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Isen smelter, havene stiger, og i Danmark er de mange kystnære danske
byer og sommerhusområder særligt udsatte over for den øgede risiko for
stormflod. Derfor arbejder mange danske kommuner i disse år på at forberede
tiltag, der skal beskytte borgere, virksomheder, havne og naturområder imod
konsekvenserne af fremtidens storme i Bodil- og Egon-kategorien.

Kyst- og stormflodsbeskyttelse
handler imidlertid ikke kun om at
identificere de rette arkitektoniske
og ingeniørmæssige løsninger. De
lovgivningsmæssige rammer gør det
også nødvendigt for kommuner og
grundejere at samarbejde tæt med
både hinanden og andre interessenter
for at kunne udvikle og finansiere
løsninger, som alle har gavn af.

Til hvilket niveau skal man beskytte?
Der er flere hensyn at afveje, når
et sikringsniveau skal bestemmes.
Som udgangspunkt skeles der
til hvilke værdier, som beskyttes,
samt omkostningerne forbundet
med etablering. Både effekt og
omkostninger kan afdækkes, og en
cost-benefit analyse kan afdække
investeringsmuligheder og tilhørende
værdiskabelse.

Det skyldes blandt andet
Kystbeskyttelseslovens bærende
princip om, at det er grundejers
ansvar at beskytte sin ejendom imod
oversvømmelser fra havet.
Med mere end 13.000 rådgivere
i hele verden og en lang række
stærke specialistkompetencer inden
for både de procesmæssige og
tekniske sider af klimatilpasning og
kyst- og havnesikring har Rambøll
solide forudsætninger for at udvikle
langsigtede og bæredygtige
stormflodsløsninger. Vores koncepter
er i mange tilfælde multifunktionelle
og udvikles oftest i tæt samarbejde
med både kunde, interessenter og
borgere i det pågældende område.

Hvem skal betale?
Det skal enhver, som vil kunne opnå
en beskyttelse eller en anden fordel
af en kystbeskyttelsesforanstaltning
(bekendtgørelse af lov om
kystbeskyttelse, LBK nr. 78)

• Stormfloder opstår ved passage
af stormlavtryk og er en
kombination af tidevand, lufttryk
og vindstuvning.
• I perioden 1901–2010 er
vandspejlet på globalt plan steget
med 0,19 meter.
• I Danmark er havvandstanden i
gennemsnit steget 1,7–2,2 mm/år
i det 2100 århundrede, når der er
korrigeret for landhævninger.
• Alt efter, hvilket klimascenarie
der betragtes, forventes
havvandsstanden at stige inden
for intervallet 0,1–0,9 meter frem
til år 2100.
• I Danmark er det ifølge
kystbeskyttelsesloven grundejers
ansvar at beskytte sin ejendom
mod oversvømmelser fra havet.
Kilde: Udredning om tilpasning til
havvandstigninger (Rambøll på vegne af
Realdania)

Valg af sikringstype kan også være
med til at bestemme sikringsniveauet,
da en sikringstype eksempelvis kan
bestå af permanente og midlertidige
tiltag.
Hvordan skabes merværdi?
Tværgående klimatilpasningstiltag
øger muligheden for at integrere
ydelser af høj kvalitet. Højvandssikring
kan derfor være med til at skabe
fornyelse og udvikling af by- og
landområder.
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VEJEN TIL SOLID
OG LANGTIDSSIKRET
KYSTBESKYTTELSE
Rambøll har solid erfaring i at håndtere alle typer af opgaver i forbindelse med
stormflodssikring. De fleste stormflodsprojekter omfatter nedenstående fem faser,
hvoraf de enkelte opgaver typisk løses af Rambøll i et tæt samarbejde med
kommune, grundejere og Kystdirektoratet, samt en række offentlige myndigheder.

RAMBØLLS YDELSER
OMFATTER
• Højvandsstatistikker og
tidserieanalyser
• 1D/2D, 2D og 3D hydraulisk
modellering
• Værdi- og
sårbarhedskortlægninger
• Risikovurderinger,
risikostyringsplaner og
konsekvensanalyser
• ‘Cost-effectiveness’ og
’cost-benefit’-analyser
• Gennemgang af eksisterende
kystbeskyttelse med droner og
Georadar
• Design af kystbeskyttelsesanlæg
og anlægsoverslag
• Strategiske masterplaner og
investeringsplaner
• Screening af naturforhold
• VVM
• Udgiftsfordeling mellem
grundejere
• Projekteringsrådgivning, tilsyn og
myndighedsgodkendelse.

SCOPE &
SCREENING

KORTLÆGNING

Scope & Screening
Denne fase afgrænser projektet
og omfatter typisk screening af
eksisterende kystbeskyttelse,
og bestemmelse af kilder til
oversvømmelse og relevante
sikringsniveauer.

Planlægning & accept
I planlægnings- og designfasen
omsættes det valgte idékoncept til
et endeligt design, der projekteres og
integreres med land og by.

Kortlægning
I denne fase foretager vi beregninger
af oversvømmelsesudbredelse og
vanddybde, estimerer og evaluerer
risici og gennemfører den detaljerede
kortlægning.

Udførelse
I udførelsesfasen indhentes accept
fra borgere/grundejere samt endelig
myndighedsgodkendelse fra f.eks.
Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og
Kommunen.

Idé og design
I idé og designfasen udvikles ét eller
flere idéspor på baggrund af valg af
kystbeskyttelsetyper, beregning af
merværdi ved integrerede indsatser.
Idé- og konceptudviklingen foregår
ofte ved inddragelse af borgere og
andre relevante aktører med interesse
for området.

IDÉ &
DESIGN

PLANLÆGNING,
KONKRETISERING
& MYNDIGHEDSGODKENDELSE

IMPLEMENTERING

RAMBØLL

NY AFTALE MELLEM REGERINGEN OG KOMMUNERNE, AUGUST 2017
Beslutningskompetencen ved
etablering af kystbeskyttelsesanlæg
samles hos kommunerne (one stop
shop).
Der gennemføres en landsdækkende
analyse, som skal hjælpe med at
vurdere faren for oversvømmelser
og erosion, baseret på tidligere
hændelser samt vejledning om data
og værktøjer, som kommunerne kan
anvende i planlægning og arbejde
med at imødegå oversvømmelse og
erosion.

Bidragsfordelingsmodeller
Kravene til kystbeskyttelsesprojekter
lempes gennem bl.a. ændring af
kystbeskyttelsesloven, så grundejere
kan kystbeskytte i flere tilfælde og
med øget metodefrihed, herunder
hård kystsikring.
Der udvikles en række
vejledende standardiserede
bidragsfordelingsmodeller til
brug for kommunernes afgørelse
om, hvilke ejere af fast ejendom,
der skal finansiere et konkret
kystbeskyttelsesprojekt
Derudover udarbejdes en vejledning
om tekniske kystbeskyttelsesmetoder
til kommuner og grundejere, blandt
andet som følge af ændringen af
kystbeskyttelsesloven

Udpegning af risikoområder
Der etableres en fast track for
klagesagsbehandling, og sættes
et loft over behandlingstiden på
klagesager om kystbeskyttelse på
seks måneder i perioden 2018–2020.
Der stilles krav i planloven om,
at kommunerne skal udpege
risikoområder, der kan blive udsat for
oversvømmelse og erosion og sikre, at
der etableres afværgeforanstaltninger
inden byggeri opføres i disse områder.
Endelig udarbejdes en vejledning
for byggeri, som opføres i kystnære
områder. Vejledningen vil beskrive
hvilke forhold, som bygherren bør
overveje ved opførelsen af byggeri for
at sikre sig mod vandstandsstigninger
og stormflod.
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WASHINGTON DC
På vegne af Washington DC’s
departement for energi og miljø, DOEE,
udarbejder Rambøll en række hydrauliske
beregninger, der skal bruges i vurderingen
af forskellige løsningsmodeller for
at undgå oversvømmelse fra floden
Potomac River, der skærer tværs ind
igennem USA’s hovedstad og dermed
ligger tæt på både boliger og statslige
administrationskontorer.

BURRABOGIE ISLAND
Øen Burrabogie Island i Australien er
truet af oversvømmelse fra både heftig
nedbør og hyppige stormfloder. Rambøll
har udarbejdet et konceptuelt design
for en samlet klimatilpasnings- og
stormflodsplan.

BJERRINGBRO
Rambøll har i 2016 undersøgt
indsatsmuligheder for klimatilpasning
af tre risikoområder i Bjerringbro mod
høj vandstand i Gudenåen og høj
grundvandsstand. For hvert enkelt
risikoområde har Rambøll udarbejdet
alternative forslag til indsatser for
klimatilpasning på skitseniveau.
Indsatsmulighederne inkluderer diger,
spunsvægge og terrænhævninger samt
dræning af overfladevand på bagsiden af
digerne.

FREDERIKSVÆRK
For Halsnæs Kommune har Rambøll
udviklet et samlet forslag til klimasikring
af de i kommunens klimatilpasningsplan
udpegede højrisiko-områder i
Frederiksværk. Klimatilpasningen skal sikre
byen imod stormflod, generelt stigende
havvandsspejl og ekstreme regnhændelser.
Rambølls løsninger indeholder
fastlæggelse af et samfundsøkonomisk
optimalt sikringsniveau, tekniske
digeløsninger og mobile barrierer.
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KLIMATILPASNING AF SØNDERBORG
OG GRÅSTEN HAVN
I tæt dialog med kommune og borgere
skal Rambøll udvikle en række forslag
til, hvordan Sønderborg og Gråsten kan
blive bedre sikret imod oversvømmelser
fra stormflod og skybrud. Projektet
skal ses i lyset af en række voldsomme
oversvømmelser, der har plaget området
de senere år og tager afsæt i Sønderborg
Kommunes klimatilpasningsplan for
2014–2025.

VANDSTANDSUDREDNING FOR
REALDANIA
For Realdania har Rambøll udarbejdet
en udredning over udfordringer og
potentialer for udvikling frem mod år
2100 for klimatilpasning i forhold til
havvandsstigninger (kystsikring) og
oversvømmelser fra stormfloder. Projektet
er en del af grundlaget for Realdanias
fortsatte indsats inden for klimatilpasning
af byer. I projektet er inddraget eksperter
med internationale erfaringer med
klimatilpasning i England, Holland og USA.

JYLLINGE-NORDMARK OG
ROSKILDE HAVN
I Jylllinge-Nordmark sikres 494
af områdets ejendomme mod
oversvømmelser. Rambøll arbejder med
detailprojektering og VVM-redegørelse
i forhold til en stormflodssikring mod
fjorden og langs Værebro Å, bl.a. ved
etablering af et dige mod fjorden, et
dige tværs over åens udløb med et
højvandslukke samt et dige i øst ud mod
åen.
Roskilde Kommune har igangsat en samlet
plan for stormfoldssikring af Jyllinge
Nordmark i den nordlige del af Roskilde
Kommune og langs Roskilde havn. Planens
enkelte projekter skal minimere risikoen
for oversvømmelser og samtidig give
borgerne nye landskabelige naturrum
og rekreative byrum. Som totalrådgiver
med arkitekterne Cornelius & Vöge
som underrådgivere arbejder Rambøll
blandt andet med at stormflodssikre den
vestlige inderfjord med et sikringsanlæg
bestående af både permanente og mobile
anlæg kombineret med anlæggelsen
af en ny promenade. Dermed skabes
et rekreativt rum for byens borgere og
havnens brugere, der vil samle havnens
sammensatte område og etablere robuste,
integrerede sidde- og opholdsområder.

KERTEMINDE
Rambøll har været rådgiver på projektet
om stormflodssikring af Kerteminde by
og arealerne langs Kertinge Nor. Sikringen
indebærer etablering af en sluse ved
indløbet til Kerteminde havn og den
nødvendige sikring nord og syd for slusen.
Projektet er gennemført for Kerteminde
Kommune og er medfinansieret af
Realdania.
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KONTAKT
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Direktør, klimatilpasning
cnn@ramboll.dk
+45 51616277
Marianne Skov
Stormflodsspecialist
mskv@ramboll.dk
+45 51613527
Jens Christian Riise
Markedschef, klimatilpasning
jcri@ramboll.dk
+45 51612663
Morten Thorhauge Boolsen
Afdelingsleder
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