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Bilag 1 
 
Transskribering af interview med Henrik Mørup-Petersen, Akademiingeniør og seniorkonsulent 
hos rådgivende ingeniørvirksomhed, Rambøll.  
 
M: Mathias, interviewer 
H: Henrik, interviewede 
 
Det skal understreges at den interviewede, Henrik, gav accept på, at interviewet kunne optages, 
transskriberes og benyttes i projektet.  
 
M: Havde i, i Rambøll eller du, noget med projektet i Jyllinge Nordmark at gøre? 
 
H: Øhm, ja, Rambøll har arbejdet med Jyllinge Nordmark. Men det er så vores Københavner-
kontor der har arbejdet med det.  
 
M: Okay, altså det der er i gang nede i fjorden, hvor de faktisk er i gang, hvor det lige nu er 
udskudt?  
 
H: Ja, hvor de har haft fået klager over det ene og det andet.  
 
M: Ja, vi var lige ude og lave en feltundersøgelse derude og har læst om det og så, at der var nogle 
der havde nogle indvendelse omkring det. Men vil du kunne svare på nogle spørgsmål omkring det 
eller skal vi holde os til… 
 
H: Nej, nej… Selve det projekt er noget jeg ikke rigtig ved noget om, det jeg gjorde da vi havde den 
store oversvømmelse der med Bodil, var at jeg så på nogle TV-optagelser oppe ved Frederikssund 
broen, hvordan vandet fossede igennem broen der og der sker der så den tanke at det er jo der vi 
skal stoppe det, så det slet ikke når ned til Jyllinge Nordmark  
 
M: Ja, det virker også fornuftigt, især når vi kigger på hele projektet. Lige kort, selvom vi har haft 
en mail-korrespondance, Hvem er du og hvad laver du i Rambøll?  
 
H: Åh ja. Jamen jeg er, jo i dag er jeg senioringeniør og jeg arbejder dels med 
stormflodsbeskyttelse og dels med naturgenopretning. Og det kan lyde lidt mærkeligt, men jeg har 
været i Rambøll i 53 år så jeg er en ældre person, men de første 35 år havde jeg mest store 
anlægsprojekter. Jeg har blandt andet arbejdet med… i 20 år on and off med underbygningen af 
Storebæltsbroen, østbroen. Så på et tidspunkt, hvor andre ville gå på efterløn, der lavede jeg så et 
cross-over og sagde ”nu vil jeg gerne arbejde med det som jeg har interesseret mig for hele livet 
og det er natur og specielt fugle og hav og meteorologi og det betød at jeg… Ja jeg var heldig at 
arbejde i et firma der... ja arbejder bredt… Så de sidste 15 år har jeg så mest arbejdet med 
naturgenopretning, områder og stormflodsbeskyttelse.  
 
M: I takt med at siger det her med natur og stormfloder, så er der jo et udbredt problem i Roskilde 
fjord når der opstår de her stormfloder og højvande og alt det andet… Hvordan ville i tackle 
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problemet i Roskilde fjord, ville det optimale være hernede ved selve Jyllinge Nordmark, ved 
Værebro Å eller ville det være højere oppe… Generelt, hvordan ville i så tackle problemet med 
oversvømmelser?  
 
H: Det særlige ved Roskilde fjord er, at det er Natura2000 område og det er specielt strandingen 
omkring fjorden der er udpegningsgrundlaget og det vil sige, at hvis vi laver et anlæg der 
forhindrer oversvømmelser af strandingen, så forringer vi forholdende og det må man ikke. Så der 
er ingen tvivl om, at beskyttelsen af Roskilde og Jyllinge Nordmark og Frederikssund er bedst og 
billigst ved at lave en sluse ved Frederikssund, altså Kron Prins Frederiks bro som vi har foreslået. 
Men det er så et krav at den sluse først må lukke, sådan at vandstanden ved stormflod stiger op til 
+1,4 meter, så alle strandingerne bliver oversvømmet. Og det vil sige, at den stormflodssluse skal 
så hindre oversvømmelser af Frederikssund og Roskilde, men i Jyllinge Nordmark er man nødt til at 
lave en en sikring op til de der 1,4 meter alligevel. Man kan ikke undgå en vis form for beskyttelse 
ved Jyllinge Nordmark. Problemer er, at vandet fra Værebro Å løber til, imens der er stormflod, så 
de bliver angrebet fra 2 sider og det er så det den aktuelle løsning skal hjælpe med at modvirke. 
Altså diger og pumper og så videre. Men der er ingen tvivl om, at rent teknisk ville den bedste 
løsning for Roskilde fjordområdet være, en sluse ved broen i Frederikssund. Den vil så også kunne 
sikre Frederikssund havneby der blev helt oversvømmet ved Bodil… Nord for broen skulle der så 
lavet noget højvandsmur eller diger for at det af byen der ligger nord for broen. Frederiksværk er 
blevet sikret på en anden måde for ikke særlig mange penge i forhold til den anden… Og resten af 
kysten nord for Frederikssund har stejle skrænter ned til fjorden. Så der er ingen grund til at 
begynde at tænke på at lave noget oppe ved Sølager-Kulhuse eller Hundested-Rørvig som andre 
rådgivere har foreslået og der er vi jo oppe i milliardprojekter.  
 
M: Ja… Nu hvor du siger det her med at den optimale løsning vil være en sluse oppe ved Kron Prins 
Frederiks bro og noget nede ved selve Værebro Å i Jyllinge Nordmark… 
 
H: Man ville være nødt til at lave en sikring af Jyllinge Nordmark op til kote +1,5 eller sådan noget, 
i hvert fald… 
 
M: Men hvilke kriterier er det der grundlag for det endelig valg af en sluse?  
 
H: Jamen, vores anbefaling af en sluse… Jamen det er jo at, så vidt jeg husker, enten med et 
anlægsoverslag på 160 millioner kr. og det vil være langt billigere og især vil det være bedre for 
den daglige drift, for når man laver stormflodsbeskyttelse skal man tænke på, at den virker i 0,1% 
af tiden, hvor 99,9% der er den kun i vejen og da sådan en sluse der ligger nede på havbunden ikke 
kan ses og genere derfor ikke nogen, hvorimod hvis man begynder omkring Frederikssund at lave 
murer inde ved kajerne og oppe i byen og sådan noget, det vil man gå og overvære hver dag og 
det vil genere den daglige brug. Specielt er den en havn med stor ulempe, hvis man skal begynde 
at have murer langs kajen og sådan nogle ting, ikke… Så det at sådan en sluse kan ligge på 
havbunden ikke genere nogle og netop Kron Prins Frederiks bro… Vi skal godt nok lave noget… Ja, 
vi kan ikke støbe os op ad broen, det vil vejdirektoratet ikke have, den kan ikke bære noget siger 
de. Så vi skal lave en ny konstruktion foran broen, men selv vejdæmningen kan vi bruge og det 
betyder så, at det vi laver, ændrer ikke vandudskiftningen til Roskilde Fjord, for det er også igen, et 
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Natura2000 problem, hvis vi laver en ekstra dæmning oppe ved Kulhuse eksempelvis, så vil vi 
reducere vandudskiftningen og dermed forringe vandkvaliteten i Roskilde Fjord  
 
M: Ja, okay… Nu har vi fået læst os til, både det du sagde, men også når vi har læst om kystsikring 
af Jyllinge Nordmark, at valget faldt på en Venedig sluse eller højvandsbarriere eller det man nu 
kalder det… Hvordan fungerer sådan en? For når vi sidder og kigger på dit forslag, så virker det 
som om, at den rejser sig ud af, sådan så at udefrakommende vand er med til at holde den oppe… 
 
H: Hvis vi laver sådan en Venedig sluse, så er det i virkeligheden sådan en kronton som er hængslet 
på havsiden, altså på den side hvor vandet står højst ikke? Og den ligger så nede på bunden der 
fyldt med vand, så pumper man trykluft i den, så efterhånden kommer der noget opdrift og så 
begynder den at rejse sig op, ikke… og så skal der være så meget opdrift i den, at den kan rejse sig 
selvom der ligger sand på den… En vis mængde sand på sluseporten… Men så efterhånden som 
man erstatter vandet i krontonen med luft kommer den op, og så skal der være så meget opdrift i 
den at den kan modstå det der differenstryk fra den høje vandstand på havsiden til den lavere 
vandstand på fjord siden. Og det er så opdriften i den her kronton der gør at den kan holde 
vandstanden tilbage.  
 
M: Yes. Nu har vi selvfølgelig, efter du skrev at valget faldt på en Venedig sluse, har vi søgt lidt 
rundt på det og blandt andet fundet sluserne nede i Venedig… Og der ligner det, på de videoer der 
viser hvordan den fungerer, at der er mellemrum mellem de her barriere…  
 
H: Jamen det er der også, man kan ikke… En Venedig sluse kan, for at sige det kort, kan man ikke 
lave vandtæt, fordi de her krontoner skal kunne arbejde frit, hver for sig og det betyder at, ved 
f.eks. indsejlingen til en havn, der er det en dårlig idé, den vil hurtigt blive fyldt op med vand 
igennem spalterne, men ved Roskilde fjord også i Kerteminde… I Kerteminde har vi et vand 
reservoir på 8 kvadrat km bag ved slusen, så den vand der kan strømme imellem sluseportene, og 
for den sags skyld også under, hvis hængslingen ikke er tæt, den betyder ikke noget, når vi har et 
stort reservoir som vi har i Roskilde fjord og i Kerteminde Nord. Men f.eks. når vi talt om at lægge 
en sluse i kanalen til Odense Havn vælger vi en anden model, som vi kalder en dock-port… Og det 
er også en port der ligger på bunden men den er så hængslet på fjord siden om man så må sige og 
så trækkes den op med elektriske spil og kæder og lukker simpelthen og den kan man lave så den 
lukker tæt og det skal den jo kunne i en dock. Der må jo ikke løbe mere vand ind end man kan 
pumpe ud med en vandpumpe. Det er en model vi bruger ved havne f.eks. Men sådan en dock-
port den skal jo aflaste sin belastningen oppe for oven af porten, dvs. at der skal være et stærkt 
anslag… Og hvis vi har en lang sluse som i Kerteminde på 75 meter, hvor der kun er 5 meters 
vanddybde så kan man ikke lave sådan en sluse der er understøbet i siderne og der er det smart 
med Venedig slusen, den er kun fastholdt nede i bunden, men til gengæld kræver det både nogle 
fundamenter forankret med indboret ankre. I Venedig har så lavet en kæmpe stor 
betonkonstruktion i stedet for, fordi der kan de ikke forankre noget. Men i Kerteminde havde vi 
regnet med at nedbore ankre og ankerstænger i Moren ler og fastholde, fordi der bliver jo sådan 
en skrå kraft opad for at opdriften og vandtrykket… Så der er nogle store kræfter der skal optages 
der… 
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M: Ja, det leder lidt op til det næste spørgsmål… Hvorfor er de her Venedig sluser… Hvorfor vender 
de den vej de gør? Når du siger det her med de her dock-porte som i Odense Havn at de vender 
den anden vej. Så tænker jeg, der ikke er ekspert på området, at det giver vel meget god mening 
at de er hængslet ind mod fjord siden for at kunne stå bedre imod… 
 
H: Jamen det er rigtigt altså, men opdriften... Altså det er alene opdriften der holder vandet 
tilbage, ved Venedig slusen. Vi afleverer ikke, altså vi kan ikke støtte den på kanterne eller for 
oven, og det gør at den… Altså statikken siger at så skal den være hængslet på hav-siden og ikke på 
fjord-siden. Hvorimod det er omvendt når vi bruger en Dock-port, den kan aflevere kræfterne 
både nede i bunden på fundamentet, men det meste oppe i kanterne på Docken, altså der ligger jo 
sådan en kraftig bjælke oppe i toppen af sådan en Dock-port, som kan føre belastningerne ud til 
siden. 
 
M: Ja okay, hvilke materialer er det som bruges til opbygningen af de her sluser?  
 
H: Når vi snakker om Venedig sluserne, så laver vi dem faktisk ligesom en skibssektion. Vi har 
arbejdet sammen med nogle af dem der har arbejdet på Lindøværftet tidligere i forbindelse med 
et projekt i Lindø, eller i Kerteminde. Det vil sige at de bliver lavet med de samme 
afstøbningsprofiler og afstøbningsprincipper, men de bliver lavet med stålplader, men sådan at de 
kan udføres ved robotslicning på et skibsværft. Dermed kan man så få en billig stålpris, i forhold til 
hvis det var et smedfirma, der skulle stå og smede det hele. Princippet er jo nogle stålplader ude i 
fronten, og så afstøbning på indersiden, på den ene og på den anden led – ligesom på et skib. Det 
er afstøbninger du kan se, når du går på en færge også. Det er lavet af stål, med den teknik man 
bruger ved fremstilling af skibe. Dock-porten prøver vi også at tillempe nogenlunde det samme, 
den er jo ikke hul, men der er selvfølgelig en kantbjælke oppe i toppen som er hul… Men igen, vi 
prøver at lave den så den kan produceres på et skibsværft og sejles på en prompt, til det sted hvor 
den skal bruges.  
   
M: Lidt i takt med det du sagde før, om at man lægger et betonfundament nogle steder med 
Venedig sluser – hvordan opbygges en Venedig sluse så? Der skal jo foregå en del arbejde under 
vand for at kunne bygge dem? 
 
H: Ja det skal der. Der skal jo laves… I har formentlig set skitserne til den i Kerteminde. Der har vi jo 
regnet med at lave gruppen med en spunsvæg, en nedrammet spunsvæg i bunden. Men 
fundamenterne skal jo laves at beton. I Kerteminde hvor vanddybden kun er fem meter, der kan 
man simpelthen lave en stålkasse af spunsvæg uden om fundamentet, så står pumpen tørt, og så 
man støbe fundamentet nede i den der spunsvægsgruppe, og så lave de der jordanker og så videre 
– og så kan man fjerne spunsvæggen og flytte den hen til det næste fundament. Der skal i 
princippet laves to fundamenter til hver sluseport, til hver kronton. Der kan man lave det tørt. Hvis 
vi er oppe på noget med 10 meters vanddybde, eller otte meters vanddybde, så må man lave det 
som undervandsstøbning. Lave mest muligt præfabrikeret, som man kan sende ned – men man 
kan også støbe beton, også armeret beton under vand, det er der teknikker til at gøre.  
Hvis man arbejder under vand, er det selvfølgelig meget dyrere end hvis det er over vand. Jeg har 
arbejdet i mange år med Storebæltsbroen som jeg sagde, og der lavede vi jo netop 
fundamenterne sådan at de blev støbt som ketoner i jernbeton oppe i Kalundborg, og sejlet ned 
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og placeret ned på en ralpude nede i Storebælt, og så behøvede man ikke at have dykkere til at 
arbejde dernede. Der kunne det laves tørt det hele på den måde. Det skal man altid tilstræbe 
selvfølgelig, men når det ikke kan lade sig gøre, så kan man også støbe beton og lave jernbeton 
konstruktioner under vand – men det er dyrere.  
 
M: Nu har jeg ikke flere spørgsmål omkring Roskilde Fjord som jo er vores fokus – men har du 
noget mere at sige om emnet her?  
 
H: Ja men altså, det som er problemet både i Kerteminde og især i Roskilde, det er jo om hvem der 
skal betale det. Ifølge kystadgangsloven, så er det de beskyttede som skal betale, og i Roskilde der 
er det altså både borgere i Roskilde og i Jyllinge og i Frederikssund og så videre. Det er to 
kommuner. Vi har et anlægsoverslag på… Jeg mener det er 160 millioner, jeg tror vi har fået det på 
tryk – jeg har været inde og slå det op, men… Udbetalingen af skader fra Bodil alene, var vist 
omkring 500 millioner, så bare én stormflod betaler slusen. Rent samfundsteknisk er der ingen 
tvivl om… Så kan man sige ”jamen det var en tusindårshændelse” – ja det var det måske ifølge de 
gamle statistikker, men det viste sig at de heller ikke var rigtige de statistikker vel. Det var noget 
med at halvanden meter, det var 100 års højvande ikke, og det blev to meter. Med en 
vandstandsstigning der i øjeblikket er tre millimeter om året ikke, så vil det være normalt i løbet af 
få år. Det vil sige at rent samfundsøkonomisk, er der ingen tvivl om at en sluseløsning vil være den 
rigtige, den billigste løsning for samfundet – men hvem skal nu betale det? Det var det samme i 
Kerteminde, der var jo nogle som kritiserede projektet og det blev så kontrolleret af en anden 
rådgiver, der sagde at det var det rigtige projekt. De havde selvfølgelig nogle mindre kommentarer 
til nogle detaljer, men i princippet var det, det rigtige projekt til at beskytte Kerteminde. Man 
kunne ikke blive enige om hvordan det skulle betales, og dem som boede over kote 1.80, altså 
dem som ville blive beskyttet op til 2 meter, for det var også klimabeskyttende med en stigende 
vandstand – jamen de ville da ikke være med til at betale det, for de havde jo aldrig været 
oversvømmet. Hvorimod dem som havde været oversvømmet, de synes at det var en god idé. 
Men altså dem som siger at de ikke vil betale fordi de aldrig har været oversvømmet, det eneste 
spørgsmål jeg har til dem, det er om de ikke har en brandforsikring? Og jo selvfølgelig har de da 
det. Nå ja men risikoen for at I bliver oversvømmet, den er altså større end at jeres hus brænder 
ned.  
Man skal se en sluse som en forsikring. I dag er det jo sådan, at når du får udbetalt erstatning for 
oversvømmelse, så bliver det skrevet ind i BBR-registret, og det vil sige at når man skal sælge 
huset, så står der at det hus har været oversvømmet en gang, eller to gange. Jeg er helt sikker på 
at købere så vil se sig om, efter et andet hus. Det vil sige at dem som ikke vil betale til en 
oversvømmelsesbeskyttelse, værdien af deres hus falder. De ville måske skulle betale 50.000 over 
25 år, men deres hus falder måske en million i værdi, fordi det ikke kan sælges når det er 
oversvømmelsestruet. Så altså, man kan sige både i samfundet og hos den enkelte, der mangler en 
logisk tænkning og en risikovurdering af risikoen. Men altså kystbeskyttelsesloven er sådan at… Og 
nu er den revideret, men det er stadigvæk sådan at det er de beskyttede som skal betale, og så 
kan kommunen vælge og gå ind og være med til at betale. Bland andet fordi at kommunens veje 
og så videre, også bliver beskyttet.  
Her i Odense har man lige vedtaget en stormflodsbeskyttelse af en strandby, hvor kommunen 
betaler. Det koster cirka otte millioner, og kommune betaler en tredjedel og beboerne betaler to 
tredjedele. Der er stadigvæk nogle som synes at det er en dårlig idé, men der er et pænt flertal for 
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at det gør man. Det var der så ikke i Kerteminde, der kunne man ikke… For dem som var imod, det 
var dem som råbte op hele tiden. Dem der var for, de mente jo bare at det var den rigtige løsning, 
så den skal vi have. De sagde ikke noget.  
 
M: Nej sådan er det jo. Lige til at slutte af på, sagde du at Rambøll også havde en smule med den 
her i Jyllinge Nordmark ved Værebro Å at gøre?    
 
H: Ja, men jeg mener da at vores Københavner kontor arbejder med det, jeg ved da i hvert fald at 
de har lavet højvandsvåger i Roskilde, som er blevet udført.  
 
M: Ved du hvilken slags sluse det er, de indfører der i Værebro Å? For det ligner at det er to som 
står op, som kan dreje, lidt ligesom en lukket dør?  
 
H: Ja, men jeg tror det er det man normalt ser ved vandløb. Jeg mener også at de har det ved 
udløbet af Hvidåen nede i Marsken. Det er altså en sidehængt sluse/port, altså to porte som er 
hængslet i siden. De kan faktisk gøre sådan, at når der er strøm som løber den forkerte vej, altså 
løber tilbage i åen, så lukker de automatisk. Sådan laver man mange højvandssluser i vandløb, der 
laver man sådan nogle sidehængt sluser, som kan lukke når vandet løbet baglæns. Så presser 
vandet sluseporten ind, og tilbage op mod konstruktionen. Jeg gætter på, da Værebro ikke er ret 
stor, at det er sådan en de har brugt dernede.  
Lige nu der arbejder jeg for en beboerforening over i Juelsminde, der har to kanaler som går ind 
mellem deres feriehuse, syv meter brede kanaler. Der laver jeg i princippet sådan en lille Dock-
port, der er hængslet og ligger på bunden, og som man kan trække op når der er stormflodsvarsel. 
Det gør jeg dels fordi at man ikke kan se den, da den skal være ret høj den sluse, for den skal indgå 
i en klimasikring inde i Juelsminde By. Ellers ville den stå og rage op i landskabet, og tage deres 
havudsigt. Da kanalen ender blindt, er der jo ikke nogen strøm når vandet stiger, som ville kunne 
lukke sådan en sidehængt sluse. Den skal under alle omstændigheder lukkes manuelt.  
 
M: Ja det giver god mening.  
 


