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1 Indledning 

Nærværende notat omhandler kystbeskyttelse ud for boliger langs Flaskevejen 

17-29, 5370 Mesinge (matr. nr. 51C). Lokaliteten er vist i Figur 1-1. Notatet in-

deholder beskrivelser af den eksisterende kystbeskyttelse på strækningen samt 

historisk kystudvikling. Dette sker med henblik på at vurdere den eksisterende 

kystbeskyttelse samt præcisere behovet for udbygning af de eksisterende kyst-

beskyttelseskonstruktioner i forhold til at beskytte imod bølgepåvirkning under 

kraftig storm og højvande som tidligere har forårsaget store skader på Andels-

selskabet Flaskevejens grunde og bebyggelser, f.eks. under stormen Bodil i 

2013. Der er således et behov for at forstærke og kystbeskyttelsen, så den kan 
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modstå og beskytte grunde og huse imod bølgepåvirkningen under kommende 

storme.  

Notatet indeholder desuden beregningsdokumentation og principielle tværsnit 

for den anbefalede kystsikring på baggrund af en vurdering af bølge- og vands-

tandsforhold samt eksisterende konstruktioner. 

 

a) Oversigtsfoto med projektlokalitet i Dalby Bugt. 

 

b) Angivelse af projektlokalitet inderst i Dalby Bugt. 

    

   c) Matrikelkort 

Figur 1-1 Projektlokalitet i Dalby Bugt, Nordfyn.  

 

Nærværende notat omhandler forholdene ud for Flaskevejen 17-29 som vist i Fi-

gur 1-1b. Matrikelkort fremgår af Figur 1-1c. 
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2 Eksisterende forhold 

COWI foretog 8. september 2020 besigtigelse af de eksisterende forhold som 

præsenteres i det følgende. Fotos fra besigtigelsen fremgår af Figur 2-1 til Figur 

2-4: 

› Figur 2-3 vises eksisterende høfder langs projektstrækningen. 

› Figur 2-2 viser lavvandet område og lille høfde øst for andelsforeningen. 

› Figur 2-3 viser eksisterende skråningsbeskyttelse/stenkastninger. 

› Figur 2-4 viser andelsforeningens område set fra øst. 

  

  

Figur 2-1 Fotos af eksisterende høfder på projektstrækningen. Øverst til venstre ses 

den kraftige høfde mellem nr. 23 og nr. 25. 
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Figur 2-2 Lavvandet område mod øst, og lille høfde umiddelbart øst for andelsfor-

eningens grund.  
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a) Stenkastning forhøjet med sandsække og kraftig høfde ud for 

Flaskevejen 29. 

 

b) Opgraderet stenkastning ud for Flaskevejen 25 og 27.  

Topkote: ca. +2,4 DVR90.  

 

c) Stenkastning forhøjet med sandsække ud for Flaskevejen 23.  

 

d) Stenkastning og vægkonstruktion ud for Flaskevejen 21. 

 

e) Stenkastning og vægkonstruktion ud for Flaskevejen 19. 

 

f) Skråning og bevoksning ud for Flaskevejen 17. 

Figur 2-3 Eksisterende stenkastninger og skråningsbeskyttelser langs andelsselskabets grund. Placering af de 

enkelte husnumre fremgår af Figur 1-1b. 

 

 

nr. 29                  nr. 27                               nr. 27            nr.25 

nr. 23 

                          nr. 21 

                          nr. 19 
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Figur 2-4 Udsigt mod Andelsforeningen Flaskevejen fra øst. 

 

Området i bunden af Dalby Bugt er meget lavvandet, og ifølge andelsforeningen 

er der i de senere år aflejret meget sand i bunden af bugten. Kysten udfor an-

delsforeningen er karakteriseret ved 6 stenhøfder som er etableret tilbage i mid-

ten af 1900-tallet, se afsnit 2.1 vedr. historisk kystudvikling. Stenhøfderne er 

nogenlunde intakte, men stedvis lettere beskadiget af storme i tidens løb. De 

fleste af høfderne er meget lave (kun en enkelt sten høj), hvorimod høfden 
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mellem nr. 23 og nr. 25 i sin tid er opført som en mere kraftig konstruktion. Der 

er fri passage for gående langs hele kysten.  

Mellem høfderne er der små strande. Langs strandenes bagkant er der ligeledes 

tilbage i tiden etableret stensætninger og stenkastninger til beskyttelse af de in-

dividuelle grunde. Disse stenkastninger er blevet sporadisk opgraderet igennem 

årene for at kunne modstå bølgepåvirkning under storm.  

Øst for andelsforeningen er der ligeledes en høfde (se Figur 2-2 og Figur 2-4).   

Under kraftig storm er kysten meget udsat for både forhøjet vandstand og bøl-

ger. og haver og anlæg er adskillige gange blevet voldsomt beskadiget i forbin-

delse med storm. se Figur 2-5.  

  

  

Figur 2-5 Efterladenskaber efter storm i november 2006. 

2.1 Historisk udvikling 

Den historiske udvikling af kysten ved Andelsforeningen er vist i Figur 2-6 i form 

af historiske luftfotos fra år 1954 og frem til 2019. Som det ses, er høfderne på 

stedet opført før 1983 og ifølge oplysninger fra andelsselskabet sandsynligvis 

helt tilbage i sidste halvdel af 1940'erne.  
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Figur 2-6 Historisk udvikling af kysten ud for Flaskevejen. 

 

år 1954 år 1983 

år 1999 år 2004 

år 2008 år 2012 

år 2016 år 2019 
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Figur 2-7 Historisk udvikling i sedimentation i Dalby Bugt ud for Flaskevejen. 

år 1954 år 1995 

år 1999 år 2004 

år 2008 år 2012 

år 2016 år 2019 
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I Figur 2-7 ses udviklingen i kystlinjen i området gennem en årrække. Det frem-

går, at der fra 1999 til 2004 er kommet mere sand mellem høfderne. Denne ud-

vikling ses også fra 2004 til 2008, mens der i 2012 er forsvundet sand mellem 

høfderne. Der er ikke sket nogen markant ændring i kystprofilet fra 2012 til 

2016 eller 2019. Der ses altså ikke nogen generel tendens i udviklingen af kyst-

linjen. Det vurderes, at nærværende projekt ikke vil ændre på dette, idet pro-

jektet omfatter forstærkning og forhøjelse af eksisterende stenkastninger ud for 

grundene på Flaskevejen 17-29. Der introduceres således ikke nye konstruktio-

ner, som påvirker sandtransporten langs kysten, som er præget af naturlige va-

riation fra år til år, men iht. Figur 2-7 ikke viser nogen generel tendens til hver-

ken sandtilførsel eller erosion ud for Flaskevejen 17-29. Således er der ikke be-

hov for kompenserende sandfodring som en del af projektet. 

Figur 2-8 viser et foto fra sommeren 1987, som i baggrunden viser den kraftige 

høfde mellem nr. 23 og nr. 25. Alle høfder er oprindeligt opført før 1989 og såle-

des lovlige iht. Kystbeskyttelsesloven. Der er ifølge andelsforeningen foretaget 

mindre reparationer på høfder i årenes løb, men ikke ændret på de oprindelige 

principper, hvilket også fremgår af de historiske fotos i Figur 2-6 og Figur 2-8. 

 

Figur 2-8 Foto fra nr. 25 fra sommeren 1987. Bemærk den forholdsvis kraftige høf-

dekonstruktion i baggrunden som også findes på stedet i dag. 

 

Der har ifølge andelsselskabet også været etableret stensætninger langs med 

grundene før 1989, se Figur 2-9 og Figur 2-10. Disse er blevet forstærket i åre-

nes løb for at kunne modstå bølgepåvirkningen under storm.   
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Figur 2-9 Foto af gammel stensætning ved nr. 25 (nu dækket af stenkastning).  

 

 

Figur 2-10 Foto fra ca. 1960, der viser den oprindelige stensætning i baggrunden. 
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3 Hydrografiske forhold 

3.1 Vandstand 

Vandstandsforhold baseres på Kystdirektoratets højvandsstatistikker, [Ref. 1]. I 

Figur 3-1 fremgår Kystdirektoratets estimerede ekstremvandstande samt højest 

registrerede vandstande ved Odense Fjord (Gabet). 

 

 

Figur 3-1 Ekstremvandstande samt højeste registrerede vandstande ved målestation 

Odense Fjord (Gabet) fra [Ref. 1]. 

 

Det vurderes, at vandstanden i bunden af Dalby Bugt under storm fra nordvest-

lig retning er lidt højere end Kystdirektoratets data for Gabet i Odense Fjord. 

Dette skyldes lokal vindstuvning i Dalby Bugt samt hævning af vandspejlet inde 

ved kysten pga. bølgebrydning ('bølge set-up'). Dette underbygges ligeledes af 

Andelsselskabets egne observationer af vandstanden under storm. Det anbefales 

derfor at lægge i størrelsesordenen 40 cm til de i Figur 3-1 angive ekstremvand-

stande ved Gabet for at få en repræsentativ ekstremvandstand ved Flaskevejen 

i Dalby Bugt. Dvs. at en vandstand med returperiode på 100 år ved Flaskevejen 

antages at være ca. 2,0-2,1m DVR90. 

Effekten af globale havspejlsstigninger bør tillægges designvandstanden i form 

af DMI's estimater for RCP4.5 mid century, se Figur 3-2. Der bør således tillæg-

ges 0,3 m i 2041-2070 for at tage højde for havspejlsstigninger. 
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Figur 3-2 DMI's centralestimater samt sandsynlige spænd for havspejlsstigninger, 

Tabel 5 fra [Ref. 2]. 

Den anbefalede dimensionsgivende vandstand for kystbeskyttelsen opgradering 

af kystbeskyttelsen er således: +2,4m DVR90. 

3.2 Bølger 

Under storm fra retningerne NV-N er Dalby Bugt meget udsat, både hvad angår 

forhøjet vandstand og bølger, der kan genereres over et forholdsvist langt frit 

stræk til Endelave og Thunø. Figur 3-3 og Figur 3-4 viser fotos fra stormen Bodil 

i 2013. 

  

Figur 3-3 Ekstrem vandstand og bølger under stormen Bodil i 2013. 
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Figur 3-4 Brydende bølger under stormen Bodil i 2013. 

 

Pga. det lavvandede område udfor stranden ved Flaskevejen og fordi kystbe-

skyttelsen er placeret oppe på stranden, vil de dimensionsgivende bølger, som 

rammer skråningsbeskyttelsen, være dybdebegrænsede. Andelsselskabet Fla-

skevejen oplyser, at stenkastningens fod er placeret ca. i kote +1,1 m DVR90, 

svarende til en vanddybde på ca. 1,3 m under dimensionsgivende vandstand.  

Den dimensionsgivende signifikante bølgehøjde (Hs) på denne vanddybde esti-

meres konservativt til Hs=0,8 m (svarende til ca. 0,6*vanddybden). Den tilhø-

rende peak bølgeperiode estimeres til Tp~6-7 s (forholdsvis lange bølger pga. 

det lange frie stræk). 

4 Skitseprojekt 

4.1 Formål 

For at beskytte husene på andelsforeningens grund under storm anbefales det at 

opgradere skråningsbeskyttelsen imellem strandens bagkant og grundene. I det 

følgende præsenteres et skitseprojekt for etablering/forstærkning af skrånings-

beskyttelsen foran husene langs andelsselskabets grund. Formålet med skrå-

ningsbeskyttelsen er at bryde bølgerne og reducere bølgepåvirkning og bølge-

overskyl på grunden bag stenkastningen, således der ikke forårsages store ska-

der på huse, fundamenter mv. og at der ikke transporteres affald, tømmer og 

øvrigt løsgods ind i haverne. 

Høfderne fra før 1989 (se Figur 2-6) bibeholdes som de er, men evt. skader på 

disse kan udbedres hvis dette ønskes, f.eks. ved at samle evt. spredte sten i 

høfderne. Det anbefales at lade høfderne ligge, da de under storm er med til at 

bryde bølgende inden de rammer skråningsbeskyttelsen. Hvis man fjerner 
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høfderne, vil kystlinjen langs andelsforeningen ændres og bølgepåvirkningen af 

skråningsbeskyttelsen alt andet lige blive øget og der vil være behov for en 

stærkere/højere konstruktion, hvilket ikke er ønskeligt at æstetiske hensyn. Ved 

evt. udbedring af høfderne skal passage for gående langs stranden fortsat være 

muligt. Da høfdernes udstrækning ikke ændres med det foreslåede projekt, vil 

projektet ikke påvirke sedimenttransport og omkringliggende kyster i området. 

Forslagene til udformning af stenkastningen, der præsenteres i det følgende, er 

gældende for området markeret med orange i Figur 4-1. Der henvises i øvrigt til 

tegning A210495-T100 i Bilag A. 

 

Figur 4-1 Plantegning med angivelse af område med opgraderet skråningsbeskyt-

telse. Orange: 'footprint' af forstærket stenkastning. Grøn: kronens for- og 

bagkant. Stiplet sort linje: Stationeringslinje. 

 

Der er i forslagene taget udgangspunkt i den ønskede udformning skitseret af 

Andelsselskabet og vist i Figur 4-2. 

 

Figur 4-2 Andelsselskabets principskitse af opgraderet skråningsbeskyttelse. 
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4.2 Kronekote 

Der er ikke nogen specifikke krav til mængden af bølgeoverskyl, ud over at An-

delsselskabet Flaskevejen ønsker en tilstrækkeligt høj krone til, at der ikke 

transporteres affald, tømmer og øvrigt løsgods over stenkastningerne i forbin-

delse med designhændelsen. Endvidere skal huse og fundamenter beskyttes 

imod bølgeslag og deraf følgende erosion.  

Det er på baggrund af Andelsselskabets erfaringer under storm vurderet, at en 

kronekote på +2,6 m DVR90 vil give et fornuftigt sikringsniveau i de næste 25-

50 år. Hvis havspejlsstigningerne indtræffer hurtigere end forventet, kan det 

evt. blive nødvendigt at forhøje kronekoten på et senere tidspunkt. 

Af hensyn til udsyn over havet og æstetik ønskes der ikke en alt for høj krone-

kote. Under ekstremt højvande og storm vil der, specielt når havspejlstignin-

gerne er indtruffet, derfor kunne forekomme bølgeoverskyl af en størrelse som 

evt. vil beskadige græsplæne og belægning bag skråningsbeskyttelsen. Andels-

selskabet skal være indstillet på at udbedre sådanne eventuelle skader. 

4.3 Dæksten 

Nødvendig størrelse af dæksten er estimeret på baggrund af van der Meer's og 

Hudson's formler, se [Ref. 3]. Følgende forudsætninger ligger til grund for be-

regningen: 

› van der Meer: Skadesniveau på Sd=3, svarende til middel skade, permeabi-

litetskoefficient P=0,2 

› Hudson: Stabilitetstal KD=2 

› Skråningsanlæg 1:1,5 (vertikalt:horizontalt) 

› Hældning af havbund: 1:100 

› Stendensitet: 2.650 kg/m³. 

Der indbygges runde sø- eller marksten, hvorfor stendiameteren fundet på bag-

grund af ovenstående forudsætninger med van der Meers og Hudsons formler er 

øget med en faktor 1/0,85 iht. [Ref. 3]. Følgende nødvendige stenstørrelser ef-

ter korrektion for runde sten er beregnet: 

› van der Meer: ca. 280 kg, svarende til stendiameter Dn50=0,47 m 

› Hudson: ca. 135 kg, svarende til stendiameter Dn50=0,37 m. 

På baggrund af ovenstående anbefales dæksten i en gradering på 100-500 kg 

med en medianvægt på ca. M50=280-300 kg, svarende til en diameter på ca. 0,5 

m. 

Der kan alternativt anvendes mindre sten end ovenfor angivet, hvis Andelssel-

skabet er indstillet på at skulle foretage reparationer af evt. skader på stenkast-

ningen forårsaget under storm. 
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4.4 Tværsnit 

I Figur 4-3 og Figur 4-4 er vist eksempler på udformninger af skråningsbeskyt-

telsen med og uden eksisterende væg, som findes ud for nogle af grundene.  

Tværsnittene er eksempler på løsninger baseret på den stenkastning der er op-

ført udfor nr. 25 (se Figur 2-3). Bagsiden af skråningsbeskyttelsen kan ligeledes 

etableres med en stålkonstruktion af rionet, i stil med den eksisterende løsning 

ved nr. 25 vist i Figur 4-5.  

Tværsnittene i Figur 4-3 og Figur 4-4 fremgår ligeledes af tegning A210495-

T100 i Bilag A. 

Filterlaget under dækstenene udgøres af en stengradering, som af hensyn til fil-

terstabiliteten bør have Dn15≥3 cm, Dn50≥7 cm, Dn85≥10 cm. En diameter på 7 

cm svarer cirka til 1 kg. Filterlaget kan f.eks. udgøres af bundsten 32/150 mm 

eller tilsvarende. Den foreslåede gradering kan f.eks. fås ved NCC Koledhus 

Grusgrav på Østfyn. 

 

Figur 4-3 Forslag til skråningsbeskyttelse på strækninger, hvor der ikke er etableret 

vægkonstruktion. 

 

 

Figur 4-4 Forslag til skråningsbeskyttelse på strækninger, hvor der er etableret væg-

konstruktion. 
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Figur 4-5 Eksempel på sikring af skråningsbeskyttelsens bagside med rionet kon-

struktion, som udført ved nr. 25. Topkote: ca. 2,4 m DVR90.  
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Bilag A Tegning A210495-T100 



Flaskevejen

Tværsnit uden væg, 1:50

Flaskevejen

Tværsnit med væg, 1:50

Luftfoto, 2019

200

meter

Signatur

A210495-T100 1.0

Noter

Plan, 1:500

Der må ikke måles på tegningen.

Ubenævnte mål i m og koter i meter.

Koter refererer til DVR90

ETRS89

Koordinatværdier på denne tegning refereret til UTM32 - Forstærket stenkastning, krone

Forstærket stenkastning, udstrækning

Forstærket stenkastning
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