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Faktaark: Klimasikring 

 

  

Klimaforandringerne medfører nye udfordringer for hele landet, herunder hele 

hovedstadsområdet. Flere steder i hovedstaden er der således risiko for oversvømmelser i 

forbindelse med stormflod eller store regnskyl. 

Kystbeskyttelse i hovedstaden 

Højvandshændelser, der er sjældne i dag, forventes at forekomme hyppigere de næste 100 år, og 

vil forårsage ganske betydelige oversvømmelser. Hvis hovedstaden ikke sikres tilstrækkeligt, kan 

en stormflod medføre store konsekvenser for både borgere, virksomheder samt forsyning og 

infrastruktur, ikke mindst i København. 

Det er grundejers ansvar at beskytte sig mod havet, men kommunerne kan igangsætte 

fællesprojekter, beslutte en finansieringsmodel, gennemføre myndighedsprocessen og opkræve 

grundejerbidrag til finansiering af projektet. Kommunerne i hovedstaden har allerede igennem 

en årrække arbejdet med kystbeskyttelse, og de efterspørger bistand og vejledning fra staten. 

På den baggrund vil regeringen etablere et dialogforum for stormflodssikring bl.a. mellem 

relevante kommuner og staten, herunder repræsentanter for statslige grundejere, som 

repræsenterer store samfundsmæssige beskyttelsesinteresser (fx Metroselskabet, By & Havn, 

DSB, Københavns Lufthavn og Vejdirektoratet). 

Regeringen vil som følge af principaftalen med Københavns Kommune anlægge Lynetteholmen i 

Københavns Havn, som endvidere skal bidrage til at beskytte hovedstaden mod stormflod fra 

nord. Dermed kan der bidrages til at løfte en af de betydeligste udfordringer med at beskytte 

hovedstaden mod oversvømmelser. 

Klimatilpasning i de grønne kiler 

Fingerplanen omfatter grønne kiler, der er større sammenhængende grønne områder tæt på 

byområder i fingerbyen. Sigtet med de grønne kiler er først og fremmest at sikre borgere i de 

tættere befolkede dele af hovedstadsområdet god adgang til større sammenhængende grønne 

områder. Herudover skal kilerne sikre plads til naturen.  

Men de grønne kiler kan også have et potentiale som arealer, der i stadig stigende omfang skal 

kunne håndtere bl.a. stigende nedbør, som skyldes klimaforandringer. 

På den baggrund vil regeringen nedsætte en arbejdsgruppe med eksperter og repræsentanter for 

relevante organisationer og kommuner, der inden udgangen af 2019 skal udarbejde en analyse af 

muligheder og udfordringer ved at bruge eksisterende og fremtidige grønne kiler til at øge 

hovedstadsområdets modstandsdygtighed over for øget nedbør, oversvømmelser fra havet og 

andre konsekvenser af klimaforandringer. 


