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Dette nyhedsbrev omhandler Solrød Kommunes arbejde med risikostyringsplanlægning for 
oversvømmelser fra Køge Bugt. Nyhedsbrevet skal orientere om fremdriften i planlægningen 
samt informere om de tiltag der udføres. Det er hensigten at der udgives et nyhedsbrev om 
arbejdet med risikoplanlægningen ca. hvert kvartal. 
 

Vedtagelse af Risikostyringsplan for oversvømmelse af kystzonen 2015-2021 

Mandag den 5. oktober 2015 blev den endelige risikostyringsplan for kystoversvømmelser 
vedtaget. Forinden havde planen været i høring, og havde givet anledning til 52 høringssvar, 
hvor det gennemgående tema var, at man ikke ønskede væsentlige forandringer af stranden. 
Planen indeholder en række indsatser omkring varsling og beredskab. Herudover er der 
vedtaget sikringsniveauer, så kysten sikres mod en 100 års hændelse og Strandvejen og 
arealer vest for strandvejen sikres mod en 1000 års hændelse. Mulighederne for kystsikring 
skal belyses ved udarbejdelse af et katalog, der beskriver forskellige indsatser. Der er nedsat 
en udviklingsgruppe for kystsikring bestående af Solrød Kommune, repræsentanter for de 4 
grundejerforeninger langs stranden samt Danmarks naturfredningsforening. Gruppen skal 
samarbejde om udarbejdelse af indsatskataloget. 
 

Første møde i udviklingsgruppe for kystsikring 

Torsdag den 26. november 2015 blev første møde i udviklingsgruppen for kystsikring afholdt.  

Teknisk Chef Jens Bach præsenterede hovedpunkter fra risikostyringsplanen, organisering af 
arbejdet samt forslag til tidsplan. Herefter blev ordet givet videre til Jan Dietrich fra Niras. 

Jan Dietrich fortalte om de klimaforandringer, vi kan forvente. Ligeledes præsenterede han de 
forslag til tiltag der er udarbejdet i et tværkommunalt samarbejde mellem Stevns, Køge, 
Solrød og Greve kommuner. Forslagene kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside.  

Diskussion i gruppen: En udbygning af den eksisterende klitrække var det forslag, der blev 
diskuteret mest indgående af gruppen. Jan Dietrich gjorde opmærksom på, at der skal laves 
specifikke vurderinger af den nødvendige bredde og udformning af klitten. Ligeledes blev 
hævning af strandvejen diskuteret. 
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Sikring af strandvejen til kote 2,80 m. 

Valg af rådgiver samt kriterier i forbindelse med udbud af indsatskatalog blev diskuteret på 
mødet. Solrød Kommune arbejder videre med udbudsmaterialet, som sendes til kommentering 
i gruppen. Næste møde i gruppen er den 28. januar 2016. 

Formidling af gruppens arbejde vil foregå gennem grundejerforeningsrepræsentanterne. Der 
vil blive udarbejdet et nyhedsbrev, som kan lægges på kommunens og grundejerforeningernes 
hjemmeside.  
 

Baggrundsmateriale 
Kystdirektoratets risikokort er grundlaget for risikostyringsplanen. Risikokortene kan findes på 
Kystdirektoratets hjemmeside, vælg Køge3 som område: 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=oversvoem2 

 

Kontaktpersoner: 

Har du spørgsmål til risikostyringsplanen eller til oversvømmelser i øvrigt er du velkommen til 
at skrive til teknisk@solrod.dk eller kontakte Lotte Lodberg Kjær (5618 2330) eller Rikke 
Rahbek Jensen (5618 2324). 

   

 

Lokale sikringstiltag  
2,80 m 


