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Hej alle
Hermed den første nyhedsmail om projektet ”Strøby Egede og Vandet”.
Der er ca. 150 personer der har meldt sig til nyhedsmailen, hvilket jeg er rigtig glad for.
På søndag den 28/11 (1. søndag i advent) holder vi et såkaldt ”scenarieværksted”. Det er en ”fremtidsworkshop”
med 25 repræsentativt udvalgte deltagere. Hovedparten af deltagerne er borgere/grundejere fra forskellige steder i
Strøby Egede – og desuden er der inviteret repræsentanter fra foreninger og enkelte
virksomheder/entreprenører/udviklere. Det er ikke længere muligt at melde sig til scenarieværkstedet.
Som oplæg til mødet er der udarbejdet et scenariedokument med 4 forskellige fremtidsscenarier, baggrundsviden
om risikoen for oversvømmelse, samt visualiseringer af fremtidige stormflodshændelser.

Eksempel på skitse i scenariedokumentet (en mulig fremtid for Strøby Egede)
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Eksempel på en af visualiseringerne i scenariedokumentet (vandstand til kote 2,80 m)
Du kan læse hele scenariedokumentet her (direkte link) eller finde det øverst på Stevns Kommunes hjemmeside om
projektet her:
https://stevns.dk/borger/affald‐miljoe/stroeby‐egede‐og‐vandet
Efter scenarieværkstedet den 28/11 vil der blive skrevet en opsamling, som bliver offentliggjort på hjemmesiden.
Scenarieværkstedet er skridt på vejen i projektet. Scenarieværkstedet vil resultere i en række forskellige visioner,
ideer og løsningsforslag. Efterfølgende vil paletten af oplæg/løsningsforslag blive verificeret teknisk, juridisk,
økonomisk og funktionelt af projektets rådgivere. Jeg skriver mere nyt om denne proces senere.
Video om fremtidens havnebyer – også relevant for Strøby Egede
På DRs hjemmeside findes der en interessant (og relevant) dokumentar om håndtering af stigende havvand og
voldsommere stormfloder.
Selvom titlen er ”Fremtidens Havnebyer”, så er dokumentaren også relevant for fremtidens kystbyer.
Dokumentaren kan anbefales. Den varer ca. 1 time.
https://www.dr.dk/drtv/program/fremtidens‐havnebyer_278487
Viden om forskellige typer af kystbeskyttelse
Hvis nogle af jer har lyst til at læse mere om forskellige typer af kystbeskyttelse, så kan jeg anbefale denne side på
Kystdirektoratets hjemmeside:
https://kyst.dk/kyster‐og‐klima/kystbeskyttelse/kystbeskyttelsesmetoder/
Det var vist det hele for denne nyhedsmail.
Jeg regner med at sende mere nyt, når jeg har opsamlingen fra scenarieværkstedet.
Hvis I kender andre, der ønsker at modtage nyhedsmailen, så kan de tilmelde sig via hjemmesiden:
https://stevns.dk/borger/affald‐miljoe/stroeby‐egede‐og‐vandet
eller ved at sende en mail til kyst@stevns.dk .
Venlig hilsen
Bent Hummelmose
Kyst- og klimamedarbejder
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