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Indledning. 

 

 

 

Lovgrundlag 

At der skal udføres kystsikring i kommuner ud til Køge Bugt skyldes et krav fra 

EU med direktiv 2007/60/EF. Direktivet pålægger EU landene at udarbejde 

risikoplaner for oversvømmelser. Det har medført, at regeringen har 

gennemført lov nr. 1505 af 27. december 2009 og lov nr. 267 af 11. marts 2009,  

samt bekendtgørelse nr. 121 af 2. februar 2010. 

EU direktivet er vedtaget som følge af store oversvømmelser i Centraleuropa i 

perioden 1998 – 2002, hvor der var tab af mange menneskeliv og tab af store 

værdier midt i Europa. Det skal bemærkes at oversvømmelser ikke skyldes 

stormflod men kraftige regnskyl og vandmasser fra smeltevand. Centraleuropa 

har som bekendt ingen kyststrækninger.  Det virker derfor uforståeligt, at man i 

Danmark bruger anledningen til at pålægge borgerne omkostninger, som er 

helt skudt over målet. Der er naturligvis områder i Danmark, som har behov for 

kystsikring. Men i Solrød Kommune er oversvømmelser ved regnvand en 

væsentlig større risiko end oversvømmelse fra havet, hvem har ikke oplevet at 

sidste del af Tåstrup Køgevej var lukket som følge af oversvømmelse ved kraftig 

regnvand? 
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De data som danner grundlag for beslutning om kystsikringen i Danmark, er 

meget væsentlige for at bedømme risikoen for oversvømmelser, her specielt 

data om vandstanden ved stormflod. Det er min opfattelse, at det forelagte 

grundlag er særdeles tvivlsomt, nedenfor skal jeg begrunde hvorfor. 

Stormfloden i 1872. 

Som grundlag for beregning af højeste vandstand i Køge Bugt ved en stormflod, 

tager Kystdirektoratet udgangspunkt i stormfloden 12. – 13. november 1872. 

Hvis man nærstuderer årsagen til oversvømmelsen i 1872 i professor A. Collins 

afhandling skrevet i 1881 kan man konstatere, at årsagen til stormfloden 

skyldes et vejrfænomen som ikke, ud over orkanen i 1872, er forekommet fra 

starten af registreringen i 1833 til i dag. Stormfloden skyldes, at vandstanden i 

Østersøen og den Botniske Bugt som følge af længerevarende blæst fra vest var 

steget, fordi vand fra Kattegat var blevet presset ned gennem bælterne. 

Som følge af et dybt lavtryk over Alperne blev der opbygget en orkan (vind over 

32m/s) over det østlige Skandinavien, med en vindretning fra nord/øst 

drejende mod øst/nord/øst i løbet af dagene 12. – 13 november 1872.  

Samtidig var der kuling fra nord/vest i Kattegat.   

Vindtrykket fra orkanen medførte, at der opbyggedes en bølge med en højde 

på 7-8 fod (2,10 – 2,40 m) i den Botniske Bugt og Østersøen, denne bølge med 

store vandmasser rullede mod de østvendte kyster i Danmark, og da 

vandstanden i Køge Bugt var væsentlig lavere end i Østersøen, blev 

vandmasserne presset op i højden. Ligeledes steg vandmasserne i andre bugter 

og fjorde som følge af lav vandstand og indsnævringen i bunden af fjordene. 

Bølgen kunne ikke blive afvandet gennem bælterne da vandet fra Kattegat på 

grund af den nordlige vind i Kattegat fortsat blev blæst ned gennem bælterne  

Kystdirektoratets datagrundlag. 

I Kystdirektoratets grundlag for risikoområdet Køge Bugt har man uden hensyn 

til bekendtgørelse nr. 121 af 02.02.2010 §4 stk. 2 og stk. 5, anvendt 

stormfloden i 1872 som udgangspunkt. Af bekendtgørelsen fremgår det i § 4 

stk. 2 at man skal tage hensyn til historiske hændelser citat: ”…og, som 

sandsynligvis vil gentage sig”, og af § 4 stk. 5, ”Hensyn til klimaændringers 

sandsynlige indvirkning på forekomsten af oversvømmelser”. I de udpegede 

risikoområder har man alene taget udgangspunkt i vandstigninger, men ikke 

taget højde for ændringer i vindforhold som følge af klimaændringer, netop et 

forhold der har stor betydning for stormfloden i Køge Bugt i 1872, hvor klimaet 

på kloden var væsentlig koldere, og dermed ikke er relevant data at anvende. 

Stormfloden i 1904 er mere relevant udgangspunkt, her var vandstanden i Køge 

1,90 m over kote 0,00. 

 I Kystdirektoratets rapport har man beskrevet de historiske hændelser over 

stormflod, som man har taget udgangspunkt i. Til at fastsætte risiko for 

oversvømmelser fra havet, samt til udarbejdelse af risikokort, har man set på 

stormflodsforekomster ved de danske kyster i årene 1872, 1904, 1981, 1985, 

1999, 2005, 2006 og 2007. Ved en gennemgang af de beskrevne hændelser, er 

det alene orkanen i 1872 som har medført stormflod med meget store skader 
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ved kysterne i Køge Bugt. Derfor har man i Kystdirektoratet taget udgangspunkt 

i denne hændelse, når højeste vandstand skal fastsættes som en 1000 års 

hændelse i bugten. man har ikke taget hensyn til de 7 øvrige beskrevne 

stormflodshændelser, hvor vandstanden i Køge Bugt er væsentlig lavere.  

Ved en gennemgang af de 7 øvrige historiske stormflodshændelser er der 

ingen, hvor vandstanden i Køge Bugt kommer ind som stormflod. Det er også 

tankevækkende, at i ingen af de 7 hændelser er vindretningen i N/Ø eller 

Ø/N/Ø, som er den vindretning som medførte stormfloden i 1872, i alle de 7 

beskrevne hændelser er vinden i V og V/N/V samt N/V. Kilde til dette er DMI 

”Hændelser Stormflod”. 

Hvorfor ekstremhændelse? 

Det forekommer besynderligt at Kystinspektoratet ved ansættelse har taget 

udgangspunkt i en ekstrem hændelse, teksten i EU direktiv 2007/60/EF Artikel 5 

stk. 1 lyder: På grundlag af en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen 

som omhandlet i artikel 4. udpeger medlemsstaterne for hvert 

vandområdedirektiv eller hver forvaltningsenhed. Jf. artikel 3, stk. 2, litra b), 

eller for den del af et nationalt vanddistrikt, der ligger på deres områder, med 

hensyn til hvilken de fastslår, at der er en potentiel væsentlig risiko for 

oversvømmelse, eller at en sådan må anses for sandsynlig.  

Det fremgår ikke af direktivet at det skal være en ”ekstrem oversvømmelses 

hændelse”. I Kystinspektoratets” Forslag til risikoområder i forbindelse med 

oversvømmelser”, fremgår det på side 7 at man tager udgangspunkt i 

”ekstremhændelser”. Det virker helt urimeligt at embedsmændene 

omformulerer: ”potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse” til ”Ekstreme 

hændelser”. Det betyder at kommunerne skal tage udgangspunkt i en sådan 

hændelse, da det er Kystinspektoratet der udarbejder grundlaget for 

kommunernes risikoplaner. 

Ligeledes fremgår det ikke af Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 

121 af 02/02/2010 ”Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for 

oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre søterritorier”, at det er en ekstrem 

hændelse, eller en 1000 år hændelse der skal danne grundlag for 

gennemførelse af EU direktivet. Embedsmændene i 

Miljøministeriet/Naturstyrelsen har altså selvisk skærpet grundlaget i 

forbindelse med udarbejdelse af” Vejledning til udarbejdelse af 

risikostyringsplaner for oversvømmelser 2014”. Det er den tekstvejledning 

kommunerne skal anvende ved udarbejdelse af Risikostyringsplaner for 

oversvømmelse. Skærpelsen starter i Miljøministeriet/Naturstyrelsens udkast: 

”Forslag til udpegning af risikoområder på baggrund af en foreløbig vurdering 

af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb, søer, havet og fjorde”, dateret januar 

2011. På side 9 kommer begrebet ”ekstrem hændelse ind”. Vejledningen er 

udarbejdet af embedsmændene i Naturstyrelsen samt Kystinspektoratet, det er 

altså embedsmændene der selvisk beslutter at grundlaget for kommunernes 

risikostyringsplaner skal basere sig på en ekstrem hændelse. Det er efter min 

opfattelse helt urimeligt at nogle embedsmænd indskriver personlige 
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fortolkninger i nogle vejledninger til kommunerne som i væsentlig grad skærper 

kravene, og dermed øger omkostningerne for borgerne. 

Er data troværdige? 

Det er tankevækkende, at DMI på deres hjemmeside beskriver at vandstanden i 

København ved stormflod kun en gang i 2000 år overskrider 2,50 m, således er 

Københavns Metro sikret til det niveau!!! Hvis Solrød kommune anvendte 2,50 

m som højeste kote, ville vandstandskortet som staten/kystinspektoratet har 

udarbejdet for oversvømmelse have set helt anderledes ud! 

Det er bemærkelsesværdigt, at Roskilde Fjord ikke fremgår som risikozone i de 

kort som Kystdirektoratet har udarbejdet. Som bekendt har der inden for de 

seneste år været væsentlige oversvømmelser ved kysterne i Roskilde fjord!!! 

Det vejrfænomen som dannede stormfloden i 1872, vil aldrig med samme 

styrke forekomme igen. Begrundelsen er, at som følge af klimaforandringerne 

opstår de lavtryk som i dag danner orkaner over Nordeuropa, de dannes over 

Atlanterhavet, her specielt ved 60 grader nordligbredde. Orkaner opstår 

primært over Skandinavien efter orkaner/tyfoner som er dannet i det Caribiske 

hav og bevæger sig op langs Nordamerikas østkyst, herved opstår der lavtryk 

som giver grundlag for stormstyrke over Skandinavien og ved dybe lavtryk 

orkan. Det betyder at orkaner typisk vil have vindretningen fra vest til 

nord/vest, ikke fra nord/øst eller øst/nord/øst. Når lavtrykkene fra Atlanten 

bevæger sig ind over land svækkes de kraftigt, og vinden aftager i styrke. Derfor 

vil vindstyrker af orkanstyrke med østlig vindretning ikke opstå over den 

Botniske bugt og i Østersøen 

Det betyder, at vindpresset som kan bygge en bølge op i Østersøen med en 

højde på 2,80 m ikke vil forekomme. Bølgen som dannede grundlag for 

vandstigningen den 4. januar 2017 til en højde på 1,57 m målt i Køge, ville have 

været væsentlig højere hvis vindstyrken havde været af orkanstyrke fra 

øst/nord/øst, et forhold der ikke forekom. (Vandstand 1,57 m er oplyst at 

havnefogeder i Hundige Havn og Køge Lystbådehavn. (DMI oplyser en 

vandstand på 1,65 m i Køge Bugt!!!) 

Kystsikring i Solrød Kommune. 

Solrød kommune har 5,7 km kyststrækning, som i henhold til Kystdirektoratets 

oversigt er områder, der er risiko for at blive oversvømmet ved stormflod. I 

Solrød kommunes Risikostyringsplan arbejdes med en 20 årshændelse med en 

vandstand 1,43 m over normalvandstand 0,00 m, en 100 årshændelse med en 

vandstand på 1,54 m og en 1000 årshændelse med en vandstand på 2,80 m. I år 

2050 skal tillægges 0,24 m i vandstandsstigning. Det skal bemærkes, at 

risikoplaner skal justeres hvert 6 år. 

Det er ikke et krav at kommunerne skal gennemføre de mål der er opstillet i 

Risikostyringsplaner for oversvømmelser, hvis kommunen ikke ønsker at 

gennemføre opsatte mål, er det ”planen”. (Miljøministeriets Vejledning side 7). 

Det er altså alene kommunerne der afgør, hvilke tiltag der skal udføres. Af 

samme vejledning fremgår det, at kommunerne skal formulere passende mål. 
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Det er efter min opfattelse ikke et fremskudt dige på 2,80 m for en 1000 

årshændelse, eller et dige på 3,00 m på tværs af lagunen ved Jersie Strandpark! 

Det er tankevækkende, at en 100 årshændelse er ansat til 1,54 m over 0,00 m. 

Jeg har boet mere end 60 år ud til Køge Bugt, i den periode har vandstanden i 

bugten mange gange varieret mellem minus 1,20 m og 1,57 m fra normal 

vandstanden, det er et helt normalt forhold, at vandet i foråret og efteråret kan 

variere kraftigt. 

 

Foto 1.  Klitter er sårbar natur, det har taget naturen mere end 60 år at 

opbygge klitterne på Staunings Ø, den skal vi beskytte.  

I beregninger indgår DMI’s skønnede vandstandsstigning på 0,60 m og en 

hævning af terrænet på 0,15 m over 200 år, det betyder at vandet i Køge Bugt 

vil stige 0,45 m over 200 år. Det skal bemærkes at havvandsstigningerne er 

anslåede, under forudsætning af at klimaet fortsat bliver varmere.  

Det skal særligt bemærkes, at videnskaben har stillet spørgsmålstegn ved FN’s 

Klimapanel IPCC ansatte temperaturstigninger på jorden. Her kan b.la. henvises 

til professor Johannes Krügers bog ”Klima Myten”. Hvis temperaturen ikke 

stiger, vil afsmeltninger fra gletschere og poler stoppe, og dermed 

vandstandsstigningen i havene. Det må anbefales at vandstandsstigninger 

indgår i Risikostyringsplanerne når de faktuelt er konstateret, planer skal som 

bekendt justeres hver 6 år. 

Af den indledende tekst til EU direktiv 2007/60/EF, fremgår det af pkt. 4 ”….og 

det tager heller ikke de fremtidige ændringer i oversvømmelsesrisikoen som 

følge af klimaændringer i betragtning” !!!! 

Den 4 januar 2017 var der stormflod i Køge Bugt, den byggede op sidst på 

eftermiddagen og kulminerede kl. ca. 19.00, med en vandstand i Køge på 1,57 

over kote 0,00.  Årsagen til den høje vandstand var, at stormen Urd fra 26. 

december 2016 havde blæst med kraftig vind op til 25 m/s i stødene, 
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vindretningen var mellem vest og nord/vest i Nordsøen, det havde presset 

store mængder vand ind i Kattegat og videre ned gennem bælterne og ind i 

Østersøen og den Botniske Bugt. I løbet af den 3. januar 2017 gik vinden over i 

nord/øst og fortsatte mod øst i løbet af dagen og sluttede i øst om morgenen 

den 5. januar 2017. 

Stormfloden opstod da vandet som var opstemmet i Østersøen og den Botniske 

bugt skulle tilbage, herved opstod der en bølge som rullede gennem Østersøen 

og ind mod de østvendte danske kyster. Vandet kom i så store mængder, at det 

ikke hurtigt nok kunne afvandes gennem bælterne. 

Ved stormfloden blev vandstanden i Køge havn målt til 1,57 m. og den 

kulminerede kl. ca. 19.00, herefter trak vandet sig tilbage. tillægger man hertil 

vandstandsstigningen på 0,45 m ville det betyde, at vandstanden ved denne 

situation om 200 år ville have været 2,02 m altså langt fra en 1000 årshændelse 

også om 200 år. Vandstandsstigninger skal naturligvis indgå i risikoplanerne, 

men først når det er sikkert at de opstår. 

Ved stormfloden den 4. januar 2017, blev højeste vandstand i lagunen mellem 

Staunings ø og Fugleøen målt til 1,25 m over kote 0,00. Det er oplyst af 

medarbejder fra Solrød Kommune, ved besigtigelse af området ved Skensved Å, 

den 5. januar 2017 ud for Engsvinget. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, 

at højeste vandstand var ca. 10 m fra den lavest liggende bygning i området, og 

der kunne ikke konstateres skader på bygninger i området. 

Det kan på baggrund af stormfloden konstateres, at højeste vandstand ved en 

stormflod er meget kortvarig. Bølgen som dannede stormfloden mod kysterne, 

ruller meget hurtigt tilbage, så vandstanden falder. Det betyder at der er en 

betydelig træghed i, om baglandet bag kysterne når at blive ramt af den højeste 

vandstand.  

Borgerindflydelse. 

EU direktiv 2007/60/EF pålægger landene at borgerne skal inddrages i 

udarbejdelse af ”Risikostyringsplanerne for oversvømmelse”. Af direktivet 

artikel 10 stk. 2 fremgår det: ”Medlemsstaterne sørger for aktivt at inddrage de 

berørte parter i udarbejdelsen, revision og ajourføring af risikostyringsplanerne 

for oversvømmelse som omhandlet i kapitel IV”. I Solrød kommune har man 

nedsat en Kystsikringsgruppe, hvor grundejerforeningerne, 

Naturfredningsforeningen og kommunen er repræsenteret.  Ligeledes er der 

afholdt et borgermøde. Byrådet i Solrød kommune har i 2015 vedtaget 

”Risikostyringsplan”, for kommunen.  I februar måned 2017 fremlægger Solrød 

kommune ”Idekatalog til kystsikring af kommunen”. Det sendt i offentlig høring 

i 8 uger og der vil blive afholdt et borgermøde, der behandler forslagene. 

Det er oplyst at Solrød Strands Grundejerforening ikke ønsker udført kystsikring 

i klitterne på stranden.  

Grænsen mellem Solrød Strands Grundejerforening og Jersie Strands 

Grundejerforening er Østre Grænsevej, mod syd er grænsen for Jersie Strands 

Grundejerforening Birkelyngen. 



 

8 
 

Beskedent behov for kystsikring i Solrød Kommune. 

Det er min opfattelse, at kystsikring på kyststrækningen i Solrød kommune kun 

kræver meget beskedne tiltag for at sikre grundejerne mod oversvømmelse af 

ejendommene i kommunen. Mine begrundelser er anført neden for. 

Den fastsatte kote af staten. 

1. Det fremgår ikke klart, hvilken kote der danner grundlag for 

oversvømmelseskort udarbejdet af Kystdirektoratet, men det antages at 

højeste vandstand ved en 1000 årshændelse i Køge Bugt er ansat til kote 

2,80, hvilket fremgår af Kystinspektoratets Risikostyringsplan for Køge Bugt.  

I Solrød Kommunes ”Risikostyringsplan ved oversvømmelse af kystzonen 

2015” fremgår det, at vandstigningen ved en 20 årshændelse er fastsat til K 

1,45, en 100 års hændelse 1,54 og en 1000 årshændelse er fastsat til K 

2,80. Hvis det er tilfældet, er der uoverensstemmelse mellem kommunens 

Risikostyringsplan og de ansatte områder der vil blive oversvømmet. 

Således anføres det citat.: ”Ved Solrød Centret vil en 1000 årshændelse 

medføre en vanddybde1,00 m ned mod strandområdet”. Koten på 

Strandvejen er på det sted 2,58, der vil derfor kun være en vanddybde på 

0,22 m ved strandvejen. (Det skal bemærkes at dele af Solrød Center kan 

ligge i lavere kote end strandvejen, jeg er ikke i besiddelse af en koteplan 

for centret) 

Hvis højeste vandstandskote sænkes til 2,50, ville oversvømmelseskortet se 

væsentlig anderledes ud, der ville primært være oversvømmelser øst for 

strandvejen samt i den sydlige del af kommunen.  

En 1000 årshændelse vest for strandvejen. 

2. En sikring mod 1000 års oversvømmelse kan ved området vest for Solrød- 

og Jersie Strandvej sikres ved at rabatten midt på strandvejen hæves, så 

den har en kote på 2,80. Strandvejen er kun på korte strækninger ved 

Solrød Centret og fra Nemovej til kommunegrænsen mod Køge under kote 

2,80, derfor er det meget beskedne arbejder der skal udføres.  

Ved rundkørsler skal etableres beredskabsløsning, der kan lukke åbninger 

mellem de to spor, hvis vandet i Køge Bugt når op over kote 2,50. 

Laveste kote på strandvejen er ca. 2,50, det betyder at vejen i dag kan 

modstå en 100 årshændelse hvor vandstanden er sat til 1,54 m. 

Ved de tre å udløb der gennembryder strandvejen skal der etableres porte, 

som kan lukkes ved højvande. 

På sydgrænsen af kommunen op mod Køge udføres der en simpel vold 

langs Cordozavej i kode 2,80 til oversiden. Dette arbejde er overflødigt, hvis 

strandvejen også sikres til kote 2,80 i Køge Kommune.  Jeg er ikke i 

besiddelse af koteplaner for hele kommunen, men det antages at koten 

langs Cordozavej er mellem 2,30 og 2,60. Der skal altså udføres et dige med 

en højde på 0,20 – 0,50 m for at sikre kommunen mod syd. En simpel 

jordvold opbygget af ler vil være tilstrækkeligt! 

Når strandvejen er sikret, vil det nordlige spor kunne anvendes som 

redningsvej. 
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En 1000 års hændelse øst for strandvejen. 

3. I området øst for strandvejen er terrænet ved det bebyggede område i 

væsentlig dele af området over kote 2,80 (1000 årshændelse 2012), det 

fremgår ikke klart af vandstandskortet er med kote 2,80 som udgangskote.  

 

 

Foto 2.  Stien som løber fra Østre Grænsevej til Lyngagervej ligger i kote 

1,50-2,20. Hvis stien hæves til kote 2,80, er kysten på det stræk 

sikret mod en 1000 års hændelse. 

Det er primært bebyggelsen vest for Jersie Strandpark hvor terrænet er 

under kote 2,80. Helt galt bliver det fra Pemavej og frem til 

kommunegrænsen ved Skensved Å, her ligger de laveste bygninger mod 

lagunen med en terrænkote på 1,35 Det betyder at bygninger ville være 

blevet oversvømmet ved stormfloden den 4. januar 2017, hvis højvandet 

havde varet længere. Indsnævringen ved indløbet fra lagunen ud i Køge 

Bugt betød, at vandet ikke kunne nå at stige i lagunen før det igen faldt i 

Køge Bugt, højvandet i Køge kulminerede kl. ca. 19.00. Denne situation 

betyder, at der er meget god begrundelse for at sikre ejendommene i det 

område.  

Det skal bemærkes, at terrænet stiger meget hurtigt fra facadegrundene 

mod lagunen op mod strandvejen. Det betyder at det primært er de 

nederste ejendomme mod lagunen, der er i risikozonen.  

En sikring af området kan ske ved at strandvolden som anført nedenfor i 

pkt. 4 får en kote højde på 2,80 til oversiden, det samme gælder strandvold 

udført foran Strandstien.  (Se Bilag 1 side 22 forløbet af strandvolden) 
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Foto 3.  Alternativ til at hæve Strandstien er, at der foran stien udføres en 

strandvold med en kotehøjde på 2, 80 til oversiden. Volden vil 

have en højde på 0,60 – 1,30 m over det eksisterende terræn. 

En 100 års hændelse. 

4. En kystsikring til en 100 årshændelse i området fra Jersie Strandpark til 

slutningen af Strandstien ved Lyngagervej kan meget simpelt klares ved, at 

stien der løber langs lagunen hæves til kote 1,54. Koten på stien varierer fra 

kote ca. 2,20 til kote 1,50.  

 

 

Foto 4.  En eksisterende strandvold ud for ejendommen Lyngagervej. 

Koten på terrænet bag volden er 1,40, volden har en højde på ca. 
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0,60 m, toppen af volden er altså ca. kote 2,00 Der skal altså 

tilføres 0,80 m på så er strandvolden i kote 2,80! 

 

Fra Lyngagervej til Skensved Å og op langs åen op til strandvejen etableres 

en strandvold med en kote 2,80. Herved vil bygninger bagved være sikret 

mod en 1000 årshændelse.  

Den nuværende terrænkote er på det laveste 1,30, der skal altså udføres en 

vold på 1,50 m på det laveste punkt. 

 

 

Foto 5.  En simpel strandvold mod lagunen som denne i en højde på 0,60 

– 1,10 m over eksisterende terræn, vil kunne sikre hele kysten fra 

Østre Grænsevej til Skensved Å, mod en 1000 års hændelse. 
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Foto 6. På vestsiden af Skensved Å er der en strandvold i kote 1,50-1,70 , 

som strækker sig fra Jersie Strandvej ud til lagunen. 

Strandvolden udbygges til kote 2,80, herefter er kommunen    

sikret mod 1000 års hændelse fra vest. 

 

Foto 7.  Ved Skensved Å udløb i lagunen etableres et højvandslukke i en 

højde på 2,80 m.  

 

Sikring af SSG område til en 100 års hændelse: 

5. I området nord for JSG, vil der være enkelte ejendomme der vil kunne blive 

oversvømmet ved en længerevarende 100 årshændelse med en vandstand 
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på kote 1,54. Disse ejendomme bør selvstændigt sikres mod 

oversvømmelse. En simpel løsning er at lukke huller i klitrækken så koten 

kommer op i samme højde som klitterne ca. 2,50 m. 

En sikring mod syd kan ske ved at stien som løber fra Østregrænsevej ud til 

klitterne mod nord hæves til kote 2,50. Gennembrydninger i klitter lukkes, 

så koten er 2,50 i hele klitrækken.  

  

 

 

Foto 8 Eksisterende stien ud for Ventegodts vej hæves til kote 2,80, ud til 

klitrækken eller der udføres en strandvold i kote 2,80 langs stien.   

Sikring mod en 1000 årshændelse ved Trylleskoven. 

6. I området op mod Trylleskoven kan bebyggelsen sikres mod 

oversvømmelse ved at der på sydsiden langs Karlstrup Mosebæk udføres 

en vold med en højde til kote 2,80. Det skal bemærkes, at det kun er meget 

få steder langs åen, hvor terrænet ikke er over kote 2,80, således er 

strandvejen over kote 2,80 på den strækning. 

Ved denne løsning er kommunen sikret for 1000 års oversvømmelse fra 

nord, dog ikke i klitrækken. 

Er 2,80 en realistisk stormflodshøjde? 

7. Hvis den ansatte 1000 års vandstand på 2,80 ikke holder, men er lavere, vil 

alle forudsætningerne i de planer som kommunerne med kyst ud til Køge 

Bugt har udarbejdet, være uanvendelige. Hvis vandstanden blot er 0,30 m 

lavere vil der kun være behov for meget begrænsede tiltag for at sikre, at 

ejendomme i kommunerne ikke bliver oversvømmet, her specielt i den 

sydlige del af kommunen. 
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Sikring mod Køge kommune. 

8. Køge Kom0mune ønsker et 2,80 m fremskudt dige udført på Ølsemagle 

Revle, det dige skal fortsætte på Staunings Ø med en sluse ved udløbet, og 

et dige fra Jersie Strandpark ud til Staunings Ø 

Det er ikke min opfattelse, at det er Solrød Kommunes ansvar at sikre Køge 

Kommune mod en 1000 års oversvømmelse ved at bygge et dige ud over 

lagunen. Køge Kommune vil meget enkelt kunne sikre baglandet mod 

oversvømmelse ved at den nuværende dæmning ud til Ølsemagle revle 

hæves til kote 2.80 og ved at der bygges et dige i kote 2,80 langs 

fabriksbygningerne og Havstokken op til strandvejen.  ( Se bilag 4 side 26, 

forløbet af strandvold og dige.) 

 

 

Foto 9.  Eksisterende dige ud til Ølsemagle Revle udbygges til kote 2,80, 

og klitterne på revlen hæves til 2,80 ned mod Køge.  

 

En sådan løsning vil betyde, at det fredede fuglereservat som løber mellem 

Køge og Solrød Kommune fra strandvejen ud over lagunen, ikke vil blive 

berørt, og der vil fortsat være uhindret af- og tilstrømning af vand fra Køge 

Bugt til vådområdet i det af Natura 2000 udlagte område. 
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Foto 10. Dige forhøjes til kote 2,80, og klitter føres op i kote 2,80 fra dige 

til Køge Lystbåd havn. Herved er Køge sikret fra øst mod en 1000 

års hændelse. 

 

Foto 11. Langs fabriksbygninger fra Ølsemagle diget til strandvold ved 

Skensved Å, udføres en strandvold i en højde på 2,80 m. Terrænet 

ved bygninger er ca. i kote 1,50, volden får en højde over 

terrænet på 1,30 m. 

Det er tankevækkende, at ny bebyggelsen i Køge på Sydstranden samt på 

Køge Havn ikke holdes over kote 2,80. Det samme gør sig gældende ved 

nybyggeri i København, på Holmen og i Sydhavnen opføres der i dag 

bygninger under kote 2,80, det gælder også operaen og skuespilhuset!!! 
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Terrænet vokser gennem tid. 

9. Gennem mit arbejdsliv som arkitekt og lidt studie i bygningsarkæologi kan 

jeg konstatere, at det er meget få bygninger, der har en levetid på mere 

end 100 år. Det betyder at man ved nybyggeri i Køge Bugt området skal 

kræve, at terrænkoter ved bygninger i kystnære områder med risiko for 

oversvømmelse skal være min 2,80 og sokkelkoten skal være min 3,00. 

Det skal også bemærkes, at hvis man ser på topografiske kort over Solrød 

og Jersie fra slutningen af 1800, vil man se at store dele af kommunen 

henligger som engareal. I dag er Solrød og Jersie næsten helt udbygget, det 

betyder at der er tilført et ”kulturlag” bestående af et vejnet, tilkørt 

muldjord ved haveanlæg m.v., hvilket har hævet terrænet væsentligt. 

Historien har vist, at det er en proces der vil fortsætte, så terrænet vil 

løbende blive hævet hvor der bor mennesker, og det mere end 

vandstanden vil stige i Køge Bugt som følge af klimaændringer. 

Nuværende risiko for oversvømmelse. 

10. Det skal også bemærkes, at grunde i den sydlige del af kommunen er 

erhvervet af grundejerne til en relativ lav pris i forhold til grunde 

beliggende længere nordpå langs kysten. Derfor bør omkostningerne til 

sikring af ejendommene ligge hos grundejerne, ligesom pilotering er en 

omkostning som ejerne selv må påtage sig. 

Angående afholdelse af omkostningerne til kystsikring henviser jeg til 

Lovbekendtgørelse nr. 267  § 3 stk. 5, der pålægger beskyttede grundejere 

at betale omkostningerne til beskyttelsen, hvilket også fremgår af 

Kystbeskyttelsesloven. 

Jeg er også uforstående over for at bygninger i dette område ikke er udført 

med en højere sokkelkote end det man ser i dag. Området har tidligere 

været oversvømmet. Således var vandstanden i Køge Bugt i 2006 1,56 m 

over 0,00 og i 1904 i ca. kote 1,90, altså væsentlig over kote 1,30 som er 

den laveste grundkote i området.  

Rettidig omhu havde været, at man i Solrød Kommune for bebyggede 

områder i tide havde fastsat en grundkote over kote 1,50, og at 

grundejerne selv havde undersøgt risikoen for oversvømmelse før de 

foretog byggearbejder i lavt liggende områder. 

I 1950’erne oplevede jeg ofte vandstand i Køge Bugt ca. i kote 1,50, den 

nordlige del af Greve Kommune og i Ishøj kommune stod vandet op til 

Hundige- og Ishøj Strandvej, hele strandområdet i Ishøj var oversvømmet. 

Det var en af årsagerne til at Køge bugt Strandpark blev bygget, her er der 

udført diger som beskytter baglandet mod oversvømmelse. I den periode 

må de arealer som i dag er bebygget i sydlige del af Solrød Kommune også 

have været oversvømmet. Fugleøen og Staunings Ø var i 1950’erne 0,50 m 

over daglig vande, de nuværende klitter er med sandflugt opbygget siden, 

mon ikke de fortsat udvikler sig til en højde på 2,80 m!!! 
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Skal naturfredet Staunings Ø ødelægges? 

11. Projektet med et fremskudt dige i klitterne på Staunings Ø og Ølsemagle 

revle, samt en dæmning til kote 3,00 på tværs af lagunen fra Jersie 

Strandpark ud til Staunings Ø, hvis formål primært er at sikre Køge 

Kommune mod en 1000 års hændelse, er jeg helt uforstående over for. Det 

forekommer helt urimeligt, at kystgrundejerne og skatteydere i Solrød 

Kommune skal betale for kystsikring i Køge Kommune. 

Det virker også helt urimeligt, at der i et Natura 2000 fredet område skal 

opføres et så stort bygværk, der vil virke meget anmassende og gribe 

kraftigt ind i naturen i området. 

 

 

 

Foto 12.  Denne natur skal vi værne om, her skal ikke udføres store 

betonbygværker og moleanlæg! 

Byggeriet skal ledsages af en sluse som skal opføres mellem Staunings Ø og 

Ølsemagle revle (Fugleøen).  

Min erfaring med vandbyggeri i forbindelse med opførelsen af Hundige 

Havn er, at et sluseanlæg mellem de to øer vil kræve at der bygges moler 

på begge sider af udløbet mindst 200 m ud i Køge Bugt. Sluseanlægget skal 

opføres i en højde til min. kote 4,50 hvis det skal sikres, at vandet ikke 

trænger ind over anlægget ved en 1000 års hændelse, med en vandstand 

på kote 2,80 og en bølgehøjde i bugten på 1,50 – 2,00 m. (Bølgehøjden er 

ansat ved en vanddybde på 2,80 m, på fladere vand vil bølgehøjden være 

væsentlig lavere).  

 Molerne skal have en længde så de er ført ud til 4,00 m kurven i Køge Bugt, 

ellers vil der ske tilsanding ved sluseanlægget. Der er materialevandring fra 

syd mod nord, og der sker aflejringer ud til 4,00 m kurven.  

Ved kraftig vind fra syd/øst vil søen rejse sig, og bølger vil flytte kraftigt på 

sandet foran klitterne, også derfor skal moler være meget lange. 
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Et sådan anlæg vil være særdeles anmassende i et Natura 2000 fredet 

område.  

 

 

Foto 13.  Å udløb i Køge bugt nord for Mosede Havn. Anlægget sander til 

og der samler sig tang i store mængder syd for anlægget.  

 

 

Foto 14.  Moleanlæg ved Hundige Havn er ført ud på 3 meter kurven. I dag  

sker der tilsandning i havneindløbet, der skal uddybes hvert 

andet år! 
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Hvis man vil se hvor anmassende og skæmmende sluse og å udløb i Køge 

Bugt er, behøver man kun at gå en tur langs kysten, her er flere eksempler 

på hvor grimt det er. Sådan anlæg høre ikke hjemme i en fredet natur, der i 

dag er i naturligbalance. 

 

 

Foto 15. Her foreslår Køge og Solrød Kommune, at der skal bygges et 

sluseanlæg med moler ud i Køge Bugt.  

Tilstrømning af tang fra Køge Bugt og siv fra lagunen vil det kræve løbende 

vedligeholdelse af porte i sluseanlægget. Det vil betyde at tunge køretøjer 

skal færdes i klitterne der ligger i et fredet fuglereservat. 

 

Økonomiske konsekvenser. 

De gener og økonomiske omkostninger som en sikring mod en 1000 

årshændelse giver, skal holdes op mod den risiko der er samt de omkostninger 

det vil give. Det er min opfattelse, at omkostninger og gener ikke står mål med 

de arbejder man vil igangsætte. 

Skattemidler kan bruges bedre på velfærd, hvor borgere har akut brug for 

hjælp. 

Anlæggelse af en strandvold fra Østre Grænsevej til Skensved Å vil 

skønsmæssigt koste 3,5 millioner, hertil skal lægges 2 højvandslukker ved 

Skensved Å, skønnet pris 3.0 millioner. Den samlede skønnede pris vil være 6,5 

millioner kroner. 
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Foto 16. Det er fredet fuglereservat man vil lave større byggearbejder i, 

som senere skal serviceres af store køretøjer. 

 

Konklusion. 

- At vandstanden i Køge Bugt ved en 1000 års hændelse ikke når op i en højde 

på 2, 80 m over normalvandstanden. Hvis højeste vandstand er lavere end 

2,80 m, falder grundlaget for Kommunernes Risikoplaner for oversvømmelse 

langs Køge Bugt til jorden. 

- At man udarbejder nye højvandskort som en 1000 års hændelse med en mere 

sandsynlig maximal vandstand, det kunne være 2,50 m. (Den kote som DMI 

har ansat som en 2000 årshændelse ved risikoanalysen for oversvømmelse af 

Københavns Metro ved en stormflod, København er som bekendt forbundet 

med Køge Bugt). 

- At man revurderer Solrød Kommunes ”Risikostyringsplan for oversvømmelse 

af kystzoner”, med en mere realistisk 1000 års hændelse. 

- At kystsikring i kommunen ikke sker i klitrækken, men som strandvolde udført 

i baglandet bag lagunen. 

- At der anlægges en strandvold i kote 2,80, som løber fra Østre Grænsevej til 

Skensved Å, og langs åen op til Jersie Strandvej. Volden anlægges foran 

Strandstien. 

- At Solrød Kommune meget hurtigt igangsætter kystsikring af grundene som 

ligger syd for Nemovej til kommunegrænsen mod Køge. 

Er risikoen reel? 

Nærværende notat har jeg udarbejdet, da jeg mener at det er helt urimeligt at 

man disponerer meget store offentlige midler til at sikre sig mod vejrsituationer 

som aldrig vil opstå. Hvis man vil bruge penge på at sikre borgerne mod en 

1000 årshændelse, så bør man bygge atombombesikringsrum langs kysten, for 
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det er her russerne vil gå i land ved en konflikt mellem Øst og Vest, Med 

henvisning til historikeren Bent Jensens ”Koldkrigs Rapport” fremgår det af 

angrebsplaner fra Østlandene, at de ved en konflikt, havde udlagt kysten i Køge 

Bugt som opmarchfelt til en invasionsstyrke. Det var også planen, at Østblokken 

ville slå først, man ville starte et angreb med at tæppebombe hele 

kyststrækningen. (Det er en 30 års hændelse!!!). Med tilspidsningen i Ukraine 

og Baltikum samt militær opbygning med raketbatterier i Kalingrad er risikoen 

for russiske tropper på kysterne i Køge Bugt væsentlig større, end at 

vandstanden på vores kyster skulle komme op i en højde på 2,80 m, og 

konsekvenserne meget større! 

Afslutningsvis skal jeg sige, at der er ejendomme i Solrød Kommune som bør 

kystsikres, og gerne meget hurtigt mindst til en højvandstand i Køge Bugt til 

kote 1,60, en vandstand som meget vel kan komme inden for kort tid. 

 

Foto 17. Ved disse ejendomme er terrænkoten 1,30 – 1,50. Der bør snares 

udføres kystsikring foran ejendommene. 

Men det er også min opfattelse, at man grundigt bør revurdere den ansatte 

kote 2,80 som den højeste kote der skal kystsikres for, man kunne starte med 

at vurdere ud fra den kote som man har anvendt som en DMI fastsat 2000 

årshændelse på 2,50, ved bygning af Københavns Metro. 

Personligt mener jeg man bør tage udgangspunkt i en kotehøjde 2,00 i 

kommunen, og herefter revurdere koten når risikoplaner skal revurderes hver 

6. år, efter som vandstanden i Køge Bugt stiger, eller hvis den stiger!!!   

Notatet er udarbejdet af:  Axel Bøggild 

Den 21. marts 2017 

Adresse: Søtoften 16, 2680 Solrød Strand, telefon 4026 4721,  

e-mail: a.boggild@mail.tele.dk  

mailto:a.boggild@mail.tele.dk
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Data til dette notat er hentet fra: 

”Risikostyringsplan ved oversvømmelse af kystzonen 2015”. (Solrød 

Kommunes) 

Stormfloden 1872 (Geografisk tidsskrift 1924)  

Forslag til risikovurdering af oversvømmelser fra vandløb og kyster januar 2011. 

(Kystdirektoratet) 

Kortlægning af erosion og oversvømmelse (Miljø og Fødevareministeriet 

Kystdirektoratet 2016) 

Oversvømmelseskort udarbejdet i forbindelses med oversvømmelsesdirektivet. 

(Kystdirektoratet) 

EU direktiv 2007/60/EF 

Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer LBK 

1505 af 27. december 2009. 

Lov om kystbeskyttelse LBK nr 267 af 11. marts 2009. . 

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelse fra havet, 

fjorde eller andre dele af søterritoriet BEK 121 af 2. februar 2010 

Meteorologi og Oceanografi for Skibsofficerer. 

Klimamyten Et opgør med tidens CO2-panik. Professor Johannes Krüger, 

People´s Press 

DMI’s hjemmeside www.dmi .dk 

 

 

2. Revideret udgave. 
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Langs Strandstien udføres strandvold 

med kote 2,80 til oversiden. 

Strandvolden langs stien vil have en 

højde mellem 0,60 og 1,10 m over 

eksisterende terræn. 

Bilag 1. 

Den røde streg på kortet viser forløbet af strandvolden fra klitterne ved Ventegodtsvej til Skensved 

Å, og langs åen frem til Jersie Strandvej. 
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Bilag 2. 

Snit i strandvold som udføres foran strandstien som løber fra Vestre Grænsevej til Lyngagervej. Volden 

udføres så oversiden af volden er i kote 2,80, som er en 1000 års hændelse. 

Strandvolden udføres med en kerne af ler som dækkes med et jordlag som er egnet til engbeplantning. 

Beplantningen skal have en karakter så den stabiliserer volden ved høj vandstand. 

 

K 2,20 

 

K 2,80 

4 – 6 m bred Strandsti 

Snit i strandvold med profil ud for Strandtoften. 

Strandvold Lagunen 

Snit i strandvold med profil ud for Birkelyngen. 

K 1,60 

K 2,80 

4 – 6 m bred strandsti Strandvold Lagunen 

K 1,30 

K  2,80 

Snit i strandvold med profil ud for ejendommen med laveste terræn kote ud for Engsvinget 

4 – 6 m bred strandsti Strandvold Lagunen 
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Bilag 3. 

Strandvold indtegnet med personer på Strandstien, i samme målestok som strandvolde fremstår i. Der vil 

over hele forløbet af strandvolden være frit udsyn over lagunen.  

Ejendomme som ligger bag strandvolden ligger langs Strandstien over kote 2,00. Derfor vil strandvolden 

synsmæssigt indgå som et naturligt element i engarealerne ud mod Køge Bugt 

Snit i strandvold ud for ejendommen ved Engsvinget 

Snit i strandvold ud for Strandtoften 

Snit i strandvold ud for Lyngagervej 
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Bilag 4. 

Den violette streg på kortet viser forløbet af strandvold fra Skensved Å ud over den eksisterende dæmning 

ud til Ølsemagle Revle. Så er Køge sikret mod oversvømmelse nord fra. 

Strandvold langs bebyggelsen ud for 

Ølsemagle revle i kote 2,80. 

Strandvolden har en højde på 1,00 – 

1,49 m over eksisterende terræn. 

Eksisterende dæmning 

hæves til kote 2,80 


