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1.1 Formål
Kommunens beredskabsplan for stormflod 
har til formål at danne rammen for en 
koordineret indsats såvel internt i Solrød 
Kommune som i forhold til eksterne parter. 
Planen aktiveres ved hændelser, hvor der 
er behov for at etablere en organisation til 
at koordinere den samlede indsats.

”Beredskabplanen for Stormflod i Solrød 
Kommune 2017” er en del af kommunens 
samlede beredskabsplan.

1.2 Beredskabsplanens 
opbygning
Planen er baseret på den daglige kommu-
nale driftsstruktur suppleret af en krisesty-
ringsstab og tilhørende støttefunktioner. 
Beredskabsplanen er således bygget op 
over tre kerneopgaver i krisestyringen: 

•  Aktivering og drift af krisestyringssta-
ben, 

•  håndtering af informationer og kom-
munikation om krisen og

•  operativ indsats.

Staben er omdrejningspunktet for den 
samlede indsats. Staben ledes, organiseres 
og bemandes afhængigt af den konkrete 
hændelse i overensstemmelse med kom-
munens hovedberedskabsplan. 

Såfremt en hændelse omfatter flere kom-
muner etablerer Østsjællands Beredskab 
sideløbende en koordinerende stab.

1
Indledning

3 BEREDSKABSPLAN FOR STORMFLOD  
 I SOLRØD KOMMUNE 2017



2.1 Modtagelse af varsling
En nødvendig forudsætning for at kun-
ne aktivere staben er, at en forestående 
stormflod erkendes af Dansk Meteorologisk 
Institut (DMI). DMI varsler efter aftale Klar 
Forsyning og Solrød frivillige redningsbe-
redskab (SFR). 

2.2 Aktivering af staben
På Figur 1 ses en varslingskæde over, hvor-
dan varslingen modtages, kommunikeres 
videre og håndteres. Hvis det ikke er muligt 
at kontakte et led i kæden, kommunikeres 
der videre til næste led i kæden. Først i 
varslingskæden modtager Klarforsyning 
og SFR et varsel fra DMI, på en stormflod 
med en forventet havvandstandsstigning, 
der overskrider kritiske tærskelværdier. 
Klar Forsyning og SFR kontakter teknisk 
chef for Solrød Kommune og borgmeste-
ren jf. alarmeringsliste (bilag 3 eller Figur 
1). Ved stormflodsvarslingen aktiveres 
beredskabsplanen og borgmesteren og 
Solrøds tekniske chef kontakter og aktiverer 
efterfølgende krisestyringstaben. Herefter 
initierer krisestyringsstaben første stabsmø-
de. Staben mødes i stabsrum som etab-
leres på dagen. Staben vil under normale 
omstændigheder udøve sin funktion fra et 
mødelokale på rådhuset. 

Krisestyringsstabens medlemmer medtager 
beredskabsplaner fra deres faglige områ-
der, som evt. skal aktiveres ved stormflods-
hændelsen. Dette vil eksempelvis være 
sundhedsberedskabsplanen, hvis der er 
fare for oversvømmelse på matrikler.

På baggrund af den modtagne varsling be-
sluttes det på stabsmødet, hvilken bered-
skabsplan der aktiveres (bilag 7-12).
Den valgte beredskabsplan dækker hav-
vandstandsstigning på 1,5 m eller derover. 
Krisestyringsstaben ( jf. Tabel 1 eller bilag 
3) skal være opmærksomme på, at selvom 
varslingen er lavere end 1,5 m, kan DMI’s 

varslinger stadig ændre sig i løbet af 
stormflodsperioden.

Når varslingen modtages fra DMI er for-
holdene ofte af meget forskellig karakter, 
herunder den forventet tidslængde af 
stormfloden, varslingsniveauet, bølgehøj-
den og nedbør. Variationerne er bekrevet i 
afsnit 4.1.1. Det vurderes af Solrøds tekniske 
chef i samarbejde med Klar Forsyning, SFR 
og den tekniske chefs afdeling, hvor stort 
et beredskab der skal tilkaldes. 

2.3 Gennemførelse af  
1. stabsmøde.
På 1. stabsmøde træffes beslutning om en 
række forhold på baggrund af det mod-
tagne varsel. 
Se Dagsorden for 1. stabsmøde (Bilag 1)

2.4 Gennemførelse af 
efterfølgende stabsmøder. 
Deltagerkredsen og næste stabsmøde 
fastlægges efter drøftelse på 1. stabsmøde. 
Møderne ledes af stabschefen og gennem-
føres ud fra dagsorden for stabsmøder. 
Se Dagsorden for efterfølgende stabsmø-
der (Bilag 2). Efterfølgende stabsmøder 
afholdes efter behov.

2

Aktivering og drift af  
krisestyringsstaben

Figur 1 - Tabel over varslingskæde

DMI

Klar Forsyning
Solrød Frivillige 

Redningsberedsskab

Borgmester
Teknisk Chef

Nøglepersoner i 
beredskabsplanen

1. stabsmøde
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2.5 Afløsning af 
stabsmedlemmerne
Ved længerevarende hændelser, hvor 
staben er i operationsberedskab, har 
stabschefen ansvaret for at vurdere, om der 
skal iværksættes afløsning af stabsmedlem-
merne. 

Ved længerevarende hændelser planlæg-
ges afløsning for hver 8. time.

Stabens sekretariat indkalder afløserne, og 
fører en liste, hvoraf det fremgår, hvilke 
personer, man har været i kontakt med 
og hvornår de kan møde frem i staben. 
Afløsningen foregår ved overlapning og 
personlig overlevering umiddelbart efter et 
stabsmøde.

2.6 Deaktivering af staben
Når der ikke længere er behov for staben, 
og eventuelt resterende opgaver kan over-
drages til kommunens daglige driftsstruk-
tur, træffer krisestyringsstaben beslutning 
om deaktivering af krisestyringsstaben.
 

Stilling Navn

Krisestyringsstaben  

Borgmester Niels Hörup

1. viceborgmester Claus Redder Madsen

2. viceborgmester Kim Sunesen

Administrerende Direktør/Beredskabschef Henrik Winther Nielsen

Solrød frivillige redningsbredskab Leif Panduro

Teknisk Chef Jens Bach

Miljømedarbejder Mikkel Glargaard

Direktør Charlotte Houlberg

Direktør Dorte Saabye

Sekretariat for krisestyringsstaben Lise Bernhardt

Tabel 1 - Krisestyringsstaben
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For at sikre dokumentation og informa-
tionsudveksling skal følgende aktiviteter 
udføres under krisesituationen:

•  Staben skal sikre en gensidig informati-
onsudveksling med andre krisestyrings-
fora, såsom Østsjællands Beredskab, 
Øvrige kommuners Krisestyringsstaber, 
Klar Forsyning osv..

•  Væsentlige informationer og beslut-
ninger skal fastholdes på skrift af valgt 
referent, så der er enighed om, og 
klarhed over, hvad der er oplyst til og 
besluttet af staben. 

•  For at sikre et højt og ensartet informa-
tionsniveau, der kan danne grundlag 
for beslutninger i staben, skal der op-
stilles et situationsbillede, som opsum-
merer de væsentligste informationer 
under hændelsen.

•  Staben skal løbende have et generelt 
overblik over disponerede og ikke-ak-
tiverede ressourcer i forhold til den 
iværksatte plan.

•  Staben skal løbende overlevere 
information til støttefuntioner, der er 
ansvarlige for information til borgere 
om beredskabssituationen.

 

3

Håndtering af informationer og 
kommunikation om krisen
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Billedet er fra stormfloden 
januar 2017 hvor DMI varslede 
1,48 m havvandstandsstigning

7 BEREDSKABSPLAN FOR STORMFLOD  
 I SOLRØD KOMMUNE 2017



4.1  Størrelse på stormflod

Den operative indsats afhænger af storm-
flodens størrelse og dermed højden af 
havvandstandstigningen i Køge bugt. I 
beredskabsplanen er der udarbejdet seks 
beredskabsniveauer for havvandstandstig-
ninger på: Indtil kote:

Disse er valgt på baggrund af det tilgæn-
gelige kortmateriale og hvilke vandstand-
stigninger der er relevante at anvende. Når 
der varsles en bestemt vandstandstingning 
rundes der op til det nærmeste bered-
skabsniveau. Eksempelvis skal scenariet 1,8 
m anvendes, hvis der varsles en havvand-
standsstigning på 1,6 m.

4

Operativ indsats

Figur 2 - Sydlige del af 
kommunen nær Skensved Å. 
Gule områder viser over-
svømmelser ved hav-vand-
standsstigning på 1,8 meter.

1,5 m
1,8 m 2,0 m 2,2 m 2,4 m 2,6 m
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4.1.1 Hvornår kan beredskabet ikke holde 
vandet ude
I vurderingen af den operative indsats er 
der forskellige initiativer og handlinger, 
som kan sikre og tilbageholde havvandet. 
Dog kan varslinger for de højere havvand-
standsstigninger udbrede indsatsområder-
ne så meget, at det er umuligt at tilbage-
holde havvandet i en beredskabssituation. 
På Figur 2 vises den sydlige del af kommu-
nen ved lagunen nær Skensved Å. 

Hvis lagunens vandstand stiger til kote 1,8 
meter vil det oversvømme et område, hvor 
det ikke er muligt at tilbageholde vand, 
da havvandet trænger ind fra for mange 
steder. Dette betyder at grundejerne selv 
skal sikre deres boliger mod stormfloden. 
Ved tidligere stormflod erfarede man en 
forsinket havvandsstandsstigning i lagunen, 
så en varsling til kote 1,8 meter påvirker 
formentlig ikke lagunen i lige så høj grad, 
som mere kystnære områder.
 

Figur 3 (venstre billede) viser et punkt i 
den midterste del af kysten, hvor der kan 
sikres mod havvandstandsstigning i op til 
2,4 meter, hvorefter stederne, hvor vandet 
trænger ind, bliver så talrige, at det kan 
være umuligt at lave en målrettet indsats 
for indtrængningsområderne i klitterne. 
Figur 3 (Højre billede) viser, at sikringen af 
oversvømmelse fra havet formentlig går op 
til 2,2 meter nær Tangvej, før det er svært 
at holde vand tilbage. 
 
Beredskabsplanen tager ikke hensyn til bøl-
ger eller vind. Bølger på 0,5 meters højde 
fra havet kan resultere i at en havvand-
standsstingning på 1,5 meter opleves som 
2,0 meter eller højere i de områder der 
oversvømmes direkte fra havet. Det kan 
være meget svært at tage hensyn til bølger, 
da de afhænger af vindstyrke og vindret-
ning, og det skal vurderes fra varslingerne 
om vinden vil have en særlig påvirkning på 
bølgehøjden. DMI kan kontaktes for at få 
en prognose af bølgehøjden og –ret-
ningen.

En anden ukendt faktor er kystens typo-
grafi. Der sker hele tiden forandringer i 
det kystlige landskab. Klitterne vandrer og 
menneskelig aktivitet ændrer på højden 
af klitterne hele tiden. Et år kan klitten i et 
område tilbageholde havvandstandstignin-
ger på 1,5 meter og andre år 1,8 meter. De 
operative indsatsområder varierer derfor 
og beredskabet skal være omstillingspa-
rate og må hvis nødvendigt afvige fra de 
beskrevne instrukser i beredskabplanen. 

 

Figur 3 - Til venstre: Kystområdet nær 
Plantagevej i midten af Solrød Kommune 

ved en havvands-tandsstigning på 2,6 
meter. Højre: Kystområdet nær Tangvej 
nordligt i Solrød Kommune ved en hav-

vandstandsstigning på 2,2 meter.
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4.2 Områder
For de enkelte beredskabsniveauer skal 
forskellige områder i Solrød Kommune 
sikres mod oversvømmelser eller fungere 
som afhentningssteder til sand, grus og 
sandsække. Området ”Ejegården” fungerer 
som lager for de andre afhentningssteder. I 
bilag 13 vises kort over aktionsområderne. 
Følgende områder skal sikres mod over-
svømmelse til den tilsvarende varsling af 
vandstandsniveau:

 

Der henvises til de enkelte planer for 
beredskabsniveauer i bilag 6-11, hvor hvert 
områdes aktioner er specifikt beskrevet. 
En aktion kan eksempelvis være at fylde 
lavninger i en klit med sand. Alle aktioners 
betydning er bekrevet i afsnit 4.5.

Staben alarmerer relevante personer fra 
alarmeringslisten (Bilag 3). Alarmeringsli-
sten anvendes efter behov og det er der-
med op til staben at vurdere, hvilke aktører 
der skal kontaktes ved en stormflod. Lige-
ledes i bilag 4 er der kontaktoplysninger til 
eksterne ekspertberedskaber.

NIVEAU 
1

NIVEAU 
2

NIVEAU 
3

NIVEAU 
4

NIVEAU 
5

NIVEAU 
6

 1,5 1,8 2 2,2 2,4 2,6

Trylleskoven x x x x x x

Solrød Bæk x x x x x x

Plantagevej x x x x x x

Rørsangervej x x x x x x

Engsvinget x x x x x x

Jersie Strandpark x x x x x x

Solrød Strandpark x x x x x x

Ejegården x x x x x x

Lyngagervej x x x x x x

Lyngvej  x x x x x

Kystvej   x x x x

Østre Strandvej   x x x x

Egevej   x x x x

Strandsti   x x x x

Spurvevej    x x x

Klitvej    x x x

Uglevej    x x x

Østre grænsevej    x x x

Trylleskoven  
afhentning    x x x

Fyrrevej    x x x

Duevej    x x x

Cementvej    x x x

Ellevej     x x
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4.2.1 Forklaring på aktionskortene for 
områderne
Bilag 6-11 viser, hvilke aktioner der skal 
udføres for hvert område. Følgende afsnit 
beskriver, hvordan aktionerne skal forstås.
Figur 4 viser et område som skal sikres ved 
stormflodsvarsling. Øverst på billedet vises 
adressen for afleveringsstedet, samt place-
ringen i kommunen (syd, midt eller nord). I 
venstre side over det store billede vises, om 
området skal stormflodssikres eller det er 
et afhentningssted ( jf. afsnit 4.3). Herefter 
vises, hvilke aktioner der skal foretages ved 

hvilke varslinger ( jf. afsnit 4.5). Eksempelvis 
skal ”vej barrikaderes” ved en varsling på 
2,2 meter og ”klitten skal spærres” ved 2,4 
meter. Det store kort viser, hvor der skal 
udlægges ruller (blålinje), hvor der skal 
udlægges sandsække (rød linje) og hvor 
de forskellige materialer skal læsses af 
(rød prik). Derudover vises et lille kort over 
placeringen af området og et foto af om-
rådet. Til højre er vist betegnelser og hvilke 
materialer og mandskab, der skal bruges 
på området. Figur 4 - Eksempel på et over-

svømmelsestruet område.
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4.3 Afhentningssteder
Enkelte områder fungerer som afhent-
ningssteder for borgere, der ønsker at sikre 
deres huse mod oversvømmelser. Afhent-
ningsstederne skal hele tiden have tomme 
sandsække og grus eller sand til at fylde 
dem med. På hver afhentningssted vil der 
være tvangsblandere, som kan anvendes til 
at fylde sandsække med. Under de særskil-
te dokumenter for beredskabsniveauerne 
er det beskrevet, hvor mange sandsække 
og grus der er brug for på de enkelte 
steder. Hvis sandsække og grus ikke rækker 
kontaktes Vej og Park, entreprenør v. Eje-
gården (den lille gade 20), som genfylder 
det pågældende afhentningssted.

4.4 Ressourcer og mandskab
Staben skal sikre at ressourcer anvendes 
bedst muligt, og at alle ressourcer står til 
rådighed. Følgende mængder af ressourcer 
og mandskab forventes til de forskellige 
beredskabsniveauer:

Sandsække og plastfolie anvendes til:
• Barrikadering af husstande.
•  Til udlægning af ruller (her skal kun 

bruges sandsække og ikke plastfolie).
•  Ad hoc barriere til at holde vand væk.
Ruller anvendes til:
•  At holde større mængder vand væk.
Grus anvendes til:
•  Borgere påfylder sandsække med grus 

på afhentningsstederne.
•  Til ruller med grus
•  I big bags. Big bags bliver bestilt med 

grus i.
Personer fordeles til:
•  Afhentningssteder
•  Forskellige oversvømmelsestruede 

områder.
Bigbag anvendes til:
•  At lægge i udløb på bække ved kysten. 

Her omkring 5-6 big bags per bæk.

RESSOURCER OG MANDSKAB TIL DE FORSKELLIGE VANDSTANDSNIVEAUER

Genstand 1,5 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8

Sandsække (stk) 7000 7000 7000 11000 11000 11000 11000

ruller (stk) 1 1 1 2 2 2 2

Personer (person) 16 16 18 28 28 28 28

Sand (læs) 6 6 6 10 10 10 10

Big Bags (stk) 18 18 18 18 18 18 18

Plastfolie (1,5X1,5 m) 400 400 400 850 700 700 700
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4.4.1 Grundejerforeninger ved Solrød 
Kommunes strandområder
 Ved tidligere stormfloder har kystgrund-
ejerforeninger i Solrød Kommune været  
behjælpelig med indsatser. Det er vigtigt at 
have øje på stranden og oversvømmelsen, 
for at sikre at usete klitgennemstrømninger 
tilses. Grundejerforeningerne kan derfor 
være behjælpelige med at observere stran-
den, men også at kommunikere og for-
midle stormfloden videre til borgere, samt 
at hjælpe borgere med at stormflodsikre 
deres huse. SFR koordinerer kommunika-
tionen med grundejerforeningerne. Der 
findes fire grundejerforeninger ved Solrød 
Kommunes strandområder:

4.4.2 Frivillige der gerne vil hjælpe i 
krisesituationen
Ved tidligere stormflod var der mange 
der meldte ind, at de gerne ville hjælpe 
til i krisesituationen. I en krisesituation 
er der mange uforudsete elementer og 
der er altid brug for ekstra hænder til at 
håndtere situationen. Frivillige kan derfor 
være en stor hjælp til at fylde sandsække, 
hjælpe borgerne med barrikaderinger osv.. 
Hvis borgere gerne vil hjælpe til under en 
stormflodshændelse, henvises til et af de 
mange afhentningssteder, hvor SFR-mand-
skab vil være til stede og kan henvise til, 
hvor der er brug for hjælp.

4.4.3 Maskin- og pumpehold
For at kunne mobilisere de store mængder 
sand fra sted til sted etableres et maskin-
hold. Maskinholdet skal forsynes med et 
antal maskiner og én person per anvendt 
maskine.

Når der etableres ruller (midlertidige 
barrierer) og når vandløb spærres skal 
vand pumpes ud mod havet eller over mod 
lagunen. Til dette etableres et pumpehold, 
som skal installere pumperne og løbende 
tilse dem. Idet der forudsættes en længe-
revarende pumpning skal der bruges seks 
personer til pumpeholdet.

I en 
krisesituation er 

der mange uforudsete 
elementer og der er 
altid brug for ekstra 

hænder

GRUNDEJERFORENING STILLING NAVN

Solrød Strands Formand Jens Bang Liebst

Grundejerforening Næstformand Hans Odder

Sønder Jersie Strands Formand Ole P. Christiansen

Grundejerforening Kasserer Mette Bahn

Karlstrup Strands Formand Allan Strassmann

Grundejerforening Kasserer Søren Jacobsen

Jersie Strands Formand Liselotte Frederiksen

Grundejerforening Kasserer Marianne Høglund

HOLD MANDSKAB

Maskinholdet 1 person per maskine

Pumpeholdet 6 personer
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4.5 Aktioner som skal foretages i 
områderne
For de forskellige områder skal det tilste-
deværende mandskab foretage forskellige 
aktioner, som sikrer og nedsætter risikoen 
for at vandet trænger ind. De forskellige 
aktioner skal først foretages når disse 
stemmer overens med den pågældende 
varsling om havvandsstandsstigning. Er 
varslingen 1,5 meter havvandstandsstigning 
skal alle aktioner op til 1,5 meter eksekve-
res. Følgende aktioner optræder på ”action 
cards”:

Klitten skal spærres: De steder på stran-
den, hvor klitten er meget lav, kommer 
havvandet ind og oversvømmer områder. 
De lavtliggende steder i klitten skal spærres 
med sand fra stranden, som ”skubbes” op 
i klithullerne. Mobiliseringen af sand til 
klithullerne sørger ”Maskinholdet” for.

Området skal barrikaderes (individuel-
le huse): Vandet kommer ind fra mange 
forskellige steder og det er ikke muligt at 
målrette indsatsen til enkelte steder, hvor 
havvandet trænger ind. Derfor er det vigtig 
i disse områder at sikre de indivduelle 
husstande, hvor vandet når til. Barrika-
deringen sørger borgere selv for ved at 
hente sandsække fra afhentningsstederne 
til deres husstand. Der vil være personel til 
stede på afhentningsstederne og i nogle 
tilfælde i oversvømmelsesområderne, som 
kan vejlede i barrikaderingen og hvor vidt 
borgerens hus er i en oversvømmelseszo-
ne. For mere information og vejledninger 
omkring husstandes individuelle sikring 
mod stormflod henvises til bilag 6 og 
stormrådets hjemmeside: https://www.
stormraadet.dk/stormflod/ 

Udlægning af ruller: Nogle steder udlæg-
ges ruller for at sikre havvandet ikke breder 
sig fra et område til et andet. Steder hvor 
der udlægges ruller er steder som er let 
tilgængelige for store maskiner og hvor at 
rullerne kan udlægges på et stabilt under-
lag (eksempelvis en vej). Rullerne etableres 
ved at pakke grus i en aflang plastik- eller 
fiberdug og derefter sikre den med sand-
sække. Til denne aktion skal der bruges en 
lastbil med grab og en masse grus (1 læs á 
13 tons til 100 meter).

Umuligt: I de fleste tilfælde kan det lade 
sig gøre at sikre områderne mod den 
pågældende stormflod. Dog kan der være 
nogle steder, hvor så store områder blive 
oversvømmet på en gang at de enkelte 
husstande selv må sikre deres huse. Her 
henvises borgerne til de nærmeste afhent-
ningssteder. At en situation bliver umulig 
betyder ikke at området opgives. Mandska-
bet til stede skal fortsat så vidt muligt sikre 
klitten, udlægge ruller, barrikadere osv., 
som skrevet for de enkelte områder.

Aflæsning af sandsække: Aflæsning af 
sandsække sker på afhentningssteder, hvor 
borgere kan afhente og påfylde sandsække 
til privat brug. Det skal hele tiden sikres, 
at disse områder  har nok grus og tomme 
sandsække.

Udvidelser: Nogle steder skal borgere sikre 
deres egen husstand. Ved stigende varslin-
ger bliver fokusområdet hvor husstandene 
skal barrikadere større. I disse tilfælde 
beskrives hvilke områder der udvides til 
eksempelvis ”udvidelse til Pansvej”. I dette 
tilfælde skal husstande omkring strandstien 
barrikadere deres husstande og helt ned til 
Pansvej.

Vandløb skal fyldes med big bags og 
sand og der skal pumpes vand over bar-
rikaden: tre steder ved kysten skal vandløb 
spærres, så de ikke oversvømmes fra havet. 
I sådanne tilfælde skal vandløbet fyldes 
med omkring 5-6 big bags og sand fra 
stranden. Derudover etableres en pumpe 
hvert sted (15 m³/min.), som pumper vand 
tilbage i havet. Sandet fra stranden og big 
bags sørger ”maskinholdet” for at mobilise-
re og etableringen og vedligeholdelse af et 
pumpesystem sørger ”pumpeholdet” for. 
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4.6 Balloner i regnvandsledninger
Ved tidligere stormfloder har Klar Forsyning 
sat balloner to steder i regnvandskloaker 
for at sikre at havvandet ikke strømmer 
denne vej igennem indtil bebyggede 
områder. Derudover blev der etableret en 
snydebrønd, som ledte vand over til en 
anden brønd i området. 

De to steder er:

•  Østre Strandvej 7-9, 2680 Solrød 
Strand.

Her blev der sat en ballon i regnvands-
ledningen og etableret en snydebrønd, 
markeret på Figur 5.

•  Gammel Køgevej 23, 2680 Solrød 
Strand

Her blev der sat en ballon i regnvandsled-
ningen, markeret på Figur 6.

 

Figur 5 - Ballon og snyde-
brønd i kloaknettet ved 

Østre Strandvej 7-9.

Figur 6 - Ballon i kloaknettet 
ved Gammel Køgevej 23.
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”Beredskabplanen 
for Stormflod i 

Solrød Kommune 
2017” er en del af 

kommunens samlede 
beredskabsplan
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Bilag 1 - Dagsorden for 1. stabsmøde

1.  Deltagere og referent
2.  Situationen
3.  Stabens opgave (bilag 7-12)
4.  Udpegning af stabschef
5.  Fastlæggelse af organisation (daglig organisation, delvis bemanding af staben eller 

fuld bemanding af staben)
6.  Bemanding af staben (afgivelser og omfordeling)
7.  Identifikation af relevante samarbejdspartnere (bilag 3 og 4). Bilag 4 er en ekstern 

kontaktliste, som kan anvendes i forbindelse med specielle akutte situationer, der kan 
opstå under stormfloden.

8.  Særlige procedurer (modtagelse og fordeling af informationer, iværksættelse af rap-
portering fra decentrale enheder m.fl., økonomi, herunder bemyndigelser)

9.  Status vedrørende tværgående stabe og andre krisestyringsfora.
10. Skal andre beredskabsplaner sættes i kraft? Eksempelvis sundhedsberedskabsplanen.
11.  Krisekommunikation (evt. callcenter igennem borgerservice og IT). Herunder infor-

meres borgere igennem www.solrod.dk og facebooksiden (bilag 5). Eventuelt lægges 
også ”Bilag 6 – Borgerens egen sikring mod stormfloden” op på solrøds hjemmeside.

12.  Orientering af stabens personale
13.  Erfaringsopsamling for tidligere stormfloder
14.  Eventuelt
15.  Opsummering af væsentlige beslutninger
16.  Næste møde

 
Bilag 2 - Dagsorden for efterfølgende stabsmøder

Status og opdatering
1.  Opdatering siden fordeling af seneste samlede situationsbillede
2.  Nøgleopgaver

Koordination og beslutning
3.  Opgave …
4.  Opgave …
5.  Krisekommunikation

Andet
6.  Punkter til erfaringsopsamling
7.  Eventuelt
8.  Opsummering af væsentlige beslutninger
9.  Næste møde

Bilag
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STILLING NAVN

KRISESTYRINGSSTABEN

Borgmester Niels Hörup

1. viceborgmester Claus Redder Madsen

2. viceborgmester Kim Sunesen

Administrerende Direktør Henrik Winther Nielsen

Solrød frivillige redningsberedskab Leif Panduro

Teknisk Chef Jens Bach

Miljømedarbejder Mikkel Glargaard

Direktør Charlotte Houlberg

Direktør Dorte Saabye

Sekretariat for krisestyringsstaben Lise Bernhardt

VAGTHAVENDE INDSATSLEDER

Østsjællands beredskab Døgnvagt

POLITIET

Midt- og Vestsjællands Politi  

SUNDHEDSFAGLIG BEREDSKABSLEDELSE

Direktør Dorte Saabye

Bestillerchef Bente Gaardhøj Johansen

Plejechef Kirsten Bjerregaard Fridal

Praksiskonsulent Peter Worning

Leder af sundhedsplejen Marthine Düring Muldbjerg

Bilag 3 - Alarmeringsliste
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MEDARBEJDER MED VIDEN OM GIS

GIS koordinator Rasmus Slot

GIS medarbejder Jonas Dreves Glass

VEJ OG GIS

Teamleder Lars Würtz

Samarbejdskoordinator Johnny R Nielsen

Vagthavende Vej og Park medarbejder  Materielgården

SOLRØD RENSNINGSANLÆG

Solrød Rensningsanlæg  

vagt udenfor åbningstiden:  

Køge Slamsuger  

BORGERSERVICE

Borgerservicechef Karin Gabel

Stedfortræder Lise Nielsen

Omstillingsmedarbejder Amalie Kofoed

IT

IT-rådighedsvagt Forskellige medarbejdere

IT-leder Lars Kongsmark

KONTAKTPERSONER I FORHOLD TIL ØVRIGE KOMMUNALE EJENDOMME

Leder for Ejendomscenter Janne Kiel

VANDVÆRKER

Solrød Vandværk a.m.b.a. Kontor

 Vagttelefon

STILLING NAVN
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INSTITUTION TELEFONNUMRE TELEFONTID

AMK - Akut Medicinsk Koordinationscenter, Region Sjælland
Slagelse Sygehus 

58 52 93 10 
(Fax: 58 55 97 70) Døgnvagt

Sundhedsstyrelsen 72 22 79 10 Mandag – torsdag 8.00 – 15.30,

Embedslægerne Sjælland
Rolighed 7, 2 , 4180 Sorø (Fax: 72 22 74 46)  Fredag 8.00-15.00

Embedslægeinstitutionens vagttelefon øst
Islands Brygge 67, 2300 København S.,  70 22 02 68 Døgnvagt

Fødevarestyrelsen, Fødevareregion Øst
Søndervang 4, 4100 Ringsted 72 27 60 00 8.00-21.00

Statens Institut for Strålebeskyttelse
Knapholm 7, 2730 Herlev

 44 54 34 54
(Fax: 72 22 74 17) Mandag – fredag 10.00 - 15.00

Statens Institut for Strålebeskyttelse 44 94 37 73 Døgnvagt

Center for Biosikring og Bioberedskab
Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S 32 68 81 27 Mandag – fredag 10.00 - 15.00

Center for Biosikring og Bioberedskab 20 16 19 93 Døgnvagt

Giftlinien
Bispebjerg Hospital 82 12 12 12 Døgnvagt

Kemisk Beredskab, Beredskabsstyrelsen 
Universitetsparken 2, 2100 København Ø 

45 90 60 00 
(Fax: 35 36 56 20)  Døgnvagt

Bilag 4 – Kontaktoplysninger til eksterne ekspertberedskaber
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Kære alle borgere

DMI har varslet om forhøjet vandstand i havet på XX meter. Dette betyder at, hvis der ikke 
gøres noget vil forskellige områder i Solrød kommune oversvømmes. Solrød Kommune er 
derfor begyndt at sikre kysterne. 

Da alle stormfloder er forskellige både i styrke og karakter kan det være svært at sikre 
alle områder fuldt ud nær kysten. Hvis der er risiko for at din bolig oversvømmes ville 
det derfor være en god idé også at sikre din bolig. Kommunen har i denne forbindelse 
etableret nogle afhentningssteder, hvor der kan påfyldes og afhentes sandsække. De fem 
afhentningssteder er:

• Solrød Strandpark
• Jersie Strandpark
• Cementvej Parkering
• Trylleskoven (Mosevænget 4) – kun ved forhøjet vandstand 2,2 m eller over
• Ejegården (Den Lille Gade 20) – kun ved forhøjet vandstand 2,2 m eller over

Ved tidligere stormfloder var der mange frivillige, som med deres store hjælp var med til 
at løfte byrden og sikre kysten mod oversvømmelse. Hvis du har mulighed for at hjæl-
pe til, bedes du melde dig ved et af de mange afhentningssteder, hvor Solrøds frivillige 
redningsberedskab vil være til stede. Følg altid deres anvisninger for din såvel som andres 
sikkerhed.

For information omkring sikring af din egen bolig henvises til beredskabet på de pågæl-
dende afhentningssteder eller til stormrådets vejledninger omkring oversvømmelse fra 
stormflod på https://www.stormraadet.dk/stormflod/.

Ved yderligere henvendelser og løbende opdateringer om situationen henvises til  
www.solrod.dk og Solrød Kommunes egen facebookside.

Solrød Kommune
 

Bilag 5 – Informationsbrev til borgere, som skal sættes op på www.solrod.dk

Vejledninger 
omkring stormflod på 

www.stormraadet.dk/stormflod
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I det omfang det er muligt kan borgeren:
•  Flytte løsøre (herunder møbler) til dele af bygningen, hvor skaden på løsøret bliver 

mindst mulig.
•  Forhindre vandet i at trænge ind i bygningen ved at lukke døre, vinduer, spjæld mv.
•  Hvis det er muligt, kan der gøres brug af sandsække eller andre barrierer til at holde 

vandet ude af bygningen.
•  Det rådes også til at reducere eller helt udelade at bruge spildevandsafløb i huset 

(toilet vaske osv.), for at lægge mindre pres på de lokale rensningsanlæg.
•  Husk! Det er vigtigst at du er i sikkerhed og ikke dit hus. Sæt ikke dig selv i fare.

Sådan bruger du sandsække 

Plastfolie med sandsække
Ved udlægning af sandsække kræves en kraftig plastfolie og en omhyggelig udlægning af 
plastik på jord og op ad bygningen. Ved montering af plastfolie med sandsække omkring 
ejendommen blokeres for adgang gennem husets udvendige døre (Figur 8).

Hvis ejendommen er beboet under en oversvømmelse, skal det sikres, at den kan forla-
des, og at eventuel hjælp kan komme ind udefra. Barrikader må ikke hindre adgang til 
ejendommen. Hvis denne adgang ikke er til stede, må ejendommen ikke være beboet, så 
længe ejendommen er sikret mod stormflod.

Sandsække
Det anbefales, at der anvendes sandsække af nylon med snoreluk. Der skal regnes med 
min. 15-20 stk. pr. løbende meter. Poserne skal ikke fyldes, men kunne ”pakkes”, når de 
lægges.

Sandsække med plastfolie 
Sækkene skal ikke fyldes helt op så de er spændte. De skal være bløde og fleksible så de 
kan lægges tæt sammen uden mellemrum ved kanterne. Ved en dør bør der ligge mindst 
to lag oven på hinanden, se illustration. Hvis de skal opbevares i længere tid, bør de be-
skyttes mod sol, regn og bør ikke stables direkte på jorden. 

Afhentning
Afhentning sker på en af følgende etablerede afhentningssteder. På afhentningsstedet 
vil der være plastfolie, sandsækkeposer og grus til at fylde dem med. Følgende steder er 
afhentningssteder:

Bilag 6 – Borgerens egen sikring mod stormfloden

Udarbejdet på baggrund af 
stormrådets vejledning ”forebyg-
gelse af stormflod” - https://www.
stormraadet.dk/artikler/stormra-
adet/varsling-og-forebyggelse/
stormraadets-materiale-om-fore-
byggelse/ 

Figur 8 - Sandsække med plastfo-
lie der barrikaderer en dør

Bemærk!: Trylleskoven afhentning 
og Cementvej er kun tilgængelig 
ved stormflodsvarslinger på 2,2 m 
og over. Varslingen kendes af be-
redskabet til stede eller kan findes 
på www.solrod.dk og på DMI. 

AFHENTNINGSSTEDER TIL SANDSÆKKE

NAVN AFLÆSNINGSSTED POSTNR. BY

Jersie Strandpark Jersie Strandpark 2680 Solrød Strand

Solrød Strandpark Duevej 2 2680 Solrød Strand

Ejegården Den lille gade 20 2680 Solrød Strand

Trylleskoven afhentning Mosevænget 4 2680 Solrød Strand

Cementvej Cementvej Parkering 2680 Solrød Strand
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Eksterne bilag

Ved klik åbnes eksterne bilag i et nyt vindue.

Bilag 7 - Beredskabsniveau 1,5 m
Bilag  8 - Beredskabsniveau 1,8 m
Bilag  9 - Beredskabsniveau 2,0 m
Bilag  10 - Beredskabsniveau 2,2 m
Bilag  11 - Beredskabsniveau 2,4 m
Bilag  12 - Beredskabsniveau 2,6 m 

Bilag  13 - Kort over aktionsområder
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http://www.solrod.dk/media/3474206/bilag-7-beredskabsniveau-1-5-m.pdf
http://www.solrod.dk/media/3474205/bilag-8-beredskabsniveau-1-8-m.pdf
http://www.solrod.dk/media/3474173/bilag-9-beredskabsniveau-2-0-m.pdf
http://www.solrod.dk/media/3474174/bilag-10-beredskabsniveau-2-2-m.pdf
http://www.solrod.dk/media/3474158/bilag-11-beredskabsniveau-2-4-m.pdf
http://www.solrod.dk/media/3474159/bilag-12-beredskabsniveau-2-6-m.pdf
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