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Tværministerielle arbejde vedr. klimatilpasning, 
kystbeskyttelse mv, foråret 2017



Statslig risikoanalyse og vejledning

• ”Udarbejdelse af en landsdækkende vurdering af 
risikoen for oversvømmelse og kysterosion.”

• ”Den landsdækkende risikovurdering stilles til rådighed 
for kommunerne i form af kortmateriale og anden 
dokumentation.”

• ”Udarbejdelse af vejledende forslag til reduktion af 
risici med afsat i forebyggelse, beredskab og sikring, 
hvilket kan hjælpe kommunerne at få et overblik over 
spektret af forskellige løsningsmuligheder indenfor 
henholdsvis forebyggelse, beredskab og sikring, …”

• ”Kort- og dokumentationsmaterialet ajourføres hver 4 
år, …”



Risiko for oversvømmelse og kyserosion

Fare: Sandsynligheden for
at området bliver oversvømmet

Sårbarhed: Negative følger for 
menneskers sundhed, miljø, 

kulturarv og økonomisk aktivitet 
i det pågældende område

• Sandsynligheden for oversvømmelse (resultatet af fareanalysen) og
• de potentielle konsekvenser af oversvømmelse for mennesket og dets værdier (resultatet af 

sårbarhedsanalysen).



Kilde Rute Modtager

Risikokoncept



Gridbaserede risikokortlægning

Grid: 100 x 100 m
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Risikohåndtering tager udgangspunkt i …

Beskyttelse Parathed



Risikokort danner grundlag
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Inddeling af kyststrækningen efter tre niveauer
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• 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. 

Hoved-
strækning

Delstrækning 

Strategie-
strækning

Inddeling af Danmarks kyststrækning

• Baseret på risikokortlægning af hele 
kystzonen

• Metode for inddeling gælder for hele 
landet

• Resultater / forslag kan sammenlignes 
i hele landet



Vejledende forslag til strategisk risikohåndtering

• 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 
tidsperioder:
2020 – 2040
2040 – 2070
2070 – 2120 

• Forslagene til strategisk 
risikohåndtering suppleres med 
en liste af mulige tiltag, som 
kan anvendes for at opnå det 
strategiske mål



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



Hovedstrækninger (fx. J7 og S2)



Delstrækning Aabenraa Fjord (J7.7)



Delstrækning Aabenraa Fjord (fx. J7)



Tre tidsperioder

2020-2040 

2040-2070 

2070-2120 



Kystplanlægger’s anvendelsesmuligheder

Kortmateriale og vejledende forslag til strategisk 

risikohåndtering kan understøtte:

• prioritering af projekter i forbindelse med 

sagsbehandling og lokalpolitisk prioriteringer

• at få et grundlæggende overblik over de kyster, som 

man har

• planlægning, jf. planlovsændring

Adresse: www.kystplanlægger.dk

http://www.kystplanlægger.dk/


Ønsker, bemærkninger og kommunal 
kontaktperson

Laura Storm Henriksen: lsh@kyst.dk

Lone Møller Dupont: lmd@kyst.dk

Indtil 1. februar 2020!!!
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