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Stormflod 1872 – beskytter digerne nu?

Lolland oplevede 
igen i 2006 en 
stormflod, hvor 
vandet mange 
steder skyllede 
ind over land. 

I sommeren 2011 
oversvømmelser

fra ekstrem 
nedbør.
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Klimatilpasningsplan 2009 for Lolland Kommune 
peger på indsats inden for 3 områder

• Geografisk indsats (indenfor afgrænsede 

områder) 

• Indsats indenfor de forskellige sektorer –

koordinering igennem kommuneplanen

• Eksempelprojekter – internationale 

projekter
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Geografiske indsatsområder



5

Ideskitseprojekt for højvandsbeskyttelse ved 
Nakskov

• Sikring til kote 2,5

• Forslag til lokale løsninger 

omkring oversvøm-melsestruede

arealer

• F.eks:

• Forhøjelse af veje

• spuns

• diger

• porte

• Pris: 10-20 mio. kr.

5
25 mar 2010 Lollands Vand - Screening af landområder
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Ydø
området

Sydkysten af Lolland 
som 
eksempelområde:

Dige, områder under 
0. kunstig afvanding, 
nuværende og 
kommende 
feriebebyggelse, 
Femern Bælt

Helhedsplan for 
Sydkysten.
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Mulighedernes vand

Projektidé fra 
NIRAS
Hvor vandet 
bruges visionært 
for udvikling af 
turisme, 
rekreation, natur 
og miljø
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COWI 2009 – screening af Lolland i.f.t. 
oversvømmelser

Projektet omfatter:

•Fastlæggelse af nuværende og fremtidige 
højvandshændelser

•Opstilling af en generel hydrologisk model til 
kortlægning af oversvømmelsestruede arealer i 
forbindelse med højvande og ekstrem nedbør

•Vurdering af grundvandsstigning og 
saltvandsindtrægning

•Ideskitseprojekt for højvandsbeskyttelse ved Nakskov
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Klimatilpasningsplan
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Hvordan kan vi bruge portalen: Havvand på Land

• Udgangspunktet på Lolland er et andet end så mange 
andre, da vi allerede har en højvandsmodel – COWI 2009

• ’Havvand på land’ kan bruges som et grundlæggende 
værktøj for at vurdere, hvor der er brug for mere 
detaljeret kortlægning

• Grundværktøj i planlægning og sagsbehandling (Hvor 
skal der ikke bygges – hvor skal der tages særlige 
hensyn)

• Lokal viden skal ind i modellen, og der skal være 
mulighed for løbende justeringer.
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Hvad viser modellen?

• Vælge en vandstand og se områder, der kan blive oversvømmet ved 

denne vandstand. De blå (direkte) og gule (indirekte) 

• Få information om terrænhøjder. Du kan få tegnet højdekurver på kortet, 

og vælger du værktøjet [Z] og klikker på kortet, får du terrænhøjden på

stedet. 

• Få adgang til højvandsstatistikker. Du kan vælge at få de målestationer 

hvor der findes stormflodsstatistikker markeret på kortet. Ved at klikke 

på målestationerne, får du den maksimale vandstand ved en 20, 50 og 

100 års hændelse. Læs mere om højvandsstatistikker på

klimatilpasning.dk under "Kyst".

• Få information om de forventede stigninger i havniveauet. Du kan få

information om den forventede stigning i vandstanden .

http://fase2kort.klimatilpasning.dk/VisKort/SeaWater.aspx?baselayerdisps=Kort,Luftfoto&defaultbaselayer=Kort&overlaylayerdisps=Kommuner,Cases,H�jvandsstatstik,Kommunens Kommentar&overlaylayerstatuses=0,0,0,0&disclaimer=5&showdisclaimer=true&showlegend=true&showtoolbar=true&shownavigator=true&dynoverlaylayerdisps=ommuner,Cases,H�jvandsstatstik,Kommunens Kommentar,Vandstand,H�jdekurve&dynoverlaylayerstatuses=0,0,0,0,1,0
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Hvordan bruges modellen?
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Højdekurver – viser 0,5 m på hver side af den 
valgte
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Behov for løbende justering

Problemer med modellen på for eksempel Lolland:

• Opløsning i modellen – svært at se korrekte digekvoter –
beplantning/smalle diger

• Terrænændringer behov for løbende rapporteringer af 
ændringer (terrænmodel imellem 2005-2007)

• Tidsfaktor – oversvømmelse er normalt indenfor nogle timer, og 
den tager tid over land

• Alt under jorden er ikke med (kloark/rørføringer)

• Broerne – der er ikke altid gennemløb – uklart i hvilke

• Sluser – er de lukkede? Uklart hvilke.
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Eksempel Rødby Havn
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Eksempel Nakskov
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Spørgsmål?

Preben Hansen, e-mail: paha@lolland.dk

Kitty Sommer, e-mail: kiso@lolland.dk

mailto:paha@lolland.dk
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