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Møde om Kystsikringen – REFERAT 

Onsdag den 16. november kl. 19:30 – 21:30 afholdt Solrød Strands Grundejerforening  

det årlige vejlaugsmøde i Aktivitetscentret, Solrød Center 85.  

Deltagere: 28 medlemmer plus 10 personer i panelet. I panelet sad: 

Niels K. Drønen, chefingeniør, Marine & Coastal Solutions, DHI 

Lotte Lodberg Kjær, Solrød Kommune 

Cecilie Hedegaard Arent, Solrød Kommune 

Tove Grønborg, Solrød Kommune 

Seks medlemmer af bestyrelsen i SSG (Solrød Strands Grundejerforening) 

 

1. Hvorfor Kystsikring  

Indlæg ved Nils K. Drønen fra DHI. DHI er en GTS-virksomhed inden for vandsektoren. GTS: Godkendt  

Teknologisk Service – i samme klasse som f.eks. Teknologisk Institut og DBI (Dansk Brandteknisk Institut). 
 

DHI er en uafhængig, international rådgivnings- og forskningsorganisation. De er bl.a. specialister i vand-

miljø. De har over 1100 ansatte i 30 lande. Læs mere om DHI: https://worldwide.dhigroup.com/dk. 

Nils gennemgik nogle typiske udsagn, som kunne være myter - eller måske virkelighed? 

”En 100-årshændelse sker ca. hvert 100. år”  

Nils: Så simpelt kan man ikke sige det – der er tale om et udtryk for en sandsynlighed, der hele tiden er til 

stede og sandsynligheden for at hændelsen sker mindst én gang vokser med levetiden – jf. kurven der viser, 

at sandsynligheden er 39% over 50 år. 

 

”Havniveaustigninger er så små, at de ingen problemer skaber (f.eks. 1 m over 100 år)” 

Nils: Havniveaustigninger lægger et niveau til ekstrem vandstand under stormflod til en grad, der vil kunne 

skabe oversvømmelser og skader i fremtiden (se evt. også rådgiver-rapporter). 

 

”Landhævninger opvejer havniveaustigninger” 

Nils: Landhævning har en mindre, modvirkende effekt på havniveaustigninger – men redder ikke situatio-

nen. 

 

”Oversvømmelsen i 1872 – sker nok ikke igen” 

Nils: Der er ingen grund til at tro, at en uhyre sjælden ekstrem hændelse ikke en dag vil kunne hænde igen – 

sådan er virkeligheden – en smule beredskab og en rimelig, men ikke overdreven sikring anbefales. 

https://worldwide.dhigroup.com/dk
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”Der er ingen grund til at sikre Solrød de næste mange år” 

Nils: Det virker bestemt til at være en god idé at fortsætte det gode klimatilpasningsarbejde – klimaforan-

dringerne kan måske synes usynlige, men statistikkerne og IPPC-projektioner viser en klar tendens: Der er 

ikke uendelig lang tid til at tage beslutningerne og etablere sikringerne, før ekstremer er gået hen og blevet 

hverdag (hver vinter). 

 

2. Orientering fra Solrød Kommune  
 

Cecilie Hedegaard Arent gennemgik en præsentation, der viste et oversvømmelseskort: 

Risiko for oversvømmelse i område A: Cecilie forklarede, hvad kortet viste. Oversvømmelsesudbredelsen 

ved vandstand med kote 2,0 m og indtegnede højdekurver pr. 2,5 m (røde kurver). 

Derefter viste Cecilie et kort, med fremhævning af indsatserne i område A:  

1. Sandfodring af klitterne til kote 2,20 m i 20 meters bredde fra Karlstrup Mosebæk til Ventegodtsvej.  

2. Dige/stenskråning på den sydlige bred af Karlstrup Mosebæk 

3. Højvandssluse i Solrød Bæk 

4. Tværdige på Ventegodtsvej. 

Efterfølgende viste Cecilie en tidslinje: Processen fra Byrådets godkendelse i marts 2021 til det kommende 

valg af entreprenør til at udføre de nævnte punkter 2, 3 og 4 i januar 2023. 

Endelig fortalte Cecilie, at den midlertidige bestyrelse for Klitlauget sammen med medarbejdere fra Solrød 

Kommune har inspiceret vegetationen fra Østre Strandvej og sydpå til Ventegodtsvej. Man har noteret sig, 

hvor der skal ske udplantning af marehalm og/eller hjelme. Når sandfodringen fra Østre Strandvej og 

nordpå til Karlstrup Mosebæk er afsluttet, vil den samme gruppe af mennesker inspicere dette område for 

også dér at fastslå, hvor der skal ske udplantning for at støtte den eksisterende vegetation. 

En kontrolopmåling med drone, som kommunens rådgiver Sweco har foretaget for nylig, har vist, at der i 

det sydlige område, som fik foretaget sandfodringen i juni måned, er sket en nedslidning på flere af de mest 

trafikerede steder. Da der sandsynligvis bliver en del sand til overs, når sandfodringen i nord er færdiggjort i 

uge 47, vil man bruge det resterende sand til at udbedre sliddet i syd. 

3. Opsamling og afrunding  

SSG har deltaget aktivt i arbejdet med kystsikringen i adskillige år - og har to medlemmer i den midlertidige 

bestyrelse i Klitlauget, Flemming Kristensen og Geo Lazarotti. Borgmester Emil Blücher er formand. 

 

På mødet blev der stillet spørgsmål og afklaret tvivlsspørgsmål. Borgmester Emil Blücher deltog som tilhø-

rer i salen og bidrog med sin viden om projektet - og om eventuelle ekspropriationer. Debatten var saglig 

og relevant. 

Bestyrelsen for SSG reklamerede for et tilsvarende møde i Aktivitets- og Frivilligcentret torsdag den 1.  

december kl. 19:00 med titlen: ”Varmepumper versus Fjernvarme”. 
 

 

 

Med venlig hilsen  

Solrød Strands Grundejerforening 

Bestyrelsen 

 

Husk, at du altid kan hente nyt om kystsikringen på www.solrodklit.dk, hvor du også̊ kan tilmelde dig  

Klitlaugets nyhedsbrev. 


