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1 INTRODUKTION 

DONG Energy har ved Birte Hansen henvendt sig til DHI med henblik på at få udført 
en række kysttekniske bidrag til en VVM undersøgelse i forbindelse med opstilling af 3 
demonstrationsvindmøller ved Avedøre Holme. Aftalen er indgået 1. februar, 2008 og 
dækker nedenstående elementer: 

• Opmåling af dybdeforhold i området ud for Avedøre Holme. 

• Indsamling af bundprøver i området for analyse af kornstørrelser og forurening. 

• Basisbeskrivelse af hydrauliske forhold i området (herunder vandstand, strøm og 
bølger). 

• Basisbeskrivelse af sedimenttransport og aflejring i området. 

• Beskrivelse af muligheder for sedimentspredning i området i forbindelse med byg-
geprocessen. 

• Beskrivelse af det færdige projekts påvirkning på sedimenttransport og aflejring. 

• Vurdering af risiko for ansamling af ålegræs og alger. 

• Anbefalinger til afhjælpning af eventuelle påvirkninger. 

Rapporten blev afleveret i endelig version den 30.04.08, men medio maj 2008 fremkom 
der nye oplysninger vedrørende planer for nye spildevandsledninger fra Spildevands-
center Avedøre, og DONG Energy har i konsekvens heraf udarbejdet alternative planer 
for placering af de tre havmøller. Virkningen af disse forhold er medtaget i nærværende 
reviderede udgave af DHI’s VVM rapport dateret d. 28.05.08. 
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2 INTRODUKTION OG OVERORDNET OMRÅDEBESKRIVELSE 

2.1 Kort introduktion til projektet 

Tre havvindmøller planlægges placeret på lavt vand umiddelbart syd for stenkastningen, 
som afgrænser Avedøre Holme mod syd. Området er vist i Figur 2.1. 

 

 
Figur 2.1  Satellitbillede af Avedøre Holme. Positionerne for de planlagte møller er indikeret med rødt. 

 
Hasløv & Kjærsgaard arbejder for DONG Energy med placeringsanalyser for møllerne. 
Placeringen af havvindmøllerne i henhold til Note af 26. marts, 2007 fra H&K: ”Aved-
øre Holme – Vindmøller. Design og Anlægsskitser” er præsenteret i Figur 2.2. Hav-
vindmøllerne planlægges af landskabelige og æstetiske årsager placeret på en linie pa-
rallelt med stenkastningen. Dette bevirker, at de to østligste møller vil blive placeret tæt 
på stenkastningen, medens den vestligste mølle vil blive placeret godt 100 m fra sten-
kastningen, idet Avedøre Holmes afgrænsning mod syd er parallelforskudt ca. 100 m 
umiddelbart vest for den midterste mølle. 
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Figur 2.2 Den planlagte placering af havvindmøllerne. Fra H&K note af 26. marts, 2008. 

Den endelige placering af de tre havvindmøller og deres forbindelse til land er ikke fast-
lagt endnu, men de foreløbige planer for placering og landforbindelser er illustreret i 
ovennævnte note fra H&K. Det er disse placeringer, som vil danne baggrund for nærvæ-
rende VVM analyser. De to forskellige mølleplaceringer og landforbindelser er præsen-
teret i nedenstående figurer. 

Vanddybden, hvor møllerne tænkes placeret, er som følger, jævnfør resultaterne af op-
målingerne af dybdeforholdene som beskrevet i afsnit 3.1: 

• Østlige havmølle    : ca. 1,6 m 

• Midterste havmølle:  ca. 2,2 m 

• Vestlige havmølle  :  ca. 3,2 m 

Den østlige og midterste havvindmølle er placeret på en ottekantet fundamentsplade 
med en ”diameter” på ca. 20 m og en tykkelse på ca. 3 m. Pladen vil blive gravet så 
langt ned i havbunden, at oversiden af pladen vil være beliggende ca. 0,5 m under dag-
lig vande. Ovenpå denne plade er der placeret et cirkulært fundament med en diameter 
på ca. 12 m. Der vil blive opbygget et montage- og serviceareal indenfor den østlige og 
den midterste havmølle. Disse arealer vil blive afsluttet mod havet af en lodret spuns-
væg lidt søværts for foden af den eksisterende stenkastning. De cirkulære fundamenter 
vil blive forbundet til montagearealerne med en gangbro. Afstandene fra spunsvæggen 
til de forskellige konstruktionselementer er som følger for disse to havmøller: 

• 2,0 m til kant af fundamentsplade 
• 7,0 m til kant af cirkulære fundament  
• Ca. 13 m til center af mølle 
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Der er således en kanal i fuld dybde mellem spunsvæggen og fundamentspladen på ca. 2 
m bredde samt et vandområde med en vanddybde af 0,5 m over fundamentspladen på 
ca. 5 m bredde. 

Hvert møllefundament for disse to havmøller optager et havbundsareal på ca. 280 m2, 
hvortil kommer arealet af servicearealet ud for foden af den eksisterende stenkastning 
på ca. 100 m2. 

Møllerne påregnes af have en levetid på ca. 25 år.  

 

Figur 2.3 Placering af østlige og midterste vindmølle – horisontalplan. Fra H&K note af 26. marts, 
2008. 
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Figur 2.4 Placering af østlige og midterste vindmølle - vertikalplan. Fra H&K note af 26. marts, 2008. 

Den vestlige havvindmølle er placeret på en fundamentsplade og et fundament som be-
skrevet for de østlige møller. Forskellen på placeringerne er, at den vestlige mølle er 
placeret 112,5 m fra vandgangslinien af stenkastningen grundet forsætningen af den 
sydlige afgrænsning af Avedøreindfatningen, som nævnt ovenfor (jvf. Figur 2.5 og 
Figur 2.6). Der påtænkes bygget et 45 m × 22,5 m rektangulært montage- og serviceare-
al NV for møllen med topkote i +0,5 m. Af visuelle og strømningsmæssige årsager øn-
skes pladsen ikke forbundet med en traditionel synlig høj dæmning til land. Det plan-
lægges derfor at forbinde montage- og servicepladsen med Avedøreindfatningen via en 
dykket dæmning, en såkaldt ”rev-vej” med topkote ca. 0,2 m under daglig vande. Der 
udføres en rampe på sydsiden af Avedøreindfatningen som overgang mellem land og 
rev-vejen. Denne rampekonstruktion vil stikke godt 25 m ud i vandet i forhold til Ave-
døreindfatningen. Dette specielle konstruktionsprincip vil således kun blokere totalt for 
passage af sand på de inderste ca. 25 m, medens den dykkede rev-vej vil tillade nogen 
passage af sand og tang/fedtemøg. Montageplads og møllefundament vil således visuelt 
udgøre en ”isoleret” ø, medens det strømningsmæssigt vil tillade en vis gennemstrøm-
ning over rev-vejen. 

Det skal bemærkes, at rampekonstruktionen er beliggende ovenpå en kort aflastnings-
ledning fra Avedøre Spildevandscenter, og at rev-vejen er beliggende tæt på hovedud-
løbsledningen, jævnfør Figur 2.7. 
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Figur 2.5 Placering af vestlig vindmølle – horisontalplan. Fra H&K note af 26. marts, 2008. 

 

Figur 2.6 Placering af vestlig vindmølle – vertikalplan. Fra H&K note af 26. marts, 2008. 
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Figur 2.7 Skitse af mølleplaceringer og nuværende udløbsledninger fra Spildevandscenter Avedøre. 

Grundet allerede planlagte omlægninger af udløbsledningerne fra Spildevandscenter 
Avedøre, jævnfør beskrivelserne i afsnit 2.2.2, og aktuelt grundet sammenfald mellem 
placeringer af disse planlagte ledninger og den vestlige havmølle, arbejder DONG 
Energy med tre scenarier for placeringen af havvindmøllerne i relation til udløbslednin-
gerne: 

• Scenario 0: Den hidtidige placering af havmøllerne kombineret med de nuværende 
udløbsledninger som vist på Figur 2.7 og Figur 2.13  

• Scenario 1: Den hidtidige placering af havmøllerne kombineret med planlagte ud-
løbsledninger som beskrevet ovenfor, og som illustreret på Figur 2.8 og Figur 2.14  

• Scenario 3. Alle tre havvindmøller rykket ca. 100 m mod Øst kombineret med plan-
lagte udløbsledninger som vist på Figur 2.9. 

Det fremgår, at den vestlige havmølle i Scenario 3 er placeret ca. 50 m øst for afløbska-
nalen. 
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Figur 2.8 Scenarie 1 for placering af havvindmøller kombineret med planlagte udløbsledninger og an-

dre faciliteter i området. 

 
Figur 2.9 Scenarie 3 for placering af havvindmøller (rykket 100 m mod øst) kombineret med planlagte 

udløbsledninger og andre faciliteter i området. 
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2.2 Basisbeskrivelse af projektområdet 

2.2.1 Eksisterende forhold 
Vandområdet ud for Avedøre Holme er forholdsvis lavvandet. Umiddelbart ved sten-
skråningens fod er der ca. 1,5 til 2,0 m dybt, og der er 1,5 – 2 km ud til 6 m dybdekur-
ven. Der er uregelmæssige ”sandklapper” på bunden. Disse sandformationer er ikke 
egentlige revler men snarere en slags forstadier til barriereøer, som naturen danner 
grundet det flade kystprofil. Der er en meget lille sandtransport fra vest mod øst, hvilket 
fremgår af den lille sandaflejring, som er dannet vest for molen til kulhavnen. Det er 
herudover oplyst, at der for nylig er oprenset ca. 10.000 m3 bundsediment i den ca. 2 km 
lange sejlrende ind til havnen, efter at den har været i brug i ca. 25 år. Den meget lille 
sandansamling samt den ligeledes lille oprensning i sejlrenden tyder på, at transportpro-
cesserne i området er meget begrænsede. 

Havbunden ud for Avedøre Holme er begroet med Ålegræs, og der er spredte forekom-
ster af blåmuslinger. 

Andre faciliteter i området er følgende, jævnfør Figur 2.10:  

• Brøndby Lystbådehavn på vestsiden af Avedøreindfatningen 

• Udmunding af afvandingskanal ca. 800 m vest for kulhavnens mole; nuværende ka-
pacitet af afvandingspumperne er 3 m3/s (ny pumpe under konstruktion hvorefter 
kapaciteten fordobles). Udformningen af udløbet er vist på Figur 2.11 og Figur 2.12. 
Det fremgår, at der er i alt 6 udløbsrør fra afvandingskanalen. Der er en stålrist mod 
afvandingskanalen. Der er et sandfang med mulighed for oprensning. Det er oplyst, 
at der oprenses mindre mængder ca. en gang hvert til hvert andet år. Det oprensede 
materiale består af en blanding af sand fra havet og slam fra kanalen.  

• Udmunding af to kølevandskanaler ud for Avedøreværket. 

• Udmunding af 1,1 km lang spildevandsledning på 6 m vanddybde ud for Spilde-
vandscenter Avedøre, som ligger i den vestlige del af området. Denne ledning har en 
diameter på 1,2 m, se Figur 2.7 og Figur 2.13. Startpunktet for denne ledning er be-
nævnt K5 på Figur 2.13. 

• Udmunding af en kortere spildevandsledning der anvendes i situationer med høj af-
strømning. Udløbet af denne ledning er beliggende øst for den vestlige mølle, se 
Figur 2.7 og Figur 2.13. Det er oplyst, at dette udløb er i brug relativt ofte; der fore-
ligger dog ikke for nærværende nærmere oplysninger om hyppigheden af aflastnin-
ger via dette udløb. Startpunktet for denne ledning er benævnt K6 på Figur 2.13. 

• Udmunding af et nød aflastningsudløb, som er beliggende på det vestlige hjørne af 
den sydvendte inddæmning. Det er oplyst, at dette aflastningsbygværk har været i 
brug to gange i løbet af 2007. Udløbet er benævnt OD på Figur 2.13. 

• Mellem Avedøreværket og Spildevandscenter Avedøre er der en offentlig fyldplads. 
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• Kulhavnen, en ca. 350 m lang mole (mod syd og drejende mod sydøst), som beskyt-
ter kulhavnen mod vest, og som når ud til en vanddybde af ca. 3 m, og en ca. 2 km 
lang sejlrende til kulhavnen. 

 

Figur 2.10 Tilstødende faciliteter i Avedøre området. For detaljer vedrørende eksisterende spildevands-
ledninger og aflastningsbygværker fra Spildevandscenter Avedøre henvises til Figur 2.13 



 
 

 

11800231.ulu.be.05.2008  2-10 DHI 
 

 

Figur 2.11 Lodret snit i udløbsarrangement på tværs af inddæmning, venstre side er mod havet. Udsnit 
af COWI tegning modtaget fra DONG Energy. 
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Figur 2.12 Lodret snit i udløbsarrangement på langs af inddæmning. Udsnit af COWI tegning modtaget 
fra DONG Energy. Linie B er en symmetrilinie, dvs. at der i alt er 6 rør fra afvandingskanalen 
og ind i udløbsbygværket. 
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Figur 2.13 Beliggenhed af lang udløbsledning (K5), kort aflastningsledning (K6) og kort vestlig nød af-
lastningsledning. 

2.2.2 Planlagte omlægninger af udløbsledninger og aflastningsbygværker fra 
Spildevandscenter Avedøre 
Spildevandscenter Avedøre planlægger at omlægge deres udløbsledninger og aflast-
ningsbygværker som vist på Figur 2.14.  

• Den vestlige ledning er den eksisterende lange udløbsledning. 

• Den midterste er en ny aflastningsledning til afløsning af nød aflastningen OD. 

• Den østlige er en forlængelse af den eksisterende korte aflastningsledning. 
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Figur 2.14 Planlagte udløbs- og aflastningsledninger inklusive den vestlige havmølle svarende til Sce-
nario 1. 
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2.3 Potentielle virkninger af havvindmøllerne 

Under udgravningen til møllefundamenterne og under bygning af rev-vejen og monta-
ge- og servicepladsen til den vestlige mølle vil der blive spildt mindre mængder af fint 
materiale til havmiljøet. Denne spredning vil medføre en lille risiko for tilsiltning af 
sejlrenden til kulhavnen, kulhavnens bassin og Brøndby Lystbådehavn. Herudover vil 
der være risiko for indtag af forhøjet indhold af suspenderet sediment i kølevandsindta-
get til Avedøreværket, og der kan være en virkning på flora og fauna i området.  

Bygningen af møllefundamenterne samt tilhørende dæmninger og servicepladser vil på-
virke transporten af sand langs Avedøre Holme. Der vil være risiko for tilsanding af 
området mellem møllerne og land for den østlige og den midterste mølle. Herudover vil 
der være risiko for tilsanding vest for rampen og ud langs rev-vejen ved den vestlige 
mølle.   

Tilsandingerne kan eventuelt have en virkning på afvandingsforholdene for afvandings-
kanalen og for de to kølevandsudløb.  

Da der er store mængder af ålegræs, makroalger og fedtemøg i Køge bugt, vil der også 
være risiko for, at møllefundamenter, rev-vejen og montage- og servicepladsen kan 
medføre ansamling af disse substanser.  

Afhængigt af omfanget af de forskellige virkninger, specielt risiko for tilsanding mel-
lem møllefundamenterne og land og ved rampen etc. for den vestlige mølle, vil afhjæl-
pende foranstaltninger blive diskuteret. 
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3 BASISUNDERSØGELSER 

3.1 Opmåling af dybdeforhold 

De generelle dybdeforhold i området som vist på søkort er givet i Figur 3.1. Der er 
yderligere foretaget dybdemålinger af området for at få yderligere information om de 
nøjagtige dybdeforhold i konstruktionsområdet og tilstødende vandområde ud for 
Avedøre inddæmningen. Resultatet af denne opmåling er vist i Figur 3.2 i lille måle-
stok. Herudover er pejleplanen præsenteret i Appendiks A. 

 

Figur 3.1 Udsnit af søkort for Avedøre Holme. 

Opmålingerne blev foretaget den 14.03.2008 med hydrografisk 210 KHz ekkolod samt 
positioneringsdata med differentiel GPS fra gummibåd. Dybdemålingerne er efterføl-
gende korrigeret for vandstandsvariationer. Endvidere er den lille sandaflejring i hjørnet 
ved kulhavnens vestmole opmålt af landmåler.   

De viste dybder og landkoter refererer til DVR 90. Positioner referer til UTM zone 33. 
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Figur 3.2 Oversigt over opmåling af dybdeforhold syd for Avedøre Holme. 

Det fremgår af opmålingen, at der er en vanddybde på omtrent 2 m langs inddæmningen 
i den vestlige del af området men med aftagende dybder i den østlige del af området, 
hvor dybden umiddelbart foran inddæmningen er af størrelsesordenen 1 m. I det vest-
vendte hjørne, som dannes af Avedøre inddæmningen og kulhavnens vestmole, er der 
en mindre sandansamling. Det ses, at vanddybderne tiltager jævnt mod SSØ; bundens 
hældning er af størrelsesordenen 1:300. Det må således vurderes, at dybden langs 
Avedøre-indfatningen, da denne blev anlagt, var ca. 2 m i den vestlige del aftagende til 
ca. 1,5 m i den østlige del. Den nuværende yderligere reducerede dybde i det østlige 
hjørne må tillægges aflejring af sand i dette område.  

3.2 Indsamling og analyser af bundprøver 

Der blev indsamlet bundprøver den 14. marts 2008. 
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Der er indsamlet bundprøver med en stor Van Veen grab på 10 stationer. Sedimentprø-
verne er udtaget af den centrale del af prøven, som ikke har været i berøring med grab-
ben. Stationernes placering er vist på nedenstående kort, Figur 3.3. 

 

 
Figur 3.3 Stationernes placering. 

Der er foretaget følgende analyser: 

• Visuel beskrivelse på alle 10 stationer AV-1 til AV-9 + AV-11, se afsnit 3.2.1. 

• Kornstørrelsesfordeling på stationerne AV-2, AV-4, AV-7 og AV-11. Prøverne er 
beskrevet i afsnit 3.2.1, og resultaterne af sigteanalyserne er præsenteret i Appendiks 
B. 

• Kemiske analyser på AV-2, AV-4, AV-7 og AV-11. Oversigt over resultaterne er 
givet i afsnit 3.2.2, og analyselaboratoriets prøverapport er præsenteret i Appendiks 
C. 
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3.2.1 Beskrivelse af bundsedimenterne 

Station AV-1 (11:30:10): Dybde 3,1m 
SAND, groft med småsten og skalgrus. Farven er ensartet gråbrun. Der er ingen lagde-
ling i prøven.  

Tyndt lag sand på hård bund. 

Station AV-2 (11:49:05): Dybde 3,7m  
SAND, groft med småsten, usorteret, ålegræs, muslinger og skaller. Farven er grå med 
sorte pletter (org. materiale). 

Tyndt lag sand på hård bund. 

Station AV-3 (11:59:11): Dybde 4,7m 
SAND, groft med småsten. Farven er lys brun. 

Der er ålegræs, muslinger og skaller i området. 
Tyndt lag sand på hård bund. 

Station AV-4 (12:34:24): Dybde 2,3m 
SAND, mellem med enkelte småsten, velsorteret, få muslinger i prøven. Farven er lys-
brun. 

25% dækning af blåmuslinger i området. 
Sandlagets tykkelse >10 cm. 

Station AV-5 (12:21:48): Dybde 3,2m 
SAND, mellem til fint med småsten. En del muslinger i prøven. 

40% dækning af muslinger i området. 
Sandlagets tykkelse >10 cm. 

Station AV-6 (12:12:46): Dybde 5,0m 
SAND, groft med enkelte småsten. Prøven er lys brun og ensartet. Få skaller i prøven. 

Sandlagets tykkelse >8 cm. 

Station AV-7 (12:46:51): Dybde 2,2m 
SAND, mellem, velsorteret (intet grus og ingen skaller). Gråt til lys brunt.  

Sandlagets tykkelse >15 cm. 

(Stationen er beliggende mellem kraftværkets 2 kølevandsudløb i akkumulationsområ-
det vest for Avedøreværkets vestmole). 

Station AV-8 (12:56:01): Dybde 3,1m 
SAND, mellem til groft med enkelte småsten. Farven er lys brun. 

Sandlagets tykkelse >12 cm. 
20% dække af blåmuslinger i området. 
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Station AV-9 (13:07:04): Dybde 4,6m 
SAND, mellem til groft med ral. Farven er lys brun. 

Spredt bevoksning af ålegræs. 
Sandlagets tykkelse > 10 cm. 

Station AV-11 (11:04:36): Dybde 3,2m 
Vestlige del af strækningen ud for Avedøre Rensningsanlæg. 

SAND, mellem, sorteret. 
Ensfarvet gråbrunt uden lagdeling. En del skaller i prøven. 
Sandlagets tykkelse >8 cm. 

Middelkornstørrelsen d50 og uensformighedstallet U = d60/d10 for de sigtede prøver er 
præsenteret i Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Middelkornstørrelse d50 og uensformighedstal U for de 4 sigtede prøver 

Prøve-
nummer 

Middelkornstørrelse 
d50  [mm] 

Uensformighedstal 
U = d60/d10 

Kommentar 

AV-2 0,658 4,20  
AV-4 0,352 1,95  
AV-7 

0,257 1,54 
I aflejringsområde vest for kul-
havnsmole 

AV-11 0,464 2,24  

  

Resumé vedrørende bundforholdene: 

• Alle prøver er uden lugt. I den vestlige del af området er bunden hård med et tyndt 
lag sand/grus (4-8 cm). 

• I den østlige del af området er sandet finere, og sandlagets tykkelse er minimum 8-
15 cm. 

• I hele området er der spredt forekomst af blåmuslinger og ålegræs. I akkumulations-
området tæt på kysten vest for Avedøreværkets vestlige mole består bunden af mel-
lem velsorteret sand uden vegetation/muslinger.  

3.2.2 Kemiske analyser af bundsedimenterne 
Prøverne AV-2. AV- 4, AV-7 og AV-11 er analyseret for miljøfremmede stoffer på ana-
lyselaboratoriet Analytica, ALS Scandinavia AB. Analyserapporten er præsenteret i 
Appendiks C. 

Resultaterne af de kemiske analyser er præsenteret i nedenstående tabel. 
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Tabel 3.2  Oversigt over resultater af kemiske analyser og sammenligning med EAC og OSPAR kriterier 

Måledata Grænseværdier 

Station OSPAR MST 

Parameter Enhed AV- 2 AV-4 AV-7 AV-11 EAC1) 

Nedre 
Aktions- 
niveau 

Øvre 
Aktions- 
niveau 

TS % 81,9 82,5 81,7 79 I.R. - - 

Glødetab % af TS 0,7 0,4 0,4 0,4 I.R. - - 

           

As mg/kg TS 0,277 <0,1 0,282 0,187 1-10 20 60 

Cd mg/kg TS 0,0218 <0,01 <0,01 <0,01 0,1-1 0,4 2,5 

Cr mg/kg TS 1,39 1,25 0,698 1,33 10-100 50 270 

Cu mg/kg TS 1,02 0,447 0,335 0,426 5-50 20 90 

Hg mg/kg TS <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,05-0,5 0,25 1 

Ni mg/kg TS 1,33 0,781 0,517 1,11 0,1-1 30 60 

Pb mg/kg TS 3,08 1,59 0,91 1,13 5-50 40 200 

Zn mg/kg TS 6,8 6,61 3,4 5,09 50-500 130 500 

           

Nafthalen mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,05-0,5 - - 

Acenafthylen mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 I.D. - - 

Acenafthen mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 I.D. - - 

Fluoren mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 I.D. - - 

Phenanthren mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,1-1 - - 

Antracen mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,05-0,5 - - 

Fluoranthen mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,01-0,1 - - 

Pyren mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,05-0,5 - - 

Benz(a)antracen mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,1-1 - - 

Krysen mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,1-1 - - 

Benz(b)fluoranthen mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 I.D. - - 

Benz(k)fluoranthen mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 I.D. - - 

Benz(a)pyren mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,01-0,1 - - 

Di-
benz(a,h)anthracen mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 I.D. 

- - 

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 I.D. - - 

Indeno(123cd)pyren mg/kg TS <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 I.D. - - 

           

Sum 16 EPA-PAH mg/kg TS E.D. E.D. E.D. E.D. I.D. - - 

PAH cancerogene mg/kg TS E.D. E.D. E.D. E.D. I.D. - - 

PAH øvrige mg/kg TS E.D. E.D. E.D. E.D. I.D. - - 

Sum 9 MST-PAH2) mg/kg TS E.D. E.D. E.D. E.D. I.D. 3 30 

           

Tot ext. Alifater mg/kg TS 50 <20 <20 <20 I.D. - - 

Upolære alifater mg/kg TS <20 <20 <20 <20 I.D. - - 

Tot ext. Aromater mg/kg TS <20 <20 <20 <20 I.D. - - 

E.D. - Ej detekteret, I.D. - Ingen data, I.R. Ikke relevant 
1) EAC - Environmental Assessment Criteria som præsenteret i OSPAR (2000). Data i kursiv indikerer overskridelse af min. EAC 
2) Sum af anthracen, benz[a]anthracen, benz[ghi]perylen, benz[a]pyren, chrysen, fluoranthen, indeno[1,2,3-cd]pyren, pyren og phenanthren. 
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Som det observeres af ovenstående tabel, er der væsentlig forskel på OSPAR’s Envi-
ronmental Assessment Criteria (EAC) (Ref. /7/) og de i Miljøstyrelsen (2005) (Ref. /8/) 
af Miljøstyrelsen fastsatte aktionsniveauer for klapningsmateriale. 

For at forstå, hvorledes forskellen på EAC’erne præsenteret i ovenstående tabel og akti-
onsniveauerne for klapningsmateriale, præsenteret i Miljøstyrelsen (2005), opstår, er det 
væsentligt at kende ophavet for de to typer grænseniveauer:  

• EAC'er er videnskabeligt baserede forureningsniveauer af sediment. EAC’erne er 
beregnet ud fra effektniveauer, og overholdes EAC’erne, bør der ikke opstå uønske-
de effekter i miljøet. 

• Aktionsniveauer for klapning er politisk bestemte koncentrationer. Disse koncentra-
tioner indikerer størrelsen af de uønskede, men administrativt set rimelige, effekter 
som forventes i miljøet ved klapning. 

Bedømmes renheden af sedimenterne præsenteret i ovenstående tabel med henblik på 
klapning/spild af materialerne, og hvorvidt denne handling kan forårsage uønskede ef-
fekter i miljøet, så må det konkluderes, at Ni koncentrationen i sedimentprøverne er så 
højt, at det umiddelbart ikke kan udelukkes, at klapning vil forårsage uønskede effekter 
i miljøet. 

Bedømmes renheden af sedimenterne præsenteret i ovenstående tabel med henblik på, 
hvorvidt det er muligt at opnå klapningstilladelse på baggrund af resultaterne i ovenstå-
ende tabel, så må det konkluderes, at alle koncentrationer er under de grænser, der er 
fastlagt af Miljøstyrelsen (se Ref. /8/); dog mangler der måledata for PCB og TBT. 

3.3 Basisbeskrivelse af de hydrauliske forhold i området 

Den lokale vandstand er betydende for de hydrauliske og transportmæssige forhold i 
Avedøre Holme området. Vandstanden på lokaliteten er i høj grad afhængig af de regio-
nale vindforhold. 
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Figur 3.4 Øresund og Storebælt er smalle forbindelser mellem Nordsøen og Østersøen. Drogden og 
Darss tærsklerne er vist samt det smalle tværsnit Korsør-Nyborg. 

De indre Danske Farvande er at betragte som smalle forbindelseskanaler mellem Nord-
søen og Østersøen (Figur 3.4). I Øresund er der stor modstand for det gennemstrøm-
mende vand ved Drogden tærsklen, og i Storebælt er der stor modstand i den snævre del 
i Nyborg – Korsør tværsnittet og ved Darss tærsklen. Derfor er vandstande ved Avedøre 
Holme en del af Østersøbassinet, hvilket vil sige, at der hovedsagelig forekommer høj-
vande ved kraftige regionale vinde fra intervallet N, NØ, Ø, SØ til SSØ, hvorimod der 
vil forekomme lavvande ved kraftige regionale vinde fra SV, V og NV. Retningerne S–
SSV og NNV er overgangsretninger mellem højvande og lavvande (Ref. /1/). Herud-
over kan langvarig vestenstorm medføre, at der føres store mængder vand ind i Østersø-
en, hvorved der kan forekomme højvande, når dette vand ved ophør af vestenstormen 
skal retur gennem De Danske Farvande til Nordsøen.   

Kystdirektoratet angiver i Ref. /2/ følgende ekstremvandstande for Drogden og Køge: 

Tabel 3.3 Ekstreme vandstande i cm som funktion af Middeltidshændelser (MT) for Drogden og Køge, 
datum DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990 = middelvandstanden i 1990) 

Middeltidshændelser  1 år [cm] 20 år [cm] 50 år [cm]  100 år [cm] 
Drogden 90 132 141 148 
Køge 104 141 147 152 
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Vandstanden ved Avedøre Holme skønnes at være mest sammenlignelig med vandstan-
den i Køge. 

Til dimensionering skal til disse vandstande adderes en eventuel stigning i middelvand-
standen, som for de danske farvande i Ref. /3/ er angivet som følger: 

År 2025: +0,07 m 
År 2050: +0,16 m 
År 2100: +0,42 m  

Vandstandsvariationerne under normale stille forhold bestemmes af tidevandsforholde-
ne i området. Tidevandet i De indre Danske Farvende og i Østersøen er meget beske-
dent. Generelt er der en tidevandsforskel af størrelsesordenen 20 cm, dvs., at vandstan-
den grundet tidevandet varierer plus/minus 10 cm omkring middelvandstanden. De 
væsentligste variationer i vandstanden ved Avedøre skyldes således meteorologiske for-
hold. Da der er flest storme om efteråret og om vinteren, forekommer de ekstreme vand-
standsvariationer oftest på disse årstider, se Tabel 3.3. 

Vandstandens variation ved Drogden er illustreret på Figur 3.5. Det fremgår, at vand-
standen generelt varierer mellem –0,3 og +0,5 m, men under ekstreme forhold bliver 
vandstanden op mod 1,4 m, hvilket modsvarer en 50-års hændelse, jvf. Tabel 3.3. Den 
daglige variation er normal langt mindre, her illustreret ved visning af variationen i au-
gust 2006 i Figur 3.6. 

 

Figur 3.5 Tidsserie af vandstand fra Drogden Fyr, 1992 -2006. 
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Figur 3.6 Zoom af vandstandsvariationen i august, 2006. 

3.4 Vind og bølger 

Bølgerne i den nordlige del af Køge bugt er bestemt af det frie stræk, hvorover bølgerne 
kan dannes, og af vinden over dette vandområde. Vindforholdene over området er illu-
streret på vindrosen fra Drogden Fyr fra perioden 1997-2006, se Figur 3.7. Det fremgår, 
at de kraftigste og hyppigste vinde forekommer fra retningsintervallet NV til SV og SØ, 
men at der i øvrigt forekommer kraftige vinde fra stort set alle retninger. Dvs., at det 
hovedsagelig er det frie stræk, der bestemmer hvorfra de fremherskende bølger fore-
kommer. 

Til illustration af disse forhold er vindrosen indsat på et satellitbillede af området, se 
Figur 3.8, og vinkelrummet for de fremherskende frie stræk er præsenteret på Figur 3.9. 
Det fremherskende vinkelrum for det frie stræk ligger således mellem SV og SSØ. Vin-
kelrummet er ikke vist længere mod SØ, fordi bølger fra denne retning vil refrakteres 
ind mod Amagers SV kyst grundet det relativt lave vand langs denne kyststrækning, 
jævnfør udsnittet af søkortet vist på Figur 3.1. 

Det kan på denne baggrund konkluderes, at de største bølger ved Avedøre Holmes syd-
kyst vil forekomme fra intervallet SV-SSØ med den fremherskende retning omkring 
SSV.  

Bølgeberegninger foretaget for andre projekter i området antyder, at de bølgehøjder ved 
Avedøre Holme, som vil være dominerende for transporten af sand, vil være af størrel-
sesordenen HS =1,0 til 1,5 m.  
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Figur 3.7 Vindrose for Drogden fyr. Figuren er baseret på en tidsserie af vind dækkende perioden 
1997–2006. 

 

Figur 3.8 Vindrose placeret på satellitbillede af området. 
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Figur 3.9  Illustration af retningsinterval med det mest betydende frie stræk. 

3.5 Sedimenttransport og erosion/aflejring 

Sand transporteres langs med en kyst på grund af den samlede effekt af strøm og bølger, 
samt under indflydelse af vandstanden. Nær kysten i brændingszonen drives strømmen 
langs kysten af bølgerne, og bølgeforholdene er absolut den dominerende faktor for 
transporten langs stranden. Den resulterende årlige nettotransport styres hovedsagelig af 
bølgeklimaet (statistisk fordeling af højde, retning og periode), sandtypen og kystprofi-
lets facon. Det vurderes, at de fremherskende bølger i området ud for Avedøre Holme 
mht. sedimenttransport er op til ca. HS = 1,5 m, hvilket indikerer en aktiv transportzone 
ud til en vanddybde på ca. 3,0 m.  

”Kysten” langs Avedøre Holmes afslutning mod syd er ikke en naturlig kyst, idet den 
består af en stenkastning placeret på knapt 2,0 m vanddybde. Det vil sige, at den del af 
kystprofilet, som befinder sig over ca. 2,0 m dybde består af stenkastning. Det vil nor-
malt være på denne del af kystprofilet, at størstedelen af sandtransporten vil foregå, 
hvilket betyder, at sandtransporten langs Avedøre Holme vil være begrænset af dette 
forhold.   
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Det er konstateret, at bunden umiddelbart syd for stenkastningen er dækket af sand, men 
at der et stykke fra kysten er en del ålegræs. Grænsen til ålegræsbæltet viser normalt 
grænsen for den aktive bund, hvor der foregår transport af sand.  

Det forhold at bølgerne er forholdsvis små, og at en stor del af det teoretisk aktive kyst-
profil består af en stenkastning, antyder, at sandtransporten langs Avedøre Holme er 
meget beskeden. At de fremherskende bølger kommer fra retningen SSV sammenholdt 
med ”kystens” orientering indikerer, at nettotransportretningen er mod øst. Dette passer 
fint med, at der er aflejret en kile af sand vest for kulhavnens vestmole, som det fremgår 
af Figur 3.10. 

 

Figur 3.10 Sandaflejring vest for kulhavnens vestmole. 

Sandaflejringen er trekantformet og har de horisontale dimensioner 85 × 30 m. Vand-
dybden i området før aflejringen blev dannet har skønsmæssigt været 1,5 m. Voluminet 
af sandaflejringen over dybden 1,5 m er beregnet på grundlag af den udførte opmåling 
af området. Voluminet af aflejringen er således beregnet til ca. 2000 m3. Kulhavnen 
blev bygget i begyndelsen af 1980'erne, hvilket vil sige, at aflejringen er pågået over ca. 
25 år, hvilket skønsmæssigt giver en østgående netto littoraltransport på omkring 85 
m3/år. Dette er en ret beskeden størrelse, men dog stor nok til at der kan forekomme af-
lejring af sand ved de planlagte havvindmøller.  
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4 EFFEKTER I ANLÆGSFASEN 

Alle nedenstående virkninger vil være gældende for både Scenarie 1 og Scenarie 3. 

4.1 Sedimentspredning 

I forbindelse med etablering af møllefundamenter skal der foretages en vis afgravning af 
havbund. Den samlede gravemængde bliver omkring 2,0 m x 400 m2 = 800 m3 per fun-
dament, hvilket for tre fundamenter giver et samlet volumen på 2.400 m3.  

Ifølge de kornstørrelsesanalyser der er udført (Appendiks B), er hovedparten af toplaget 
af bundsedimentet i området, hvor de projekterede møller skal placeres, sand. Det er op-
lyst fra DONG Energy, at der under sandlaget er registreret et hårdt lerholdigt lag. 

I forbindelse med gravearbejdet under konstruktionen af møllefundamenterne vil der 
uvægerligt spildes en del af det opgravede sediment. Afhængig af måden hvorpå ud-
gravningen foretages, vil sedimentspildet udgøre typisk i størrelsesordenen 2–6 volu-
menprocent af det opgravede materiale.  

Den del af det spildte materiale, der udgøres af sand, aflejres hurtigt på grund af sands 
relativt høje faldhastighed. Den finkornede del (kornstørrelse < 0,063 mm) kan på den 
anden side transporteres over lange afstande, inden det aflejres. Der er imidlertid tale 
om små gravemængder, og det totale spild skønnes maksimalt at udgøre 6% af 2.400 m3 

~ 150 m3. Hvis den finkornede andel af spildet skønnes at udgøre 40% af det totale 
spild, bliver det spild, der vil kunne transporteres i suspension på maksimalt 60 m3, for-
delt over hele graveperioden. Dette skønnes ikke at give anledning til problemer for det 
omgivende miljø. En del af dette suspenderede sediment vil aflejres i indsejlingskanalen 
til kulhavnen, men voluminet er så lille, at det ikke vil kunne registreres. Det suspende-
rede sediment skønnes ej heller at udgøre et problem for kraftværkets kølevandsindtag, 
som jo er placeret godt beskyttet inde i kulhavnen. Forekomst af suspenderet spild fra 
gravearbejdet og aflejring af dette vil hverken udgøre et problem for afvandingskanalen 
eller for de to kølevandsudløb, og ej heller for Brøndby Lystbådehavn og Køge bugt 
strandpark.  

4.2 Vandkvalitet 

Der er ikke udført feltundersøgelser, der belyser vandkvalitetsmæssige forhold, men det 
er konstateret, at bundsedimentet overvejende er uden indhold af forurening af nævne-
værdigt omfang. Det skønnes derfor, at spildet af sediment i anlægsfasen ikke vil med-
føre forringet vandkvalitet i anlægsfasen.  

4.3 Grundvandsstrømninger 

Der pågår pt. en pumpning på deponiet mellem Spildevandscentret og Avedøreværket 
for at forhindre nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. 



 
 

 

11800231.ulu.be.05.2008  4-2 DHI 
 

Ved etablering af møller til havs ændres der ikke på grundvandsforhold på land. Etable-
ringen af møllerne ved Avedøre har således ikke indflydelse på strømningerne og vil så-
ledes hverken medføre ændring af grundvandsstrømninger eller pumpeforholdene. 

4.4 Andre forhold 

På baggrund af de foreliggende oplysninger om spildevandsledningerne fra Spilde-
vandscenter Avedøre bliver forbindelsen til den vestlige mølle bygget henover den korte 
udledning samt relativt tæt på den lange udledning. Det skal naturligvis undersøges, om 
disse forhold er acceptable. 
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5 EFFEKTER I DRIFTSFASEN 

5.1 Ændringer i strøm- og bølgeforhold 

Der vil forekomme lokale ændringer i både strøm- og bølgeforhold.  

5.1.1 Ændringer i strømforholdene og fortyndingsforholdene for aflastet spilde-
vand 
Det vurderes, at ændringerne i strømforholdene vil være ganske små og helt lokalt fore-
kommende. For det regionale område vil ændringerne være af minimal betydning. 

For at sikre et rent og friskt havmiljø kræves det, at der et en vist vandudskifte, således 
at det givne område kontinuert forsynes med friskt vand. Generelt set vil vandudskiftet i 
området kun i meget begrænset omfang blive ændret af projektet. Den østlige og den 
midterste mølle, der jo bygges som isolerede øer, vil give anledning til små reduktioner 
af strømhastighederne langs Avedøre indfatningen, hvilket anses for at være af marginal 
betydning. Der vil forekomme en vis strømning mellem møllerne og montagepladserne.  

En speciel form for strøm er den bølgegenererede strøm, som dannes i brydningszonen, 
når bølger falder skråt ind mod en kyst. Den bølgegenererede strøm langs Avedøre ind-
fatningen vil kun forekomme under ekstreme forhold, idet det meste af bølgeenergien 
under mildere forhold vil absorberes af stenkastningen, uden at der dannes en bølge-
strøm. I ekstreme situationer skønnes det dog, at bølgestrømmen, som vil dannes i om-
rådet umiddelbart ud for indfatningen, til dels vil fortsætte i renden mellem møllerne og 
montagepladserne.  

Den vestlige mølle står ikke på en isoleret ø, men er forbundet til land af en ”rev-vej”. 
Da ”rev-vejen” har en topkote på 0,2 m under DV, vil der ved normal vandstand og ved 
højvande foregå en vis strømning henover forbindelsen, medens ”rev-vejen” vil blokere 
for strømmen ved vandstande lavere end 0,2 under DV. ”Rev-vejen” giver således en 
ikke negligerbar begrænsning i de lokale strømme omkring møllen. Virkningerne af dis-
se ændringer i strømforholdene er vurderet separat for Scenarie 0, 1 og 3 i det følgende.   

Scenarie 0 
Dette kan give anledning til en mindskning af spredningen og fortynding af spildevand 
fra det korte spildevandsoverløb. Det er oplyst, at dette overløb er i brug relativt ofte. 
Det skønnes dog, at reduktionen i spredning og fortynding af spildevandet fra dette 
overløb forårsaget af den vestlige mølle og ”rev-vejen” vil være af mindre betydning for 
vandkvalitetsforholdene i området generelt set; der vil dog relativt ofte kunne forekom-
me situationer, hvor der lokalt i læområdet fra ”rev-vejen” og den vestlige mølle kan 
være relative høje koncentrationer af forurening i kortere tid under og efter en aflast-
ning. 

Opførelsen af den vestlige havmølle skønnes ikke at have nævneværdig betydning for 
spredning og fortynding af aflastninger fra nød aflastnings udløbet OD idet dette er be-
liggende ca. 300 m vest for den vestlige havmølle og fordi det kun sjældent er i brug.  
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Scenarie 1 og Scenarie 3 
I disse situationer vil den lokale lævirkning grundet ”rev-vejen” og den vestlige mølle 
ikke have nogen virkning på forurening i nærområdet, idet udløbene for de to kystnære 
aflastninger nu er flyttet ca. 1 km søværts. 

5.2 Ændringer i sedimenttransport og erosion/aflejring 

Som nævnt i afsnit 3.5 er netto langstransporten af begrænset omfang, skønsmæssigt i 
størrelsesordenen 100 m3 pr. år langs Avedøre indfatningen. Denne transport foregår 
hovedsagelig i ekstreme situationer, idet der ikke vil foregå nogen transport, når bølge-
højden er mindre end HS ~ 1 m. Langstransporten foregår i forbindelse med, at bølgerne 
bryder. Transporten vil hurtigt aftage, hvis en konstruktion medfører læ for bølgerne.   

Selv om en konstruktion, eksempelvis den vestlige mølle med tilhørende ”rev-vej” og 
montageplads, vil medføre total blokering af den østgående nettotransport langs Aved-
øre indfatningen, så vil der stadig på strækningerne øst for denne konstruktion foregå en 
østgående nettotransport af næsten samme størrelsesorden, når man er udenfor de bloke-
rende konstruktioners læområde, idet bølgepåvirkningen her er den samme som tidlige-
re. Sandet, som udgør transporten, vil blot blive leveret fra havbunden i stedet for at 
komme til området fra den tilstødende strækning vest for referencestrækningen. For-
skellen er således, at der grundet blokeringer vil pågå erosion af havbunden nedstrøms 
for den blokerende konstruktion. Alt dette under forudsætning af at der er nok sand til 
rådighed. 

5.2.1 Den østlige og den midterste mølle 
Den østlige og den midterste mølle vil medføre en væsentlig reduktion af bølgerne i læ 
af møllerne og møllefundamenterne. Den lodrette spuns, som afgrænser montageplad-
serne mod havet, vil dog reflektere noget bølgeenergi ind i det beskyttede område. Det 
skønnes, at disse forhold vil medføre, at der vil foregå en vis aflejring af sand i kanalen 
mellem møllerne og anlægspladserne. Det skal bemærkes, at aflejringen vil pågå under 
alle situationer, hvor bølgerne giver anledning til en vis transport langs indfatningen, 
såvel i situationer med østgående transport som i situationer med vestgående transport. 
Tilsandingen er således en funktion af bruttotransporten, mens det er nettotransporten, 
som er vurderet til at være ca. 100 m3/år. Bruttotransporten er større end nettotranspor-
ten. Hvorvidt kanalen vil sande helt til og møllerne derved blive landfaste er vanskeligt 
at vurdere grundet den komplicerede geometri af møller, fundamenter og montageplads 
etc. Det skønnes dog overvejende sandsynligt, at dette vil ske indenfor nogle få år, idet 
det kun kræver et meget beskedent sandvolumen for en total blokering af kanalen.   

Risikoen for at møllerne bliver landfaste grundet tilsanding kan imødegås ved at opren-
se sandet i takt med, at området sander til. Det vurderes, at den oprensningsindsats der 
skal til for at holde området frit vil være relativt begrænset, skønsmæssigt op til omtrent 
100 m3/år. Det er oplyst, at DONG Energy har til hensigt at holde kanalen mellem møl-
lerne og inddæmningen fri for tilsanding ved oprensninger, når der har samlet sig noget 
sand. 

Tilsandingshastigheden kan teoretisk reduceres ved at flytte møllerne længere ud fra 
indfatningen eller ved at reducere fundamenternes størrelse og/eller højde over havbun-
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den. DONG oplyser imidlertid, at disse muligheder har været overvejet, og at de ikke 
kan lade sig gøre af konstruktionsmæssige årsager.  

Scenarie 0 og 1 
Den østligste mølle er beliggende vest for udmundingen af afvandingskanalen. Da der 
som beskrevet ovenfor vil forekomme en mindre tilsanding bag møllen og langs indfat-
ningen mod vest, såfremt kanalen ikke oprenses jævnligt, men ikke nogen tilsanding øst 
for møllen, vurderes det, at disse tilsandinger ikke vil påvirke udløbet af afvandingska-
nalen.  

Scenarie 3 
I dette scenarie er den østlige mølle placeret ca. 50 m øst for afvandingskanalens ud-
munding. Når der forekommer tilsanding mellem møllen og inddæmningen og langs lo-
kalstrækningen vest herfor, vil dette kunne medføre delvis blokering af udløbet fra af-
vandingskanalen. Dette skønnes dog ikke at give anledning til væsentlig blokering af 
afvandingskanalens udløb, idet det udstrømmende vand vil føre sandet udefter. Dette 
kræver dog, at udløbet ikke et totalt blokeret, således at man ikke kan få gang i ud-
strømningen af vand. Denne situation skønnes imidlertid ikke at ville indtræffe, idet 
DONG Energy har stillet i udsigt, at aflejret sand vil blive oprenset, så snart sand er af-
lejret i området bag ved møllerne.  

 

Opførelsen af de tre havvindmøller vil som beskrevet fange det meste af det sand, som 
transporteres langs indfatningen, hvilket vil medføre, at der ikke tilføres området næv-
neværdige mængder sand øst for den østligste mølle. Dette vil medføre erosion af hav-
bunden øst for alle tre møller, hvilket med tiden vil reducere transporten i disse områ-
der, når mængden af tilgængeligt sand er opbrugt. På denne baggrund vurderes det, at 
tilsandingshastigheden i hjørnet vest for kulhavnens vestmole med tiden vil blive redu-
ceret, men det vil dog tage en del år, før denne situation indtræder. Disse ændringer i til-
sandingsforholdene vest for kulhavnens vestmole skønnes ikke at have nogen miljø-
mæssige konsekvenser for området. 

5.2.2 Den vestlige mølle 

Scenarie 0, 1 og 3 
Den vestlige mølle er forbundet til land via en ”rev-vej”. Det skønnes, at ”rev-vejen” og 
møllen med montagepladsen vil blokere totalt for transporten af sand langs indfatnin-
gen. Vest for ”rev-vejen” vil den totale nettotransport af sand derfor aflejres, hovedsage-
lig tæt på indfatningen, ligesom det er observeret ved tilsandingen vest for kulhavnens 
vestmole. Over tid vil der i dette hjørne aflejres så meget sand, at der vil dannes en tre-
kantet sandstrand, som eventuelt kan benyttes som en lokal badestrand. Da tilsandingen 
imidlertid vil være langsom grundet den meget beskedne langstransport i området, som 
ved den vestlige mølle skønsmæssigt er i underkanten af 100 m3/år, idet den strækning 
som leverer sand til transporten er relativ kort, og fordi sandlaget er tyndt på denne 
strækning, så vil der gå mange år før en brugbar sandstrand er dannet. Inden denne 
strand er dannet, vil der kunne forekomme aflejring af tang og fedtemøg i hjørnet. Det 
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tilrådes derfor at opfylde dette hjørne med strandsand som en del af projektet dels for at 
undgå unødig tangansamling og dels for at skabe en lokal rekreativ sandstrand.  

Det skønnes, at der kun vil forekomme begrænset aflejring af sand ud langs ”rev-vejen”. 

5.2.3 Tilsandingsforhold i sejlrenden til kulhavnen 
Sejlrenden ind til kulhavnen er som nævnt for nylig blevet oprenset for omkring 10.000 
m3 materiale. Sedimentet er ifølge Ref. /6/ hovedsageligt fint sand med kornstørrelser 
under 150 µm. Omkring 15% af sedimentet er decideret finkornet med kornstørrelser 
under 63 µm. Disse typer sedimenter er forekommende i det naturlige vandmiljø og kan 
transporteres over lange afstande under stormsituationer. I lokale områder, hvor der er 
små strømhastigheder og minimal påvirkning af bunden fra bølger, eksempelvis i sejl-
render og havnebassiner, vil disse sedimenter have mulighed for at aflejres. De 10.000 
m3 der er oprenset er aflejret gennem mere end 20 år, hvilket giver en aflejring på 500 
m3 pr år. Såfremt dette fordeles over rendens totale længde på ca. 2 km, giver dette en 
aflejring på ca. 0,25 m3/år pr. m, hvilket må betragtes som en meget begrænset tilsan-
ding. Det er ikke sandsynligt, at etableringen af havvindmøllerne vil ændre på de hidti-
dige sedimentationsforhold i sejlrenden.  

5.3 Risiko for ansamling af tang 

Efterfølgende vurderinger dækker alle tre scenarier. 0, 1 og 3. 

5.3.1 Østlige og midterste mølle 
Disse møller placeres på en lille ø; der er en smal kanal mellem øen og spunsen for 
montagepladsen. Det vurderes, at møllerne og de tilhørende øer ikke vil medføre næv-
neværdige ansamlinger af tang og fedtemøg under forudsætning af, at kanalerne holdes 
fri for tilsanding ved jævnlige oprensninger, jævnfør afsnit 5.2.1. 

5.3.2 Den vestlige mølle 
Den vestlige mølle er placeret et stykke syd for indfatningen og forbundet med ”rev-
vejen”, som tillader strømning i overfladen over ”rev-vejen”. Rampen udgør imidlertid 
et lille kystfremspring, som danner et hjørne med inddæmningen. 

Løsrevet friskt ålegræs flyder i overfladen, medens fedtemøg og forvitret ålegræs nor-
malt er suspenderet i vandsøjlen. 

På denne baggrund kan gives følgende vurderinger af risici for ansamling af tang: 

• Det vurderes, at frisk flydende ålegræs i overfladen kun i ringe omfang vil blive 
fanget af rev-vejen, men der vil kunne forekomme ansamlinger af ålegræs i hjørnet 
ved rampen. Der vil aflejres ålegræs på stenkastningen rundt om montagepladsen og 
på selve montagepladsen. 

• Det vurderes, at ”rev-vejen” i visse situationer vil fange noget fedtemøg, som dog i 
efterfølgende situationer for størstedelens vedkommende vil blive ført væk igen. Der 
vil forekomme ansamlinger af fedtemøg i hjørnet ved rampen. 
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Ansamlinger af ålegræs og fedtemøg i hjørnet ved rampen vil kunne reduceres, såfremt 
dette som en del af projektet fyldes op med sand. 
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6 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

6.1 Basisundersøgelser 

Der er udført pejlinger af området. Pejleplanen er præsenteret i Appendiks A. 

Der er indsamlet 10 bundprøver i området. Alle prøver er beskrevet, 4 er analyseret for 
kornstørrelse, og 4 er analyseret for indhold af miljøfremmede stoffer. Der er generelt et 
tyndt lag sand på bunden ovenpå et meget hårdt leret underlag. Der er spredt forekomst 
af ålegræs og muslinger. Prøverne indeholder generelt acceptable mængder af miljø-
fremmede stoffer i henhold til de af Miljøstyrelsen fastsatte grænseværdier. 

Vandstands- og bølgeforhold i området er beskrevet på baggrund af eksisterende data 
fra området. Det betydende retningsinterval for bølger i området ud for Avedøre Holme 
er SV–SSØ med den fremherskende retning omkring SSV. 

Der er en meget lille nettolangstransport af sand mod øst, af størrelsesordenen 100 
m3/år. 

6.2 Effekter i anlægsfasen 

Det vurderes, at sedimentspredningen i anlægsfasen er ubetydelig og uden miljømæssi-
ge virkninger. 

Der er ikke fundet andre hydrauliske effekter i anlægsfasen. 

6.3 Effekter i driftfasen 

Tilstedeværelse af havvindmøllerne vil medføre helt lokale reduktioner i strømforhol-
dene. 

Det er vurderet, at der vil forekomme tilsanding i kanalerne mellem den østlige/den 
midterste mølle og montagepladsen. Tilsandingerne kan minimeres ved jævnlige op-
rensninger af sand. De årlige oprensninger skønnes tilsammen at blive op til 100 m3/år 
per mølle. I scenarierne 0 og 1 vil tilsandingen ikke give anledning til påvirkning af ud-
løbet for afvandingskanalen. I scenarie 3 vil der kunne forekomme en mindre risiko for 
øget tilsanding i udløbet for afvandingskanalen, men dette skønnes ikke at udgøre et 
problem for afvandingen specielt, fordi det er forudsat, at tilsanding ved møllerne op-
renses jævnligt. 

Der vil forekomme tilsanding i hjørnet vest for rampen til den vestlige mølle for alle tre 
scenarier. Det foreslås, at hjørnet fyldes op med sand som en del af projektet mhp. at få 
en lille rekreativ sandstrand fra begyndelsen og for at minimere risikoen for aflejring af 
ålegræs og fedtemøg i hjørnet. 

Tilsiltningen af sejlrenden til kulhavnen vil ikke ændres som følge af projektet. 
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Det vurderes, at der ikke vil forekomme ansamlinger af ålegræs og fedtemøg i kanalerne 
mellem den østlige/den midterste mølle og montagepladsen under forudsætning af, at 
kanalerne holdes fri for tilsanding ved jævnlige oprensninger.  

Der vil være risiko for ansamling af ålegræs og fedtemøg i hjørnet ved rampen til den 
vestlige mølle. Dette kan som nævnt minimeres ved at fylde dette hjørne op med sand 
som en del af projektet. 

Ændringerne i strømforholdene omkring den vestlige mølle i scenarie 0 kan give anled-
ning til en mindskning af spredningen og fortynding af spildevand fra det korte spilde-
vandsoverløb. Det er oplyst, at dette overløb er i brug relativt ofte. Det skønnes dog, at 
reduktionen i spredning og fortynding af spildevandet fra dette overløb forårsaget af den 
vestlige mølle og ”rev-vejen” vil være af mindre betydning for vandkvalitetsforholdene 
i området generelt set; der vil dog relativt ofte kunne forekomme situationer, hvor der 
lokalt i læområdet fra ”rev-vejen” og den vestlige mølle kan være relative høje koncen-
trationer af forurening i kortere tid under og efter en aflastning. Opførelsen af den vest-
lige havmølle skønnes ikke at have nævneværdig betydning for spredning og fortynding 
af aflastninger fra nød aflastnings udløbet OD idet dette er beliggende ca. 300 m vest for 
den vestlige havmølle og fordi det kun sjældent er i brug.  

For scenarie 1 og 3 vil den lokale lævirkning grundet ”rev-vejen” og den vestlige mølle 
ikke have nogen virkning på forurening i nærområdet, idet aflastningerne nu er flyttet 
ca. 1 km søværts. 

 

 



 
 

 

11800231.ulu.be.05.2008 7-1 DHI 
 

7 REFERENCER 

/1/ The Øresund Link: Morphological Impact Hindcast and Forecast for the Con-
structed Link, DHI project no. 50306-02, 25 Oct 1999. Rapport udført af DHI for 
Øresundskonsortiet. 

/2/ Højvandsstatistikker 2007, Kystdirektoratet. 

/3/ Klimaændringers effekt på kysten. Marts 2008, Kystdirektoratet. 

/4/ Revurdering af kysttekniske forhold for kraftværk på Avedøre Holme. Rapport 
udført af Dansk Hydraulisk Institut for Elkraft A.m.b.A, 1982. 

/5/ Avedøre Holme. Sedimenttransport. Rapport udført af Dansk Hydraulisk Institut 
for Elkraft, december 1982. 

/6/ DONG Energy – Avedøreværket. Sedimentkvalitet og pejling i sejlrende. Rap-
port udført af Orbicon A/S, oktober 2006. 

/7/ OSPAR (2000): Quality Status Report 2000. OSPAR Commission, London. 

/8/ Miljøstyrelsen, 2005: Vejledning om dumpning af optaget havbundsmateriale – 
klapning. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2005. 



 
 

 

11800231.ulu.be.05.2008  DHI 
 

A P P E N D I K S  A  

Pejleplan
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A P P E N D I K S  B  

Kornkurver for sigtede bundprøver 
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KORNSTØRRELSE
Sagsnavn: VVM DONG Havmøller Filplacering: Bio Dkstor\TSGT-korn\Avedøre-140308

Sagsnr: 11.800.231 Evt. bemærkningeSand: Groft sand

PrøvemærknAV-2  

Lab id: AV-2

Sigtedato 2.april 08 GENNEM GENNEM

Init. smm Silt MASKE- Sigte Sigte SIGTE- FALD FALD MASKE-

Org. stof fjernej mængde VIDDE D tom fuld REST  MATR.<D  (% AF C) VIDDE D
[g] (mm) [g] [g] (g) (g)  (%)  (mm)

0,000 70,7
2,000 17,20740 53,5 75,66 2,000

Sigtediameter 100 mm 1,400 4,63210 48,9 69,11      1,400

Sigtetid 20 min. 1,000 5,07357 43,8 61,94      1,000

Amplitude 0,3 mm 0,710 6,79385 37,0 52,33      0,710

0,500 7,54520 29,5 41,66      0,500

0,355 10,30441 19,2 27,09      0,355

0,250 10,31087 8,8 12,50      0,250

0,180 4,95403 3,9 5,50        0,180
0,125 2,59618 1,3 1,83        0,125
0,090 0,87638 0,4 0,59        0,090
0,063 0,23687 0,2 0,25        0,063
BUND 0,17763

 TOTAL BUND 0,178
I alt 70,71 Analysetab% 0,09

Beskrivende D50(mm) U=D60/D10
parameter 0,658 4,197

 D.60 0,13         D.50 D.10
61,94 1,000 52,33 0,710 12,50 0,250
52,33 0,710 41,66 0,500 5,50 0,180

D60 (mm) 0,933 D50 (mm) 0,658 D10 (mm) 0,222
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KORNSTØRRELSE
Sagsnavn: VVM DONG Havmøller Filplacering: Bio Dkstor\TSGT-korn\Avedøre-140308

Sagsnr: 11.800.231 Evt. bemærkningeSand: Mellem sand

PrøvemærknAV-4  

Lab id: AV-4

Sigtedato 2.april 08 GENNEM GENNEM

Init. smm Silt MASKE- Sigte Sigte SIGTE- FALD FALD MASKE-

Org. stof fjernej mængde VIDDE D tom fuld REST  MATR.<D  (% AF C) VIDDE D
[g] (mm) [g] [g] (g) (g)  (%)  (mm)

0,000 66,2
2,000 0,71198 65,5 98,92 2,000

Sigtediameter 100 mm 1,400 0,37728 65,1 98,35      1,400

Sigtetid 20 min. 1,000 0,78054 64,3 97,17      1,000

Amplitude 0,3 mm 0,710 3,65929 60,6 91,64      0,710

0,500 9,81971 50,8 76,80      0,500

0,355 17,22514 33,6 50,77      0,355

0,250 20,42381 13,2 19,90      0,250

0,180 10,91517 2,3 3,40        0,180
0,125 1,96004 0,3 0,44        0,125
0,090 0,26093 0,0 0,05        0,090
0,063 0,02465 0,0 0,01        0,063
BUND 0,00604

 TOTAL BUND 0,006
I alt 66,16 Analysetab% 0,27

Beskrivende D50(mm) U=D60/D10
parameter 0,352 1,953

 D.60 0,13         D.50 D.10
76,80 0,500 50,77 0,355 19,90 0,250
50,77 0,355 19,90 0,250 3,40 0,180

D60 (mm) 0,401 D50 (mm) 0,352 D10 (mm) 0,205
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KORNSTØRRELSE
Sagsnavn: VVM DONG Havmøller Filplacering: Bio Dkstor\TSGT-korn\Avedøre-140308

Sagsnr: 11.800.231 Evt. bemærkningeSand: Mellem sand

PrøvemærknAV-7  

Lab id: AV-7

Sigtedato 2.april 08 GENNEM GENNEM

Init. smm Silt MASKE- Sigte Sigte SIGTE- FALD FALD MASKE-

Org. stof fjernej mængde VIDDE D tom fuld REST  MATR.<D  (% AF C) VIDDE D
[g] (mm) [g] [g] (g) (g)  (%)  (mm)

0,000 66,7
2,000 0,04441 66,7 99,93 2,000

Sigtediameter 100 mm 1,400 0,17707 66,5 99,67      1,400

Sigtetid 20 min. 1,000 0,32749 66,2 99,18      1,000

Amplitude 0,3 mm 0,710 1,19261 65,0 97,39      0,710

0,500 2,75818 62,2 93,26      0,500

0,355 7,75458 54,5 81,63      0,355

0,250 22,82067 31,6 47,43      0,250

0,180 26,88159 4,8 7,14        0,180
0,125 4,26157 0,5 0,76        0,125
0,090 0,46338 0,0 0,06        0,090
0,063 0,02877 0,0 0,02        0,063
BUND 0,01298

 TOTAL BUND 0,013
I alt 66,72 Analysetab% 0,13

Beskrivende D50(mm) U=D60/D10
parameter 0,257 1,544

 D.60 0,13         D.50 D.10
81,63 0,355 81,63 0,355 47,43 0,250
47,43 0,250 47,43 0,250 7,14 0,180

D60 (mm) 0,284 D50 (mm) 0,257 D10 (mm) 0,184
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KORNSTØRRELSE
Sagsnavn: VVM DONG Havmøller Filplacering: Bio Dkstor\TSGT-korn\Avedøre-140308

Sagsnr: 11.800.231 Evt. bemærkningeSand: Mellem sand

PrøvemærknAV-11  

Lab id: AV-11

Sigtedato 2.april 08 GENNEM GENNEM

Init. smm Silt MASKE- Sigte Sigte SIGTE- FALD FALD MASKE-

Org. stof fjernej mængde VIDDE D tom fuld REST  MATR.<D  (% AF C) VIDDE D
[g] (mm) [g] [g] (g) (g)  (%)  (mm)

0,000 75,0
2,000 1,14916 73,9 98,47 2,000

Sigtediameter 100 mm 1,400 2,24157 71,6 95,48      1,400

Sigtetid 20 min. 1,000 4,78470 66,8 89,10      1,000

Amplitude 0,3 mm 0,710 10,14727 56,7 75,57      0,710

0,500 15,25828 41,4 55,23      0,500

0,355 17,78966 23,6 31,52      0,355

0,250 15,63440 8,0 10,68      0,250

0,180 5,40960 2,6 3,47        0,180
0,125 2,29929 0,3 0,40        0,125
0,090 0,24090 0,1 0,08        0,090
0,063 0,03780 0,0 0,03        0,063
BUND 0,02292

 TOTAL BUND 0,023
I alt 75,02 Analysetab% 0,12

Beskrivende D50(mm) U=D60/D10
parameter 0,464 2,240

 D.60 0,13         D.50 D.10
75,57 0,710 55,23 0,500 10,68 0,250
55,23 0,500 31,52 0,355 3,47 0,180

D60 (mm) 0,543 D50 (mm) 0,464 D10 (mm) 0,242
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A P P E N D I K S  C  

Resultater af de kemiske analyser af 4 bundprøver 














