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Forord
Stigende havvandstand og ændrede nedbørsmøn-
stre med bl.a. skybrud medfører, at der i dag sker
flere og større oversvømmelser med betydelige ge-
ner og økonomiske tab. 
Regeringen har derfor igangsat en national indsats 
for klimatilpasning. Som et led i denne, skal alle 
danske kommuner udarbejde forslag til en klima-
tilpasningsplan. 

væsen, Stevns Kommune (Plan, Natur & Miljø), 
borgerne og eksterne rådgivere for at sikre, at al 
viden kommer i spil, at der trækkes på al faglig 
ekspertise og for at sikre en efterfølgende optimal 
implementering. 

Ansvaret for de ”afhjælpende” tiltag i forhold til kli-
maforandringerne ligger på mange skuldre. Stevns 
Kommune har ansvaret for en fornuftig planlæg-
ning og for at beskytte egne værdier og ejendom-
me. Det samme gælder den enkelte grundejer, der 
må træffe beslutning om, hvad der skal gøres på 
egen matrikel for at passe på sin ejendom.

Med Klimatilpasningsplanen får vi en mulighed 
for at kunne fremtidssikre vores kommune og få 
mindst mulige skader ved stormflod eller skybrud. 
Vi laver planen fordi det er for dyrt at lade være.

Borgmester
Mogens Haugaard Nielsen

Skybrud er en betegnelse for et kortvarigt, 
men meget kraftigt regnvejr. DMI definerer 
det som ”mere end 15 mm nedbør på 30 mi-
nutter”. I forbindelse med skybruddet den 2. 
juli 2011 faldt der i København op mod 100 
mm på 1 time. 

N

Klimatilpasningsplanen skal bl.a. medvirke til at 
kvalificere den fysiske planlægning, så de øgede 
vandmængder ikke kun bliver en trussel men også 
en mulighed for at skabe kvalitet. Det kan blandt 
andet ske ved at skabe byrum, hvor vand er et 
aktiv.

Stevns Kommune ønsker, at kommunens borge-
re skal føle sig trygge i forhold til de forestående 
ændringer i klimaet. En enig Kommunalbestyrelse 
i Stevns Kommune godkendte i februar 2012 en 
strategi, der har udgjort grundlaget for skabelsen 
af nærværende Klimatilpasningsplan. Klimatilpas-
ning handler om, hvordan vi forebygger skader og 
gener af klimaforandringer som fx de hyppigere og 
kraftigere skybrud. Klimatilpasning har også fokus 
på, hvordan vi i højere grad kan fremme, at ”hver-
dagsregnen” bliver håndteret på overfladen i ste-
det for at belaste kloakken.

Kortlægningen er en vigtig hjørnesten i kommu-
nens videre arbejde med klimatilpasningen og gi-
ver allerede nu et billede af, hvor der kan opstå 
problemer.

Klimatilpasningsplanen er udarbejdet i et tæt sam-
arbejde mellem Stevns Forsyning, Stevns Brand-

For ordforklaring og baggrundsinformation se Klimatilpasnings-

strategien, der  blev politisk godkendt i februar 2013. Den er 

tilgængelig via kommunens hjemmeside under Klima & Energi 

- Klimatilpasningsplan. Desuden kan anbefales hjemmesiden: 

Klimatilpasnings.dk .
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1.
Klimaprognoser

Stevns Kommune baserer al fremadrettet klima-
tilpasning på statens udmeldinger og anbefalin-
ger. Klimastrategien er baseret på den viden og 
de forudsigelser, som har været tilgængelige me-
dio 2013. Det forventede klima i Stevns Kommune 
indenfor de kommende hundrede år, kan kortfattet 
beskrives som følger:

Mere regn
Vi får mere regn om vinteren og mindre om som-
meren. Om sommeren får vi både tørkeperioder og 
kraftigere regnskyl.

Højere havvandstand
Havvandstanden forventes at stige mellem 0,3 og 
1,0 m over de næste 100 år. 

Ændret vandføring i vandløb
Vandføringen i vandløb forventes at ændres, så der 
kommer mere vand i vinterperioden og mindre om 
sommeren. Der vil være større sandsynlighed for 
sommerudtørring samt for oversvømmelser ifm. 
de våde perioder (både sommer og vinter).

Ændret grundvandstand
De ændrede nedbørs- og fordampningsforhold, vil 
påvirke grundvandstanden. Lokalt kan der ske en 
stigning, som kan medføre afvandings- og dyrk-
ningsproblemer.

Mildere vintre
Vintrene vil blive mildere og fugtigere. Det betyder, 
at planternes vækstsæson kan blive forlænget.

Varmere somre
Somrene bliver varmere, og der kan komme flere 
og længere hedebølger.

Mere vind
Vi kan forvente flere kraftige storme.

Større skydække
Vi får generelt et svagt stigende skydække og stig-
ningen vil være størst om vinteren.

Baseret på www.klimatilpasning.dk

* I vurderingen af den faktiske ændring i havvandstanden er medtaget den forventede landhævning i Stevns Kommune. 
** Der er stor usikkerhed på havspejlsstigningen og IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) har vurderet stigningen 
til et sted mellem 0,26 og 0,82 cm i 2100.
*** Ændringer i terrænnært grundvand er meget afhængig af lokale forhold, herunder jordbund og afvanding. Resultaterne er 
fremkommet ved en modellering af den fremtidige havvandsstand ved en stigning af havvandsspejlet på 0,8 meter i år 2100.

Forventet fremtidig klimaudvikling for Stevns Kommune
År 2013 2110
Temperatur Grader ¤C - + 2,2 - + 3,1 
Regn intensitet, 10 års regn
Regn intensitet, 100 års regn

Faktor 1,0
1,0

1,3
1,4

Maks. vandføring i vandløb Faktor 1,0 1,3 
Havvandsstand*
Højvande, 10 års hændelse
Højvande, 20 års hændelse
Højvande, 100 års hændelse

Kote

(DVR90)

0,04 m
1,33 m
1,40 m
1,57 m

0,91 m
2,20 m
2,27 m
2,44 m**

Grundvand*** Ændring - 0,2 til 2 meter  afhængig 
af de lokale forhold
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2. 
Introduktion 

2.1 Generelle udfordringer på Stevns 
som følge af klimaændringerne
Stevns Kommunes indsats for klimatilpasning af-
spejler de konkrete udfordringer, som klimaæn-
dringerne stiller i kraft af voldsomme skybrud, 
mere regn i hverdagen og stigende havvandstand. 
Udfordringerne er forskellige alt efter om det er 
by- eller åbentland-problematikker. 

2.1.1 Byområder
De ændrede nedbørsforhold vil medføre et øget 
pres på byernes kloaksystemer og betyde, at al-
lerede eksisterende afvandingsproblemer forvær-
res. Der er udarbejdet skybrudkort for hele Stevns 
Kommune og der er beregnet oversvømmelser for 
følgende udvalgte byer, hvor regnvand opsamles 
enten via fælles kloarkering eller separatkloake-
ring: Store Heddinge, Hårlev, Strøby Egede, Rød-
vig, Valløby og Strøby. Først er der opstillet en be-
regningsmodel (såkaldt Mike Urban) og siden hen 
er der lavet oversvømmelseskort via MIKE FLOOD 
for at identificere områder der kan blive oversvøm-
met. Kortene viser, at  der allerede i dag er kapa-
citetsmæssige problemer i flere af byområderne, 
fordi kloaknettet ikke er dimensioneret til eks-
tremhændelser. Efterhånden som nedbøren bliver 
kraftigere, vil disse problemer øges, hvis der ikke 
gøres noget aktivt for at forhindre det. Enten ved 
at forbedre kapaciteten, eller ved at reducere den 
vandmængde, der skal ledes bort gennem kloak-
ken. 

2.1.2 Det åbne land
I takt med det stigende grundvand og den øgede 
vinternedbør vil der i fremtiden opstå flere udfor-
dringer i forbindelse med arealudnyttelse i lavnin-
ger og ådale, det vil sige områder, der naturligt 
fungerer som bassiner.

De ændrede nedbørsforhold vil medføre, at sand-
synligheden for vandløbsoversvømmelser øges, 
både i sommer- og vinterperioden.

2.1.3 Kysten
Store dele af Stevns berøres ikke af den stigende 
havvandstand grundet klinten, men der er en øget 
sandsynlighed for oversvømmelser af byområder 
som ikke skærmes af klinten som fx kystområdet 
ved Strøby Egede og Rødvig Havn. 

2.1.4 Sommerhusområder
Kommunens sommerhusområde ved Strøby La-
deplads ligger på dårligt afvandede arealer, tillige 
med at det er lavtliggende. Den stigende havvand-
stand vil sammen med den øgede regnmængde 
forhøje grundvandsindtrængningen.   

2.2 Kortlægning 
Klimatilpasningsplanen er en samlet kortlægning 
af, hvor sandsynligheden for oversvømmelser i 
Stevns Kommune er størst, og hvor oversvøm-
melserne vil have de største værdimæssige konse-
kvenser (afsnit 3). 

Kombinationen af disse to forhold (sandsynlighed 
og konsekvens) er samlet i en risikokortlægning 
(afsnit 4). Via risikokortlægningen er der foretaget 
en prioritering af indsatsen der er udmøntet i en 
handleplan (afsnit 8). 

Handleplanens første 4 år definerer helt konkre-
te initiativer. For de efterfølgende år indeholder 
planen prioriterede områdeindsatser. Fra og med 
Kommuneplan 17 vil nye tiltag i klimatilpasnings-
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Serviceniveauet er fastsat ud fra en kombination af 
sandsynlighed og konsekvens. 
Nettogevinsten ved at tilpasse til forskellige gen-
tagelsesperioder er beregnet ud fra to scenarier:

”Do nothing” - Der iværksættes ikke klimatiltag - 
risikoen kan tolereres

”Klimasikring” - Risikoen kan ikke tolereres og der 
gennemføres derfor tiltag, der kan sikre op til en 

regningerne for Store Heddinge, Hårlev, Strøby 
Egede, Rødvig, Valløby og Strøby er der regnet på 
tiltagsomkostningerne ved klimatilpasningstiltag.

På grafen nedenfor illustreres den samfundsøkono-
miske analyse. Analyse viser, at nutidsværdien af 
skader ved skybrud i disse byer, hvis der ikke gøres 
noget, vil være ca. 195 mio. kr. over de næste 100 
år. Tiltagsomkostningerne (den grønne linje) stiger 
med gentagelsesperioden. For en 20 års gentagel-
sesperiode vil der dog være en nettogevinst ved at 
tilpasse, mens det ikke kan svare sig at tilpasse til 
meget store hændelser. Dette fordi skadesomkost-
ningerne ikke ”er store nok” i de 6 byer i kommu-
nen til at betale for udgiftstunge løsninger, modsat 
f.eks. større og mere tætbebyggede byer som Kø-
benhavn1. 

Skades-
    omkostninger

Sandsynlighed

Lav Medium Høj

Lav
Risiko 

kan tolereres
Risiko 

kan tolereres

Medium
Risiko 

kan tolereres
Risiko kan 

ikke tolereres

Høj
Risiko kan 

ikke tolereres
Risiko kan 

ikke tolereres

N 20, 50 eller 100 års hændelse er den døgn-
nedbør, som man kan forvente forekommer 
én gang hvert 20, 50 eller 100 år. 

bestemt gentagelsesperiode, eksempelvis 20, 50 
eller 100 års hændelser.
Der er regnet i nutidsværdier over 100 år og der er 
således taget hensyn til diskontering af fremtidige 
gevinster og omkostninger. Der er i beregningen 
forudsat, at tiltagene implementeres over de næ-
ste 20 år.

2.3.1 Skybrud 
 (kloakerede områder)
Med afsæt i MIKE FLOOD oversvømmelses-be-

Figuren viser beregninger på skybrud i de seks regvandskloake-
rede byer: Store Heddinge, Hårlev, Strøby Egede, Rødvig, Vallø 
By og Strøby. 
Tiltagsomkostninger (blå), skader efter tiltag (rød) samt net-
togevinsten (grøn) ved forskellige gentagelsesperioder.

Tiltag (rød) skal læses i sammenhæng med den tiltagsomkost-
ninger (blå). Tiltagsomkostninger, viser hvad det vil koste i nu-
tidskroner at sikre til de forskellige gentagelsesperioder.

Den røde viser, hvad skader, der sker selvom der er sikret, vil 
koste i nutidskroner (hvis der f.eks. kun er sikret til en 20 års 
hændelse, vil der stadig være en udgift til hændelser større end 
en 20 års). Den grønne viser nettogevinsten og den viser at der 
er en positiv gevinst ved at sikre til en 20 års hændelse.

planen blive en del af kommuneplanen. 

2.3 serviceniveau

1Da der kun er regnet MIKE FLOOD op til en 100 års regn, vi-
ser grafen, at der ikke vil være skadesomkostninger hvis der 
tilpasses til en 100 års regn. Dette er selvfølgelig ikke korrekt 
og flere beregninger vil kunne forbedre analysen. 
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Figuren viser beregninger på stormflod. Beregningerne tager 
afsæt i hele Stevns Kommune. Af figuren ses tiltagsomkostnin-
ger (blå), skader efter tiltag (rød) samt nettogevinsten (grøn) 
ved forskellige gentagelsesperioder.

grundet usikkerhed om faktiske skader, ændret ad-
færd, omfang af klimaændringerne og omfang af 
omkostninger til anlæg af de tiltag, som evt. ud-
føres.

2.3.3 Fastsættelse af serviceniveau 
 for klimatilpasning
I fælleskloakerede områder tillades det, at afled-
ningssystemet i gennemsnit hvert 10. år ikke kan 
håndtere en regnhændelse, så der opstår over-
svømmelse. For områder der er separatkloakeret 
er serviceniveauet sat til hvert 5 år.
10 års hændelsen ligger således indenfor forsynin-
gens serviceniveau, og derfor påbegyndes bereg-
ningerne ved 20 års hændelsen. For byerne er der 
regnet for  henholdsvis 5, 10, 20, 50 og 100 års 
hændelser. 20 års klimatilpasning viser sig som en 
gevinst og der er derfor god fornuft i at placere Kli-
matilpasningsplanens serviceniveau her.

2.4 Økonomi 
Finansiering af klimatilpasningsplaner kan ske via en 
række tiltag som det beskrive i de følgende afsnit. 

2.4.1 Forsyningsselskabet
Vandselskaberne har fået udvidet adgang til at 
medfinansiere anlægsprojekter, der kan bidrage til 
at undgå oversvømmelser af kloakkerne. Det giver 
mulighed for at tænke konstruktivt og kreativt, så-
dan at nye løsninger kan bidrage til at løse flere ud-
fordringer på samme tid – både billigere og bedre. 
Som noget nyt vil vandselskaberne f.eks. kunne 
medfinansiere anlægsprojekter, hvor:

› veje eller stier ombygges, så de kan bruges til af-
ledning af vand fra oversvømmelser, eller anlægges 
med belægninger, der tillader nedsivning.

2.3.2 Stormflod
Den samfundsøkonomiske analyse viser, at nutids-
værdien af skader ved stormflodsoversvømmelser 
over hele Stevns Kommune, hvis der ikke gøres no-
get, vil være ca. 465 mio. kr. over de næste 100 år. 
På figuren ses tiltagsomkostninger, skader efter 
tiltag, samt nettogevinsten ved forskellige genta-
gelsesperioder. Som det fremgår af grafen, er der 
størst gevinst ved at tilpasse systemet til en 100 
års hændelse. Tiltagsomkostninger er meget kon-
stante, dette skyldes at det er det samme dige som 
bliver hævet for hvert tiltag. Ydermere er der stort 
set ikke forskel på højvandsstatistikken for en 50 
og 100 års stormflod, hvilket kan forvirre billedet 
noget. Tendensen er dog entydig, nemlig at storm-
floder kan have enorme konsekvenser, og at det 
derfor godt kan betale sig at sikre til et højt niveau.

Det skal ydermere bemærkes, at alle diger er reg-
net under ét. Dvs. der ikke er gjort forskel på pri-
vate og evt. offentlige diger.

Det er vigtigt at bemærke, at tallene er usikre, og 
at mindre ændringer i datagrundlaget kan ændre 
resultaterne. Dette forhold er ikke mindst relevant 
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› vandløb udvides og opstemmes opstrøms byarea-
ler for at sikre større kapacitet.

› rekreative arealer kan anlægges eller ombygges 
til opsamling eller nedsivning af store mængder 
regnvand, f.eks. sænkede græsområder eller bold-
baner.

Det er en betingelse for medfinansiering, at det 
over for forsyningssekretariatet kan sandsynliggø-
res, at projektet  er økonomisk fordelagtigt i for-
hold til traditionelle, spildevandstekniske løsning.

2.4.2 Spildevandsplanen
Kommende projekter kan indarbejdes i kommunens 
spildevandsplan, der udarbejdes i tæt samarbejde 
mellem Stevns Kommune og Stevns Forsyning.

2.4.3 Fondsstøtte
Der er en række støtteordninger, hvor der er 
mulighed for at søge om tilskud til konkrete kli-
matilpasningsprojekter. Der er dels private støt-
temuligheder som fx Realdania, der er offentlige 
støttemuligheder som fx Puljen til Grønne Ildsjæle 
og der er EU-støtteordninger som fx LIFE+ og Ho-
rizon 2020. 

2.4.4 Samtænkning
Det er vigtig at de enkelte tiltag indtænktes i kom-
mende planer og projektet, således at der opstår 
mulighed for gode innovative løsninger der tillige 
kan være økonomisk fordelagtige. 

2.5 Kommuneplantillæg
Klimatilpasningsplanen  har status som et tillæg 
til Stevns Kommuneplan 2013. Planen er en sek-

torplan under kommuneplanen i lighed med kom-
munens øvrige sektorplaner. 

Klimatilpasningsplan

Kommuneplan

Vandfor-
syningsplan

Spildevandsplan

BeredskabsplanVandhandleplan

Vandløbs 
regulativer

Indsatsplaner
Grundvand

På figuren ses en oversigt over de planer, hvor 
Klimatilpasningsplanen indgår, eller som har be-
tydning for, hvordan Klimatilpasningsplanen kan 
udformes.

Klimaforandringerne skal indarbejdes i kommu-
neplanlægningen, således at tiltagene bliver fore-
byggende. Det sikrer mod fremtidige tab og ska-
der uden de store investeringer (afsnit 6). 
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3.
Udført kortlægning

Område Undersøgelse

Generelt

- Kort over registrerede oversvømmelsesproblemer (COWI, 2011)
- Indkomne forslag og idéer fra borgere og organisationer i idéfasen, bl.a. i 
forbindelse med borgermøde 28. maj 2013
- Risikokortlægning (COWI, 2013)

Kloak

- Spildevandsplanen 2012-20 (Rambøll, 2012) 
- Ledningsdatabase (Stevns Forsyning)
- Analyse af afløbssystem og hydraulisk modellering med MIKE FLOOD 
(MOE, 2013)

Det åbne land
- Skybrudskort (COWI, 2011)  
- Helhedsplan for Tryggevælde Ådal (Absolut Landskab, 2011)

Vandløb

- Oversvømmelses screening af ca. 16 km vandløb udover Tryggevælde 
Ådal, som blev kortlagt i 2011.
- ”Vandet i Ådalen” (COWI, 2011)
- Vandløbsregulativer (2000-2001)

Havet

- Stormflodsmodellering ved lave kyster som Strøby Egede, Strøby Lade-
plads, Magleby Skov og Dyrehave, Bøgeskov Havn samt Rødvig. 
- Vurdering af risiko for oversvømmelse af kystområder ved stormflod og 
stigende havvandsspejl nu og frem til 2100 (DHI 2013)
- Havstigningskort (COWI, 2011)

Grundvand
- Beregning af grundvandsstand i forhold til den ændrede nedbør og det 
stigende havvandsspejl.

Stevns Kommune og Stevns Forsyning har iværk-
sat en række undersøgelser, som alle har bidraget 
til at skabe overblik over oversvømmelsestruede 
områder. 

Kortlægningen skal ses som en screening, der gi-
ver et strategisk overblik over, hvor oversvømmel-

serne i fremtiden kan forventes. Når det kommer 
til konkrete indsatser er der behov for dyberegå-
ende analyser af årsag og følger, så indsatserne 
bliver præcise og målrettede. 

Sammen med eksisterende planlægning er der ud-
ført kortlægning af:
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3.1 Oversvømmelser fra regn, 
 spildevandskloakerede områder
Væsentlige funktioner ved afløbssystemer er at 
bortlede spildevand i byer og undgå forurening af 
recipienter fra afløbssystemets overløb. Det er dog 
ikke realistisk helt at undgå overløb i forbindelse 
med kraftige regnskyl, og det er heller ikke reali-
stisk at undgå oversvømmelser, men omfanget kan 
nedbringes til et niveau, der kan accepteres.

Kloaksystemerne i Stevns Kommune skal opfylde 
det serviceniveau, der er angivet i spildevandsplan 
2012-2020  i forhold til nedbørshændelser. Her ac-
cepteres stuvning til terræn (fyldte kloakker) og 
dermed oversvømmelse hvert 5. år i separatkloa-
kerede områder og hvert 10. år i fællessystemer. 
(Ifølge SKRIFT 27). 

Der er i efteråret 2013 opstillet modeller og ud-
ført MIKE FLOOD, der samlet har givet grundlag for 
beregninger for  de regnvandskloakerede byer på 
Stevns herunder Store Heddinge, Hårlev, Strøby, 
Strøby Egede, Rødvig og Valløby. 

MIKE FLOOD giver det bedste grundlag for at vur-
dere konsekvenser af ekstremregn i byområder.  
Det er detaljerede modelberegninger baseret på 
en model for kloaksystemet koblet med en model 
for terrænet. Her  beregnes, hvordan terrænover-
svømmelser vil udbrede sig under hensyntagen til 
den aktuelle kapacitet i kloakkerne.

Kortlægningen viser, hvilke byområder der bliver 
oversvømmet, når der kommer så meget regn, at 
det overstiger kloaksystemets kapacitet.

3.2 Oversvømmelser fra regn, 
 det åbne land
Skybrudskort® er anvendt til oversvømmelses-
kortlægning i det åbne land og mindre byer, ud-
arbejdet af COWI for Stevns Kommune. Kortet er 
GIS-baseret, og udgangspunktet er en hydraulisk 
tilpasset digital terrænmodel opdelt i et net af min-
dre celler. Resultatet angiver for hver enkelt celle, 
hvor mange millimeter afstrømning, der skal til, 
før den specifikke celle er vandfyldt. Analysen la-
der nedbøren strømme på overfladen og løbe til 
lavninger, og den beregner, hvor vandet fra ikke-
lavninger og vandfyldte lavninger vil strømme vi-
dere hen. Der tages således hensyn til, at vand fra 
små lavninger, der fyldes, løber videre til den næ-
ste lavning. Derved tilpasses sandsynligheden for 
oversvømmelse i overensstemmelse med virkelige 
hændelser. 

Af Stevns Kommunes ca. 68 km åbne offentlige 
vandløb er der blevet udført oversvømmelsess-
creening af ca. 16 km vandløb udover Tryggevæl-
de Ådal i 2011. De blev udvalgt udfra kendte pro-
blemer med oversvømmelser, eller hvis de ligger i 
bynære oversvømmelsestruede områder. Følgende 
vandløbsstrækninger har indgået i screeningen: 
Bækken, Storkerenden og Ellebækken.

Metoden bygger på en statistisk metode til be-
stemmelse af ekstreme vandføringer i både målte 
og umålte oplande kombineret med relativt simple 
metoder til at bestemme vandstande langs vandløb 
ud fra vandføringer med inddragelse af højdedata 
samt inter- og ekstrapolation af disse til ikke-målte 
strækninger i vandløb. Det sidste trin i evalueringen 
er en metode til at skabe et oversvømmelseskort i 
GIS ud fra de bestemte vandstande. Screeningen 
viser således de vandløbsnære oversvømmelser 
ved ekstreme nedbørshændelser eller tøbrud. 
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Kortlægningerne af oversvømmelser ved et frem-
tidigt ændret havvandsspejl og stormflod er udført 
af COWI med baggrund i Stevns Kommunes digi-
tale terrænmodel og udført for hele kyststræknin-
gen. Tryggevælde Ådal  er tidligere undersøgt og 
kortlagt i rapporten: Tryggevælde Ådal, Vandet i 
ådalen, før, nu og i fremtiden (COWI 2011) 

3.3 Ændret grundvand
Udviklingen i den generelle grundvandsstand er 
beregnet ved anvendelse af en MOODFlow-model 
for kommunen. Det er i beregningen forudsat, at 
havvandspejlet stiger 0,3 meter i 2050 og 0,8 me-
ter i 2100, og at nedbøren stiger 14 % frem mod 
2100. 

Grundvandskortlægningen bidrager til en overord-
net viden om de gradvise grundvandsændringer i 
Stevns Kommune. I risikokortlægningen er over-
svømmelser fra stigende grundvandsspejl ikke ind-
regnet. Der er også usikkerheden ved den øgede 
fordampning, som ikke er taget med i forudsæt-
ningen.

3.4 Oversvømmelser 
 over kommunegrænsen
Stevns Kommune vil tage ansvar i forhold til na-
bokommunerne Køge og Faxe Kommuner. Som 
udgangspunkt forventer vi ikke, at de oversvøm-
melser eller de klimaløsninger, som vil ske i Stevns 
Kommune vil få negativ betydning på vandbalan-
cen i de nedstrøms kommuner. I det omfang kon-
krete indsatser alligevel skulle kunne få betydning 
udover kommunegrænsen vil Stevns Kommune 
selvfølgelig optage dialog med nabokommunen.

Naturstyrelsen  har i en rapport udpeget Køge Bugt 
som risiko-område. Kystdirektoratet arbejder med 

en værdikortlægning incl. en modellering af storm-
flodsepisoder langs hele Køge Bugt. Det vil derfor i 
nogle sammenhænge være naturligt at indgå sam-
arbejde med Køge Kommune om kystsikring. 
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4.
Værdi- & risikokortlægning

Beregning og kortlægning (i kloakerede om-
råder og i det åbne land) af alle oversvøm-

melseshændelser fra havet, vandløb samt eks-
tremregn. Det være sig oversvømmede kloakker 
og vand, der strømmer på overfladen og samler 

sig i lavninger, eller som egentlige strømningsveje 
på overfladen ved forskellige situationer i dag og i 
fremtiden. 

Beregning og kortlægning af sandsynlighe-
den for oversvømmelse fra havet, ekstrem-

regn  og vandløb. 
En bestemt hændelse (f.eks. antal mm nedbør)  
målt  med en bestemt frekvens kaldes en gentagel-
sesperiode. Dvs. hvor ofte en given regnhændelse 
optræder. Ud fra dette defineres en 10, 20 eller 50 
års-hændelse (20 år hændelse = en hændelse, der 
statistisk set optræder hvert 20. år og derfor har 
sandsynligheden 0,05). Fremtidige gentagelsespe-
rioder er udregnet på baggrund af historiske genta-
gelsesperioder og er fremskrevet med en klimafak-
tor baseret på Naturstyrelsens anbefalinger.

1.

2.

Figuren illustrerer, hvordan 3 forskellige hændelsestyper og deres hyppighed kan sammenfattes til sandsynlighed, som sammen 
med værdien giver et billede af risikoen for store skader som følge af oversvømmelse.

Der er udført en kortlægning af risikoen for over-
svømmelse for hele Stevns Kommune. Kortlægnin-
gen udpeger de områder, hvor skadesomkostnin-
ger vil være størst i tilfælde af oversvømmelser og 
kombinerer dette med de mest oversvømmelses-
truede områder. På den baggrund kan områderne  
prioriteres økonomisk optimalt. Kortlægningen vi-
ser situationen i hhv. år 2013, 2050 og 2110. Ri-
sikovurderingen er opbygget omkring følgende ho-
vedaktiviteter:

1. 2.

3.4.
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Beregning og kortlægning af skadesomkost-
ningsværdi af alle områder i Stevns Kommune 

som evt. kan rammes af oversvømmelser.
Skadesomkostningerne ved oversvømmelse, be-
nævnt værdi, opgøres som en værdi opgjort pr. 
hektar (100x100 meter) på baggrund af de an-
vendte temaer, og udtrykkes i kroner, baseret på 

3.

Oversigt over anvendte temaer i værdikortlægning, med skadesomkostningsværdi pr. m² på baggrund af data fra Forsikring & 
Pension.

Beregning og kortlægning af risiko (findes 
ved at gange sandsynligheden for oversvøm-

melse med skadesomkostningsværdien i tilfælde af 
en oversvømmelse).

Tema Værdi ( kroner) pr. m2
Bebyggelse Industri og erhverv  1.000

Boliger 600
Sommerhuse  400
Kolonihaver  100
Offentlig og privat service 1.000

Anlæg Motorveje og primære trafikveje 45
Sekundære trafikveje  30
Andre veje  10
Jernbane og letbane 90

Kulturarv Kirker/Kapel  3.000
Kirkegård 300
Fortidsminder antal +10.000 til øvrig score

Natur NATURA 1 
§3 1

Hotspots Renseanlæg   +100.000 til øvrig score
Transformatorstationer (forsyningen, 
elselskab)  

+100.000 til øvrig score 

MR stationer (Naturgas) +100.000 til øvrig score 
Kildepladser / Boringer  +100.000 til øvrig score 
Vindmøller +100.000 til øvrig score
El- Gas- varmeværk, forbrændingsanstalt 
eller lignende 

+100.000 til øvrig score

Landbrug Høj bonitet  0,65
Middel bonitet  0,55
Lav bonitet 0,35

studie foretaget af Forsikring & Pension. De enkelte 
temalag er tildelt en værdi, og inden for hver celle 
beregnes, hvor meget de pågældende temalag ud-
gør af det samlede celleareal og dermed, hvilken 
værdi cellen repræsenterer. Vægtningen er baseret 
på temaer for bygninger, arealanvendelse, natur 
m.m.

4.
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Det er ikke muligt at sikre sig mod alle tænkelige 
regnhændelser. Uanset hvilke tiltag man gør for at 
sikre sig, så vil der altid være en risiko for et sky-
brud med større vandmængder end man har sikret 
sig mod. Det vil desuden være uforholdsmæssigt 
dyrt at sikre en kommune mod hændelser der sta-
tistisk kun forekommer yderst sjældent. Det gæl-
der derfor om at afpasse investeringerne med det 
udbytte som disse giver.

Sammenligner man omkostningerne ved skybruds-
skader med omkostningerne ved skybrudsanlæg, 
i en cost-benefit-analyse, synliggøres det, om der 
er gevinst eller et tab ved at udføre et skybruds-
anlæg. 

5.1 Analysen
COWI har for Stevns Kommune udført overordnede 
analyser af, hvor et fremtidigt kommunalt servi-
ceniveau for henholdsvis stormflod og ekstreme 
skybrudshændelser i kloakerede områder bør fast-
sættes. Serviceniveauet defineres i analysen på 
baggrund af  gentagelsesperioder (dvs. hvor hyp-
pigt en given nedbørs- eller stormflodshændelse 
indtræder).

Analysen undersøger, hvor klimatilpasningsinve-
steringerne sammenholdt med skadesreduktionen 
giver det størst mulige økonomiske udbytte, under-
søgt via en cost-benefit analyse, som klarlægger, 
om der er gevinst eller tab, ved at udføre tiltagene. 
Aanalysen er udført på baggrund af en tilsvarende 
analyse for Københavns Kommune i 2010, opdate-
ret i 2011.

Analysen anvender Stevns Forsynings MIKE FLOOD 
kortlægninger for 6 byer i Stevns Kommune: Store 
Heddinge, Hårlev, Rødvig, Strøby Egede, Strøby og 

5.
Serviceniveau for klimatilpasning

Valløby, herefter blot kaldet byerne. Stevns Forsy-
ning overholder serviceniveau for hhv. 5 og 10 års 
hændelser i separat- og fælleskloakerede områder. 
’Normalt’ serviceniveau for diger i Danmark er ca. 
50 års gentagelsesperiode.

Analysen forholder sig ikke til generelle kommuna-
le problemstillinger i forhold til eksempelvis, hvor 
langt Stevns Kommune skal gå for at afhjælpe en-
kelte lokale oversvømmelsesforhold, men giver et 
estimat på, hvor meget det kan svare sig at klima-
sikre i byområderne og langs kysten. 

5.1.1 Skadesomkostninger
Den udførte risikokortlægning er anvendt til op-
gørelse af skadesomkostninger, hvor skadesom-
kostningerne ved forskellige hændelsestyper og 
gentagelsesperioder er trukket ud af risikokortlæg-
ningen. I de to tabeller nedenfor ses de udtrukne 
skadesomkostninger i år 2110.

Gentagelsesperiode Skadesomkostninger (kr)
5 år 21.801.096
10 år 27.543.032
20 år 35.209.571
50 år 45.652.447

100 år 54.205.216
Beregnede omkostninger for forskellige gentagelsesperioder 
ved skybrud i de 6 byer.

 

Gentagelsesperiode Skadesomkostninger (kr)
5 år 14.012.809
10 år 15.996.976
20 år 17.479.128
50 år 18.503.458
100 år 18.503.458

Beregnede omkostninger for forskellige gentagelsesperioder 

ved stormflod.
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5.1.2 Tiltagsomkostninger
Omkostningerne ved tilpasningsløsningerne er 
fundet ved en kombination af GIS analyse og er-
faringstal. Først er kun de værst oversvømmede 
områder valgt ud. For kraftige skybrudshændelser 
er der efterfølgende defineret en løsningstype for 
hvert oversvømmet område, som er optalt i GIS ud 
fra en definition med en basispris pr. meter. 

Løsningstyperne er nedenstående. Transport af 
overfladevand til..
› Nærliggende vandsystem
› Eksisterende åbne bassiner
› Kysten/havet
› Grønt område
› Betonbassin

Som sikring mod stormfloder, er der regnet med 
en fast digepris pr. meter og med GIS analyse er 
det estimeret, hvor der skal etableres diger, for at 
undgå oversvømmelser ved forskellige gentagel-
sesperioder (stormflodsintensiteter).

Figur nedenfor viser et eksempel på en fiktiv løs-
ning, hvor en kraftig oversvømmelse i Strøby Ege-
de foreslås transporteret til kysten.
I eksemplet nedenfor er der regnet med en fast pris 
på etablering af en kontraklap, og på længden af 
den ledning eller overfladeløsning, som leder van-
det ud i havet. Beregningerne er udført for Store 
Heddinge, Hårlev, Strøby, Strøby Egede, Rødvig og 
Valløby samt for hele kystlinjen.
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Forsyningens serviceniveau 
jvf. Spildevandsplanen
serviceniveau for hhv.
5 og 10 års hændelser i separat- 
og fælleskloakerede områder.

Serviceniveau for Kommunens 
klimatilpasning jvf. 
Klimatilpasningsplanens
serviceniveau for 20 års hændelser

Nedbør (intensitet og mængde)

Serviceniveau

Oversvømmelser 
kan/vil forekomme

Indsats (fremadrettet)

.
.

Rednings-beredskabet
jvf. Beredskabsplaner

5.2 Det fremadrettede serviceniveau
Stevns Forsyning overholder serviceniveau for hhv. 
5 og 10 års hændelser i separat- og fælleskloa-
kerede områder. Dette sikrer ikke kun maksimal-
afstrømningskapacitet, men også at afstrømnings-
systemerne fungerer optimalt ved mindre regn. 
Vandløb har behov for en minimumsvandføring 
så dyre- og planteliv kan bevares. Der garanteres 
imod oversvømmelser på det eksisterende grund-
lag, hvis driften af systemerne i øvrigt er i orden. 

De eksisterende afløbssystemer er ikke dimensio-
neret til de ændrede og mere intense regnvejrs-
hændelser, der forventes som følge af klimaæn-
dringerne. Det er derfor nødvendigt, at der tænkes 

i anderledes løsninger til opmagasinering af vand 
eller opgradering af de eksisterende systemer. 

I de regnvandskloakerede områder ledes regnvand 
i dag, så det hurtigst som muligt til kloaksystemet 
og derfra videre til vandløb, søer og hav. Fremover 
vil det være nødvendigt i højere grad at håndtere 
vandet, hvor det falder, ved nedsivning, fordamp-
ning, midlertidig opmagasinering mv. 

Figuren ovenfor illustrerer hvordan disse tiltag vil 
kunne håndtere vandet i normalsituationer, men 
der vil være ekstreme vejrhændelser der resulte-
rer i oversvømmelser, og her vil Beredskabsplanen 
træde i kraft (se afsnit 5.3). 
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Serviceniveau Spildevandsplan Klimatilpasningsplan

Kloakeringstype Stevns Forsyning Stevns Kommune

Fælleskloakeret Hvert 10. år må der ske opstuv-
ning til terræn 

Egentlige klimatilpasningsprojekter i udpegede områder i 
klimatilpasningsplanen skal minimum anlægges så de kan 
håndtere bassinkapacitet/afledning af regnvand svarende til 
en 20 års nedbørshændelse. 
Lokale løsninger som vejbump, forhøjet kantsten mv. undta-
get. 

Separatkloakeret Hvert 5. år må der ske opstuv-
ning til terræn 

Egentlige klimatilpasningsprojekter i udpegede områder i 
klimatilpasningsplanen skal minimum anlægges så de kan 
håndtere bassinkapacitet/afledning af regnvand svarende til 
en 20 års nedbørshændelse.
Lokale løsninger som vejbump, forhøjet kantsten mv. undta-
get. 

Det åbne land Gennemførselse af egentlige klimatilpasningsprojekter i 
udpegede områder i klimatilpasningsplanen med variabel 
dimensionering alt efter projekt og finansiering 

Det fremtidigt kommunale klimaserviceniveau ta-
ger højde for klimaforandringerne med voldsom-
mere og hyppigere skybrud. 

Når det regner mere end Forsyningens system er 
dimensioneret til, kan oversvømmelser afhjælpes 
ved, at der foretages klimatilpasningstiltag. Disse 
kan være permanente som f.eks. høje kantsten i 
byer, som sikrer, at vandet afledes på veje eller 
lignende, overløb til grønne områder, etablering af 
dæmninger mv. Tiltagene kan også have karakter 
af at være ikke permanente som f.eks. sandsække, 
mobile pumper og dæmninger mv. Sådanne tiltag 
vil primært være beskrevet i Beredskabsplanen. 

5.3 Redningsberedskabet 
Redningsberedskabets opgave er at forebygge, be-
grænse og afhjælpe skader på personer, ejendom 
og miljøet ved ulykker og katastrofer. 

Ifølge beredskabsloven skal kommunerne udar-
bejde plan for kommunens beredskab. Planen skal 
bygge på identifikation og analyse af de lokale ri-

sici, og på dette grundlag fastlægger kommunal-
bestyrelsen et serviceniveau for redningsberedska-
bets dimensionering (RBD).

Den kommunale beredskabsplan (niveau 1) fast-
sætter et serviceniveau for kommunens drift ved 
utilsigtede hændelser. 

Teknik & Miljø centrets beredskabsplan beskriver 
de indsatstiltag der iværksættes i de risikoområder, 
hvor det vælges at klimasikre. Herunder kan red-
ningsberedskabets materiel med fordel indgå som 
en del af centrets beredskabsplan.

Det skal bemærkes at redningsberedskabets di-
mensionering alene er i forbindelse med ulykker og 
katastrofer og ikke i forbindelse med en klimatil-
pasningsplan. Derimod giver det god mening at an 
vende materiel og personel fra redningsberedska-
bet i akutfasen i forbindelse med skader på miljøet.
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6.
Fra kortlægning til handleplan

endvidere væsentligt at synliggøre ansvarsforhold 
relateret til klimatilpasning, beredskab mm. Hvad 
er kommunens hhv. forsyningens opgave og an-
svar og hvilke dele er borgernes eget ansvar.

6.1 Kommunens ansvar 
Stevns Kommune har ansvar for alle fælles anlæg, 
offentlige arealer, kommunale veje, kommunale in-
stitutioner samt offentlige ledningsanlæg. Brand-
væsenet, Politiet og Stevns Redningsberedskab har 
ansvaret for at pumpe vand væk fra kritiske offent-
lige steder, omlægge trafikken og tage hånd om 
vitale dele af den kommunale service. Brandvæsen 
er ydermere ansvarlig for at yde en forsvarlig akut 
indsats, hvis uheldet eller hændelsen er til fare for 
mennesker, samfundsmæssige værdier eller mil-
jøet. Der vil ofte være behov for en prioritering af 
indsatserne, således at situationer, hvor menne-
sker er i fare, har førsteprioritet. 

6.2 Grundejerens ansvar 
En grundejer/ husejer, virksomhedsejer m.fl. — 
har selv ansvaret for den del af kloaksystemet, der 
ligger på egen matrikel. Det gælder, hvad enten 
der er tale om fælleskloakering, hvor spildevand 
og regnvand håndteres i ét rør, eller der er tale om 
separatkloakering, hvor regnvand og spildevand 
holdes adskilt i to rør. 
 

6.3 Forsyningens ansvar 
Stevns Forsyning har ansvar for afledning af den 
del af regnvandet, som ledes til forsyningens led-
ningsnet og som ledningsnettet har kapacitet til.
Forsyningen har altså eksempelvis ikke ansvaret 
for vand i kældre, det er ejerens eget ansvar. Det 
gælder såvel spildevand som regnvand. 
Stevns Forsynings kloaksystem skal have en ka-
pacitet, så det lever op til det serviceniveau, der 

Klimatilpasningsplanen har status som et tillæg til 
Kommuneplan 2013. Kommuneplanen revideres 
normalt hvert fjerde år, men kan ændres i den mel-
lemliggende periode med et kommuneplantillæg. 
Med dette kommuneplantillæg bliver klimaforan-
dringerne indarbejdet i kommuneplanlægningen 
og således forbygget. 

Stevns Kommune ønsker, at kommunens borgere 
skal føle sig trygge i forhold til klimaforandringer-
ne. Det er Stevns Kommune mål at sikre at klima-
tilpasningsplanen kvalificerer den fysiske planlæg-
ning, så de øgede vandmængder ikke kun bliver en 
trussel, men også en mulighed for at skabe kvali-
tet. 

Det er væsentligt at risikoen for oversvømmelse 
minimeres. Dette kan gøres ved at vurdere såvel 
den stedlige hydrologi og jordbundsforholdene i 
forbindelse med den fremtidige planlægning. For-
stået på den måde at der ikke planlægges nye by-
områder eller nyt byggeri på steder, hvor der med 
stor sikkerhed kan påregnes, at der med sikker-
hed vil blive hyppige oversvømmelser. I landområ-
det kan der ved valg af byggekoter og placering af 
anlæg tages forbehold for, at minimere skaderne 
på bygningerne. Mange løsninger til reduktion af 
de fremtidige oversvømmelser skal søges ved at 
sammentænke problemstillinger relateret til klima, 
vandmiljø, byudvikling, afløbssystemer mm. End-
videre vil det ofte være muligt at implementere 
rekreative forhold, sundhedsfremmende tiltag o.a. 
Dette stiller store krav til planlægningen og samar-
bejdet på tværs i kommunen og på tværs af kom-
munerne.

Det er afgørende for Stevns Kommune, at arbej-
det med klimatilpasning udføres i samarbejde med 
Stevns Forsyning, samt at informere og inddrage 
lokale borgere, institutioner og foreninger om kli-
maforandringer, -tilpasninger og -initiativer. Det er 
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er fastsat i kommunens spildevandsplan. Klimatil-
pasningen af kloaksystemet drejer sig om, hvordan 
regnvandet skal håndteres, når regnen er krafti-
gere end hvad Stevns Forsyning er forpligtet til at 
håndtere ifølge spildevandsplanen. Det er ikke mu-
ligt at udbygge kloaksystemet, så det kan klare en 
hvilken som helst regn. Det vil kræve meget store 
rør og bassiner og være en al for dyr investering. 

6.4 Planproces
Klimatilpasningsplanen er med dette kommune-
plantillæg koblet til kommunens løbende planpro-
cesser med en grundlæggende stillingtagen i hver 
byrådsperiode, samt til samspillet med statens og 
regionernes planlægning såsom vand- og naturpla-
ner og regionale udviklingsplaner. 
Ved at indarbejde klimatilpasningsplanen i kom-
muneplanen udnyttes også planlovens virkemidler, 
herunder ved administration af sektorlovgivningen 
og ved brug af de nye muligheder for klimalokal-
planer. 

6.5 Sektorplaner
Sektorplaner, som spildevandsplan og vandhand-
leplan skal klimatilpasses. Det er muligt med den 
nuværende lovgivning at forsyningen kan søge for-
syningssekretariatet (Forsyningssekretariatet fast-
sætter individuelle prislofter for vandselskaber og 
spildevandsselskaber) om tilladelse til takstforhø-
jelse til anlæggelse af klimatilpasset anlæg, der er 
billigere end traditionelle løsninger såsom rørbas-
siner, større kloakker m.v. Der skal arbejdes med 
løsninger, som ikke bare sikrer kloaksystemets 
daglige funktion, men i ligeså høj grad tilgodeser 
forholdene ved ekstreme hændelser og forsøger 
at imødekomme truslen med en hensigtsmæssig 
planlægning og udformning af anlæg. 

6.6 Vandplaner 
Vandplanerne, der er i høring indtil den 22. decem-
ber 2013, er ikke klimasikret, men staten har med-
delt at kommende vandplaner vil inddrage klima-
forandringer i de fremtidige tiltag og virkemidler.

6.7 Lokalplaner
Indholdet af klimatilpasningsplanen kan få indfly-
delse på bestemmelserne i de fremtidige lokalpla-
ner.
”Klimalokalplaner: Ændringen af planloven, der 
trådte i kraft den 1. juli 2012, giver kommunerne 
mulighed for at fastsætte bestemmelser i lokalpla-
ner, der er planlægningsmæssigt begrundet med 
klimatilpasning eller forebyggelse af forurening”.
Kilde: Planlovens §15 stk. 1.
Udvidelsen af de planlægningsmæssige begrun-
delser supplerer de hidtidige muligheder for at be-
grunde lokalplanbestemmelser med arkitektoniske 
eller funktionelle hensyn.
I lokalplanprocessen vil Stevns Kommune bruge 
klimakortene til at vurdere, om der skal tages hen-
syn til klimaforandringerne, fx ved at stille krav 
om lokal afledning af regnvand, udpege arealer til 
oversvømmelse, fastsætte sokkelkote for byggeri 
og lignende. Ved udarbejdelse af lokalplaner skal 
sokkelkoteværdi og biofaktor så vidt muligt indar-
bejdes. Så vidt det er muligt, skal overfladevand 
håndteres og indtænkes synligt for at opnå rekrea-
tive områder.

6.8 Fremtidens Klimatilpasning 
 på Stevns
Med baggrund i kortlægninger og risikokortlægnin-
gen, er er der udpeger 13 områder samt det åbne 
land.  Til hvert område er der udarbejdet en beskri-
velse af de prioriterede indsatser samt en tilhøren-
de handleplan se afsnit 7, Udpegning på baggrund 
af kortlægning og afsnit 8, Handleplan. 
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7.
Udpegning på baggrund af kortlægning

Baseret på de udførte kortlægninger og risikokort-
lægningen er der udpeget indsatsområder for  kli-
matilpasning. Udpegningerne er generelle og over-
ordnede og det forudsættes, at der forud for alle 
klimatilpasningstiltag, som fremgår af nedenståen-
de udpegning og beskrivelse, skal udføres  detail-
undersøgelser før der vælges specifikke løsninger 
og iværksættes arbejde. Sådan, at det er de rigtige 
løsninger, der vælges. Endvidere skal løsningerne 
vægtes i forhold til kommunens serviceniveau for 
klimatilpasning og herunder initiativ til dialog med 
grundejerforeninger og borgere om lokale løsnin-
ger.

7.1 Hotspots
Et hotspot er defineret som et sted, en bygning 
eller et område som vurderes som værende sær-
ligt følsomt for oversvømmelser. I særligt følsom-
me områder, som vigtig infrastruktur, bygninger 
og andet kan kommunen ønske at hæve service-
niveauet og dermed skærpe kravene til regn- og 
spildevandshåndtering.

Kendte områder på Stevns, hvor oversvømmelser 
så vidt muligt skal undgås:

- Tingvejen, broen over Tryggevælde Å
- Rådhuset, Store Heddinge

7.2 Prioriteringen i udpegninger 
Som et redskab til prioritering af de fremtidige kli-
matilpasningsindsatser i Stevns Kommune er ud-
arbejdet tabsopgørelser for alle byer på baggrund 
af den udførte risikokortlægning. For de byer, hvor 
der ikke er udført MIKE FLOOD er oversvømmel-
seskortlægningen beregnet på baggrund af Sky-
brudskort®.

Ud fra risikokortlægningen, udført af COWI for 
Stevns Kommune i efteråret 2013, er det pr. om-
råde gjort op:
- hvor stor den samlede værdi er
- værdi pr. m²
- samlet risiko 2013 (tab pr. år)
- samlet risiko 2013 pr. m²
- samlet risiko 2050 (tab pr. år)
- samlet risiko 2050 pr. m²
- samlet risiko 2113 (tab pr. år)
- samlet risiko 2113 pr. m²
- den procentvise stigning mellem 2013, 2050 og 
2113. 

Der er på baggrund af dette blevet udpeget 13 om-
råder. Det er de områder, hvor der er størst om-
kostning ved oversvømmelse. 
 
Store Heddinge
Hårlev
Strøby Egede
Rødvig
Strøby Ladeplads
Hellested
Valløby
Strøby
Klippinge
Havnelev-Boestofte
Lyderslev
Magleby
Holtug

Desuden er det åbne land blevet udtaget som et 
selvstændigt punkt. 
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Risikokort 2110 - udpegninger

Risikokort 2013 - udpegninger



29Stevns Kommune

7.3 Store Heddinge
Illustrationerne på de kommende sider viser de modellerede oversvømmelser for en 100 års-nedbørs-
hændelse i 2050 for Store Heddinge udarbejdet af Stevns Forsyning, samt udsnit af risikokort i 2013 og 
2110.

Beregnede oversvømmelser i kloaksystemet ved en 100 års nedbørshændelse i 2050 i Store Heddinge



Stevns Kommune30

Fælles tegnforklaring for alle følgende udsnit af risikokort

Risiko for tab pga. oversvømmelse pr. år vist for 2013 (ovenfor) 

og 2110 (nedenfor).

Oversvømmelsesmodelleringen og risikokortlæg-
ningen viser potentielle oversvømmelser flere ste-
der i Store Heddinge. Vandløbet Bækken løber i en 
mindre ådal gennem byen, Bækken er i dag rør-
lagt gennem bymidten. Jernbanen fra Store Hed-
dinge til Klippinge ligger på den sydvestlige side af 
ådalen og er ved rådhuset begrænsende for den 
vestlige del af byens overfladeafstrømning til Bæk-
ken. Ved ekstreme nedbørshændelser vil Bækkens 
nærområder oversvømmes både op- og nedstrøms 
byen. Bl.a. har fodgængertunnelen ved rådhuset 
og området omkring været oversvømmet tidligere.

Risikokortet i 2013 viser spredte områder med re-
lativ høj risiko i centrum, ved rådhuset, i den nord-
lige del af Bjælkerup og ved Højerupvej.

I 2110 forværres billedet. Området omkring råd-
huset udgør et stort risikoområde, en større del af 
Bjælkerup (tættest ved åen) er i risiko og områder 
ved Trommeslagervej og Højerupvej er steget i ri-
siko.
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7.3.1 Kommuneplanforhold
Store Heddinge er i kommunenplanen udpeget 
som et af to kommunecentre (hovedbyer) i Stevns 
Kommune. Ingen af de i kommuneplanen udpege-
de områder til fremtidige erhvervs- eller boligom-
råder vurderes overordnet at være særligt udsat 
for oversvømmelser. Dette under forudsætning af, 
at nedbøren ved store skybrud kan hånteres/par-
keres lokalt, f.eks. ved ikke at bebygge de laveste 
områder etc. 

Der er i kommuneplanen udlagt et stort område 
til skovrejsning rundt om Store Heddinge. I dag 
er dele af tilplantningen på østssiden af byen gen-
nemført. Skovrejsningen vurderes kun at have en 
postitiv effekt overfor skybrud, under forudsætning 
af, at de lavest liggende skovområder planlægges  
med tanke på naturlig bassinkapasitet ved store 
skybrud.

Kommuneplanrammer omkring Store Heddinge kombineret 
med sandsynlighedskort for oversvømmelse for 2050.

Skovrejsningsområder (grøn farve) omkring Store Heddinge.
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Udpegning Beskrivelse Mulig indsats
Kendt problem Bækkens kapacitet ved store 

nedbørshændelser
Muligheder for synergi mellem kom-
mende klimatilpasningstiltag og den 
igangværende etablering af bassiner ved 
Bækken, undersøge muligheder for dob-
beltprofil, udnyttelse af vandløbsnære 
områder

Kendt problem Oversvømmelser ved rådhus og
fodgængertunnel

Undersøge og evt. klimatilpasse kloak-
system, evt. anvende pakeringspladser, 
grønne arealer eller tunnel som bevidste 
vandparkeringspladser

Risikokortlægning/
kendtproblem

Generelt problem med bort-
ledning af vand ved skybrud i 
centrum

Undersøge muligheder for vandparkering
på eksempelvis parkeringspladser og 
mulighed for at benytte vejarealer i cen-
trum

Risikokortlægning Dele af Bjælkerup Samtænke klimaindsats med separat-
kloakeringsprojekt herunder bassinmu-
ligheder, muligheder for dobbeltprofil på 
strækninger af ådal

Risikokortlægning Området ved Sirgræsvej/Rød-
svingel

Helhedsplanlægning for styring af bassin, 
yderligere parkering af vand og udled-
ning til Bækken (hvis der er kapacitet)

7.3.2 Udpegning
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7.4 Hårlev
Illustrationerne nedenfor viser de modellerede oversvømmelser for en 100 års-nedbørshændelse i 2050 
i Hårlev udarbejdet af Stevns Forsyning samt udsnit af risikokort i 2013 og 2110.

Beregnede oversvømmelser i kloaksystemet ved en 100 års nedbørshændelse i 2050 i Hårlev.
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Oversvømmelsesmodelleringen og risikokortlæg-
ningen viser oversvømmelser på terræn ved eks-
tremregn på forskellige lokaliteter spredt over hele 
Hårlev. Byen er relativt flad og de fleste steder tæt 
bebygget, med Hårlev Bæk løbende fra vest mod 
øst tværs gennem byen.
Risikobilledet i 2013 er da også noget spredt, men 
der ses en koncentration langs Hårlev Bæk.

I 2110 er områderne med høj risiko noget større 
og mere samlet. Igen er de koncentreret vest-øst, 
særligt ved Hårlev Bygade/Dalen/Hårlev Kirkevej, 
men også med høj risiko ved Hårlev Byskov, Egevej 
og ved industri langs Hårlev Mark.

Risiko for tab på grund af oversvømmelse pr. år vist for 2013 
(øverst) og 2110 (nederst)

7.4.1 Kommuneplanforhold
Hårlev er i kommuneplanen udpeget som et af to 
kommunecentre (hovedbyer) i Stevs Kommune. Af 
de i kommuneplanen udpegede områder til fremti-
dig byvækst for enten bolig- eller erhversområder, 
er der 2-3 områder, hvor man ved fremtidig bebyg-
gelse skal være særlig opmærksom på at designe/
planlægge områderne, så store oversvømmelser 
kan begrænses til lave grønne områder eller bas-
siner. Det gælder især det udlagte industriområde 
syd for Erhvervsvej.

Kommuneplanrammer omkring Hårlev kombineret med sand-
synlighedskort for oversvømmelse for 2050.
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Udpegning Beskrivelse Mulig indsats
Risikokortlægning Områder langs Hårlev Bæk Tænke muligheder langs Haarlev 

Bæk, evt. dobbeltprofil, evt. mulig-
hed for tilledning til bæk i skybruds-
tilfælde, evt. genåbning af bæk øst 
for byen

Risikokortlægning Industri ved Hårlev Mark Evt. information til grundejere og 
mulighed for løsninger på grønne 
arealer med mulighed for indtænk-
ning af område ved Hårlevhallen

Risikokortlægning Boligområde ved Hårlev Byskov Lokale løsninger med bassiner eller 
bortledning på terræn

Risikokortlægning Boligområde ved Egevej Undersøge muligheder for bortled-
ning af vand på terræn

7.4.2 Udpegning
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7.5 Strøby Egede
Illustrationerne viser de modellerede oversvømmelser for en 100 års-nedbørshændelse i 2050 i Strøby 
Egede, udarbejdet af Stevns Forsyning samt udsnit af risikokort i 2013 og 2110. 

Beregnede oversvømmelser i kloaksystemet ved en 100 års nedbørshændelse i 2050 i Strøby Egede.

Risiko for tag som følge af oversvømmelse pr. år vist for 2013 (til venstre) og 2110 (til højre).
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Oversvømmelsesmodelleringen og risikokortlæg-
ningen for både nedbør og stormflod viser kystnæ-
re områder i høj risiko. Endvidere vil centrale om-
råder i Strøby Egede være i høj risiko for skybrud. 

I 2013 vil den mest kystnære del af byen og som-
merhusområdet langs Stevnsvej og Kystvejen have 
en høj risiko for oversvømmelse (kan både komme 
fra stormflod og skybrud). Desuden vil området 
ved Egevænget/Egelundsvej og ved Pinjevej være 
i risiko for oversvømmelse ved skybrud.
I 2110 vil risikoen generelt stige i byen, men sær-
ligt områderne ved Egevænget/Egelundsvej og et 
relativt stort område ved Acacievej/Pinjevej/Trold-
pilevej/Rønvej. Området ved Vangevej vil også sti-
ge i risiko, da oversvømmelser fra Tryggevælde Å 
må forventes hyppigere.

7.5.1 Kommuneplanforhold
Strøby Egede er i kommunenplanen udpeget som 
et af to byudviklingsbyer i Stevs Kommune. Af de 
i kommuneplanen udpegede områder til fremtidig 
byvækst for enten bolig- eller erhversområder, er 
det især området syd for Strøby Ladeplads, hvor 
man ved fremtidig bebyggelse og anlæg skal være 
særlig opmærksom på at designe/planlægge om-
råderne, så store oversvømmelser fra skybrud kan 
begrænses til lave grønne områder eller bassiner.

I kommuneplanen er der reserveret et areal syd 
og vest for Strøby Egede til anlæg af en omfarts-
vej over Tryggevælde Ådal. Udover hensyntagen 
til Natura2000-området i ådalen, vil en evt. om-
fartsvej skulle anlægges så den er fremtidsikret i 
forhold til oversvømmelsesproblemstillinger.

Kommuneplanrammer omkring Strøby Egede og Strøby Lade-
plads kombineret med sandsynlighedskort for oversvømmelse 
for 2050.

Linjeføringen for en evt. omfartsvej syd og vest om Strøby Ege-
de markeret med violet stipling.
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Udpegning Beskrivelse Mulig indsats
Risikokortlægning Område langs Stevnsvej/Kystvej Dialog med grundejerforening om 

evt. dige eller anden kystbeskyt-
telse

Risikokortlægning Område ved Egevænget/Egelundsvej Klimatilpasse kloaksystem i for-
bindelse med separatkloakering. 
Undersøge mulighederne for bort-
ledning af vand på vejarealer, par-
kering af vandet på mindre kritiske 
lokaliteter eller grønne arealer

Risikokortlægning Område ved Acacievej/Pinjevej/Troldpile-
vej/Rønvej 

Klimatilpasse kloaksystem i for-
bindelse med separatkloakering. 
Undersøge mulighederne for bort-
ledning af vand til havet via veje, 
parkering af vandet på mindre kriti-
ske lokaliteter eller grønne arealer

Risikokortlægning Område ved Vangevej Undersøge omfanget af evt. over-
svømmelser fra Tryggevælde Å, og 
muligheder for at undgå disse tæt 
på boligerne

7.5.2 Udpegning
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7.6 Rødvig
Illustrationerne nedenfor viser de modellerede oversvømmelser for en 100 års-nedbørshændelse i 2050 
i Rødvig, udarbejdet af Stevns Forsyning samt udsnit af risikokort i 2013 og 2110.

Beregnet oversvømmelser i kloaksystemet ved en 100 års nedbørshændelse i 2050 i Rødvig.

Risiko for tab ved oversvømmelse pr. år vist for 2013 (til venstre) og 2110 (til højre).



Stevns Kommune40

Oversvømmelsesmodelleringen og risikokortlæg-
ningen viser, primært kystnære oversvømmelser, 
men den hydrauliske model indeholde ikke en nøj-
agtig modellering af det nye nordlig boligområde 
(som er yderst på ledningsnettet). Den fælleskloa-
kerede del af byen skal separatkloakeres i 2014.

I 2013 er risikoområderne koncentreret omkring 
kystlinjen og med høj risiko omkring Fiskerihav-
nen. Mens stort set hele området mellem Rødvig 
Hovedgade og havnen har en mellem-risiko-ud-
pegning. 

MIKE FLOOD kortlægningen for 2050 viser en del 
beregnede oversvømmelser. Disse vurderes at 
være overvurderede grundet en fejl i beregnings-
grundlaget. Det giver anledning til en gennemgang 
af ledningsoplysningerne og de fysiske forhold i 
Rødvig, hvilket indgår i 4 års planen.

I 2110 vil områderne tættest på kysten have en høj 
risiko for oversvømmelse fra stormflod, mens også 
området mellem Rødvig Hovedgade og havnen vil 
have høj risiko for oversvømmelser fra skybrud.

7.6.1 Kommuneplanforhold
Rødvig er i kommunenplanen udpeget som en af 
to byudviklingsbyer i Stevns Kommune. Af de i 
kommuneplanen udpegede områder til fremtidige 
boligområder, er det primært i det udlagte bolig-

område nord for markskellet, at man ved fremtidig 
bebyggelse og anlæg bør være særlig opmærk-
som på at designe/planlægge områderne, så store 
oversvømmelser fra skybrud kan begrænses til 
lave grønne områder eller bassiner. 

Sommerhusområdet Havnelev Enghave er belig-
gende i og på kanten af ådalen ved Havnelevren-
den. Store del af området ligger meget lavt i ådalen 
og vil være udsat i forbindelse med skybrud, tø-
brud og store vandmængder fra Havnelevrenden.
Det beskrives i kommuneplanen, at der blandt an-
det er åbnet mulighed for en udvidelse af lystbå-
dehavnen mod øst. Udvidelse eller anlæg af en ny 
lystbådehavn kan indtænkes i fremtidige klimatil-
pasningstiltag mod stormflod.

Udpegning Beskrivelse Mulig indsats
Risikokortlægning Havne-området Undersøge mulighed for midlertidig eller permanent sikring af 

vigtige bygninger og infrastruktur på havnen mod stormflod
Risikokortlægning Området mellem Rødvig 

Hovedgade og havnen
Undersøge muligheder for at bruge veje mod havnen som 
transportvandveje for bortledning af vand. Sikring af at jern-
banedrift ikke umuliggøres ved skybrud

Risikokortlægning Sommerhusområdet Havn-

elev Enghave

Optage dialog med grundejerforening vedr. evt. begrænsning 
af befæstede arealer, lokal nedsivning.

7.6.2 Udpegning

Kommuneplanrammer omkring Rødvig kombineret med sand-
synlighedskort for oversvømmelse for 2050.
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7.7 Strøby Ladeplads
Illustrationerne nedenfor viser Skybrudskort® for skybrudshændelser og stormflod samt udsnit af risi-
kokort i 2013 og 2110 for Strøby Ladeplads. 

Beregnede oversvømmelser i kloaksystemet ved en 100 års nedbørshændelse i 2050 i Strøby Ladeplads øverst og nederst bereg-
nede stormflodskort for 2050. 
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Oversvømmelsesmodelleringen og risikokortlæg-
ningen i 2013 viser meget høj risiko for oversvøm-
melse. Område er primært bebygget med som-
merhuse. 

Arealerne er lavtliggende, hvilket giver en dårlig 
afvanding. Den stigende havvandstand, vil sam-
men med den øgede regnmængde forhøje grund-
vandsindtrængningen i området. 

7.7.1 Udpegning

Udpegning Beskrivelse Mulig indsats
Risikokortlæg-
ning 

Strøby Ladeplads som-
merhusområde 

Optage dialog med grundejerforening vedr. evt. begrænsning af 
befæstede arealer, lokal nedsivning og digeløsning

Risiko for tab i forbindelse med oversvømmelse pr. år vist for 2013 (til venstre) og 2110 (til højre).
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7.8 Hellested
Skybrudskort® nedenfor viser en 100 års-nedbørshændelse i 2050 i Hellested samt udsnit af risikokort 
i 2013 og 2110.

Skybrudskort® for 10, 50 og 100 års hændelser i Hellested i 2050.

Risiko for tab i forbindelse med oversvømmelse pr. år vist for 2013 (til venstre) og 2110 (til højre).
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Oversvømmelsesmodelleringen og risikokortlæg-
ningen i 2013 viser meget høj risiko for oversvøm-
melse ved industrigrunden mellem Hellestedvej og 
Tåstrupvej, samt høj risiko i området langs Byga-
den mellem Langkærvej og Tåstrupvej. Desuden 

langs lidt lavere områder ved Peder Syvvej og By-
gaden/Elverhøjvej.

I 2110 er særligt industrigrunden ved Hellestedvej 
i endnu større risiko.

Udpegning Beskrivelse Mulig indsats
Risikokort Område langs den østlige del af 

Bygaden inkl. industrigrund
Undersøge mulighederne for bort-
ledning af vand til grønne områder 
samt evt. lokale tiltag

Risikokort Vestlige del af Bygaden Bortledning af vand på Bygaden 
eller parkering af vand på grønne 
områder, evt. i forbindelse med 
kommende kloakeringsprojekter i 
området

7.8.1 Udpegning
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7.9 Valløby
Illustrationerne nedenfor viser de modellerede oversvømmelser for en 100 års-nedbørshændelse i 2050 i 
Valløby, udarbejdet af Stevns Forsyning samt udsnit af risikokort i 2013 og 2110.

Beregnede oversvømmelser i kloaksystemet ved en 100 års nedbørshændelse i 2050 i Valløby.

Risiko for tab  i fobindelse med oversvømmelse pr. år vist for 2013 (til venstre) og 2110 (til højre).
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Oversvømmelsesmodelleringen og risikokortlæg-
ningen viser risiko for oversvømmelse 2 primære 
steder i Valløby fra 2013 beregningerne. Ved bo-
ligområdet Bakkehældets nordligste del, omkring 
Valløby Bygade og ved Kirkehøjen/Køgevej (ved 
tankstationen) og en rørlagt vandløb mellem Skov-
rækken og Vallørækken.

2110 situationen viser en højere risiko i de 2-3 om-
råder generelt, med en sammenhæng mellem Val-
løby Bygade og Kirkehøjen-området.

Udpegning Beskrivelse Mulig indsats
Risikokortlægning  Nordlige del af Bakkehældet-områ-

det 
Bortledning af vand mod nordvest 
til marker og grønt område evt. i 
forbindelse med evt. kommende 
kloakeringsprojekter i området og/
eller parkering af vand midlertidigt 
i tunnel

Risikokortlægning  Område ved Valløby Bygade Bortledning af vand på Vallø Bygade 
eller parkering af vand på parke-
ringspladser eller grønne områder, 
evt. i forbindelse med evt. kommen-
de kloakeringsprojekter i området

Risikokortlægning Område ved Kirkehøjen Evt. genåbning af vandløb (evt, 
med underføring under hovedvejen) 
og/eller etablering af bassin nord 
for tankstation eller anden bassin 
mulighed 

7.9.1 Udpegning
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7.10 Strøby
Illustrationerne nedenfor viser de modellerede oversvømmelser for en 100 års-nedbørshændelse i 2050 i 
Strøby, udarbejdet af Stevns Forsyning samt udsnit af risikokort i 2013 og 2110.

Beregnede oversvømmelser i kloaksystemet ved en 100 års nedbørshændelse i 2050 i Strøby.
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Risiko for oversvømmelse pr. år vist for 2013 (til venstre) og 2110 (til højre).

Oversvømmelsesmodelleringen og risikokortlæg-
ningen viser i 2013 scenariet nogle områder med 
højere risiko. I 2110 er risikoområderne større, 

særligt ved Strøby Bygade/Strandvejen. Alle over-
svømmelser er koncenteret omkring Strøby Byga-
de.

Udpegning Beskrivelse Mulig indsats
Risikokortlægning Spredte områder langs Strøby Bygade Undersøge muligheder for parkering 

(f.eks. ved etablering af høje kant-
sten) eller bortledning af vand via 
Strøby Bygade og sideveje til ådalen

7.10.1 Udpegning
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7.11 Klippinge
Illustrationerne nedenfor viser Skybrudskort® for en 100 års-nedbørshændelse i 2050 i Klippinge samt 
udsnit af risikokort i 2013 og 2110.

Skybrudskort® for 10, 50 og 100 års hændelser i Klippinge i 2050.
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Risiko for tab i forbindelse med oversvømmelse pr. år vist for 2013 (til venstre) og 2110 (til højre).

Oversvømmelsesmodelleringen og risikokortlæg-
ningen viser 2 større områder med oversvømmel-
sesrisiko. Ved Tofteleddet/Kirkevej og i den lavt 
beliggende del af byen ved Stationsvej/Tværvej/

Nygade/Bøgevænget, og afgrænset mod syd af 
jernbanen. Det er også områder, hvor risikoen vil 
sige i 2110.

Udpegning Beskrivelse Mulig indsats
Risikokortlægning Område ved Tofteleddet/Kirke-

vej 
Undersøge muligheder for bort-
ledning eller parkering af vand 
på parkeringspladser eller grønne 
områder, evt. i forbindelse med evt. 
kommende kloakeringsprojekter i 
området

Risikokortlægning Sydlig del af byen ved Stationsvej/
Tværvej/Nygade/Bøgevænget 

Undersøge muligheder for bort-
ledning under jernbane eller mod 
sydøst via transport på overflade 
eller evt. kommende kloakerings-
projekter i området

7.11.1 Udpegning
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7.12 Havnelev-Boestofte
Illustrationerne nedenfor viser Skybrudskort® for en 100 års-nedbørshændelse i 2050 i Havnelev-Boes-
tofte samt udsnit af risikokort i 2013 og 2110.

Skybrudskort® for 10, 50 og 100 års hændelser i Havnelev-Boestofte i 2050.

Risiko for tab i forbindelse med oversvømmelse pr. år vist for 2013 (til venstre) og 2110 (til højre).



Stevns Kommune52

Oversvømmelsesmodelleringen og risikokortlæg-
ningen viser i 2013 risiko i Boestofte ved Ellehøj-
skolen og nord og vest for Boestoftevej/Kirke-
bjergvej. I Havnelev i området ved Gadekæret på 
Tornebjergvej.

Udpegning Beskrivelse Mulig indsats
Risikokortlægning I Boestofte ved Ellehøjskolen og 

nord og vest for Boestoftevej/
Kirkebjergvej

Undersøge muligheder for 
bortledning eller parkering af 
vand på parkeringspladser eller 
grønne områder, evt. i forbindel-
se med evt. kommende kloake-
ringsprojekter i området

Risikokortlægning/Kendtproblem I Havnelev ved Gadekæret Undersøge muligheder for bort-
ledning eller parkering af vand 
på grønne områder ved gade-
kæret, evt. i forbindelse med 
evt. kommende kloakeringspro-
jekter i området evt. i kombina-
tion med lokale tiltag

7.12.1 Udpegning
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7.13 Lyderslev-Gevnø
Illustrationerne nedenfor viser Skybrudskort® for en 100 års-nedbørshændelse i 2050 i Lyderslev-Gevnø  
samt udsnit af risikokort i 2013 og 2110.

Skybrudskort® for 10, 50 og 100 års hændelser i Lyderslev i 2050.

Risiko for tab i forbindelse med oversvømmelse pr. år vist for 2013 (til venstre) og 2110(til højre).
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Oversvømmelsesmodelleringen og risikokortlægningen viser flere spredte oversvømmelser i og omkring 
byen både i 2013 og 2110, med størst risiko i området ved Lyderslev Bygade/Fruegade. 

Udpegning Beskrivelse Mulig indsats
Risikokortlægning Område ved Lyderslev Bygade/Frue-

gade 
Undersøge muligheder for bortled-
ning eller parkering af vand evt. i 
forbindelse med evt. kommende 
kloakeringsprojekter i området i 
kombination med lokale tiltag

Kendt problem Gevnø Mose Mulighed for bassinkapasitet, sam-
tænkes med eksisterende vandløbs-
planlægning i området

7.13.1 Udpegning
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7.14 Magleby
Illustrationerne nedenfor viser Skybrudskort® for en 100 års-nedbørshændelse i 2050 i Magleby samt 
udsnit af risikokort i 2013 og 2110.

Skybrudskort® for 10, 50 og 100 års hændelser i Magleby i 2050.

Risiko for tab i forbindelse med oversvømmelse pr. år vist for 2013 (til venstre) og 2110 (til højre).
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Oversvømmelsesmodelleringen og risikokortlægningen viser nogen risiko for oversvømmelse i 2013 og 
2110 i et øst-vest-gående bånd i Magleby, langs Borgergade og Kildestræde.

Udpegning Beskrivelse Mulig indsats

Risikokortlægning Område langs Borgergade/Kildestræde Undersøge muligheder for bortledning 
eller parkering af vand evt. i forbindelse 
med evt. kommende kloakeringsprojek-
ter i området

7.14.1 Udpegning
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7.15 Holtug
Illustrationerne nedenfor viser Skybrudskort® for en 100 års-nedbørshændelse i 2050 i Holtug samt 
udsnit af risikokort i 2013 og 2110.

Skybrudskort® for 10, 50 og 100 års hændelser i Holtug i 2050.

Risiko for  tab i forbindelse oversvømmelse pr. år vist for 2013 (til venstre) og 2110 (til højre).
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Oversvømmelsesmodelleringen og risikokortlægningen viser særlig risiko for oversvømmelse i den vest-
lige del af byen, mellem Holtug Bygade og fodboldbanen og vest for Kroghsvej.

Udpegning Beskrivelse Mulig indsats
Risikokortlægning Vestlig del af byen Undersøge muligheder for parkering af 

vand, evt. med rekreative løsninger
Kendt problem Holtug Bygade 14 Lokal problematik, optage dialog med bor-

gere om løsning, evt. i sammenhæng med 
vestlig del af byen

7.15.1 Udpegning
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7.16 Åbent land
For det åbne land er risikoen (det potentielle værditab) generelt lavere end for byområderne, hvilket ses 
på risikokortlægningen af oversvømmelse i 2013 og 2110, som er vist herunder. Dette skyldes, at ska-
desomkostningerne generelt ikke er så høje i det åbne land.

Risiko for tab i forbindelse med oversvømmelse pr. år vist for 2013 (til venstre) og 2110 (til højre).

Udpegning Beskrivelse Mulig indsats
Kendt problem Tingvejen Undersøge langtidsholdbar løsning for vejstrækning på tværs 

af Tryggevælde Ådal evt. i sammenhæng med en evt. ny vej til 
Sydmotorvejen

Kendt problem Tryggevælde Ådal Flere og hyppigere oversvømmelser i ådalen må forventes i 
fremtiden, helhedsplanlægge på baggrund af tidligere udarbej-
dede rapporter

Generel indsats Infrastruktur til byer og 
landsbyer 

Miniundersøgelse af adgange til og fra bysamfund ved ekstreme 
stormflods- eller nedbørshændelser

Risikokortlæg-
ning 

Strøbyskolen Undersøges

Kendt problemstil-
ling 

Drikkevandsboringer Undersøges i forhold til oversvømmelse. I første omgang kun 
boringer, der kan være udsatte i forhold til stormflod (saltvand).

Kendt problemstil-
ling 

Vandløbsnære områder Dialog med lodsejere om løsninger (vandparkering, dobbeltpro-
fil, midlertidige oversvømmelser, naturgenopretning etc.) ved 
særligt udsatte områder langs kommunale vandløbsstrækninger.

7.15.1 Udpegning
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8.
Handleplan

Handleplanen er opdelt i tre tidsperioder: 
› En 4 års-plan for 2014-2017
› En 8 års-plan for 2018-2025
› En plan for perioden efter 2026
For alle tiltag i kloakerede områder er det antaget, 
at kloaksystemerne lever op til gældende funkti-
onskrav, og at den løbende tilpasning af kloaksy-
stemet følger den gældende spildevandsplan.

Planen er dynamisk og kan ændres som følge af 
aktuelle begivenheder og indflydelse fra andre 
planer, såsom risikostyringsplanen for kystzonen 
mv. Handlingsplanen vil blive revideret hvert 4. år 
samtidigt med kommuneplanen.

8.1 4 års-plan (2014-2017)
4 års-planen er opdelt i 4 områder: områder ud-
peget på baggrund af risikokortlægning, områder 
med kendte problemstillinger, generelle tiltag og 
igangværende anlægsprojekter.
Indsats Farve

Forundersøgelser 

Planlægning 

Foreløbig anlægsfase  

8.1.1 Konkrete områder, udpeget og priorite-
ret efter risikokortlægningen 
Her skal datagrundlaget og kloakkapaciteten un-
dersøges nærmere. En detailanalyse kan derefter 
foreslå hvilke tiltag, der er mulige og ønskede for 
at klimasikre disse områder mod oversvømmelser. 

Områder Tiltag Projektejer Økonomi 2014 2015 2016 2017

Sirgræsvej/
Rødsvingel, 
Store  Heddinge

Helhedsplanlægning for 
styring af bassin, yder-
lige parkering af vand og 
udledning til Bækken (hvis 
der er kapacitet) 

Stevns 
Kommune

Koster tid og res-
sourcer i admini-
stration og evt. 
rådgiverhonorar + 
evt. anlæg
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8.1.2 Områder, hvor der er et kendt problem eller områderne er meget højt prioriteret pga. 
kulturelle eller infrastrukturelle hensyn  
Her skal mulige løsninger og finansieringsmuligheder undersøges og projekter udføres i samarbejde med 
borgerne og de relevante myndigheder.   

Områder Tiltag Projektejer Økonomi 2014 2015 2016 2017

Rådhuset, Store 
Heddige

Undersøge og evt. klima-
tilpasse kloaksystem, evt. 
anvende pakeringspladser, 
grønne arealer eller tunnel 
som bevidst vandparke-
ringsplads 

Stevns 
Kommune

Koster tid og res-
sourcer i admini-
stration og evt. 
rådgiverhonorar

Bækken, 
Store Heddinge

Muligheder for synergi 
mellem kommende klima-
tilpasningstiltag og den 
igangværende etablering 
af bassiner ved Bækken, 
undersøge muligheder for 
dobbeltprofil, udnyttelse af 
vandløbsnære områder

Stevns 
Kommune

Koster tid og res-
sourcer i admini-
stration og evt. 
rådgiverhonorar

Tingvejen Undersøge langtidsholdbar 
løsning for vejstrækning på 
tværs af Tryggevælde Ådal 
evt. i sammenhæng med 
en evt. ny vej til Sydmo-
torvejen

Stevns 
Kommune

Koster tid og res-
sourcer i admini-
stration og evt. 
rådgiverhonorar 
samt evt. udgifter 
til anlæg
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8.1.3 Generelle tiltag
Indarbejdes som retningslinier i kommuneplanen, lokalplaner, spildevandsplanen, Vandhandleplanen 
m.v.

Områder Tiltag Projektejer Økonomi 2014 2015 2016 2017
Infrastruk-
tur til byer 
og landsby-
er  

Miniundersøgelse af 
adgange til og fra by-
samfund ved ekstreme 
stormflods- eller nedbørs-
hændelser 

Stevns Kom-
mune 

Koster tid og res-
sourcer i admini-
stration og evt. 
rådgiverhonorar

Kommunale 
ejendom-
me 

Prioritering i forhold til 
sårbarhed og efterføl-
gende oversvømmelses-
screening af kommunale 
ejendomme 

Stevns Kom-
mune 

Koster tid og 
ressourcer i 
administration og 
rådgiverhonorar

Fastsættelse 
af en mini-
mumssok-
kelshøjde i 
fremtidig byg-
geri. 

Analyser af og fastsættel-
se af koter for sokkelkoter  
i nybyggeri.
Forebyggelse af skader 
pga. oversvømmelser fra 
stormflod og åløb  

Stevns Kom-
mune

Koster tid og 
ressourcer i 
administration og 
rådgiverhonorar

Udarbejde 
Beredskabs-
plan 

Beredskabsplan (niveau1) 
er færdig og godkendt i 
kommunalbestyrelsen. 
Området teknik og miljø 
(niveau2) samt en del-
plan for miljøområdet 
(niveau3) mangler. Efter 
beredskabsprogrammet 
skal alle niveau 2 planer 
udarbejdes i 2014 og 
niveau 3 i 2015

Stevns Kom-
mune

Koster tid og res-
sourcer i admini-
stration

Rødvig Gennemgang af lednings-
oplysningerne og de fysi-
ske forhold i Rødvig

Stevns Forsyning

8.1.4 Igangværende og planlagte anlægsprojekter
Områder, hvor der er anlægsprojekter i gang eller anlægsprojekter er besluttet gennemført til forebyg-
gelse af oversvømmelser jvf. spildevandsplanen.

Områder Tiltag Projektejer Økonomi 2014 2015 2016 2017
Rødvig Separatkloakering Stevns Forsyning Planlagte investeringer

Strøby 
Egede 

Separatkloakering 
 

Stevns Forsyning Planlagte investeringer

Bjælkerup Separatkloakering Stevns Forsyning Planlagte investeringer
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8.2 8 års plan for prioritering 
 i 2017-2025
Tabel: Prioritering af klimatilpasningstiltag i forhold til stormflod i Stevns Kommune.

Stormflod
Udpegning 
 

Område Beskrivel-
se 

Tiltag Generel 
prioritet

Projektejer Overordnet 
økonomi* 
mio. kr.

Kendt pro-
blem

Sluse på 
Tryggevælde 
Å ved Køge 
Bugt 

Eksisterende 
dige og 
sluse 

Helhedsundersøgelse af 
sluse- og digekapacitet 
og planlægning af frem-
tidig løsning på denne 
lokalitet 

Høj Stevns Kom-
mune 

Koster tid og 
ressourcer i 
administration 
og evt. rådgi-
verhonorar

Risiko-
kortlæg-
ning 

Rødvig 
 

Havn Undersøge mulighed for 
midlertidig eller perma-
nent sikring af vigtige 
bygninger og infrastruk-
tur på havnen mod 
stormflod 

Høj Rødvig Havn/
Stevns Kom-
mune 

Koster tid og 
ressourcer i 
administration 
og evt. rådgi-
verhonorar

Ny spilde-
vandsplan  
(2020)

Hele kom-
mune

Den kommende spilde-
vandsplan skal klimasik-
res i henhold til Klimatil-
pasningsplanen

Mellem Stevns Kom-
mune 

Koster tid og 
ressourcer i 
administration 
og evt. rådgi-
verhonorar 

Kendt pro-
blem 

Hele kom-
munen 

Eksiste-
rende kystdi-
ger 

Vurdere fremtidssikring 
eller afvikling af diger 

Mellem Stevns Kom-
mune 

Koster tid og 
ressourcer i 
administration 
og evt. rådgi-
verhonorar

Risiko-
kortlæg-
ning 

Strøby 
Egede 

Område langs 
Stevnsvej/
Kystvej 

Dialog med grundejerfor-
ening om evt. dige eller 
anden kystbeskyttelse 

Mellem Grundejer-
forening/
Stevns Kom-
mune 

Koster tid og 
ressourcer i 
administration 
og evt. rådgi-
verhonorar

Risikokort-
lægning 
  
 
 

Strøby Lade-
plads  

Sommerhus-
område

Dialog med grundejerfor-
ening vedr. evt. digeløs-
ning. Se også skybrud

Mellem Grundejer-
forening/
Stevns Kom-
mune

Koster tid og 
ressourcer i 
administration 
og evt. rådgi-
verhonorar
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Tabel: Prioritering af klimatilpasningstiltag i forhold til skybrud, massiv regn eller tøbrud i Stevns Kom-
mune.

Oversvømmelser pga. nedbør (skybrud, massiv regn eller tøbrud)
Udpegning 
 

Område Beskrivelse Tiltag Generel 
prioritet

Pro-
jektejer 

Overordnet øko-
nomi* mio. kr.

Kendt 
problem

Trygge-
vælde 
Ådal 

Lavtliggende 
områder i 
ådal 

Flere og hyppigere oversvøm-
melser i ådalen må forventes i 
fremtiden, helhedsplanlægge på 
baggrund af tidligere udarbej-
dede rapporter  

Høj Stevns 
Kommune

Koster tid og ressour-
cer i administration og 
evt. rådgiverhonorar

Risikokort-
lægning 

Strøby-
skolen 
 

Skoleområde Undersøges Høj  
 

Stevns 
Kommune 
/Forsy-
ning 
 

Koster tid og ressour-
cer i administration og 
evt. rådgiverhonorar

Kendt 
problemstil-
ling 

Det åbne 
land  
 

Drikke-
vandsborin-
ger

Undersøges i forhold til over-
svømmelse. I første omgang 
kun boringer, der kan være 
udsatte i forhold til stormflod 
(saltvand).  

Høj Stevns 
Kommune

Koster tid og ressour-
cer i administration og 
evt. rådgiverhonorar

Risikokort-
lægning 
 

Store 
Hed-
dinge

Dele af 
Bjælke-
rup 

Samtænke klimaindsats med 
separatkloakeringsprojekt 
herunder bassinmuligheder, 
muligheder for dobbeltprofil på 
strækninger af ådal 

Mellem Stevns 
Kommune

Kloakrelaterede tiltag 
ca. 20 mio kr – dertil 
kommer evt. klimatil-
pasningstiltag der ko-
ster tid og ressourcer i 
administration og evt. 
rådgiverhonorar

Risikokort-
lægning 

Strøby 
Egede 

Område ved 
Acacievej/
Pinjevej/
Troldpilevej/
Rønvej 

Klimatilpasse kloaksystem i 
forbindelse med separatkloake-
ring. Undersøge mulighederne 
for bortledning af vand til havet 
via veje, parkering af vandet på 
mindre kritiske lokaliteter eller 
grønne arealer 

Mellem Stevns 
Kommune

Kloakrelaterede tiltag 
ca. 15 mio kr – dertil 
kommer evt. klimatil-
pasningstiltag der ko-
ster tid og ressourcer i 
administration og evt. 
rådgiverhonorar

Kendt 
problem-
stilling 

Strøby 
Lade-
plads  

Sommerhus-
område

Optage dialog med grundejer-
forening vedr. evt. begrænsning 
af befæstede arealer, lokal ned-
sivning. Se også stormflod 

Mellem Grund-
ejerfor-
ening/
Stevns 
Kommune

Koster tid og ressour-
cer i administration og 
evt. rådgiverhonorar

Kendt 
problem 

Lyder-
slev - 
Gevnø

Gevnø Mose Mulighed for bassinkapacitet, 
samtænkes med eksisterende 
vandløbsplanlægning i områ-
det 

Mellem Grundeje-
re/Stevns 
Kommune

Kloakrelaterede tiltag 
ca. 3 mio kr – dertil 
kommer evt. klimatil-
pasningstiltag der ko-
ster tid og ressourcer i 
administration og evt. 
rådgiverhonorar

Risiko
kortlægning 

Hårlev Områder 
langs Hårlev 
Bæk

Tænke muligheder langs Hårlev 
Bæk, evt. dobbeltprofil, evt. 
mulighed for tilledning til bæk i 
skybrudstilfælde, evt. genåbning 
af bæk øst for byen

Mellem Stevns 
Kommune

Koster tid og ressour-
cer i administration og 
evt. rådgiverhonorar

Risikokort-
lægning

Hårlev Industri 
ved Haarlev 
Mark

Evt. information til grundejere 
og mulighed for løsninger på 
grønne arealer med mulighed 
for indtænkning af område ved 
Hårlevhallen

Mellem Grundeje-
re/Stevns 
Kommune
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Udpegning 
 

Område Beskrivelse Tilag Generel 
prioritet

Projekt-
ejer

Overordnet øko-
nomi* mio. kr.

Risikokort-
lægning

Valløby ved Valløby 
Bygade  
 

Bortledning af vand på Valløby 
Bygade eller parkering af vand 
på parkeringspladser eller grønne 
områder, evt. i forbindelse med 
evt. kommende kloakeringspro-
jekter i området 

Mellem Stevns 
Kom-
mune 

Kloakrelaterede 
tiltag ca. 3 mio kr – 
dertil kommer evt. 
klimatilpasningstil-
tag der koster tid 
og ressourcer i ad-
ministration og evt. 
rådgiverhonorar

Risikokort-
lægning 

Valløby Område ved 
Kirkehøjen

Evt. genåbning af vandløb (evt, 
med underføring under hovedve-
jen) og/eller etablering af bassin 
nord for tankstation eller anden 
bassinmulighed 

Mellem Stevns 
Kom-
mune

Kloakrelaterede 
tiltag ca. 3 mio kr – 
dertil kommer evt. 
klimatilpasningstil-
tag der koster tid 
og ressourcer i ad-
ministration og evt. 
rådgiverhonorar

Risikokort-
lægning

Klip-
pinge

Sydlig del 
af byen ved 
Stationsvej/
Tværvej/Ny-
gade/Bøge-
vænget 

Undersøge muligheder for bort-
ledning af vand under jernbane 
eller mod sydøst via transport på 
overflade eller evt. kommende 
kloakeringsprojekter i området 

Mellem Stevns 
Kom-
mune

Kloakrelaterede 
tiltag ca. 2 mio kr – 
dertil kommer evt. 
klimatilpasningstil-
tag der koster tid 
og ressourcer i ad-
ministration og evt. 
rådgiverhonorar

Risikokort-
lægning

Strøby 
Egede

Område ved 
Egevænget/
Egelundsvej

Klimatilpasse kloaksystem i 
forbindelse med separatkloake-
ring. Undersøge mulighederne for 
bortledning af vand på vejarealer, 
parkering af vandet på mindre 
kritiske lokaliteter eller grønne 
arealer 

Lav Stevns 
Kom-
mune

Kloakrelaterede 
tiltag ca. 3 mio kr – 
dertil kommer evt. 
klimatilpasningstil-
tag der koster tid 
og ressourcer i ad-
ministration og evt. 
rådgiverhonorar

Risikokort-
lægning

Strøby 
Egede

Område ved 
Vangevej

Undersøge omfanget af evt. over-
svømmelser fra Tryggevælde Å, og 
muligheder for at undgå disse tæt 
på boligerne

Lav Grund-
ejere/
Stevns 
Kom-
mune

Koster tid og res-
sourcer i admini-
stration og evt. 
rådgiverhonorar

Risikokort-
lægning

Rødvig Området 
mellem 
Rødvig Ho-
vedgade og 
havnen

Undersøge muligheder for at 
bruge veje mod havnen som 
transportvandveje for bortledning 
af vand. Sikring af at jernbanedrift 
ikke umuliggøres ved skybrud 

Lav Stevns 
Kom-
mune

Koster tid og res-
sourcer i admini-
stration og evt. 
rådgiverhonorar

Risikokort-
lægning

Rødvig Sommer-
husområdet 
Havnelev 
Enghave

Optage dialog med grundejerfor-
ening vedr. evt. begrænsning af 
befæstede arealer, lokal nedsiv-
ning.

Lav Stevns 
Kom-
mune

Koster tid og res-
sourcer i admini-
stration og evt. 
rådgiverhonorar

Risikokort-
lægning

Holtug Sydvest-
lig del af 
byen 

Undersøge muligheder for parke-
ring af vand, evt. med rekreative 
løsninger 

Undersøge lokal problematik 
omkring Holtug Bygade 14.Optage 
dialog med borgere om løsning, 
evt. i sammenhæng med vestlig 
del af byen

Lav Stevns 
Kom-
mune

Kloakrelaterede 
tiltag ca. 1 mio kr – 
dertil kommer evt. 
klimatilpasningstil-
tag der koster tid 
og ressourcer i ad-
ministration og evt. 
rådgiverhonorar
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Oversvømmelser pga. nedbør (skybrud, massiv regn eller tøbrud)
Udpegning 
 

Område Beskrivelse Tiltag Generel 
prioritet

Projekt-
ejer 

Overordnet øko-
nomi* mio. kr.

Risikokort-
lægning

Hårlev Boligområde 
ved Baunehøj-
parken

Lokale løsninger med bas-
siner eller bortledning på 
terræn

Lav Grundejer-
forening/ 
Stevns 
Kommune

Koster tid og res-
sourcer i admini-
stration og evt. 
rådgiverhonorar

Risikokort-
lægning

Hårlev Boligområde 
ved Egevej

Undersøge muligheder for 
bortledning af vand på ter-
ræn

Lav Stevns 
Kommune

Koster tid og res-
sourcer i admini-
stration og evt. 
rådgiverhonorar

Risikokort-
lægning

Valløby Nordlige del af 
Bakkehældet-
området

Bortledning af vand mod 
nordvest til marker og 
grønt område evt. i forbin-
delse med evt. kommende 
kloakeringsprojekter i om-
rådet og/eller parkering af 
vand midlertidige i tunnel

Lav  
Stevns 
Kommune

Kloakrelaterede til-
tag ca. 1 mio kr – 
dertil kommer evt. 
klimatilpasnings-
tiltag der koster 
tid og ressourcer i 
administration og 
evt. rådgiverho-
norar

Risikokort-
lægning

Strøby Spredte om-
råder langs 
Strøby Bygade

Undersøge muligheder for 
parkering (f.eks. ved etab-
lering af høje kantsten) el-
ler bortledning af vand via 
Strøby Bygade og sideveje 
til ådalen

Lav Stevns 
Kommune

Kloakrelaterede til-
tag ca. 1 mio kr – 
dertil kommer evt. 
klimatilpasnings-
tiltag der koster 
tid og ressourcer i 
administration og 
evt. rådgiverho-
norar

Risikokort-
lægning

Havne-lev
Boestofte 

I Boestofte ved 
Ellehøjskolen 
og nord for 
Boestoftevej/
Kirkehøjvej 
 

Undersøge muligheder for 
bortledning eller parkering 
af vand på parkeringsplad-
ser eller grønne områder, 
evt. i forbindelse med evt. 
kommende kloakeringspro-
jekter i området 

Lav Stevns 
Kommu-
ne 

Koster tid og res-
sourcer i admini-
stration og evt. 
rådgiverhonorar

Risikokort-
lægning

Hellested Område langs 
den østlige del 
af Bygaden 
inkl. industri-
grund 

Undersøge mulighederne 
for bortledning af vand til 
grønne områder samt evt. 
lokale tiltag 

Meget lav Stevns 
Kommune

Kloakrelaterede til-
tag ca. 1 mio kr – 
dertil kommer evt. 
klimatilpasnings-
tiltag der koster 
tid og ressourcer i 
administration og 
evt. rådgiverho-
norar

Risikokort-
lægning

Hellested Vestlige del af 
Bygade

Bortledning af vand på 
Bygaden eller parkering af 
vand på grønne områder, 
evt. i forbindelse med evt. 
kommende kloakeringspro-
jekter i området

Meget 
lav 

Stevns 
Kommune

Kloakrelaterede til-
tag ca. 2 mio kr – 
dertil kommer evt. 
klimatilpasnings-
tiltag der koster 
tid og ressourcer i 
administration og 
evt. rådgiverho-
norar

8.3 Plan for prioritering efter 2025
Tabel: Prioritering af klimatilpasningstiltag i forhold til skybrud, massiv regn eller tøbrud i Stevns Kom-
mune.
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Risikokort-
lægning 

Klippinge Område ved 
Tofteleddet/Kir-
kevej

Undersøge muligheder for 
bortledning eller parkering 
af vand på parkeringsplad-
ser eller grønne områder, 
evt. i forbindelse med evt. 
kommende kloakeringspro-
jekter i området 

Meget 
lav 

Stevns 
Kommune

Kloakrelaterede til-
tag ca. 1 mio kr – 
dertil kommer evt. 
klimatilpasnings-
tiltag der koster 
tid og ressourcer i 
administration og 
evt. rådgiverho-
norar

Risikokort-
lægning

Havne-lev
Boestofte

I Havnelev ved 
Gadekæret

Undersøge muligheder for 
bortledning eller parke-
ring af vand på grønne 
områder ved gadekæret, 
evt. i forbindelse med evt. 
kommende kloakerings-
projekter i området evt. 
i kombination med lokale 
tiltag 

Meget 
lav 

Stevns 
Kommune

Kloakrelaterede til-
tag ca. 1 mio kr – 
dertil kommer evt. 
klimatilpasnings-
tiltag der koster 
tid og ressourcer i 
administration og 
evt. rådgiverho-
norar

Risikokort-
lægning

Lyderslev 
- Gevnø

Område ved 
Lyderslev By-
gade/Fruegade

Undersøge muligheder for 
bortledning eller parke-
ring af vand evt. i forbin-
delse med evt. kommen-
de kloakeringsprojekter 
i området i kombination 
med lokale tiltag 

Meget 
lav 

Stevns 
Kommune

Kloakrelaterede til-
tag ca. 1 mio kr – 
dertil kommer evt. 
klimatilpasnings-
tiltag der koster 
tid og ressourcer i 
administration og 
evt. rådgiverho-
norar

Risikokort-
lægning

Magleby Område langs 
Borgergade/
Kildestræde

Undersøge muligheder for 
bortledning eller parke-
ring af vand evt. i forbin-
delse med evt. kommen-
de kloakeringsprojekter i 
området

Meget 
lav 

Stevns 
Kommune

Kloakrelaterede til-
tag ca. 2 mio kr – 
dertil kommer evt. 
klimatilpasnings-
tiltag der koster 
tid og ressourcer i 
administration og 
evt. rådgiverho-
norar
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* Priserne i den overordnede økonomi er udeluk-
kende baseret på en overordnet vurdering af beho-
vet for renovering og/eller udbygning af kloaksy-
stemerne på grundlag af de udførte modelleringer 
i forhold til gældende serviceniveau. Dvs. hvad ko-
ster det at opgradere kloaksystemet, så det også 
i fremtiden opfylder det nuværende serviceniveau. 
Dertil kommer eventuelle klimatilpasningstiltag. 

Der er her taget hensyn til typen af byområde (vil-
la, erhverv, bymidte), bruttoarealet og andelen af 
kloaksystemet, hvor der optræder opstuvning til 
terræn. Tabellen nedenfor viser de arealbaserede 
enhedsomkostninger, der er anvendt.

Anvendte enhedsomkostninger for klimatilpasning 
af kloaksystemer.

Arealtype Omkostning ved klimatilpasning 
af kloaksystem

Erhverv 15 mio/10 ha.
Bymidte 30 mio/10 ha
Villa 20 mio/10 ha

Der kan blive behov for at revurdere priserne i takt 
med, at projekterne konkretiseres, og der udføres 
detailvurderinger af indsatsbehovet.


