
 

 

 

 

TEKNIK OG MILJØ 

 

 Emne Statusmøde på Kystsikringsprojektet 

Mødedato 25. februar 2019 

Tidspunkt 16:30 - 18:30 

Mødested Solrød Bibliotek 

Deltagere Medlemmer af Jersie Strands Grundejerforening (JSG) med direkte 

adgang til kysten 

JSG: Liselotte Frederiksen og Erik Buus 

Solrød Kommune: Jens Bach, Lotte Kjær, Helle Post og Cecilie Arent 

Advokat: Poul Heidmann 

Rambøll: Jesper Hansen 

 

Fraværende  Solrød Kommune: Tove Grønborg 

   

Referent Cecilie Hedegaard Arent 

REFERAT 
 

Dagsorden 

1. status på kystsikringsprojektet v/ teknisk chef Jens Bach 

2. sikringshøjder i forbindelse med kystsikringsprojektet v/ Rambøll 

3. visualiseringer af kystsikringsprojektet v/ Rambøll 

4. Spørgsmål fra salen* 

5. Bilag 

 Skema med spørgsmål fra mødet og tilhørende svar* 

 Jens Bachs oplæg 

 Rambølls oplæg 

 

Ad 1. Status på Kystsikringsprojektet v/ teknisk chef Jens Bach 

Jens Bach åbnede mødet med at byde velkommen til de fremmødte, og præsentere de deltagende fra 

henholdsvis Solrød Kommune og Rambøll. Jens Bach fortalt, at årsagen til mødet var, at give grundejere i 

JSG med direkte adgang til kysten en status på kystsikringsprojektet i Solrød Kommune, med fokus på 

kystsikringen inden for JSG området. Jens Bach redegjorde for baggrunden for projektet og det arbejde, 

som Udviklingsgruppen for Kystsikring er i gang med, inden han gav ordet til Solrød Kommunes tekniske 

rådgiver, Rambøll (Jesper Hansen). 

Jens Bachs oplæg er vedlagt som bilag. 
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Ad 2. Sikringshøjder i forbindelse med Kystsikringsprojektet v/ Rambøll 

Jesper Hansen fra Rambøll forklarede om bestemmelse af højden på diger, så de har de nødvendige 

dimensioner for at kunne modstå skaderne forårsaget ved stormflod. Jesper Hansen fortalte om 

højvandsstatistik i Køge Havn, og forklarede om baggrunden for en række statistiske samt historiske 

stormflodshændelser målt ved Køge Havn. Herefter redegjorde han for at sandsynligheden for en given 

hændelse ændres med tiden og at der derfor er forskel på de respektive hændelser der kan forekomme i 

dag og dem, der kan forekomme om 50 eller 100 år. 

Ad 3. Visualiseringer af Kystsikringsprojektet v/ Rambøll 

Jesper Hansen præsenterede dernæst den foreslåede linjeføring for kystsikringen. I forlængelse heraf 

gennemgik han visualiseringer af sikringsforslag fra en række udvalgte positioner langs med kysten i 

område 3. Han viste hvordan overgangen mellem klitrækken i område 2 og diget i område 3 muligvis 

kunne se ud og præsenterede en række bud på hvordan sikringen kunne laves langs med Jersie Strand. 

Jesper Hansen viste, at sikringen nogen steder kan anlægges som dige, mens den andre steder potentielt 

kan etableres som højvandsmur med mobil sikring der giver mulighed for at forhøje sikringsniveauet. Han 

præsenterede scenarier som viste hvordan sikringen ville tage sig ud under nuværende forhold, og 

scenarier der viste hvordan den ville fremstå i forbindelse med stormflodsvarsel og under stormflod.  

Rambølls oplæg om sikringshøjder og visualiseringer er vedlagt som bilag. 

 

Ad 4. Spørgsmål fra salen 

Under mødet blev der rejst en række spørgsmål vedrørende forskellige aspekter af kystsikringsprojektet. 

Disse spørgsmål samt tilhørende svar er samlet i et skema, der er vedlagt som bilag. 

 

 

 


