
Orienteringsmøde om 
Kystplanlægger

25.06.2020



Velkommen

25.06.2020

Rammesætning

Program for mødet:
• Introduktion og baggrund for Kystplanlæggeren

(Spørgsmål)

• Risikokortlægningen af erosion og oversvømmelse
(GIS fremvisning og spørgsmål)

• Forslag til strategier og tiltag
(GIS fremvisning og spørgsmål)

• Den videre proces

• Afrunding og spørgsmål
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Kystplanlægger’s anvendelsesmuligheder

Kortmateriale og vejledende forslag til strategisk 

risikohåndtering kan understøtte:

• prioritering af projekter i forbindelse med 

sagsbehandling og lokalpolitiske prioriteringer

• det grundlæggende overblik over de kyster, som 

kommunerne har

• planlægning, jf. planlovsændring

Adresse: www.kystplanlægger.dk

http://www.kystplanlægger.dk/
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Risikokort danner grundlag
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Inddeling af Danmarks kyststrækning

• Hovedstrækning
• Delstrækning
• Strategistrækning

Byområde

Sommerhus-
område

Erhvervs-
områdeHovedstrækning

DelstrækningDelstrækning

S: Strategistræking
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Inddeling af Danmarks kyststrækning

Hoved-
strækning

Delstrækning 

Strategie-
strækning

• Inddeling af landets kyststrækning i 
regionale hovedstrækning (units)

• Underopdeling af den regionale 
hovedstrækninger i delstrækninger 
(sub-units). 

• Underopdeling af delstrækninger i 
strategistrækninger (policy-units) pga. 
af en vejledende 
risikohåndteringsstrategi. 

• Baseret på risikokortlægning af hele 
kystzonen

• Metode for inddeling gælder for hele 
landet

• Resultater / forslag kan sammenlignes 
i hele landet
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Hovedstrækninger
J1 Vadehavet

J2 Vestkysten

J3 Nordjylland, Vest

J4 Limfjord

J5 Nordjylland, Øst

J6 Midtjylland, Øst

J7 Sydjylland, Øst

F1 Fyn, Nord

F2 Fyn, Syd

S1 Sjælland, Vest

S2 Sjælland, Nord

S3 Hovedstad & Køge Bugt

S4 Sjælland, Syd

S5 Lolland, Falster & Møn

B1 Bornholm



Vejledende forslag til strategisk risikohåndtering
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• Forslag om strategisk risikohåndtering 
baserer på risikokortlægning

• Strategien forslås for en 
kyststrækningen, hvor strategien kan 
være ens (strategistrækning)

• Forslagene til strategisk 
risikohåndtering gives for tre 
planlægningsperspektiver:
20-årigt perspektiv (2020 – 2040)
50-årigt perspektiv (2020 – 2070)
100-årigt perspektiv (2020 – 2120 

• Forslagene til mulige tiltag kan 
anvendes for at opnå det strategiske 
mål
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Spørgsmål?
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Overvejelser omkring metoder

Kystanalyse Oversvømmelsesdirektiv
• Give et samlet nationalt billede af, hvor der 

forekommer erosion og oversvømmelse, hvor 
der kan være behov for kystbeskyttelse

• Grundlag: Historisk hændelse
• Tidspunkt 2015, 2065 og 2115
• Potentiel skade for oversvømmelse og erosion
• Kort, som klassificere kommuner i risikogrupper 

1-5

• Udpegning af områder med særlig højt risiko 
for oversvømmelse

• Grundlag: 1000-års hændelse eller historisk 
højeste

• Celle-baserede 100x100 m
• Håndgribelige og uhåndgribelige sårbarheder 

inkluderet
• Indeksbaseret beregning 

• Fare/sårbarhed: 1-5
• Risiko: 1-25

Risikokortlægning til Kystplanlægger

• Landsdækkende vurdering af risikoen for 
oversvømmelse og kysterosion

• Udarbejder vejledende forslag til reduktion af 
risici med afsat i forebyggelse, parathed og 
beskyttelse

Skal grundlaget så være en ekstremhændelse?

Hvad med de mere ”normale” hændelser?

Skal det være indeksbaseret?

Hvad med de økonomiske skader?

• Risikoen beregnes for flere hændelser for at få 
et mere nuanceret billede af risikoen.

• Risikoen beregnes økonomisk i celler, for at få 
den egentlige skadesværdi.
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Hændelser og scenarier beregnet

Hændelser

• 50 års hændelse

• 100 års hændelse

• 500 års hændelse

• 1000 års hændelse

• 5.000 års hændelse

• 10.000 års hændelse

o De lave hændelser er bestemt på baggrund af højvandsstatistikken.

o De høje hændelser er bestemt på baggrund af historiske hændelser, lokale forhold og 
ekspertvurderinger.

o Returvandstandene er bestemt for forskellige områder rundt i landet og der er generelt afrundet 
op for at tage højde for usikkerheder.

Der er i alt 18 farescenarier for hver kyststrækning.

Dertil er der flere former erosionsberegninger og oversvømmelsesberegninger.

Klargøring af data til skadesberegninger

• Oversvømmelsesfaren er bestemt som gennemsnitlig vanddybde i 100 m celler

• Ved erosionsfaren skulle der tænkes nyt
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Erosionsfaren i % pr celle af det røde 
areal ift. grønne 
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Skadesberegninger
Sårbarhed Oversvømmelse Erosion

Bygninger
Stigende skade med vandstand 
bestemt fra ejendomsværdi

Ny model: Opdeling i sommerhuse og 
helårshuse. Stigende skade med erosionen

Helår: Tab af ejendom + køb af ny grund + 
genopbyging

Sommerhus: Tab af ejendom

Indbo
Stigende skade med vandstand 
bestemt fra ejendomsværdi

Ingen skade

Grund Ingen skade Stigende skade med erosionen

Virksomheder

Private virksomheder (handel, 
kontor og industri).

Tab af varelager og omsætning

Ny model: Skade på baggrund af 
ejendomsværdig og grundværdi

Direkte skade på ejendom + køb af ny 
grund + genopbygning

Infrastruktur Oprydning efter oversvømmelse
Opførelse af ny infrastruktur. Forskellige
priser for vej og jernbane

Husdyr Skade for svin og kvæg Ingen skade

Afgrøder Tabt afgrøde og gensåning Tabt grundværdi
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Risikoberegning

• Der er seks hændelser pr planlægningsperspektiv

• Den samlede risiko er summen af risikoen for hvert enkel 
hændelse

• For erosion i 2070 og 2120 er desuden skaden ved den årlige 
erosion, som også regnes med.

𝑅 =

𝑖

𝑅𝑖 =

𝑖

𝑃𝑖 × 𝐷𝑖

𝑅 = 0,02 × 𝑆𝑘𝑎𝑑𝑒50 + 0,01 × 𝑆𝑘𝑎𝑑𝑒100
+0,002 × 𝑆𝑘𝑎𝑑𝑒500 + 0,001 × 𝑆𝑘𝑎𝑑𝑒1.000
+0,0002 × 𝑆𝑘𝑎𝑑𝑒5.000 + 0,0001 × 𝑆𝑘𝑎𝑑𝑒10.000

≤ 25.000 kr./år

≤ 100.000 kr./år

≤ 240.000 kr./år

≤ 500.000 kr./år

> 500.000 kr./år

Meget lav risiko

Lav risiko

Middel risiko

Høj risiko

Meget høj risiko

Risikoklassificering
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GIS fremvisning og spørgsmål
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Forslag til strategi på baggrund af risikoen

Fra ”acceptere” til ”reducere” ?

Fastlagt tærskel ved sum af cellernes vægtning: 3,0
Opmærksomhedspunkt ved sum af cellernes vægtning: 2,0 – 3,0 

> 3,0 ”reducere”

2,0 - 3,0 ”acceptere”, 
men opmærksomhedspunkt

< 2,0 ”acceptere”

Meget lav risiko

Lav risiko

Middel risiko

Høj risiko

Meget høj risiko



25.06.2020

Forslag til tiltag
.

Beskyttelse mod oversvømmelse

Beskyttelse mod oversvømmelse kan være, højvandsmure, diger, stormflodsbarrierer, sluser og klitforstærkning

Beskyttelse mod erosion

Beskyttelse mod erosion kan være kystfodring, bølgebrydere, skråningsbeskyttelse, høfder og klitforstærkning.

Forebyggelse Parathed

• Tiltag vælges for de tre 
planlægningsperspektiver, hvis ”reduktion” 
foreslås

• Tiltag vælges på baggrund af 
kystmorfologiske forhold og kystteknisk 
viden

• Tiltag georefereres i forhold til deres 
primære anvendelsesområde



Den videre proces
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Input fra kommuner til kystplanlægger
• Forskellige forventninger 
• Corona
• Hvordan inddrager vi jeres input

Præmisser for Kystdirektoratets arbejde
• Omsætte data til anvendeligt produkt
• Nationalt overblik – kommunalt lokalkendskab
• Risikovurdering
• Løsninger over længere strækninger
• Respekt for kommunernes myndighedskompetence
• Havvand
• Rom blev ikke bygget på en dag!



Procesplan
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Tid Aktivitet Indhold

Medio juni 2020 Nyhedsbrev Status for kystplanlægger og orientering om virtuelt møde. 

25. juni 2020 Virtuelt møde med kommuner Orientering om status og den videre proces

Uge 27 Virtuelt møde med KL Orientering om status og den videre proces

Oktober Nyhedsbrev (KDI) Orientering og opfølgning på virtuelt møde i juni og den 
fremadrettede proces

November Fysisk møde med kommuner 3 møder fordelt på hele landet. 

November Møde med KL (chefniveau) Lanceringen og introduktion til Kystplanlægger

November Nyhedsbrev Seneste nyt

November/december Lancering Fremsendelse af Kystplanlægger

November/
December (14 dage)

Hotline Dialog om kystplanlægger + spørgsmål

December Nyhedsbrev Lancering af Kystplanlægger



Overlevering 

Tretrins raket

1. Fysiske møder i november 2020
• Præsentation og afprøvning af 

Kystplanlægger

2. Release

3. ”Hotline”
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Målgruppe
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Kommuner:
• Kontaktpersoner i kommunerne 
• Deltagerlisten fra undervisning 
• Planafdelinger 
• Natur- og miljøafdelinger
• KL

Øvrige målgrupper:
• Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Arkitektforeningen, 

Dansk Byplanlaboratorium, Realdania

Medier: 
• Pressemeddelelse, Ingeniøren, Teknik og Miljø

Hvem når vi ikke ud til?



Den gode overlevering
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Hvordan kan vi understøtte en god proces i forhold til overleveringen af 
Kystplanlægger?

Hvordan kan vi understøtte, at Kystplanlægger bliver anvendt?

Er der andet vi skal tænke over?


