes at være 

rundt om pynten. Her er der i forbindelse med storme sket betydelige skader på 

vejen og en stor del af stenene i stenglaciset er for små til at kunne modstå be-

tydelig bølgepåvirkning. Ved pynten kunne det overvejes at udbygge bredden af 

stenflakket mod havet således, at der kunne skabes en bredere strand.  

Det kan også overvejes at udbygge højden og bredden af stenflakket i den øst-

ligste ende af lagets strækning for at skabe en bredere passage langs stranden 

rundt om den store fremskudte skråningsbeskyttelse. Man kunne også overveje 

at fortsætte/affase stenflakket mod øst ind på nabolagets strækning for at øge 

strandens bredde her.  

I forbindelse med anlæggelse af hård kystbeskyttelse kræver Kystdirektoratet 

ofte, at der løbende kompensationsstrandfodres. Strandfodring kan dog ikke 

umiddelbart anbefales ved Børstrup Hage, da øget tilførsel af sand og ral til ky-

sten på denne udsatte strækning med en stor bølgeindfaldsvinkel blot vil betyde, 

at tilsandingen af og ved Gilleleje Havn øges. 

I tilfælde af, at stenflakket udbygges bør der foretages en initial strandfodring 

for at forhindre læsideerosion. Dette bør ske med en blanding af sand og ral, 

tilsvarende det materiale der er akkumuleret mellem stenene på den allerede 

udførte strækning.  
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7 Generel anvendelse af stenflak som 

kystbeskyttelse 

Kysten ved Børstrup Hage er kendetegnet af en stor bølgeindfaldsvinkel.  

Den store bølgeindfaldsvinkel medfører, at der skal et stort antal høfder og bøl-

gebrydere til for at stabilisere stranden, som ellers hurtigt erodere tilbage. 

Et længere stenflak har vist sig at være en god løsning på denne strækning og 

har kunne opbygge en bred og høj strand, som yder god beskyttelse mod både 

kronisk og akut erosion. 

Længere strækninger med stenflak vurderes dog at være en dårlig løsning, når 

bølgeindfaldsvinklen er lille. I sådanne tilfælde bør der primært anvendes 

strandfodring med sand og ral kombineret på skråningsbeskyttelse. Det vil også 

være forholdsvis dyrt at anvende stenflak over længere strækninger. 

Mindre stenflak på korte strækninger kunne dog være et godt alternativ til høf-

der og bølgebrydere på mange udsatte strækninger, hvor der er behov for at 

stabilisere stranden. 

Stenflak vurderes at forstyrre den kystparallelle sedimenttransport mindre end 

høfder og bølgebrydere. Desuden har mindre stenflak et mere naturligt udtryk 

end høfder og bølgebrydere, se Figur 2.5. 

Generelt bør nye stenflak kombineres med strandfodring med sand- og ral for at 

sikre balance i sedimentbudgettet set over længere kyststrækninger.  
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Appendiks A Højeste vandstande i 
Hornbæk, ref. /2/ 
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Appendiks B Tegninger 

 

 


