
 
 
RENOVERING AF LÆMOLE VED 
KYNBYVÆRKET 

Ved Rune Christensen og 

Peer F Smed, Rambøll, afd. 

for Havne og Geoteknik. 



KYNDBYVÆRKET 

 

 

Havneanlægget ligger ud mod 
Isefjorden umiddelbart nord for 
øen Orø.  
  
 



KYNDBYVÆRKET 

• Opført i 1937 



KYNDBYVÆRKET 

• Udvidet i 1952 

 
Ca. 345 m 
lang kaj, 
der er 
beskyttet 
mod bølger 
af en ca. 
330 m lang 
læmole 
  
Den 
generelle 
vanddybde i 
havnen er 
7,2 m.  
  
 



KYNDBYVÆRKET 

Renoveringsprojekt af havneanlæg  

for DONG Energy Power A/S: 

 

• 2010: Skitseprojekt og anlægsoverslag, herunder 

prøvegravninger og geotekniske boringer klangs kajen. 

• 2011-forår/sommer: Detailprojekt, udbud og kontrahering 

• 2011-efterår/2012-forår: Udførelse ved entreprenør P Aarsleff 



KYNDBYVÆRKET 

Renovering af ca. 330 m 

læmole 

Stendækning af ca. 

135 m kaj 

Ny spunsløsning langs 

ca. 165 m kaj 

Fjernelse af duc d’albe 

Fjernelse af ca. 40 m 

kaj (pier) 



KYNDBYVÆRKET 

• Eksisterende forhold for stenkastningsmole anno 2011 

 

 
Ca. 200 m lang 
stenkast-ningsmole 
mod nord. 
 
Oprindelig 
kronekote i +1,5. 
Molen havde sat 
sig /sten var 
omlejret, og 
kronekoten var 
flere steder lav, i 
kote ca. +0,5 á 

+1,0,  



KYNDBYVÆRKET 

• Eksisterende forhold for sænkekassemole anno 2011 

 Ca. 130 m lang 

sænkekassemole mod 

syd, afsluttende med 

et molehoved.  

Opbygget af 
sandfyldte 
betonsænkekasser 
placeret på en 
undersøisk mole. På 
toppen af 
sænkekasserne er der 
udlagt dæksten. 
  
Flere sænkekasser i 
dårlig stand, flere har 
sat sig, med lav 

topkote på  ca. +0,5.  
 

 



KYNDBYVÆRKET 

• Eksisterende forhold for sænkekassemole anno 2011 

 



KYNDBYVÆRKET 

• Duc d’alpe 

 



KYNDBYVÆRKET 

• Duc d’alpe 

 



KYNDBYVÆRKET 

• Geoteknisk undersøgelse for renovering af læmole 

 



KYNDBYVÆRKET 

• Ændring af topkote og udlægning af stenmateriale 

 



KYNDBYVÆRKET 

• Opbygning omkring sænkekassemole 
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• Opbygning omkring stenkastningsmole 

 



KYNDBYVÆRKET 

• Vingeforsøg på for- og bagside af eksisterende mole 
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• Vingeforsøg på for- og bagside af eksisterende mole 

 



KYNDBYVÆRKET 

• Vingeforsøg på for- og bagside af eksisterende mole 

 



KYNDBYVÆRKET 

• Efter tilsynskontrol => ny situation 

 



KYNBYVÆRKET 

• Tilsynskontrol af fortrængning 



KYNDBYVÆRKET 

• Tilsynskontrol af fortrængning 

 

 



KYNDBYVÆRKET 

• Det færdige resultat 

 



 
 
 
 
 

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN  


