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Referat af borgermøde om kystsikring onsdag den 4. maj 2016 på Solrød Gymnasium 
 
 
Velkomst ved Borgmester Niels Hörup: 
Borgmester Niels Hörup bød velkommen og forklarede, hvordan Solrød Kommune er i gang med arbej-
det omkring kystsikring, samt at der er nedsat en udviklingsgruppe bestående af de 4 grundejerforenin-
ger langs stranden, Danmarks Naturfredningsforening og Solrød Kommune. Udviklingsgruppen arbejder 
med et idekatalog for kystsikringsmuligheder, og har foreslået aftenens borgermøde. Administrerende 
direktør Henrik Winther Nielsen foretog en hurtig gennemgang af aftenens program. 
 
Solrød Kommunes Risikostyringsplan ved Teknisk Chef Jens Bach 
Jens Bach gennemgik baggrunden for statens udpegning af risikoområde. Herudover hvilke sikringsmål 
der er i risikostyringsplanen og de indsatser der arbejdes med i øjeblikket. Jens beskrev de vigtigste de-
le af idekatalogets indhold – nemlig beskrivelser, prissætning og visualisering af løsninger samt kort-
lægning af potentielle konfliktområder og et eller flere forslag til fordeling af udgifterne. 
 
Løsningsmuligheder ved Peter Klagenberg fra Niras 
Peter Klagenberg fra Niras præsenterede kort sig selv. Fortalte herefter om trusselsbilledet, højvands-
statistikker, kystens højde og oversvømmelsesniveauer. Ligeledes viste han skitserede forslag til løs-
ningsmuligheder der diskuteres nu. Der bliver for nuværende diskuteret udbygning af den eksisterende 
klitrække enten med sand og sandfodring eller ved at indbygge en klæg-lerskerne og sandfodre. Ved 
Strandvejen kan løsningen for eksempel være en højvandsmur. 
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Der blev givet et overslag på, hvad de skitserede løsninger kunne komme til at koste. Niras’s foreløbige 
beregninger ligger på ca. 130 kr. pr. husstand pr. år over 30 år. De endelige priser afhænger selvfølge-
lig af hvilke løsninger der vælges. Tidsplanen for kataloget blev præsenteret, det forventes at forslagene 
ligger klar i slutningen af 2016. Herefter skal Byrådet tage stilling til forslagene.  
 
Spørgsmål og input ved Administrerende direktør Henrik Winther Nielsen 
Har staten vedtaget vi skal have dæmninger?  
Staten beslutter at vi skal tage stilling til risikoen, kommunen beslutter hvilken indsats. 
 
Hvad sker der hvis Køge Kommune ikke laver noget – ensartede løsninger er vel vejen frem? 
Vi koordinerer vores indsats, blandt andet fordi det giver god mening at lave fælles løsninger. 
 
Hvor længe bliver vandet liggende og hvordan får vi det væk? 
Vandet bliver til stormen er overstået, og løber ud samme vej. Ved lunker kan det være nødvendig med 
dykpumpe, fordampning hjælper også. Efter Bodil-stormen lå vandet nogle få steder i uger. 
 
Sikringsniveau 1,54 under hensyntagen til herlighedsværdier. Er det rigtigt at 1,54 kan løses stort set 
med højvandsklapper? 
JA – der er stort set kun i område 3, der er mulighed for vandet at kommer ind. 
 
Risikerer vi stormflod og skybrud på samme tid? 
Ja – tingene er ikke som de var, men der bliver taget højde for det ved udarbejdelse af løsninger. Også i 
forhold til de boliger der bor tæt på vandløbene. 
 
Ligger Østre Strandvej i område 2 eller 3, og skal der gøres noget? 
Østre Strandvej ligger på grænsen, om der skal gøres noget afhænger af, hvor højt niveauet er lige der. 
 
Hvordan ser en sluse ud, og er det den stærkeste mulighed? 
En sluse består af hængslede låger, der kan åbne og lukke. Det er den stærkeste mulighed i disse sce-
narier. 
 
Bølgehøjden gør at sikringsniveauet skal være højere. Hvor højt? Kystdirektoratet siger noget forskelligt 
når de bliver spurgt om dette. 
Bølgerne kan være op til 0,96 m, og det er der taget højde for i de løsninger der kigges på. 
 
Har man regnet på, hvis man bruger lagunen og graver det ud som vandreservoir. Materialet kan måske 
bruges i klitrækken?  
Køge Kommune sikrer til 2,8 m, og ønsker at bruge lagunen aktivt i deres løsninger, det indgår derfor i 
et af de løsningsforslag der er. Natura 2000 området er vanskeligt at arbejde med, fordi der er så man-
ge restriktioner forbundet med området. Sandet i lagunen er for fint til at genanvende. Lagunen vil blive 
brugt til vandreservoir for vand fra vandløbene. 
 
Udover de specifikke spørgsmål, var der en række andre input og forslag. Der blev bedt om en forkla-
ring på de 2 sikringsniveauer, hvor Jens Bach blandt andet forklarede at Strandvejen er beredskabsvej, 
og derfor skal have høj beskyttelse.  
 
Der fremkom et forslag på at forhøje diget i lagunen på tværs af lagunen samtidig med forhøjning af 
Strandvejen i stedet for de nuværende løsningsforslag. 
 
Der blev spurgt til højvandslukkerne i Karlstrup Mosebæk projektet. Det blev forklaret at Karlstrup Mo-
sebæk projektet klimatilpasser for regnhændelser. Risikostyringen for kystoversvømmelser er kommet 
til senere. 
 
Et tema var klitrækken, revledannelse og den naturlige tilvækst af stranden. Der foregår landhævning, 
revledannelse og klittilvækst, men ikke nok til at klimasikre. Når der er vegetation, fanger vegetationen 
sand, og det betyder at klitten vokser. Rynket Rose er god til at holde på sand, men er en invasiv art, 
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der ønskes fjernet. Klitten slides særligt hvor man færdes. Der blev foreslået at grundejerne skulle ar-
bejde med information om færdsel i klitten evt. restriktioner på færdslen, idet den naturlige strand og 
herlighedsværdien sættes højt. Sandfordring efter storme blev foreslået som mulighed.  
 
Et andet tema var højden og beskyttelsesniveauet af den eksisterende klitrække. Hvor høj er klitrækken 
nu, og hvor er hullerne? Hvor højt et sikringsniveau kan man få med meget små indgreb? Hvad er den 
naturlige sikringshøjde? Udregninger på mest mulig sikring for færrest mulige penge, blev efterlyst. På 
nuværende tidspunkt er der regnet på 2 scenarier – sikring til 1,54 m og sikring til 2,8 m. Det er muligt at 
vi for meget få penge og lille indgriben, kan få et sikringsniveau på f.eks. 2 m eller 2,5 m, hvis de natur-
lige klitter kan bære det. Det vil målinger og højdemodellen kunne vise. 
 
Der blev diskuteret økonomifordeling. Udgangspunktet er, at de der har gavn af løsningerne, skal betale 
for det i henhold til Kystbeskyttelsesloven. Men der er uafklarede områder, de endelige forslag er ikke 
på plads, derfor er økonomien og udgiftsfordelingen heller ikke på plads.  
 
Der blev kommenteret på risikoen. Der har ikke været oversvømmelser siden 1872, man skal tænke sig 
om, i forhold til hvad man er i gang med. Der er mange der har gavn af stranden. I Køge beskyttes til 
2,8m, men det er hovedsageligt virksomheder, der beskyttes i den nordlige del. I Solrød er det private 
grundejere. Der er væsentlige interesseforskelle. 
 
Borgmester Niels Hörup: Økonomien for de forskellige forslag samt fordele og ulemper skal beskrives, 
så vi kan tage stilling til mulighederne. Vi må forholde os til konsekvenser af fremtidige klimaforandrin-
ger. Det er ikke vores ønske at røre vores strand. Før vi træffer beslutning skal vi se løsningsforslag og 
vi inddrager grundejere i de forberedende arbejder. Vi skal have belyst de ting, der er relevante, og vi 
skal balancere synspunkter mellem sikring og herlighedsværdi.  
 
Jeg synes, det er urimeligt at fællesskabet – altså kommunen ikke betaler, men sådan er lovgivningen, 
og vi må se på, hvordan vi kan løse det. Det vi beslutter i forhold til økonomiske fordelinger, skal kunne 
holde i retten. Og når I finder ud af, hvordan I får borgerne til at ændre adfærd, så giv os et tip til, hvor-
dan det gøres. 
 
Tak for de frivillige kræfter. 
 
Teknisk Chef Jens Bach: Tidsplan. Vi arbejder videre med løsningsforslag, så vi ved årets slutning kan 
præsentere nogle muligheder eller scenarier. Der vil foregå en afvejning af sikringsniveau mod omkost-
ninger. Byrådet skal herefter beslutte hvilke løsninger, som skal sættes i værk. Processen kan tage lang 
tid- en kystbeskyttelses sag tager gerne flere år. Idekataloget bliver dog færdigt i slutningen af 2016. 
 
Afrunding v. Administrerende direktør Henrik Winther Nielsen 
Der blev rundet af og mindet om, at de nyhedsbreve der udarbejdes ca. 4 gange om året om kystsik-
ringsarbejdet, kan fås ved tilmelding til Solrød Kommunes nyhedsbrev. De kan også findes på kommu-
nens hjemmeside under klimatilpasning. 
 
 
 
 
 
 
   


