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Grundejerforeningen JSG har omdelt et brev i deres område på strandsiden, benævnt ”Fakta 

om kystsikring øst for Strandvejen”, dateret 11. april 2019.  

Brevet er delt op i dels grundejerforeningens, og dels kommunens, kommentering på JS-

Kystsikrings offentliggjorte Nyhedsbrev nr. 1.  

 

JS-Kystsikring kan ikke lade disse kommenteringer være overhørig og har derfor udarbejdet et 

svar. 

KONKLUSIONERNE I JS-KYSTSIKRINGS SVAR 

Hovedkonklusionen er, at både fra grundejerforeningen JSG og fra kommunalt hold 

fremføres misledende kritik og utroværdige oplysninger vedr. kystsikring.  

JS-Kystsikrings beregninger bestrides uden at fremlægge egne beregninger. 

 

Konklusionerne vedrører hovedsagelig punkterne: 

 JSG mangler forståelse for vores unikke fredede natur ved lagunen. 

 

 JSG mangler forståelse for grundejernes ønsker og interesser. 

 

 JSG er uforstående overfor de omkostninger kommunen vil pålægge grundejere, en 

følge af JSG anbefaler et behovsstridigt sikringsniveau ved lagunen, som værende 0,7 

meter højere end sikringsniveauet skal være ved kysten nord for lagunen. 

 

 Både JSG og kommunen afviser brugen af myndighedernes udarbejdede 

højvandsstatistikker, til trods for statistikkerne i planlægnings- og forvaltningsøjemed 

er til brug for etablering af oversvømmelsesbeskyttelse og til klimatilpasning. 

 

 Kommunen benytter i deres kommentering et utroværdigt grundlag til vurdering af 

højvande situationer, der har karakter af en skræmmekampagne.  

 

 Både JSG og kommunen bestrider JS-Kystsikrings beregnede etableringsomkostninger 

til kystsikring på 18 millioner kr. ved lagunen, det uden hverken JSG eller kommunen 

samtidig redegør for hvilke omkostninger der så menes forbundet med en etablering af 

en 2,5 meter kystsikring ved lagunen. 

 

 Kommunen bestrider, at det er 128 ejendomme som kan pålægges bidragspligt til en 

2,5 meter kystsikring ved lagunen, uden at oplyse hvor mange ejendomme det så 

menes at være, samt på hvilke specifikke grundlag kommunen mener ejendomme 

beliggende over sikringsniveauet kan pålægges bidragspligt. 

 

Nedenfor er der nærmere redegjort for konklusionernes grundlag, samt en tilgang til hvordan 

en risiko bør betragtes og håndteres set med JS-Kystsikrings øjne. 

___________________________________________________________________________ 

 

INDLEDNING 

I JSG’s omdelte brev påstås det i et svulstigt sprogbrug, at JS-Kystsikring spreder en lang 

række udokumenterede og sensations skabende påstande og falske udsagn om kystsikring.  
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Vi er uenige i at JS-Kystsikring fremsætter falske udsagn og udokumenterede påstande.  

Til gengæld er vi glade for vores budskaber vækker opsigt. 

 

Vi er helt og aldeles uenige med JSG, når JSG anbefaler en gennemførelse af 2,5 meter 

forslaget fremlagt på kommunens møde den 21. marts 2019 om kystsikring i JSG-området. 

Der er alene en ubetydelig risiko for oversvømmelse på strækningen Ventegodtsvej – 

Birkelyngen (JSG er kun en del af denne strækning), som ikke kan begrunde brug af mange 

millioner kroner til at etablere og vedligeholde en foranstaltning som det foreslåede.  

Det skal i den sammenhæng særligt bemærkes, at grundejerforeningen SJSG (beliggende syd 

for Birkelyngen) IKKE bakker op om indstillingen til Byrådet indeholdende et 2,5 meter 

sikringsniveau ved lagunen. 

 

Vi noterer os, at 4 i JSG bestyrelsen har en helt anden opfattelse af værdien af fredet natur i 

området og værdien af Natura 2000 beskyttelsen, end JS-Kystsikring har.  

 

Set ud fra en økonomisk betragtning vil det være en ren underskudsforretning at gennemføre 

2,5 meter forslaget, så JSG vil med deres anbefaling komme til at koste grundejere mange 

penge. Der er senere i dette dokument redegjort for dette. 

 

SVAR PÅ JSG KOMMENTARER 

JSG påstår i det omdelte brev der er FALSKE UDSAGN - i omløb om kystsikring – og modsiger 

udsagn i 5 punkter (JSG modsigelser skrevet i kursiv): 

 ”Det er ikke en vold – men et dige”.  

Vi spørger, hvad er forskellen? 

 ”Højden på diget vil ikke være 2,5 meter”.  

Vi spørger, hvad bliver højden over dagligt vande så? 

 ”Diget får ikke en bredde af 15 meter”.  

Vi siger, bredden bliver 12 – 15 meter. Volden skal være øst for stien, det er ikke 

nærmere defineret hvor langt øst for stien volden lægges. Dermed kommer volden, i 

hvert fald på dele af strækningen, til at komme ud i lagunen, hvilket vil medføre den 

angivne bredde. 

 ”Alle oplyste omkostninger for grundejerne er ikke korrekte men må bygge på 

selvkonstruerede regnestykker og spind”.  

Vi siger, at der til JS-Kystsikrings beregning er benyttet de priser pr. løbende meter for 

hhv. volde og højvandsmure, som er oplyst af rådgiver (Rambøll). 

Distancer benyttet til beregning dækker hele område 3 (fra ud for Ventegodtsvej til 

Skensved Å ved Københavnsvej/Jersie Strandvej), ikke kun JSG’s del af område 3. Det 

skal bemærkes, at man ikke alene kan forholde sig til JSG’s del af område 3, når 

udgiftsfordelingen i område 3 ikke opdeles for hver enkelt grundejerforening (SSG, JSG 

og SJSG) i område 3. Alle kystsikringsudgifter i område 3 lægges sammen af 

kommunen, i stedet for udgifterne svarer til de tre grundejerforeningers omkostninger i 

hver deres område (hvilket betyder der ikke er sammenhæng mellem 

etableringsomkostninger for grundejerforeningernes dele af område 3 og den 

bidragsstørrelse der bliver pålagt foreningernes grundejere, så nogen kommer derfor til 

at betale for andre). 

Præcis det samme gør sig gældende for antal huse, hele område 3 indgår i JS-
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Kystsikrings beregning med de boliger der har en sokkelkote lavere end 2,5 meter.  

Disse grundlag for beregningen er tydeligt og klart beskrevet i JS-Kystsikrings 

nyhedsbrev, og selve den udførte beregning er derfor ren ”høker-regning”.  

 ”Teknisk forklaring om vandstande og statistik er ikke fyldestgørende”. 

Vi siger, myndighedernes officielle højvandsstatistikker er det korrekte at lægge til 

grund for fastsættelse af en risiko for oversvømmelse.  Myndighedernes 

højvandsstatistikker er baseret på faktuelt foretagne dokumenterede målinger. I 

statistikkernes forord skrives af myndighederne, at: 

”Statistikkerne kan anvendes bredt i planlægnings- og forvaltningsøjemed, f.eks. i forbindelse 

med Stormrådets arbejde, implementering af oversvømmelsesdirektivet, vejledning om 

sokkelkote i forbindelse med kystnært byggeri, etablering af oversvømmelsesbeskyttelse, 

planlægning af infrastruktur, samt til klimatilpasning.”  

Klik HER for at se citatet (side 3, højre kolonne, 2 afsnit). 

 

SVAR PÅ ADMINISTRATIONENS KOMMENTARER 

Under PRISER i administrationens bemærkninger påstås, at det ikke er 128 ejendomme der 

skal betale, og det ej heller er 140.000 kr. pr ejendom. Administrationen afviser altså JS-

Kystsikrings beregning uden at oplyse hvad der så menes at være den rigtige beregning, samt 

hvor mange og hvilke der skal betale hvor meget.  

Til administrationen i Solrød Kommune og til JSG stiller vi derfor følgende spørgsmål: 

1. Hvad kommer den nu foreslåede 2,5 meter høje sikring i område 3 til at koste i alt, og 

hvordan ser regnestykket ud for at komme frem til prisen?  

2. Hvor mange ejendomme i område 3 skal nu pålægges en bidragspligt? 

3. Hvor mange af de bidragspligtige ejendomme i område 3 er JSG ejendomme? 

4. Hvor mange af de bidragspligtige ejendomme i område 3 er beliggende i kote 2,5 meter 

eller højere, og hvor mange af dem er JSG ejendomme? 

5. Hvilke andre fordele menes ejendomme beliggende i kote 2,5 meter eller højere at have 

af den nylig foreslåede 2,5 meter sikring i område 3?  

6. Hvor stort bidrag/bidragsandel til en 2,5 meter sikring i område 3 bliver ejendomme 

beliggende i kote 2,5 meter eller højere pålagt? 

Vedr. spørgsmål 4, 5 og 6 skal det bemærkes:  

I henhold til loven skal størrelser af bidrag pålagt ejendomme afspejle de fordele 

ejendommene opnår ved foranstaltningen. Det er et krav i loven, at der er en reel fordel for at 

kunne pålægge en bidragspligt.  

Ejendomme beliggende under kote 2,5 m (altså direkte beskyttet af en 2,5 m foranstaltning) 

vil have en meget stor fordel af en foranstaltning på 2,5 m, sammenlignet med hvad 

ejendomme beliggende over kote 2,5 m på nogen måde synes at kunne få. Faktisk ses ingen 

fordele overhovedet for sidstnævnte. Det er derfor interessant for grundejerne at få oplyst, på 

hvilke ejendomme og på hvilke grundlag samt med hvor stor en andel, kommunen vil pålægge 

bidragspligt til ejendomme beliggende over kote 2,5 m.  

I den sammenhæng synes JS-Kystsikring det er værd at bemærke, at vest for Strandvejen 

pålægger kommunen alene bidragspligt til de ejendomme som opnår en direkte beskyttelse af 

foranstaltningen (altså alene til de ejendomme der er i en lavere kote end foranstaltningen). 

Under HVEM SKAL BETALE i administrationens bemærkninger påstås, man ikke med 

myndighedernes officielle højvandsstatistikker kan udtale sig om vandstanden, der statistisk 

http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/Højvandsstatistikker2017revideret11.02.2019.pdf
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optræder gennemsnitligt 1 gang på 500 år. Det begrundes med der kræves et længere 

datamateriale i udarbejdelse af statistikken, uden at oplyse hvor lang datamaterialet menes at 

skulle være. 

Vi siger, at tilstedeværende datalængde er alt rigelig til med tilstrækkelig sikkerhed at fastslå 

en realistisk risiko for oversvømmelse i Køge Bugt området. Der er to relevante målestationer 

for Køge Bugt området, Køge Havn og Københavns Havn. De har hhv. en datalængde på 56,5 

år og 127,9 år i seneste reviderede højvandsstatistik fra myndighederne.  

Det skal bemærkes, at målinger i Københavns Havn er startet som en af de tidligste i hele 

landet, så mener man dette ikke er tilstrækkelig datalængde, så underkender man alle af 

myndighedernes højvandsstatistikker i hele landet.  

Man bør notere sig, at statistikkerne for Køge Havn og Københavns Havn er ens på få cm, klik 

HER for at se det (side 74 og 76). Vi påstår på det grundlag, at de til rådighed værende 

datalængder er tilstrækkeligt til at fastslå der p.t. foreligger en helt ubetydelig risiko for 

oversvømmelse på strækningen Ventegodtsvej – Birkelyngen.  

 

Administrationen fremfører, at Københavns Kommune har fået udarbejdet en statistik for Køge 

Bugt, som tager højde for historiske højvandshændelser, hvor det vurderes (bemærk ordet 

’vurderes’) at en 200 års hændelse er 2,5 meter.  

Vi må på det skarpeste anholde sådan useriøs vurdering. Vurderingen baserer sig f.eks. på 

såkaldte tyske øjenvidnerapporter, disse fra år 1044, 1320, 1449, 1625, 1691 og 1694. Det 

fremgår ikke hvorhenne de tyske øjenvidner har oplevet et højvande (noget kunne tyde på det 

er i Tyskland, slet ikke relevant for Køge Bugt).  

Hvordan har øjenvidner målt et højvande, mon ikke det er sådan på øjemål, og hen ad vejen 

har udviklet sig som en lystfiskerhistorie, hvor fiskens størrelse bliver større og større som 

tiden går.  

Havde øjenvidnet måske et formål med sin øjenvidneberetning? Kunne det tænkes at 

øjenvidnet havde en personlig interesse, det kunne f.eks. være en mulighed for tildeling af 

økonomisk hjælp, hvis højvandet kunne anses at have været meget højere end det i 

virkeligheden var?  

Når kommunen ønsker at bringe så tvivlsomme og useriøse grundlag til torvs, så vidner det for 

os om at kommunen har endog meget svært ved at få risiko for oversvømmelse til at hænge 

sammen med et reelt behov for kystsikring på strækningen Ventegodtsvej - Birkelyngen.  

Vi siger, det mildest talt er et utroværdigt grundlag at basere store 

oversvømmelsesbeskyttende byggerier til rigtig mange millioner kroner på. 

 

Administrationen fremhæver stormen Bodil i 2013 til dokumentation for, at højeste vandstand 

kan stå på i 24 timer. 

Fakta: Bodil var en unormalt langvarig storm blæsende fra nordvest med meget høje 

vindhastigheder. Grundet vindretningen kunne der presses store mængder vand fra 

Atlanterhavet/Nordsøen ind i Kattegat, som så pressede ned på bl.a. Sjællands nordkyst. Det 

naturlige tragtformede indløb (mellem Gilleleje og Sjællands Odde) til Roskilde Fjord og 

Isefjorden gjorde i kombination med de langvarige høje vindstyrker ind i tragten, at der 

vedblivende blev trykket vand i det tragtformede indløb og ind i fjordene. Vandet havde ikke 

mulighed for at afstrømme fra fjordene andre steder end gennem indløbet, og derfor hobede 

vandet sig op så længe vind- og vandpresset i tragten var stort nok.  

Vi siger, dette ikke kan sammenlignes med de forhold der hersker i Køge Bugt. Forsyningen af 

mulig mængde vand fra Atlanterhavet/Nordsøen ind i Kattegat er helt uforholdsmæssigt større 

end de mængder vand som kan komme fra den Botniske Bugt. Ydermere vil vandet fra den 

http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/Højvandsstatistikker2017revideret11.02.2019.pdf
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Botniske Bugt komme i en kortvarig bølge som et såkaldt ’tilbageskvulp’. Ved værst tænkelige 

vindretning for Køge Bugt vil vandet i Kattegat blive blæst ud i Nordsøen og der vil også være 

lav vandstand ved Sveriges vestlige kyst på grund af fralandsvind, derved genereres en kraftig 

afstrømning af vand gennem Øresund og også til dels Storebælt.  

Det betyder de relativt begrænsede mængder vand og tilbageskvulpet kun kortvarigt kan 

fastholde en højeste vandstand i Køge Bugt. Så snart tilbageskvulpet har passeret falder 

vandstanden betydeligt.  

Til gengæld vil der med østenvind kunne fastholdes en længerevarende højeste vandstand på 

østkysten af Sønderjylland i fjordene. Dette fordi der ikke er afstrømningsmulighed fra 

fjordene for vandet (lig ved Roskilde Fjord og Isefjord), samt opstuvning af vand både nord og 

syd for Lillebælt der forhindrer afstrømning gennem bæltet, og vindpres derfor kan fastholde 

en høj vandstand længe her. 

Ved en typisk stormflod vil der være tilstrækkelig forsinkelse gennem lagunegabet til at sikre 

en betydelig lavere vandstand i lagunen, sammenlignet med højeste vandstand i Køge Bugt.  

Vi kan ikke afvise vandstanden i lagunen under helt specielle og særlige vejrforhold kan blive 

nærmere en vandstand i Køge Bugt. Den praktiske betydning af et sådant helt særligt 

vejrforhold er uhyre ringe, grundet med den sjældenhed det kan forekomme, hvis det da 

overhovedet vil forekomme.  

Humlen er, at under langt de fleste stormflodssituationer vil den maksimale vandstand være 

væsentligt lavere i lagunen end i Køge Bugt. Det er de typiske stormfloder vi skal forholde os 

til, ikke til de helt ekstreme teoretiske der kun ses forekomme på papiret. 

 

Under AFSLUTNING i brevet påstå JSG, at JS-Kystsikring har viderebragt falske oplysninger 

mod bedre vidende. Det bestrides til fulde. 

Det undrer JS-Kystsikring, at JSG nu fremfører sådanne beskyldninger. Det når JSG, ved et af 

JSG selv foreslået møde med nøgleperson i JS-Kystsikring, ikke kunne eller ville svare på de 

stillede spørgsmål, som JS-Kystsikring havde forberedt til mødet, klik HER for at se referatet 

fra mødet. På dette møde har JSG haft rig mulighed for at komme med JSG’s indsigelser til JS-

Kystsikrings oplysninger. Det gjorde JSG ikke. 

Nuvel, hvis JSG foretrækker at debattere og afklare kystsikringsspørgsmål med JS-Kystsikring 

gennem omdelte breve til grundejerne, så skal JS-Kystsikring ikke stå i vejen for den 

debatform. Vi følger op med omdeling af JS-Kystsikring breve. 

De 4 medlemmer af JSG bestyrelsen som står bag brevet, angiver de ikke forstår 

”nøglepersoner i interessegruppen (JS-Kystsikring er interessegruppen) påtager sig det ansvar 

at fraråde en sikring af området”.  

Det er fortvivlende vi har personer i JSG bestyrelsen med en så manglende indsigt og 

forståelse for kystsikringsbehov og grundejerønsker. De 4 har i mere end et år stædigt 

fastholdt at ville have etableret et 2,0 meter sikringsniveau i JSG’s område ved lagunen, det 

imod hvad et overvældende flertal (mere end 96 % ved afstemning) af berørte JSG 

grundejeres har ønsket, og det til trods for ingen JSG grundejere vil få vand i beboelsen ved 

en 2,0 meter vandstand i lagunen.  Disse 4 har samtidig, i også mere end et år, nægtet at 

besvare spørgsmål om kystsikring og hvad der ligger til grund for de fastholder at ville en 2,0 

meter sikringshøjde i JSG’s del ved lagunen. 

 

Nu endelig har kommunen erkendt, at et landdige med et 2,0 meter sikringsniveau ikke giver 

mening nord for Birkelyngen i område 3 (det inkluderer hele JSG delen af område 3). Det 

synes forstået, at strækningen allerede er naturligt beskyttet af den eksisterende terrænhøjde 

http://js-kystsikring.dk/images/Baggrund_materiale/Referat_JSG-moede_20190206.pdf
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til dette niveau, og dermed er det helt unødvendigt at etablere et 2,0 meter landdige der.  

 

De 4 udtrykker nu, at de ønsker et endnu højere sikringsniveau i område 3 og meddeler 

kommunen de tilslutter sig en indstilling til Byrådet om et 2,5 meter sikringsniveau ved 

lagunen (i område 3). Område 2 nord for lagunen har kun behov for og skal kun have et 1,8 

meter sikringsniveau i klitterne, dette er (værd at bemærke) p.t. mere end 0,2 meter over en 

100 års hændelse i Køge Havn. Det forventes, at den naturlige tilvækst i klitterne over de 

næste 50 år vil medføre sikringsniveauet i område 2 når op på 2,0 meter, og dermed med 

tiden kan leve op til det sikringsniveau som Byrådet har besluttet.  

Så skriger det altså til himlene de 4 nu vil have et 0,7 meter højere sikringsniveau ved 

lagunen, som ydermere ligger beskyttet bag Staunings Ø.  

Staunings Ø får den samme tilvækst til beskyttelse af ejendomme ved lagunen, som klitternes 

tilvækst i område 2 forventes at få.  

Hvordan kan de 4 mene der er behov for et voldsomt højere sikringsniveau ved lagunen, end 

det sikringsniveau der er behov for i klitterne nord for lagunen. Klitterne nord for lagunen 

ligger altså helt ubeskyttet direkte ud til Køge Bugt, og den forventelige og også tidligere 

konstaterede højeste vandstande under stormflod optræder netop i bugten, ikke i lagunen. Det 

er helt ubegribeligt for os de 4 kan mene der er behov for et voldsomt højere sikringsniveau 

ved lagunen.  

Helt grotesk bliver det, når den meget lavere liggende grundejerforening syd for Birkelyngen 

(SJSG) ikke vil bakke op om denne indstilling (indeholdende et 2,5 meter sikringsniveau ved 

lagunen) til Byrådet. De 4 bestyrelsesmedlemmer i JSG er dermed imod både berørte JSG 

grundejere og grundejerforeningen SJSG, når de tilslutter sig indstillingen til Byrådet. Det er 

tankevækkende de 4 vil og gør det. 

 

Dette 2,5 meter sikringsniveau er som beslutningstema på dagsorden til Økonomi-, teknik- og 

miljøudvalgets møde den 23. april 2019. Du kan se dagsorden ved at klikke HER, og i punkt 80 

se hvad administrationen lægger op til, samt de tilhørende 5 bilag (der er linket til bilagene 

nederst i punkt 80). Det er ikke uinteressant læsning. 

 

Jf. bilag 4 ’Tidsplan’ skal Byrådet den 29. april 2019 godkende ændringerne i kystsikring.  

Vi må se om byrådspolitikerne vil gå imod berørte borgeres ønsker og vedtage et 2,5 meter 

sikringsniveau ved lagunen, et niveau der er langt over et nuværende behov. For ellers, 

hvordan kan byrådspolitikerne vedtage et 1,8 meter sikringsniveau i område 2 nu, hvis dette 

sikringsniveau ikke vil opfylde det reelle behov for beskyttelse mod oversvømmelser øst for 

Strandvejen? 

  

Skulle byrådspolitikerne vedtage et 2,5 meter sikringsniveau ved lagunen og gennemføre det, 

så kan vi takke de 4 JSG bestyrelsesmedlemmer for konsekvenserne, det ikke mindst den 

ødelagte natur, tabt herlighedsværdi og smerterne i berørte grundejeres pengepunge.  

 

RISIKO SET MED JS-KYSTSIKRINGS ØJNE 

Nogen synes at have et behov for at få belyst, hvordan man bør forstå og forholde sig til 

risiko. JS-Kystsikring kaster sig her ud i forsøget med at belyse dette.  

 

Vi er nødt til at erkende, at vi i alle livets forhold må leve med en vis risiko. Det kunne f.eks. 

være den risiko der er for at blive påkørt i trafikken eller at skulle pådrage sig en forgiftning 

gennem vores fødevarer. Det er stort set umuligt at undgå en eller anden form for risiko, lige 

http://www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater/agenda?committee=692&agenda=391639
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meget hvad vi foretager os her i livet. 

 

Når vi ikke kan undgå risiko, så må vi prøve at forholde os til risikoen på en fornuftig vis. Og 

hvordan kan man så gøre det? Det bør være et spørgsmål om at afveje hvor stor risikoen er, i 

forhold til den fordel der er ved at tage risikoen. Kort sagt, er risikoen prisen værd. 

 

Det er normalt lettere at se hvad man får ud af det, end at bestemme hvor stor risikoen er for 

det ikke går godt. Det er noget forsikringsselskaberne er gode til at bestemme, det lever de af, 

og de bruger statistikker præcis som JS-Kystsikring bruger myndighedernes 

højvandsstatistikker.  

Det er ikke sådan at forsikringsselskaberne har mange hundrede års datalængder i deres 

statistikker, det der er humlen er at vide hvor tit de mange tilfælde er, de helt ekstreme og 

uhyre sjældne tilfælde er det ikke væsentligt nøjagtigt at fastslå en hyppighed for. De 

sidstnævnte tilfælde forekommer alligevel så få gange, at de ikke har en praktisk betydning for 

de samlede skader. Generelt betaler det sig at løbe risikoen for de uhyre sjældne tilfælde. 

 

Konsekvens har naturligvis også en betydning. Hvis det er med livet som indsats, så er viljen 

til at løbe en risiko forhåbentlig betydelig lavere, end viljen er til at løbe en risiko for ikke at 

vinde når man spiller 100 kr. på lotto.  

 

Alligevel tager vi alle chancer, også med livet som indsats. De fleste tager flyet på ferie uden 

at have en faldskærm spændt på ryggen og forlange der er en dør man kan springe ud af 

under flyvningen, om noget nu gik galt undervejs. For flyvninger går jo galt en gang imellem, 

der falder fly ned og der er dødsfald hvert år indenfor luftfart.  

Hvorfor gør vi det så uden faldskærm og en døråbning til at springe ud af?  

Vi gør det, fordi vi finder fordelen ved at flyve på ferie overstiger den risiko der er for det 

skulle gå galt med flyvningen, det sker forventeligt kun i uhyre sjældne tilfælde. 

 

Hvordan forholder det sig så med hensyn til fordel og risiko ved kystsikring?  

Lad os starte med at slå fast, at det ikke er med livet som indsats hvis vi oplever en 

stormflodsoversvømmelse bag Staunings Ø og lagunen.  

Vi har altså ved en stormflodsoversvømmelse alene at gøre med skader på ting, der typisk kan 

erstattes eller repareres. Det er da meget rart at vide.  

Vi kan relativt simpelt forholde os til en mulig skades økonomiske omfang, vi behøves ikke at 

gøre den vanskelige opgave det er at sætte en pris på et liv der går til.  

 

Hvorfor nu et økonomisk omfang? 

Når vi skal købe en ting afvejer vi før købet, om prisen svarer til varens kvalitet og fordelen vi 

kan opnå med tingen. Sådan vurdering bør vi også gøre ift. kystsikring. Altså finde ud af om 

fordelen ved ikke at skulle betale for kystsikring overstiger risikoen for omkostningerne ved 

eventuelle skader.  

For at foretage vurderingen mht. kystsikring er der nogen ting, vi skal have på plads. 

 

Vi bør afveje risici præcis som forsikringsselskaberne gør det, de har succes med det og tjener 

gode penge på det. Så hvad der er afgørende for vurdering af risiko for oversvømmelse er ikke 

hvor højt højvandet overhovedet kan tænkes at blive, men hvor tit et givet højvande 

optræder. Det er præcis hvad højvandsstatistikker er skabt til at udlede. 
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Hvordan skal vi så bestemme det givne højvande?  

Her kommer økonomien ind, fordi jo højere foranstaltningen skal være, des større 

omkostninger er der forbundet med at etablere og vedligeholde foranstaltningen. Samtidig vil 

højvandet statistisk optræde sjældnere og sjældnere, jo højere vandstanden sættes til.  

Så den fine kalkule (kaldet en cost-benefit beregning) er så at finde ud af ved hvilken 

vandstand/sikringshøjde der er samme udgift. Man skal altså finde ud af hvad 

skadesomkostningerne ved en given vandstand er, hvor mange år der statistisk er mellem et 

højvande når op på denne vandstand, samt prisen for en foranstaltning (med sikringshøjde lig 

denne vandstand) etableret og vedligeholdt i samme antal år. Det er alt i alt et større 

regnestykke, specielt når det kræver flere regnestykker at finde frem til vandstanden, der 

præcis giver skadesudgift = foranstaltningsomkostninger. Så kender man til gengæld det 

maksimale givne højvande, som ikke vil give et økonomisk tab at etablere en foranstaltning 

for. Over denne vandstand bliver omkostninger til foranstaltningen større end omkostninger til 

skader. Vi skal fraholde os at prøve at beregne dette og bidrage dig med beregningerne. 

 

I stedet har vi en anden tilgang til det givne højvande.  

EU har i deres oversvømmelsesdirektiv fastsat en statistisk 100 års hændelse (altså et 

højvande der statistisk indtræffer én gang hvert 100 år) til at være en middel risiko for 

oversvømmelse. Middel risiko er det vi alle i mange forhold gang på gang udsætter os for her i 

livet, tør vi godt sige.  

Kommunen fastsatte da også fra start sikringshøjden øst for Strandvejen til 1,54 meter, oplyst 

af kommunen svarende til en statistisk 100 års hændelse i 2012.  

JS-Kystsikring finder, at man i hvert fald ikke er oversvømmelsestruet, hvis man har et 

sikringsniveau svarende til en statistisk 100 års hændelse.  

 

Til information: Som kystsikringsloven og praksis var indtil for nyligt, så var der et kriterium. 

Et aktuelt behov for beskyttelse mod oversvømmelse krævede som minimum, at der er skader 

ved et højvande svarende til en statistisk 50 års højvandshændelse.  

Formålet med kriteriet: Et indgreb skal ske i tide – men ikke for tidligt.  

Man fik simpelt hen ikke lov til at oversvømmelsesbeskytte, før en 50 års hændelse kunne 

medføre skader.  

Vi siger, at vi er på sikker grund så længe en statistisk 100 års hændelse ikke vil give 

oversvømmelse med skade til følge.  

Hvad så med økonomien, hvis det virkelig skulle gå så galt at nogen får skade ved stormflod? 

Vi har tidligere nævnt, at det vil være en ren underskudsforretning at gennemføre et 2,5 meter 

sikringsniveau på strækningen Ventegodtsvej – Birkelyngen, set ud fra en økonomisk 

betragtning. Det vil vi gerne begrunde.  

Folketinget oprettede for nogle år siden det, som fik navnet Stormrådet. Alle der har en 

brandforsikring, de indbetaler hvert år i omegnen af 100 kr. til Stormrådets pulje.  

Stormrådets arbejde er bl.a. at afgøre om en hændt stormflod er tilstrækkelig stor til at 

bevilge forsikringsdækning fra puljen. 

 

Hvornår bevilges der forsikringsdækning af Stormrådet? 

Er stormflodens vandstand i et område højere end den statistiske 20 års hændelse for 

området, så bevilges der dækning af Stormrådet. Stormrådet lægger netop myndighedernes 

officielle højvandsstatistikker til grund for at afgøre, hvad der er en 20 års hændelse. 

En 20 års hændelse er 1,46 meter i Køge Havn og 1,43 meter i Københavns Havn, ifølge 
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myndighedernes seneste officielle højvandsstatistikker fra 2017. 

Vi behøves næppe sige, at både Bodil og AfterUrd stormfloderne blev bevilget dækning af 

Stormrådet på Solrød Kommunes strækning.  

Vi behøves næppe heller sige, at der slet ikke var nogen oversvømmede beboelser i Solrød ved 

disse to stormflodshændelser. 

Hvad er så balancen, hvad ved vi til at beslutte om kystsikring nu er fornuftig eller ej? 

Vi ved, at der på strækningen Ventegodtsvej – Birkelyngen ikke er nogen beboelser, som vil få 

vand ind ved et 2,0 meter højvande i lagunen (og et endnu højere i Køge Bugt).  

Rådgiveren Rambøll oplyser havniveauet forventes at stige 0,3 meter (højt sat) over de næste 

50 år, altså til 2070. Fratrukket den landhævning på 50 år man har i Solrød (8 cm), er den 

reelle effekt af en global havstigning på 0,3 meter kun 0,22 meter i Solrød. 

Samtidig kan vi regne ud at havniveauet skal stige mere end 0,5 meter, før nogen på 

strækningen Ventegodtsvej – Birkelyngen risikerer at få vand ind i beboelsen og ikke være 

dækket ind af Stormrådet til udbedring af opståede skader med videre.  

Vi ved, det bestemt ikke er sikkert at nogen oversvømmes på strækningen de næste 50 år, 

kun at sandsynligheden for det skulle ske, den er lav med en risiko mindre end middel.  

Vi ved også, at der vil komme store omkostninger til etablering og vedligehold af en 2,5 meter 

sikringsniveau foranstaltning på strækningen. Og vi ved med 100 % sikkerhed, at vi kommer 

til at afholde etablerings- og vedligeholds-omkostninger til foranstaltningen. 

Så er det vi siger, at set ud fra en økonomisk betragtning vil det være en ren 

underskudsforretning at gennemføre et 2,5 meter sikringsniveau på strækningen 

Ventegodtsvej – Birkelyngen nu og de næste mange år, som verden spås at udvikle sig. For vi 

ved, at skulle det usandsynlige ske, så træder dækningen fra Stormrådet i kraft, når 

stormflodens vandstand er mindst en 20 års hændelse. 

 

Hvad med fremtiden? 

Der kan komme et tidspunkt hvor der opstår et behov for en oversvømmelsesbeskyttelse på 

strækningen Ventegodtsvej – Birkelyngen. Vi ved bare ikke hvornår det eventuelt måtte ske. 

Hvad vi ved, det er at alle tegn i sol, måne og stjerner tyder på vi har endog meget god tid til 

det måtte ske, og ikke ske indenfor de næste rigtig mange år.  

Vi vil uden tiltag kunne holde os sikre med en middel risiko, det på den rigtige side af mindst 

en 100 års hændelse i myndighedernes officielle højvandsstatistikker, også i meget lang tid.  

Vi vil om nødvendigt hurtigt kunne etablere en oversvømmelsesbeskyttelse, det kan gøres på 

under et år hvis man virkelig vil. 

Der er god tid med stormflodsdækning fra Stormrådet til at etablere en beskyttelse mod 

oversvømmelse. Hvis vi f.eks. påbegynder en beskyttelse på tidspunktet hvor en 100 års 

hændelse kan medføre skade, så er vi i meget god tid. Det fordi der er mere end 10 cm 

mellem en 20 års og en 100 års hændelse i myndighedernes officielle højvandsstatistikker.  

Havets niveau skal altså stige mere end 10 cm, før en 100 års hændelse bliver til en 20 års 

hændelse i Solrød, og stormflodsdækningen fra Stormrådet herefter kan risikeres tabt.  

Det vil tage adskillige år for havet at stige 10 cm, både nu og i de fremtidige næste 50 år. 

 

Vi siger, at hvis vi risikerer vand i beboelser ved en 100 års hændelse i myndighedernes 

officielle højvandsstatistikker, så nærmer tiden sig til en højvandsbeskyttelse.  

Så vil indgrebet ske i tide – men ikke for tidligt.  

JS-Kystsikring håber ovennævnte bidrog dig til en god forståelse af de reelle forhold. 


