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7

Baggrund og opgavebeskrivelse

Aabenraa by er udsat i forhold til stormflodshændelser, hvilket forværres over tid i
takt med at effekten af klimaforandringerne slår igennem. Aabenraa ønsker derfor at
etablere en sikring således at risikoen for oversvømmelse reduceres.
Aabenraa Kommune har udarbejdet følgende nøgledokumenter, som belyser de foreløbige tanker for klimasikring og fysisk planlægning:



Klimatilpasningsplan:
https://www.aabenraa.dk/borger/natur-ogmiljoe/vand/klimatilpasning/klimatilpasningsplan/



Risikostyringsplan:
https://www.aabenraa.dk/borger/natur-ogmiljoe/vand/klimatilpasning/risikostyringsplan/



Fremtidens Aabenraa
www.fremtidensaabenraa.dk



Skitseprojekt for Gasværksvejs gennembrydning, notat af dec. 2014.

Opgaveformulering:
Aabenraa kommune skal nu i gang med at forlægge Gasværksvej – også kaldet Klimaboulevardløsningen.
Idet anlægssum og arealkonsekvenser for at gennemføre en Klimaboulevardløsning
er betragtelige, så ønsker Aabenraa Kommune at få undersøgt, hvordan man alternativt kan lade byen sikre, hvis man ikke ønsker at hæve Gasværksvej, men i stedet
blot anskuer Klimaboulevardløsningen som en trafikal løsning, der alene tjener et
byomdannelsesformål og et ønske om bedre og mere direkte adkomst for tung trafik
til Erhvervshavnen. Aabenraa Havn er en driftig Erhvervshavn, og der er ikke ønske
om at begrænse Havnens aktiviteter, f.eks. som følge af byudvikling.
Der ønskes en sammenstilling af forskellige løsningsmuligheder, der kan sikre byen
på lige fod med eller bedre end en Klimaboulevardløsning.
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Eksisterende forhold

Aabenraa by er beliggende i det østlige Sønderjylland ved det inderste af Aabenraa
Fjord. Den ældste del af byen ligger på en flad slette med mindre terrænforskelle, så
Aabenraa midtby er meget lavtliggende og store værdier kan gå tabt i tilfælde af
stormflod.
Aabenraa er en ud af ti byer, som er udpeget af staten i forbindelse med EU’s oversvømmelsesdirektiv. Risikoen for oversvømmelse i Aabenraa er størst fra fjorden og i
fremtiden bliver risikoen ikke mindre pga. klimaforandringer.

2.1

Planforhold

I forhold til planlægning består området primært af centerområde, erhvervsområde
boligområde og område til rekreation/fritidsformål.

Figur 1 Kommuneplanrammer (Aabenraa Kommune) for analyse området. Området udgøres
primært af centerområde og erhvervsområde.
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Af Aabenraa Kommunes Klimatilpasningsplan fremgår

og af Risikostyringsplanen

Ovenstående sikringsniveau er oplyst til kote + 2,5 m

2.2

Terrænforhold og stormflod til kote +2.5 m

Den central bykerne er lavt beliggende i forhold til terræn. Nedenstående figur viser
den centrale del af Aabenraa.

Figur 2 Eksisterende terrænforhold i Aabenraa by

Kote +2,5 m er den sikringskote som Aabenraa Kommune arbejder ud fra, jf. kommunens Klimatilpasningsplanen, en kote der forventes at svarer til en 100 års stormflodshændelse i år 2100.
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Det ses endvidere tydeligt at der er lavt beliggende arealer i forbindelse med Mølleåens forløb og udløb i fjorden fra vest. En oversvømmelse fra havet ved en kote +2,5
m vil oversvømme meget store del af Aabenraa by.

Figur 3 Oversvømmelsesudbredelse og potentiel vanddybde ved hændelse svarende til kote
+2,5 m.

2.3

Vandløb

Der er primært to vandløb der har udløb i gennem den centrale del af Aabenraa by,
hhv. Mølleåen og Bøgelundsbækken. Begge er tydeligt vist på terrænmodellen i tidligere afsnit. Bøgelundsbækken har udløb i denne rapports analyseområdet og inddrages derfor i de undersøgte alternativer.

Figur 4 Vandløbsudløb (røde cirkler). Bøgelundsbækken (nordligst cirkel) med udløb i "Nyhavns"
bassinet samt Mølleåen med udløb umiddelbart nord for lystbådehavnen og syd
for Sydhavns bassinet
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I forbindelse med projektet ”Aabenraa Afvanding”, som hovedsageligt blev gennemført i 1950’erne og 1960’erne, blev Mølleåens nedre forløb og udløb i fjorden ændret.
Der blev endvidere etableret to sluseporte som passivt lukker ved højvande. Portene
fungerer ikke fuldstændigt længere.
I kommunens Klimatilpasningsplan og Risikostyringsplan foreslås etableret en ny
moderne sluse samt en pumpestation til at håndtere ”bagvandet” (Mølleåens vand),
når sluseporten er lukket. Mølleåens maksimale vandføring er betydelig, idet den
vurderes til at være i størrelsesordenen 10-12 m³ pr. sek. Vandet udgør derfor en
betydelig risikofaktor. Forholdene omkring Mølleåen forværres kraftigt i takt med
klimaforandringernes påvirkning af middelvandspejlet i havet som forventes at stige
op imod 1 m over de næste 100 år. Der er i forvejen meget ringe stuvningsvolumen
til rådighed opstrøms udløbet og oversvømmelsesrisikoen for de vandløbsnære arealer er stigende. Projektet indgår som en del af beskyttelsen af byen mod oversvømmelser fra fjord og å, og skal således ses i et sammenhæng med beskyttelsesdiger/mur langs fjorden, Klimaboulevarden m. m.

2.4

Udløb fra kloak

Som vist på nedenstående figur er de nærmeste arealer til selve havnebassinet inden
for projektområdet privat fælleskloakeret. Dette betyder at både overfladevand samt
spildevand føres til renseanlæg.

Figur 5

Kloakeringsform i oplandet til projektområdet. Aabenraa spildevandsplan.

Fælles for de opstillede løsninger (eksklusiv slusen på tværs af havnebassinet) er at
der ved etablering af sikringsmur skal etableres strategiske højvandsklapper i systemerne således at vandet ikke kan passere under sikringerne i tilfælde af stormflod.
Det bør således konkret vurderes i forhold til afløbssystemets ønskede funktion i tilfælde af stormflod. Såfremt der er separate regnvandsudløb i projektområdet skal
der etableres klapper og evt. mindre pumpestationer til afvikling af hverdagsregn.
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2.5

Eksisterende sikringsmur

Der er i dag en eksisterende sikringsmur der løber langs kysten ind i den centrale del
af Aabenraa hvor den ender i denne rapports analyseområde. Flere steder i sikringsmuren er der "huller" i forbindelse med adgang til stranden.

Figur 6 Eksisterende sikringsmur langs Flensborgvej og Kystvej

Figur 7 Eksisterende sikringsmur der går i jorden/terræn umiddelbart ud for bassin "Gammel
Havn" og bygningen Rimeco

Analyse af højdemodellen indikerer at den eksisterende sikringsmuren har en topkote
overløbskote beliggende i kote ca. +2.5 m frem til krydset Møllemærsk/Søndre Havnevej og Skibbroen/Kystvej. Herefter er der ca. 400 meter frem til fikspunkter for de
4 alternativer, en strækning hvor den eksisterende sikringsmur som skal reetableres
og forhøjes for at give den komplette stormflodssikring af Aabenraa by, samt alle
åbningerne i den eksisterende sikringsmur.
For den fuldendte stormflodssikring af Aabenraa by forudsættes det, at den eksisterende stormflodsmur restaureres til kote +2.5 m frem til et fikspunkt umiddelbart
syd for bassin Gammelhavn, hvor denne rapports 4 alternativer tager udgangspunkt
fra. Samtidig skal der etableres sikring mod tilbageløb i alle udløb, både vandløb og
kloak, samt der bør etableres pumpebygværk der sikre afvanding af vandløbene for
at reducere risikoen for oversvømmelser.
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ALTERNATIVE LØSINGER

Der er gennemført en besigtigelse af Aabenraa havnefront den 22/5, med efterfølgende møde med relevante myndighedsansvarlige i kommunen.
På baggrund af besigtigelse, møde samt det foreliggende tilgængelige materiale der
er modtaget, er der defineret et afgrænset analyseområde udarbejdet 4 alternativer
til den stormflodssikring som Klimaboulevarden giver.

Figur 8 Analyseområde for stormflodssikring markeret med rødt, med kendetegnede lokaliteter,
herunder havnebassiner, eksisterende sikringsmur samt markering hvor den
stopper, samt den planlagte Klimaboulevard
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Figur 9 Oversigtskort med vejnavne

3.1

Scenarie O – Klimaboulevarden

Klimaboulevarden er en kombineret trafikal- og stormflodsløsning, hvor den nuværende Gasværksvej ligger i dag. Klimaboulevarden forudsættes hævet til kote +2.5
m, og herved udgør den en stormflodssikring for det bagved liggende byområde, et
areal på ca. 11 ha. Løsningen er estimeret til omkring 56 mio. DKK.
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Figur 10 Klimaboulevarden

Figur 11 Klimaboulevarden der beskytter 11 ha ved en stormflodskote + 2,5 m

De efterfølgende alternativer er i direkte relation til Klimaboulevarden som stormflodssikring, hvor den trafikale løsning antages håndteret i den nuværende Gasværksvej der opgraderes så den kan håndtere den ønskede trafik belastning.
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3.2

Scenarie A – Ny kajkant

Scenarie A er en løsning, hvor der foreslås en højvandssikring i princippet langs kaj
kanten af Nyhavn bassinet og Gammelhavn bassinet, samt med en sikring langs Kilen, der får fat i den naturlige beskyttelse mod øst ved Østre Havnevej. Denne løsning sikrer at den vestlige del af havnens areal sikres mod oversvømmelse, men der
tillades oversvømmelse på de østlige arealer, hvor en del af området allerede i dag er
sikret delvis med hævede skråningsanlæg omkring tankanlæggene. Disse diger/vægge er opført for at sikre det omkringliggende område med udslip fra en tank
hvis den springer læk, men kan holdes også anvendes som højvandssikring.
Højvandssikringen tager fat i den eksisterende mur ved Skibbroen og føres videre
som en forhøjet sikringsmur forhøjelse/lav mur tæt på eksisterende kajkant frem til
Kilen. Forhøjelsen foreslås placeret tæt på, men rykket lidt tilbage fra den nyligt restaureret /anlagte kajkant ved Nyhavn bassinet der har kote 1.8. Kajkanten i Gammelhavn bassinet er gammel og kan dermed restaureres ved dette scenarie. Ved Kilen foreslås etableret en ny sikringsmur ud mod Nyhavn bassinet fra Nyhavn til Østre
Havnevej, en mur der kan have et rekreativt formål. Der laves en permanent åbning
i muren ved Øster Havnevej, der kan lukkes med midlertidige højvandsporte (f.eks.
(water gates eller skydeporte der kan trækkes for) i tilfælde af højvande.

Figur 12 Scenarie A – Ny kajkant. Indledende skitse
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Højvandssikring med en
mur langs Kilen. Åbning
ved Østre Havnevej. Kan
lukkes med midlertidig sikring (f.eks. Water Gates)

Mur langs kajkanten i
Nyhavn bassinet i
erhvervsområdet

Ny kajkant langs Gammelhavn i kote +2,5 m.
Åbning ved Havnevej,
Eksisterende mur laves

der lukkes med midlerti-

højere. Evt. med andre og

dig sikring (f.eks. water

visuelt lettere materialer.

gates)

Figur 13 Scenarie A – Ny kajkant. Konceptoversigt
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Tabel 1 Tiltag - Scenarie A, Ny kajkant

Stormflodsmur

500 m kajkant i Nyhavn
275 m kajkant i Gammelhavn
250 m sikringsmur lang Kilen
400 m restaurering af eksisterende mur v. Skibbroen

Trafikal åbning i sik-

2 stk.

ringsmur, med mobil
stormflodsløsning

Østre Havnevej & Sydhavn

Vandløb

1 stk. bygværk med pumpestation, Bøgelundsbækken

Figur 14 Scenarie A – Ny kajkant, beskyttet by (36 ha.) og oversvømmet områder ved stormflodskote + 2,5 m

C:\Users\cafk\Desktop\Klimasikring af Aabenraa_rapport_31.05.17.docx

SIKRING AF AABENRAA BY VED HAVVANDSSTIGNINGER

19

Tabel 2 Scenarie A – Anlægsoverslag

Strækning

Mæng-

En-

Enheds-

de

hed

pris (kr.)

Mur

280

m

7.500

2.100.000

Nyhavn

Kajmur

530

m

11.500

6.095.000

Gl. Havn

Kajmur

275

m

11.500

3.162.500

Skibbroen

Forhøjelse eksist.

400

m

6.000

2.400.000

Nyhavn v.

Type

Pris (kr.)

Kilen

mur
Åbning

Østre havnevej

12

m

10.000

120.000

Åbning

Sydhavnen

12

m

10.000

120.000

Generelt

Lukning diverse

1

sum

1.000.000

1.000.000

1

stk.

5.000.000

5.000.000

udløb og mindre
pumpestationer
Bøge-

Højvandsport og

lunds-

pumpestation

bækken
Entreprenøromkostninger
Administration

15

%

Basisoverslag
Korrektionsbidrag 1

3.000.000
Delsum

50

19.997.500

%

23.000.000
11.500.000

Totalbudget

34.500.000
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Tabel 3 Vurderingsmatrice – Scenarie A, Ny kajkant

Fordele, synergier, multifunktiona-

Ulemper eller fokuspunk-

litet

ter

Havnen

Sikringsmuren lang Nyhavn
bassinet vil evt. være uhensigtsmæssig for havneaktiviteterne

Byrum

Udsigtsplatform i forbindelse med sik-

Der tillades oversvømmelser

ringmu-

på området øst for Nyhavn.

ren ved
Kilen

Langs Kilen vil højvandssikringen (muren) reducerer
den visuelle sammenhæng
en smule mellem by og

Højvandssikring placeret således der er

vand.

sikret for forskellige anvendelser og
funktioner i lang tid fremover. Ingen
oversvømmelse af byrum på hele den
østlige havneområde samt nord for
Kilen.
Tilgængeligheden og visuel kontakt
henover Gasværksvej er ikke berørt.
Trafik

Den bymæssige trafik berøres ikke.

Indkørsel til selve Nyhavn

Den trafikale del af Klimaboulevarden

arealerne skal løses

kan etableres. Fremtidige vejanlæg i
området vest for Nyhavn kan etableres

Den præcise udformning af

uden at konflikte med højvandssikring

hævelsen af kajkanten bør
vurderes i fht. havnens aktiviteter.

Regn-

Nyt bygværk med pumpestation der

vands-

sikre byområde vest for Kilen der i dag

håndtering

har problemer med afvanding

Storm-

36 ha. der er 3 gange større i.f.h.t Kli-

Havneområdet øst for Ny-

flodssik-

maboulevardens 11 ha.

havn bassinet opnår ikke

ring
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Scenarie B – Kombiløsning

Scenarie B er en løsning, hvor der foreslås en højvandssikring der anvender eksisterende bygninger med et supplement af nye mure. Denne løsning tillader oversvømmelse på de fleste af havnens arealer. Bygningerne på hjørnet af Kilen og langs Gasværksvej anvendes som del af højvandssikring, med de forbedringer og ændringer af
byggeriet det måtte kræves. Langs kilen og østpå laves en ny mur.
Der sikres åbninger i ny mur ved ombygget Havnevej, Mellemvej, Nyhavn og Østre
Havnevej. Der laves permanente åbninger i muren, der kan lukkes med midlertidige
løsninger i tilfælde af højvande (f.eks. Water Gates). Muren/sikring med bygninger,
der forløber parallelt med Gasværksvej er en mere teknisk løsning, men med mulighed for rekreative oplevelser. Muren parallelt med Gasværksvej kan ses som en visuel markering af grænsen mellem byen og havnen.
Denne løsning tillader oversvømmelse på havnens arealer, men sikrer arealerne nord
for Kilen.

Figur 15 Scenarie B – Kombiløsningen. Indledende skitse
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Højvandssikring med en mur. Åbninger ved Havnevej, Mellemvej,
Nyhavn og Østre Havnevej. Kan
lukkes med midlertidig sikring.

Højvandssikring føres videre med
ny mur. Eksisterende bygninger
virker som højvandssikringer på
store dele af strækningen

Eksisterende mur laves
højere. Evt. med andre og
visuelt lettere materialer.

Figur 16 Scenarie B– Kombiløsningen. Konceptoversigt
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Tabel 4 Tiltag – Scenarie B, Kombiløsning

Stormflodsmur

200 m sikringsmur gennem havnearealerne
350 m sikringsmur langs Kilen
400 m restaurering af eksisterende mur v. Skibbroen

Bygningsfacade storm-

250 meter facade

flodssikres
150 åbninger mellem facader
Trafikal åbning i sik-

4 stk.

ringsmur, med mobil
stormflodsløsning

Østre Havnevej, Mellemvej, Nyhavn og Havnevej

Vandløb

1 stk. bygværk med pumpestation, Bøgelundsbækken

Figur 17 Scenarie B – Kombiløsningen, beskyttet by (26 ha.) og oversvømmet områder ved
stormflodskote + 2,5 m
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Tabel 5 Scenarie B – Kombiløsningen

Stræk-

Type

ning

Mæng-

En-

Enheds-

de

hed

pris (kr.)

Pris (kr.)

Nyhavn

Mur

600

m

7.500

4.500.000

Gl. Havn

Sikring af bygninger

350

m

7.000

2.450.000

Skibbro-

Forhøjelse eksist.

400

m

6.000

2.400.000

en

mur

Åbning*

Østre havnevej

12

m

10.000

120.000

Åbning*

Mellemvej

12

m

10.000

120.000

Åbning*

Nyhavn

12

m

10.000

120.000

Åbning*

Havnevej

12

m

10.000

120.000

Åbning*

Mellem bygninger

150

m

15.000

2.250.000

Generelt

Sikring afløb og min-

1

sum

1.000.000

1.000.000

1

stk.

5.000.000

5.000.000

dre pumpestationer
Nyhavn

Højvandsport og
pumpestation

Entreprenøromkostninger
Administration

15

%

Basisoverslag
Korrektionsbidrag 1

2.710.000
Delsum

50

%
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20.790.000
10.395.000

Totalbudget
* Åbning i sikringsmur, med mobil stormflodsløsning

18.080.000

31.185.000
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Tabel 6 Vurderingsmatrice – Scenarie B, Kombiløsningen

Fordele, synergier,

Ulemper eller fokuspunkter

multifunktionalitet
Havnedrift
Byrum

Højvandssikringen er

Facader på flere bygninger skal sikres.

ikke markant og særlig

Området vest for Nyhavn sikres ikke mod

synlig i bybilledet. Kun

højvande. Ved funktionsændringer af hav-

mulighed for ikke over-

ne arealet skal der etableres nye høj-

svømmede byrum mod

vandssikringer. Der skal etableres lave

nord, ved slagteriet.

mure med åbninger mellem bygningerne.
Langs Kilen vil højvandssikringen (muren)
reducerer den visuelle sammenhæng en
smule mellem by og vand.
De større og markante bygninger sikres
mod højvande, men ikke alle.
Der tillades oversvømmelser på området
øst for Nyhavn.

Trafik

Parkering ved bygnin-

Scenarie med flest (4 stk.) åbninger til

ger der anvendes som

trafikal afvikling, og hvor der skal bruges

højvandssikring skal

water gates ved stormflod. Fremtidige

undersøges nærmere

vejanlæg for anden anvendelse, i området

så de ikke hindres ad-

vest for Nyhavn, kan ikke etableres uden

gang med etableringen

ny højvandssikring.

af højvandssikringen.
Aktiviteter fra området
øst for højvandssikringen skal primært have
adgang fra nord, ved
Kilen.
Regnvands-

Etablering af klapper/pumper

håndtering
Stormflods-

Sikre 2 x areal (26 ha.)

Hovedparten af erhvervshavnen opnår

sikring

i.f.h.t klimaboulevarden

ikke sikring (mere end scenarie C)

(11 ha.)
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3.4

Scenarie C – Ny sikringsmur

Scenarie C er en løsning, hvor der foreslås en højvandssikring i form af ny mur der
kobles på eksisterende mur mod syd.
Der laves permanente åbninger i muren ved ombygget Havnevej, Mellemvej og Østre
Havnevej. Ny kajkant ved Gammelhavn anlægges med tilstrækkelig kote og skal alligevel repareres. Nyhavn lukkes for adgang til havnen mod nord. Åbningerne kan lukkes med midlertidige løsninger i tilfælde af højvande. Alternativt kan dette scenarie C
have muren ved havnevej, i stedet for langs kajkanten langs Gammelhavn)
Den nye mur har karakter som overvejende en teknisk installation, hvor der ikke er
tiltænkt væsentlig rekreative opholdsmuligheder eller aktiviteter. Muren ligger inde i
eller på kanten af havnens areal med havnedrift. Såfremt der senere sker areal- og
funktionsændringer kan muren omdannes med flere rekreative funktioner og anvendelser.
Muren ved Mellemvej kan ses som en visuel markering af grænsen mellem by og
havn eller mellem bygninger og havnens ubebyggede arealer.
Denne løsning sikrer den vestlige del af havnens areal sikres mod oversvømmelse,
men der tillades oversvømmelse på de ubebyggede vestlige arealer samt østlige arealer, der allerede i dag er sikret delvis med hævede skråningsanlæg omkring tankanlæg.
Denne løsning tillader oversvømmelse på de yderste af havnens arealer (mod øst),
men sikrer arealerne nord for Kilen.

Figur 18 Scenarie C – Ny sikringsmur. Indledende skitse
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Højvandssikring med
en mur. Åbning ved
Østre Havnevej og
Nyhavn. Kan lukkes
med midlertidig sikring.

Højvandssikring i form af
en lav mur med karakter
som teknisk installation.
Åbning ved Havnevej.
Eksisterende mur laves
højere. Evt. med andre og
visuelt lettere materialer.

Figur 19 Scenarie C, Ny sikringsmur. Konceptoversigt
Tabel 7 Tiltag – Scenarie C, Ny sikringsmur

Stormflodsmur

500 m langs Mellemvej
200 m kajkant på nordsiden af Gammelhavn
250 m sikringsmur langs Kilen
400 m restaurering af eksisterende mur v. Skibbroen

Trafikal åbning i sik-

3 stk. Østre Havnevej, Nyhavn og Havnevej

ringsmur, med mobil
stormflodsløsning
Vandløb

1 stk. bygværk med pumpestation, Bøgelundsbækken
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Figur 20 Scenarie C – Ny sikringsmur, beskyttet by (31 ha.) og oversvømmet områder ved
stormflodskote + 2,5 m

Tabel 8 Scenarie C – Ny sikringsmur

Strækning

Type

Mængde

Enhed

Enheds-

Pris (kr.)

pris (kr.)
Nyhavn

Mur

1000

m

7.500

7.500.000

Skibbroen

Forhøjelse eksist.
mur

400

m

6.000

2.400.000

Åbning

Østre havnevej

12

m

10.000

120.000

Åbning

Nyhavn

12

m

10.000

120.000

Åbning

Havnevej

12

m

10.000

120.000

1

sum

700.000

700.000

Generelt

Sikring afløb og
mindre pumpestationer
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Bøgelunds-

Højvandsport og
bpumpestation
æ
k
k
e
n

1

stk.

5.000.000

Entreprenøromkostninger
Administration

15

%

Basisoverslag
50

5.000.000

15.960.000
2.390.000

Delsum

Korrektionsbidrag 1

29

%

18.350.000
9.175.000

Totalbudget

27.525.000

Tabel 9 Vurderingsmatrice – Scenarie C, Ny sikringsmur

Fordele, synergier, multifunk-

Ulemper eller fokuspunkter

tionalitet
Havnedrift
Byrum

Den nye mur kan have karakter

Højvandsikring ifm af mur er

som en teknisk installation, hvor

synlig i området, men er placeret

der ikke er tiltænkt væsentlig

i overgangen mellem ubebygget

rekreative opholdsmuligheder

og bebygget. Muren vil sandsyn-

eller aktiviteter

ligvis fremtræde som et tekniske
element, men kan selvfølgelig

Områder med bygninger sikres

bearbejdes landskabsmæssigt

mod højvande. Eventuelle frem-

med rekreative muligheder.

tidige ændrede anvendelser kan

Der tillades oversvømmelser på

indplaceres her, hvorved der er

området øst for Nyhavn.

sikret i en vis grad for fremtiden.
Ny højvandssikring (mur) definerer grænsen mellem bebygget og
ikke bebygget havnearealer.
Trafik

Trafikken der er mere bymæssig

Der er en åbning i muren ved

kan uhindret foregå i området

Havnevej, ellers er der adgang

vest for den nye mur.

fra Kilen med to åbninger.

Regnvands-

Højvandsklapper, evt. pumpe

håndtering
Stormflods-

Sikre 3 x areal (31 ha.) i.f.h.t

Hovedparten af erhvervshavnen

sikring

klimaboulevarden (11 ha.)

opnår ikke sikring
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3.5

Scenarie D – Højvandsport v. Nyhavn bassinet

Scenarie D er en løsning hvor der etableres en højvandsport i udmundingen af Nyhavns bassinet. Sikringen forsættes via den vestlige kajkant i Gammelhavn bassinet,
og videre ned til den eksisterende sikringsmur. Højvandsporten skal til hverdag være
åben og uden gene for havneaktiviteter tilsvarende i dag. Ved stormflod lukkes højvandsporten, så Nyhavns bassinet vil have en lavere vandstand end udenfor porten
hvor stormflodsvandstanden er. Den lavere vandstand i Nyhavn bassinet vil have en
positiv effekt på diverse kloakudløb og bøgelundsbækken som har udløb i Nyhavn
bassinet, da det kan bruges som et regnvandsbassin.

Figur 21 Scenarie D – Højvandsport
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Højvandssikring langs nordsiden af
Gammelhavn bassinet. Åbning ved
vejen Sydhavn. Skal udformes i
sammenhæng med evt. forlængel-

Jordvold eller

se af Gasværksvej

terrænregulering

Højvandsport
der lukker af
for Nyhavn
bassinet ved
stormflod

Eksisterende mur laves
højere. Evt. med andre og
visuelt lettere materialer.

Figur 22 Scenarie D – Højvandsport. Konceptoversigt
Tabel 10 Tiltag Scenarie D, Højvandsport

Højvandsport

90 m tværs over Nyhavn bassinet

Stormflodsmur

350 m kajkant i Gammelhavn
400 m restaurering af eksisterende mur v. Skibbroen

Jordvold/terrænregulering

200 m Nyhavn bassin øst – Østre Havnevej

Trafikal åbning i sik-

1 stk. Sydhavn

ringsmur
Vandløb

1 stk. Bøgelundsbækken
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Figur 23 Scenarie D – Højvandsport, beskyttet by (41 ha.) og oversvømmet områder ved
stormflodskote + 2,5 m

Tabel 11 Scenarie D – Højvandsport

Strækning

Type

Mængde

Enhed

Enhedspris

Pris (kr.)

(kr)
Gl. havn

Mur

350

m

7.500

2.625.000

Skibbroen

Forhøjelse eksist.

400

m

6.000

2.400.000

mur
Nyhavn

Dæmning

200

m

3.000

600.000

Åbning

Sydhavn

12

m

10.000

120.000

Generelt

Lukning diverse ud-

1

sum

200.000

200.000

1

stk.

50.000.000

50.000.000

løb og mindre pumpestationer
Nyhavn

Højvandsport
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Entreprenøromkostninger
Administration

15

%
Delsum

50

55.945.000
8.390.000

Basisoverslag
Korrektionsbidrag 1

33

%

64.340.000
32.170.000

Totalbudget

96.510.000

Tabel 12 Vurderingsmatrice – Scenarie D, Højvandsport

Fordele, synergier, multifunktio-

Ulemper eller fokuspunkter

nalitet
Havnen

Havnekanten på nordsiden af Gam-

Stort anlægsprojekt der vil på-

melhavn er gammel og slidt og derfor

virke havnedriften under anlæg

vil en renovering kunne udnyttes til en
stormflodsmur

Yderligere indsnævring af indløbet til Nyhavn

Byrum

Har mindst arealmæs-

Havnedriften påvirkes ved Gam-

sig/anlægsmæssig påvirkning på land,

melhavn af ny højere

og sikrer de fleste arealer mod over-

mur/kajkant. Kan dog udformes

svømmelser, med undtagen af det

så det ikke forstyrrer havnedrif-

sydøstligste område. God visuel kon-

ten.

takt mellem land og vandet i Nyhavn.
Trafik

Af de 4 alternativer har scenarie 4 kun

Åbningen ved vejen Sydhavn

en åbning for trafik, ellers er der in-

skal etableres så den er tilpasset

gen påvirkning af eksisterende eller

ny trafikløsning ved Gasværk-

forventet kommende trafik.

svejs forlængelse.

Regn-

Ved høj vandstand i fjorden, lukkes

Der er ingen påvirkning af regn-

vands-

højvandsporten og hele Nyhavn bas-

vandshåndteringen

håndte-

sinet bliver et reservoir for regnvand

ring

fra midtbyen

Storm-

Sikre 4 x areal (41 ha.) i.f.h.t klima-

flods-

boulevarden (11 ha.) Af de 4 alterna-

sikring

tiver giver scenarie 4 den største arealmæssige sikring (hele byen)
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4

Opsamling

Klimaboulevarden er en kombineret trafikal- og stormflodsløsning, hvor planlægges
hvor den nuværende Gasværksvej ligger i dag. Klimaboulevarden forudsættes hævet
til kote 2.5 m, og herved udgør den en stormflodssikring for det bagved liggende byområde, et areal på ca. 11 ha. Løsningen er estimeret til omkring 56 mio. DKK.
Der er udarbejdet 4 alternativer til Klimaboulevarden, alternativer der skal afsøge
andre muligheder for stormflodssikring af Aabenraa by. For hvert alternativ er det
beskyttede areal beregnet.
Økonomioverslagene skal anses som estimater, da flere forhold herunder f.eks. geoteknik, ledningsomlægning, reetablering etc. ikke er kendte på nuværende tidspunkt.
Dimensioner/mængder er baseret på de listede tiltag under hvert af de 4 alternativer
til en sikringskote på +2,5 m. Derudover er udformningen af valgte konstruktioner
baseret på COWIs havnetekniske og kysttekniske erfaringer, samt erfaringer fra byudviklingsområder i relation til havneområder i lignende projekter.
Tabel 13 Beskyttede arealer af Aabenraa by samt estimeret anlægsbudget

Scenarie

Beskyttet område

Anlægsbudget

Klimaboulevarden

11 ha.

A

36 ha.

34,5 mio.

B

26 ha.

31,2 mio.

C

31 ha.

27,5 mio.

D

41 ha.

96,5 mio.
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