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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. 
 

Klitvandring med udviklingsgruppen for kystsikring 

På en gråvejrsdag den 30. marts foretog udviklingsgruppen for kystsikring besigtigelse af 
klitten fra Solrød Strandpark til starten af laguneområdet. Formålet var, at undersøge højden 
af klitten, så det blev muligt at vurdere effekten af en sandfodring på stranden og hævning 
eller forstærkning af klitrækken. I udviklingsgruppen for kystsikring er forskellige 
sikringshøjder til diskussion, der var derfor flere forskellige muligheder at belyse. Til formålet 
var medbragt en GPS, så den nøjagtige højde kunne bestemmes. Udviklingsgruppen blev 
ledsaget af nogle ekstra interesserede borgere samt borgmester Niels Hörup. 

Vandringen blev afsluttet på Rådhuset, hvor der blev samlet op på dagens indtryk. På dagen 
kom det frem, at grundejerne langs stranden barsler med endnu et fælles forslag til 
kystsikring.  
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Opfølgning på stormfloden i januar 

I januar måned fik vi afprøvet vores beredskab mod kystoversvømmelser, da vandstanden 
onsdag aften den 4. januar nåede ca. 1,57 m i Køge Bugt – svarende til en statistisk 100 års 
hændelse. Gennem kortlægningen i risikostyringsplanen var det muligt at identificere de 
områder, der ligger lavest, og med hjælp fra mange lokale kræfter lykkedes det at holde 
vandet ude.  

Vi fik syn for sagen og afprøvet beredskabet. Der blev fundet løsninger der fungerer og 
identificeret andre, der ikke fungerer så godt. I forhold til kystsikringen var en af erfaringerne, 
at ikke alle områder egner sig til sikring ved midlertidige beredskabsløsninger, men kræver en 
permanent stabil løsning. Alle de høstede erfaringer indarbejdes nu i beredskabsplanlægningen 
og tages med i det videre kystsikringsarbejde, så vi er endnu bedre rustet næste gang 
stormen rammer os. Hændelsen var lærerig – og heldigvis med et lykkeligt udfald i Solrød 
Kommune.  

 

 

 

Kontaktpersoner i Solrød Kommune omkring kystsikring: 

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). 


