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1.

INDLEDNING
Tårnby Forsyning skal jf. Lokalplan 135 udføre stormflodssikring af Tårnby Renseanlæg. Ifølge lokalplanen skal der udføres en sammenhængende stormflodssikring til kote +2,45 m DVR90.
Renseanlægget er mod nord, øst og vest sikret med eksisterende volde eller terrænregulering,
der fungerer som stormflodssikring. Portåbningen mod øst er sikret med mobil højvandssikring.
På delstrækningen mod Jacob Fortlingsvej er der efter etableringen af Den Blå Planet og de tilhørende tilkørsels- og parkeringsanlæg ikke tilstrækkelig stormflodssikring.
I nærværende projektforslag beskrives forslag til udførelse af ny stormflodssikring mod Jacob
Fortlingsvej.
Nærværende projektforslag/myndighedsprojekt skal danne grundlag for myndighedsbehandlingen
og efterfølgende detailprojektering forud for udførelse af anlægget.
Det er målsætningen jf. krav i Lokalplanen, at der er indsendt fyldestgørende ansøgning om etablering af stormflodssikringen til Tårnby Kommune, inden den nye bygning for energicentral tages i
drift ca. marts-april 2020. Anlægget er ibrugtaget i 2020.
Tårnby Kommune har bedt om, at den permanente stormflodssikring etableres med en ekstra
sikring, ved at dimensionere den, så den er klar til at hæves 10-15 cm.
Den permanente stormflodssikring etableres ved både at etablere en jordvold og en stormflodsmur,
og disse etableres med en ekstra sikring. Stormflodsmuren etableres både med et større
fundament og en forhøjelse på 15 cm. Forhøjelsen etableres ved anlæggelsen, da det
anlægsteknisk og styrkemæssigt er en stor fordel.
Den resterende del af stormflodssikringen af Tårnby Renseanlæg forudsættes på et senere tidspunkt at skulle forhøjes til kote + 2.60 DVR90.
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EKSISTERENDE FORHOLD OG GRÆNSEFLADER
Jacob Fortlingsvej og de tilhørende parkeringsanlæg ved Den Blå Planet er etableret i 2012 –2014. Der
henvises til tegning LA 02 udarbejdet af Henrik Jørgensen Landskab A/S.
2.1

Projektets parter

Tårnby Forsyning, som står for driften af Tårnby Renseanlæg, er ansvarlig for etablering af stormflodssikringen.
Tårnby Kommune ejer parkeringsarealet beliggende nord for Jacob Fortlingsvej.
Den Blå Planet har arealet til rådighed for parkering.
Alle arbejder skal løbende koordineres med Tårnby Kommune og Den Blå Planet. Overordnet er det
Tårnby Forsyning, som forestår denne koordinering.
2.2

Igangværende projekter i området

På Tårnby Renseanlægs areal etableres ny bygning for energicentral og ny akumuleringstank. De
nævnte anlæg forventes ibrugtaget ca. marts-april 2020. (Anlægget er ibrugtaget i 2020).
2.3

Ledninger i jord

Der er indhentet opdaterede LER-oplysninger. Se ledningsplan, tegning TF-P-1501.
På ledningsplanen er endvidere vist følgende forventede fremtidige ledninger:
•
Fjernvarmeledninger ved proj. energicentral, foreløbigt projekt
•
Fjernkøleledninger ved proj. energicentral, foreløbigt projekt
•
Højspændingsledninger frem til nye transformere samt lavspænding, jf. oplysninger fra Radius
2.4 Jordbundsforhold og grundvand.
I forbindelse med projekt for energicentral er der udført geotekniske forundersøgelser og Rambøll
har i den forbindelse udarbejdet geo- og miljøteknisk undersøgelsesrapport jf. ref. /1/.
På basis af den nævnte rapport udledes overordnet, at jordbunden forventes at bestå af indbygget fyld, overvejende sand ned til ca. kote -1, hvor der træffes moræneler.
Grundet den korte afstand til Øresund må det forventes, at der træffes et grundvandsspejl i ca.
kote 0 varierende i forhold til vandspejlet i Øresund.
2.5 Miljøforhold
Der henvises til afsnit 4. Miljøforhold i ovennævnte geo- og miljøtekniske undersøgelsesrapport
ref. /1/.
I det aktuelle område, hvor stormflodsmuren skal opføres, ligger gamle efterklaringstanke, som
er delvis nedbrudte og delvis opfyldt med fyldjord, som kan være forurenet. Herover er udlagt et
signalnet og der er herover opfyldt med ren jord til undersiden af p-pladsens grusbelægning. Det
forudsættes, at stormflodsmuren funderes i den indbyggede rene jord, og det skal sikres, at der
ikke graves dybere end signalnettet.
Det forudsættes, at der skal rettes henvendelse til Tårnby kommune for nærmere afklaring af betingelser for udførelse af de aktuelle jord- og funderingsarbejder.
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3.

LØSNINGSFORSLAG
3.1 Generelt
Det er en overordnet forudsætning, at arealerne ud mod Jacob Fortlingsvej og Den Blå Planet skal
genetableres til samme standard, som den nuværende. Der skal drages særlig omsorg for at træerne ud mod Jacob Fortlingsvej ikke beskadiges.
I grænsefladen mod renseanlægget skal der overalt etableres hegn. Det skal være en visuel afskærmning i form af en hæk som den nuværende.
På en delstrækning er etableret gabionsmur som afskærmning. Denne skal sikres og beskyttes
under projektets udførelse.
3.2 Planløsning
Planløsningen tager udgangspunkt i det oprindelige skitseoplæg fra
Tårnby Forsyning fra december 2018.
Ud for den nye energicentral foreslås etableret en
jordvold som nærmere beskrevet i afsnit 4.1. Jordvolden er etableret i 2020
Mellem p-pladsen og renseanlægget foreslås etableret en betonmur placeret
som vist med grønt på
skitseplanen.
Murens omtrentlige højde i
forhold til det eksisterende
terræn er anført på skitsen.
Muren forudsættes støbt in
situ, da dette giver bedst
mulighed for at tilpasse
forløbet til den eksisterende gabionsmur og i øvrigt til de ”skæve” vinkler.
Teknisk udformning er
nærmere beskrevet i afsnit
4.2.
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4.

TEKNISKE LØSNINGER
4.1

Jordvold ved ny energicentral

Jacob Fortlingsvej er adgangsvej til Den Blå Planet
og må derfor ikke spærres. Den kan derfor som hovedregel ikke anvendes som arbejdsareal.

Beplantningsbæltet i form af hæk (røn) og træer (fuglekirsebær) er et krav i Lokalplan 135. Det kan måske
blive nødvendigt at flytte dele af hækken midlertidigt
for at kunne etablere volden. Se foto af eksisterende
beplantning langs Jacob Fortlingsvej.
Det er derfor nødvendigt, at stormflodssikringen på
den aktuelle strækning etableres inde fra renseanlæggets areal. Den nye energicentral opføres fra efteråret 2019. Etablering af jordvolden skal tilpasses
dette arbejde.
Jordvolden forudsættes i princip som vist på følgende skitse:

Den eksisterende muld og overjord skal afrømmes og volden opbygges med en forholdsvis fed
moræneler for at sikre vandtæthed i tilfælde af stormflod.
På grund af den begrænsede plads skal volden etableres med relativt stejle skråninger, typisk anlæg 1:1. Volden skal derfor sikres mod erosion ved hjælp af geonet. Øverst udlægges muld og
volden sprøjtesås med græs.
Jordvolden er i 2020 etableret med topkote + 2.45 DVR90.
Det vil være teknisk muligt på et senere tidspunkt at forhøje den etablerede vold til kote + 2.60
DVR90. Dette kræver dog fornyede stabilitetsberegninger og design af forhøjelsen inkl. eventuel
nødvendig erosionssikring af denne.
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4.2

Stormflodsmur på p-plads

Figur A – Støttemur ved hegn

Figur B – Støttemur ved gabionsmur

De to skitser (ikke målfaste) viser traditionel støttemur ved henholdsvis det eksisterende hegn og
ved gabionsmuren. Ved gabionsmuren mod øst er den eksisterende terrænkote højest, og støttemurens mål kan derfor reduceres.
Støttemuren forudsættes udført i in situ støbt jernbeton. Muren foreslås etableret i 0,25 m tykkelse og uden fuger på den aktuelle strækning.
Muren vil i nogen grad ”skygge” for gabionsmuren. Det forudsættes, at der skal være en fri afstand mellem gabionsmur og stormflodsmur på mindst 0,5 m. Se vedlagte visualisering, bilag A.
Muren kan fungere som siddeplint i lighed med de eksisterende træplinte. Siddevenligheden kan
forbedres med påmonterede træplanker eller lignende. Se vedlagte visualisering, bilag A.
Trærækken af fuglekirsebær skal bevares. Ved udførelse af støttemurens bundplade kan der blive
behov for særlige foranstaltninger for beskyttelse af træernes rodnet.
Hækken (røn) ind mod renseanlægget forventes at skulle opgraves midlertidigt og genplantet.
4.3

Drift og vedligeholdelse

Løsningen med jordvold og støbt betonmur sikrer anlægget mod stormflod uden særlige aktiviteter fra renseanlæggets driftspersonale.
Det skal naturligvis løbende inspiceres, at anlægget er intakt og i tilfælde af at der er sket erosion
af jordvolden skal denne genetableres i sin fulde højde.
Muren forudsættes behandlet med antigraffitimiddel umiddelbart efter støbning, således at eventuel graffiti kan fjernes effektivt.
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4.4 Øvrige bemærkninger
Det vurderes, at løsningen med støttemur placeret i kanten af den eksisterende p-plads vil betyde, at der vil blive behov for omstrukturering af denne. Det forventes at antallet af p-pladser
skal reduceres fra 49 til ca. 45.
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5.
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Bilag A
Visualisering - Hovedforslag før og efter.

(Visualiseringen er udført for topkote + 2,45)
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