
I Grøn Vækst har vi gode erfaringer med sikring af 
kystskrænter og andre stejle skråninger udsat for 
løbende erosion. 

En nyetableret skråning er ofte udsat for påvirk-
ning fra vind og vejr. Det samme gør sig gælden-
de på stejle kystskrænter, som også er påvirket af 
erosion fra havet. Har erosionen først fået fat, kan 
det være en udfordring at stoppe erosionen igen. 

I disse år oplever vi voldsommere vejr, med  

kraftige regnskyl og vind. Dette bevirker at  
presset på en skrænt i perioder kan være meget 
stort.

Vi arbejder i Grøn Vækst med at genopbygge og 
sikre skråninger af denne type, så du kan være 
tryg ved, at din skråning bliver holdt sikkert på 
plads.

• Nyetablerede skråninger 

• Søbredder

• Ændring af gamle skråninger

• Åbredder

Eksempler på opgaver hvor metoden kan være anvendelig:

• Beskyttelse mod tidevand

• Vejgrøfter 

• Regnvandsbassiner

• Lossepladser og affaldsdepoter

LÆS MERE...

Kyst- og skræntsikring



Dette er blot et eksempel på, hvordan metoden kan anvendes. 

Har du et konkret projekt, hører vi meget gerne fra dig, og vi vil sammen finde den rette løsning på lige netop 
din opgave. Alt afhængig af om det f.eks. er en skråning, en skrænt eller en søbred, er der rigtig mange faktorer, 

som spiller ind i forhold til hvilke materialer og metoder, der er rigtige at vælge. 

Dette beror altid på en individuel og faglig vurdering af projektet... og det er vi eksperter i.

1: Status før projektet.

3: Området er blevet klargjort til sikring.

4: Skrænten sikres med geocells, som fyldes med stabilgrus.

2: Status før projektet.

4: Området sikres med geonet, og trappens skelet etableres.

5: Det hele toppes af med muld, og der lægges geenfix måtter på 
(bagerst), som hurtigt sikrer arealet mod erosion. 
Herefter plantes og det færdige resultat ses på forsiden.

Eksempel på proceduren ved skræntsikring i kystnære områder:
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