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FORORD 

Risikostyringsplanen har til formål at redegøre for risikoen for oversvømmelse i Tårnby Kommune ved en 
stormflod. Planen beskriver risici og redegør for omfanget af oversvømmelser ved forskellige 
stormflodshændelser.  

Risikostyringsplanen skal ses som en revurdering og udbygning af den tidligere plan fra 2014. I nærværende 
plan bliver tidligere tiltag beskrevet og effekten vurderet. Ligeledes beskrives kommende tiltag og de 
økonomiske aspekter heraf.  

Risikostyringsplanen skal revurderes hvert 6. år. Der vil derfor ske en formel revurdering og opdatering af 
risikostyringsplanen i årene 2026-2027. I den mellemliggende periode vil der dog fortsat arbejdes med 
planen og løbende udvikles tiltag til forebyggelse af oversvømmelse i Tårnby Kommune.  
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1. INDLEDNING 

1.1 Resume af Risikostyringsplanen  

Risikostyringsplanen 2021 for Tårnby Kommune redegør for risikoen ved, at kommunens arealer bliver 
oversvømmet af stormflod. Planen undersøger stormflodshændelser i 2019, 2065 og 2115 og har udpeget 2 
risikoområder, henholdsvis Risikoområde 1 – Østamager, Amager Strandvej og Københavns Lufthavn, samt 
Risikoområde 2 – Sydamager, Kongelundsvej og Tømmerupvej. Begge Risikoområder kan blive ramt af 
stormfloder fra nord og syd. Sammenfattet kan risikostyringsplanen for 2021 opsummeres i følgende punkter:       

 Stormflods fra nord er problematiske i Risikoområde 1, særligt ved hændelser i 2065 og 2115  

 Ullerup diget løser op til mellemstore hændelser fra syd, men ikke ekstreme hændelser i nutiden eller 
i fremtiden 

 Ekstreme hændelser fra syd vil også påvirke Kastrup og Østamager  

 Større hændelser fra nord vil have væsentlige konsekvenser for infrastruktur i form af Metro, 
Øresundsforbindelse (motorvej og jernbane) og Københavns Lufthavn 

 Ekstreme hændelser fra syd vil også ramme Metro, Øresundsforbindelsen og Københavns Lufthavn.    

På baggrund af den tidligere Risikostyringsplan for 2014 samt nærværende plan, har Tårnby Kommune 
fastlagt en række mål og tiltag. Den afgørende faktor i forbindelse med kystsikring af Tårnby Kommune er at 
samarbejde på tværs med forskellige aktører, både statslige, tværkommunale og andre relevante parter. Heri 
indgår Tårnby Kommune i et samarbejde med både Hvidovre, Dragør og Københavns kommune vedr. 
kystsikring af Kalveboderne og Amager, hvor staten også har annonceret, at de vil indgå i et samarbejde med 
fælles kystsikring af hovedstaden. Derudover samarbejder Tårnby Kommune også med aktører som Sund og 
Bælt (Øresundsforbindelsen og jernbanen), Metroen og Københavns Lufthavn omkring kystsikring af 
Østamager.  På baggrund af disse samarbejder er Tårnby Kommunes mål i Risikostyringsplanen for 2021:    

 

Der udarbejdes kvalificerede bud på fælles løsningsmodeller  
til kystsikring af Amager og Kalveboderne.  

 

Tårnby Kommunes målsætning er derudover konkretiseret i 4 tiltag:  

 Beredskabsplan for Tårnby Kommune 

 Borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af beredskabsplan 

 Borgerinddragelse ved udarbejdelse af lokalplaner på Vestamager 

 Samarbejde for kystsikring af Amager og Kalveboderne 

En afgørende del i forhold til Tårnby Kommunes mål omhandler det videre tværgående samarbejde og en 
konkretisering af projektet om en Østlig Ringvej, der er en ny planlagt motorvej. En af de mulige linjeføringer 
for den Østlige Ringvej er, at den skal etableres på land som en delvist nedsænket tunnel mellem kysten og 
Amager Strandvej. Vælges denne linjeføring er det muligt at kombinere anlægget med kystsikring, der kan 
sikre en stor del af Østamager mod stormflod. Det skal derfor afklares, hvorvidt denne løsning vælges eller 
fravælges i det videre forløb, og om Tårnby via sit samarbejde skal undersøge andre løsninger for kystsikring 
af bl.a. Østamager.  

1.2 Metode til beregning af stormfloder  

Kystdirektoratets data er fordelt på 3 forskellige stormflodshændelser, baseret på en 20 års, 100 års og 1000 
års. Nutidige hændelser er baseret på data i 2019, og fremtidige hændelser er fastlagt til 2065 og 2115. Ved 
fremtidige hændelser er der indarbejdet klimafremskrivninger, som betyder, at der forventes en 
havvandstigning på 33 cm i 2065 og 83 cm i 2115.  
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Hændelser Nutidige (2019) Fremtidig (2065) Fremtidig (2115) 

20 års hændelse – Høj 
sandsynlighed 

20 års hændelse * * 

100 års hændelse – middelstor 
sandsynlighed 

100 års hændelse 100 års hændelse 100 års hændelse 

1000 års hændelse – ringe 
sandsynlighed 

1000 års hændelse * 100 års hændelse 

*Der er ikke udarbejdet data for disse hændelser  

De data, som Kystdirektoratet har stillet til rådighed for landets kommuner, redegør for en simuleret stormflod, 
baseret på erfaringer fra tidligere historiske hændelser eller for opstillede hændelser i de tilfælde, hvor der ikke 
har været en stormflod tidligere. De 6 seks forskellige hændelser skal derfor ses som et bud på, hvordan en 
stormflod kan oversvømme Tårnby Kommune, men er ikke nødvendigvis den eneste type af stormflod, der 
kan forekomme. Sagt med andre ord er de 6 stormflodshændelser, som denne Risikostyringsplan tager 
udgangspunkt i, modeller. En virkelig stormflodshændelse kan derfor godt oversvømme et større areal, eller 
have en anden udformning end en af de seks ovenævnte modeller. Dette skal ses i lyset af, at der er mange 
forhold, som har betydning for, hvor kraftig en stormflod er, og i hvor lang tid den vil forekomme.   

1.3 Risikostyringsplan 2021 

Efter voldsomme oversvømmelser i Centraleuropa i 1998-2002 besluttede EU, at alle medlemslande skal 
planlægge for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger. Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser 
(EU oversvømmelsesdirektiv) trådte i kraft den 26. november 2007 og er implementeret i dansk lovgivning ved 
lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer1 og bekendtgørelse om vurdering 
og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet2. 

Oversvømmelsesdirektivet pålægger medlemslandene at vurdere og styre risikoen for ekstreme 
oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og 
økonomiske aktivitet. Direktivet forpligter EU's medlemslande til at udarbejde risikostyringsplaner for 
oversvømmelser for områder med potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse. De første risikostyringsplaner 
skulle udarbejdes inden december 2015 og efterfølgende revurderes og om nødvendigt ajourføres hvert sjette 
år. Den første revurdering af risikostyringsplanerne skal ske på baggrund af en opdatering af den nationale 
vurdering af risikoen for oversvømmelse fra hav og vandløb udarbejdet af Kystdirektoratet i 2018. 
Revurderingen medførte større ændringer i det eksisterende risikoområde, og en opdatering af kortene over 
faren og risikoen for oversvømmelse. Denne evaluering udgør grundlaget for Tårnby Kommunes revurdering 
og ajourføring af den tidligere risikostyringsplan fastlagte, relevante mål.  

Nærværende risikostyringsplan for Tårnby Kommune, risikoområdet Køge Bugt – København, blev udarbejdet 
gennem revurdering og opdatering af den eksisterende risikostyringsplan. Den seneste gyldige version er:  

Risikostyringsplan 2014 – Risikoområde Køge Bugt, blev offentliggjort d. 29. oktober 2015. 

Risikoområdet Køge Bugt blev første gang udpeget i 2011 som et område med potentiel væsentlig risiko for 
oversvømmelse. Ved den nationale vurdering af risikoen for oversvømmelse fra hav og vandløb i 2018 blev 
risikoområdet udvidet til at omfatte København og betegnes herefter som Køge Bugt - København. I 
forbindelse med ajourføring af risikoområderne på baggrund af den nationale vurdering af risikoen for 
oversvømmelse fra hav og vandløb fra 2018, skete der væsentlige ændringerne i risikoområdet, som beskrives 
i kapitel 1.5. 

Derefter blev kortene over faren og risikoen for oversvømmelse fra 2013 opdateret primo 2020 på baggrund 
af ny viden og nye modeller. Resultatet af den nye beregning er dokumenteret og analyseret i kapitel 3. 

På baggrund af ovennævnte er Tårnby Kommunes Risikostyringsplan fra 2014 i efteråret 2020 gennemgået 
og opdateret via arbejdsprocessen, illustreret i Kystdirektoratets metoderapport samt vejledning til at 

                                                      
1 LBK nr. 1085 af 22. september 2017 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer. 
2 BEK nr. 894 af 21. juni 2016 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. 
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udarbejde en Risikostyringsplan, som kan ses på figuren nedenfor: 

 

Risikostyringsplanen for risikoområde Køge Bugt – København er dermed opdateret, da der siden den første 
generation af risikostyringsplanen fra 2014 har været følgende ændringer i/af området: 

 En ændring af risikoområdet 

 En ændring af fare- og risikosituationen (svarende til mulige ændringer af oversvømmelsesfarekortet 
og oversvømmelsesrisikokortet) 

 En implementering af risikostyringstiltag (såsom beskyttelse eller forebyggende tiltag). 

1.4 Risikostyringsplanens indhold 

Risikostyringsplanen fastsætter mål og indeholder forslag til handlinger og tiltag til styring af risikoen for 
oversvømmelser i de udpegede risikoområder, så mulige følgende negative konsekvenser forbundet med 
oversvømmelse mindskes: 

 Menneskers sundhed 

 Miljø 

 Kulturarv   

 Økonomiske aktiviteter. 

Risikostyringsplanen er udarbejdet for de områder, der på baggrund af den nationale vurdering af risikoen for 
oversvømmelse, er identificeret som områder med en potentielt væsentlig risiko for oversvømmelse. 
Risikostyringsplanen revurderes og ajourføres mindst hvert sjette år. De kort over faren og risikoen for 
oversvømmelse, som Kystdirektoratet har udarbejdet, suppleret med lokal viden, udgør grundlaget for 
risikostyringsplanen. Tidsplanen fra første risikostyringsplan og frem til nu kan ses på figuren nedenfor.   
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Det er kommunens ansvar at udarbejde, implementere, revurdere, og når det er nødvendigt, ajourføre 
risikostyringsplanen. Beslutningsansvaret for målsætninger og tiltag for risikoreduktion ligger hos kommunen, 
så udarbejdelsen af risikostyringsplanen kan inddrage den lokale viden og sikre koordination. 
Risikostyringsplanen må ikke indeholde tiltag, der som følge af deres omfang og virkning markant forøger 
oversvømmelsesrisikoen for andre kommuner længere oppe eller nede ad vandløbssystemet eller kysten, 
medmindre disse tiltag er blevet koordineret, og der er fundet en fælles løsning mellem de berørte kommuner. 

Risikostyringsplanen skal omfatte alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, beskyttelse 
(sikring) og beredskab. 

 Forebyggelse kan være, at eventuelle fremtidige oversvømmelsesskader undgås ved, at der ikke 
opføres beboelse og erhverv i områder, der kan blive udsat for oversvømmelser. 

 Beskyttelse kan være foranstaltninger, både anlægsmæssigt og andre, der formindsker faren for 
oversvømmelser. 

 Beredskab kan være at yde en forebyggende indsats i forbindelse med oversvømmelser, f.eks. at 
oplyse borgerne om oversvømmelsesrisikoen, og om hvad de skal gøre i tilfælde af en 
oversvømmelse. 

Efter statens vejledning skal en risikostyringsplan bl.a. indeholde: 

 Vurdering af risikoen for oversvømmelse på oversigtskort for området. Oversigtskortet suppleres med 
kort over faren for oversvømmelse og kort over oversvømmelsesrisikoen. 

 Mål for styring af oversvømmelsesrisiciene med negative følger for menneskers sundhed, miljø, 
kulturarv og økonomiske aktiviteter i det udpegede risikoområde. 

 Tiltag og handlinger til opfyldelse af målsætningen. 

 Planlægning af tiltagene, så der fastsættes ansvarlige aktører, udarbejdes en tidsplan for 
gennemførelsen og prioritering af tiltagene. 

 En beskrivelse af risikostyringsplanens gennemførelse, herunder argumentation for prioriteringen af 
tiltagene. 

 En oversigt over offentlige oplysningsaktiviteter og høringer i relation til risikostyringsplanen. 

1.5 Årsag til og omfang af oversvømmelser 

Oversvømmelser og deres omfang afhænger af et komplekst samspil mellem forskellige faktorer. For 
eksempel kan konstant regn over flere dage og et stort område eller kortvarig kraftig regn føre til 
oversvømmelser i vandløb. Længerevarende regn er hovedsageligt ansvarlig for oversvømmelser langs 
vandløbene, mens lokale skybrud kan føre til kraftige oversvømmelser i byområder eller lavninger.  

Når det regner, forhindrer vegetation, undergrund og terræn som følge af deres naturlige tilbageholdelses-
egenskaber en direkte afstrømning af nedbør på overfladen. Hvis der vokser planter, kan der fordampe mere 
vand og lagres mere vand i undergrunden. Jo tættere og højere bevoksningen er, jo bedre fungerer den 
naturlige tilbageholdelse. Befæstede overflader holder derimod stort set ikke vand tilbage. Hvis det regner 
kraftigt og længe, optager undergrunden mindre og mindre vand. På et tidspunkt er undergrunden mættet, og 
den kan ikke længere tilbageholde vand. Hvis der på kort tid falder særligt meget regn, tager det for lang tid 
for vandet at trænge ned i undergrunden, selvom den stadig ville kunne optage mere vand. I begge tilfælde 
flyder store vandmængder direkte ud i åer og vandløb, hvilket øger faren for oversvømmelse. Således kan 
selv kortvarigt, men kraftigt uvejr udløse lokale oversvømmelser.  

Oversvømmelser, der opstår ved kyster og flodmundinger, opstår normalt i forbindelse med kraftig 
pålandsvind. En storm i retning mod kysten driver vandmasser fra det åbne hav ind mod kystområdet. 
Stormfloder kan have mange årsager. De opstår som følge af sammenfald af en række meteorologiske og 
hydrologiske faktorer. Stormbetinget vindstuvning har indflydelse, ligesom badekars-effekten og opstuvninger 
i bugter eller fjorde, ikke må undervurderes. Ud over vandspejlets niveau har også højvandets varighed stor 
betydning for oversvømmelsesudbredelsen.  

Tårnby Kommunes sydvestvendte kyst vender mod Køge Bugt. Ved kraftig storm med pålandsvind er der 
risiko for, at store vandmængder presses ind i bugten og skaber oversvømmelser. På samme måde kan store 
vandmasser presses fra Øresund mod den nordøstlige kyst og skabe oversvømmelser længere inde i landet.  
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Største oversvømmelsesrisiko fra syd er dog en særlig kombination, hvor en storm fra nord/vest har presset 
større vandmasser ind i Østersøen, og vinden herefter vender og giver en storm fra sydøst.  

Udpegning af risikoområde samt omfang og konsekvens af en oversvømmelse fra Køge Bugt og Øresund 
beskrives i afsnit 2.   

1.5.1 Fremtidige klimaændringer 

Det er uomtvisteligt, at det globale klima bliver varmere, og der er ingen videnskabelig tvivl om, at den 
menneskelige påvirkning er hovedårsagen til den observerede opvarmning siden midten af det 20. 
århundrede. Den udløses primært af den stigning i koncentrationen af drivhusgasser kombineret med andre 
faktorer relateret til menneskelig aktivitet. På trods af alle tiltag til beskyttelse af klimaet og den nuværende 
Covid-19 situation, fortsætter den globale udledning af drivhusgasser med at stige, hvilket fører til global 
opvarmning. Selvom målene fra FN's klimakonference i Paris (COP 21) nås, kan klimaforandringerne ikke 
standses. 

For Danmark forventes for midten af dette århundrede (2041-2070) en gennemsnitlig opvarmning på mellem 
1,5°C og 2,1°C afhængig af udledningsscenariet sammenlignet med perioden 1981-2010. I slutningen af 
århundredet (2071-2100) afviger scenarierne yderligere fra hinanden: For udledningsscenarie RCP4.5 vil 
opvarmningen være omkring 1,9°C, mens der for scenarie RCP8.5 ("Fortsæt som hidtil"-scenariet) i Danmark 
forventes en gennemsnitlig opvarmning på 3,6°C.3 

Hvad angår havstigning forventes der generelt en øget middelvandstand omkring Danmark på op mod 1 m 
frem mod slutningen af dette århundrede for det høje scenarie. Denne varierer lokalt og afhænger også af de 
lokale terrænændringer. 

Endelig er ændringen i storme og stormstyrke om vinteren i Danmark i fremtiden uklar sammenlignet med i 
dag, men der forventes generelt højere stormflodsvandstande grundet det højere generelle havniveau. 

Klimaændringerne medfører øget fare for oversvømmelse fra hav ved Køge Bugt og Øresund pga. større 
stormflodsvandstande og større mængder nedbør. 

  

                                                      
3 Fra DMI’s Klimaatlas 
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2. BESKRIVELSE AF RISIKOOMRÅDET OG 
UDPEGNINGEN 

Kystdirektoratet har i 2018 fortaget en revurdering og ajourføring af udpegningen af risikoområderne fra første 
planperiode. På baggrund af den nationale revurdering af risikoen for oversvømmelse er risikoområde Køge 
Bugt udvidet til også at omfatte København. Risikoområde Køge Bugt - København er udpeget som potentielt 
truet af oversvømmelser fra hav og vandløb i en kombination af hav- og vandløbsoversvømmelser. 

Risikostyringsplanen omfatter kun risiko for oversvømmelse ved stormflod, dvs. oversvømmelse fra havsiden. 
Risiko for oversvømmelse ved skybrud behandles særskilt i Tårnby Kommunes skybrudsplan, som kan findes 
på kommunens hjemmeside.  

1. generation af risikostyringsplanen var Tårnby Kommunes plan for håndteringen af oversvømmelsesrisici fra 
Køge Bugt, da det oprindelige risikoområde kun omhandlede risici herfra. Det vil sige, at den oprindelige plan 
alene fokuserer på oversvømmelser forårsaget af havvand fra Køge Bugt og dermed ikke behandler potentielle 
oversvømmelser fra Øresund, eller oversvømmelser forårsaget af ekstreme regnhændelser. Den oprindelige 
plan omfattede derfor kun den sydvestlige del af Amager. 

 
Oprindeligt risikoområde fra Risikostyringsplanen fra 2014 

Ved revurderingen i 2018 blev området udvidet til også at omfatte København. Risikoområdet er udvidet mod 
nordøst med bl.a. Refshaleøen, Amager, Prøvestenen, dele af området ved Københavns lufthavn og strækker 
sig op til Københavns Nordhavn. I dette risikoområde er der identificeret flere sårbarheder af høj kategori 
såsom: Høj befolkningstæthed, flere hospitaler, stor økonomisk aktivitet og flere forurenende virksomheder 
især ved Prøvestenen. Generelt indeholder dette risikoområde sårbarheder af høj kategori inden for alle otte 
sårbarhedsinddelinger. 

 

 



 

10 

 

Risikoområdet Køge bugt – København kan deles op i 3 områder, og består af følgende: 

 Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner, der ligger langs bugten.  

 Kalveboderne og Vestamager, der ligger mellem Hvidovre, Tårnby, Dragør og Københavns 
Kommune.  

 Amager øst og Øresund, der deles af Tårnby, Dragør og Københavns kommune. 

I risikoområdet er der således 10 kommuner, der skal koordinere deres indsatser for håndtering af 
oversvømmelse med nabokommunerne. Tårnby kommune skal koordinere med Hvidovre, Dragør og 
Københavns kommuner.       

Kortet nedenfor viser de arealer i Risikoområde Køge Bugt – København, der ved en stormflodshændelse kan 
blive oversvømmet. Som det ses, ligger flere af Tårnby Kommunes arealer i risikoområdet. 
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3. VURDERING AF 
OVERSVØMMELSESFAREN OG -
RISIKOEN 

For risikoområdet Køge Bugt - København har Kystdirektoratet udarbejdet kort over faren, skaden og risikoen 
for oversvømmelse. Informationer om omfanget af faren, skaden og risikoen er et vigtig grundlag for at 
fastsætte mål for reduktion af risikoen og i planlægningen af tilpasnings- og beskyttelsestiltag. 
Risikostyringsplanen for Tårnby redegør for 6 forskellige stormflodshændelser og de konsekvenser, det har i 
området, såfremt det bliver oversvømmet. Stormflodshændelserne kan opdeles i 3 nutidige og i 3 fremtidige 
hændelser, som der er angivet i tabel 1 i kap. 1.2. Tabellen er gengivet nedenfor: 

Hændelser Nutidige (2019) Fremtidig (2065) Fremtidig (2115) 

20 års hændelse – Høj 
sandsynlighed 

20 års hændelse * * 

100 års hændelse – middelstor 
sandsynlighed 

100 års hændelse 100 års hændelse 100 års hændelse 

1000 års hændelse – ringe 
sandsynlighed 

1000 års hændelse * 100 års hændelse 

*Der er ikke udarbejdet data for disse hændelser  

Tabellen viser de 6 forskellige stormflodshændelser som Risikostyringsplanen 2021 tager udgangspunkt i. De 
nutidige hændelser er baseret på Kystdirektoratets data og tager udgangspunkt i en stormflodshændelse i 
2019. De fremtidige hændelser er fastlagt til 2065 og 2115. 

Hændelserne er derudover opdelt i, hvor stor sandsynligheden er, for at de vil forekomme. En 20 års hændelse 
forventes at forekomme en gang hvert 20 år, hvorfor der er 5 % sandsynlighed for, at den statistisk set vil 
forekomme i år. Derfor er den kategoriseret som en hændelse med høj sandsynlighed.  

Ved en middelstor sandsynlighed vil stormflodshændelsens omfang og intensitet være større. Der er statistisk 
set 1 % chance for, at en 100 års hændelse vil forekomme hvert år. Ved områder, der ikke er kystsikret, kan 
en 100 års hændelse medføre omfattende skader. Dette var bl.a. årsagen til, at Ullerup diget blev etableret i 
2019, da en 20 års hændelse i 2012 ville kunne oversvømme et større område langs Kongelundsvej.  

Hændelser, der forekommer sjældnere end en 100 års hændelse, har ringe sandsynlighed for at forekomme. 
F.eks. ville en 150 års eller 200 års hændelse betragtes som en hændelse med ringe sandsynlighed.  En 1000 
års hændelse betragtes ligeledes som en hændelse med ringe sandsynlighed, hvor sandsynligheden for at 
den måtte forekomme i år er meget lav. Dog er en 1000 års hændelse så kraftig, at omfanget af skader er 
væsentlig højere end ved 20 års og 100 års hændelser. Styrken af de forskellige stormflodshændelser 
afspejles bl.a. i tabellen nedenfor, der redegør for den estimerede stormflods højde ved hver af de 6 forskellige 
stormflodshændelser:   
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Hændelse Stigning  

20 års stormflod i 2019  146 cm  

100 års stormflod i 2019  159 cm  

1000 års stormflod fra syd i 2019 (data er fra stormfloden i 1872) 280 cm 

1000 års stormflod fra nord i 2019  205 cm 

100 års stormflod i 2065 184 cm 

100 års stormflod i 2115 226 cm 

1000 års stormflod fra syd i 2115 348 cm  

1000 års stormflod fra nord i 2115 273 cm 

Havstigning i 2065 33 cm 

Havstigning i 2115 83 cm 

Landhævning i 2065 7,2 cm 

Landhævning i 2115 14,7 cm  

Estimerede højder på stormfloder 

Målingerne for en stormflod fra nord og syd er foretaget ved henholdsvis Københavns Havn og Køge bugt.  

Ved hændelser af en mere sjælden sandsynlighed, som f.eks. en 1000 års, ses en stigning i stormflodens 
højde. På kortene nedenfor er alle stormflodshændelser samlet, så forskellen på udbredelsen af 
oversvømmelsen ved hver enkelt hændelse tydeligt kan ses. Det første kort redegør for Risikoområde 1 og 
det andet for Risikoområde 2.  
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Udbredelse for de enkelte årstal, Risikoområde 1 
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Udbredelse for de enkelte årstal, Risikoområde 2 

   



 

15 

 

Klimafremskrivningerne har betydning for den forventede vandstand ved fremtidige stormfloder. I 2065 
forventes havet at stige med 33 cm, og i 2115 forventes det at stige med 83 cm. Dette er beregninger fra 
Kystdirektoratet, og klimafremskrivningerne kan ændre sig fremadrettet, hvis data opdateres. Der vil også 
foregå landhævning af Danmark, men dette er begrænset i forhold til forskellen på vandstigningen i både 2065 
og 2115.  

Samtlige kort i er udarbejdet i 25 m celler/punkter. På Kystdirektoratets hjemmeside kan kortene tilgås. Dog 
er hjemmesiden opsat i 100 m celler. Kortene, som Tårnby Kommunes risikostyringsplan tager udgangspunkt 
i, er derfor mere detaljerede. Dette betyder, at kortene i denne plan og på Kystdirektoratets hjemmeside er 
forskelligt opsat på trods af, at flere af kortene redegør for de samme data.  

Derudover har Tårnby Kommune ændret på data for at beregne risikoværdier. Kystdirektoratets laveste værdi 
er sat til 10 kr. om året. Dvs. at en årlig skade fra 10 kr. og højere er registeret. Tårnby Kommune har ændret 
denne værdi til 1.000 kr., hvorfor at skader under 1.000 kr. om året ikke vil blive vist på kortet. Dette har vi 
gjort, da Kystdirektoratets laveste risikoværdi gav et indtryk af, at en stormflod kan påføre et område større 
økonomisk skade. I flere tilfælde viste risikoværdierne bag skaden at være forholdsvist lave og var på 50-150 
kr. årligt, hvilket vi vurderer er en for lav værdi, der giver et forkert billede af, hvor stor risikoen er ved en 
stormflod.   

Derfor vil kortene for risiko være meget forskellige, afhængigt af om man ser på Kystdirektoratets kort eller på 
Tårnby Kommunes.  

Tårnby Kommune har også ændret på data for at beregne vandets udbredelse. Vandet udbredelse er opdelt i 
6 forskellige værdier, der er baseret på hvor høj oversvømmelsen er på terræn. Tårnby kommunes laveste 
værdier er mindre i forhold til Kystdirektoratets. Dette er for at give et mere detaljeret indblik i, hvorvidt området 
bliver oversvømmet på et niveau mellem 10-20 cm, 20-40 cm eller 40-60 cm, og pga. at flere områder på 
Vestamager oversvømmes ved en lav vandstand. Kystdirektoratets laveste værdi på 0,10 - 0,49 m, giver derfor 
et unøjagtigt billede af, hvor høj vandstanden bliver, når flere områder i Risikoområde 2 oversvømmes.  

Tårnby Kommunes kort for risikoen og vandets udbredelse kan tilgås på Tårnby Kommunes hjemmeside for 
Risikostyringsplanen.   

Kystdirektoratets kort kan tilgås på følgende link: 
https://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=63f098e64248465abbd7a3283e5e2707 

Websiden indeholder samtlige risikoområder i Danmark, og derfor skal man ind og vælge enten København 
Syd eller Nord for at se de specifikke kort i disse områder.  

Kortene over faren for oversvømmelse er lavet på baggrund af dynamiske oversvømmelsesmodelleringer, 
hvor vandets udbredelse i terrænet over tid modelleres.  

Kortene over skaden ved oversvømmelse kan inddeles i to kategorier; de håndgribelige skader, der kan 
beregnes i økonomiske termer og de uhåndgribelige skader, der ikke kan omsættes direkte til økonomisk tab. 
Skadesberegningerne bygger som udgangspunkt på nationale datasæt.  

De håndgribelige skader er bestemt for hvert oversvømmelsesscenarie og afhænger af vanddybden ved 
oversvømmelsen. De økonomiske skader ved oversvømmelse er bestemt for følgende kategorier:  

 Skader på bygninger og indbo 

 Tab for virksomheder 

 Oprydning af oversvømmet infrastruktur 

 Tab af afgrøder 

 Skader på husdyr 

 Total økonomisk skade 

De uhåndgribelige skader er sværere at bestemme, og for de fleste kategorier vises de sårbare punkter inden 
for og omkring risikoområdet. For kategorien indbyggere er de berørte indbyggere ved de forskellige 
oversvømmelsesscenarier bestemt, og ligeledes er de ejendomme, der berøres af oversvømmet 
forsyningsnetværk bestemt for hvert oversvømmelsesscenarie. Følgende uhåndgribelige skader er inkluderet 
i kortlægningen: 

https://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=63f098e64248465abbd7a3283e5e2707
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 Berørte indbyggere 

 Forsyninger og berørte ejendomme 

 Beredskabspunkter 

 Særligt sårbare punkter (daginstitutioner, plejehjem, grundskoler o.l.) 

 Forurenende virksomheder 

 Natur- og miljøinteresser 

 Kulturarv 

De data, der nationalt er benyttet til at beregne skader på husdyr, tager udgangspunkt i kvæg og grise. For 
Tårnby Kommune er de primære husdyr heste. Af denne årsag er der ikke foretaget beregninger på skaden 
for husdyr i Tårnby Kommune, da der ikke er foretaget registreringer af heste.   

Data, der redegør for forsyninger og berørte ejendomme, angiver ikke det korrekte antal af ejendomme i 
etageboliger, hvorfor en større etageboligejendom kan være registeret som én enkelt. Data for de enkelte 
ejendomme er derfor ikke korrekte eller tilgængelige, og af denne årsag redegøres der ikke for berørte 
ejendomme, men kun forsyningsanlæg i Tårnby Kommune.   

Kortene over risikoen er bestemt for hver oversvømmelseshændelse og på baggrund af den totale økonomiske 
skade ved hver hændelse. 

3.1 Analyse af fare- og risikokortene  

Inden faren og risikoen for Tårnby Kommune beskrives i forhold til nye data, opsummeres rammerne og 
risikoen fra Risikostyringsplanen i 2014. 

3.2 Første planperiode 

I den første planperiode forholdt Risikostyringsplanen fra 2014 sig kun til stormflodshændelser fra Køge bugt, 
der ville ramme Amager fra syd og sydøst. De data, der er anvendt til at redegøre for en stormflodshændelse 
af denne art, er stormen fra 1872. Denne oversvømmelse var betinget af, at stærke vinde fra nord og nordvest 
havde presset store vandmasser fra Kattegat op i den Botniske Bugt. Herefter drejede vinden til øst og sydøst, 
så vandmasserne blev presset tilbage mod Sjællands kyster og stuvet op i Køge Bugt. Denne episode har 
Kystdirektoratet defineret som en 1000 års hændelse. Fremtidige potentielle store oversvømmelsessituationer 
i Køge Bugt-området forventes skabt under lignede situationer.  

Data i Risikostyringsplanen for 2014 viste, at der på daværende tidspunkt var stor sandsynlighed for 
oversvømmelse fra Køge Bugt. Ved en 20 års hændelse blev den totale økonomiske skade estimeret til ca. 
115 mio. kr. og til ca. 160 mio. kr. ved en 100 års hændelse. Ved en 1000 års hændelse ville omfanget af 
skader nå op på en estimeret værdi af 927 mio. kr. Risikostyringsplanen konkluderede derfor, at der var behov 
for yderligere kystsikring af den sydlige del af Amager.  

Der var i forvejen kendskab til risikoen for oversvømmelse fra syd, og da Kalveboddiget i 2009 fik tilladelse til 
at blive forhøjet med 2 m, stillede Kystdirektoratet krav om, at der i forlængelse af diget skulle etableres et nyt 
dige, der blev navngivet Ullerup diget. Ligeledes konkludererede Risikostyringsplanen for 2014, at der var 
igangsat et projekt og samarbejde omkring etablering af et nyt dige, og at digets placering og anlæg skulle 
igangsættes snarest muligt.  

Ullerup diget blev efterfølgende anlagt i 2019 og strækker sig i dag over ca. 2,7 km. Diget er med til at sikre, 
at en stormflod op til en 100 års hændelse i 2115 ikke vil strømme rundt om Kalveboddiget og videre ind over 
Amager og Tårnby Kommune.   
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Ullerup digets linjeføring 

Ullerup diget var ikke etableret, da Risikostyringsplanen for 2014 blev udarbejdet. Det betyder, at de 
oversvømmelsesscenarier og stormflodshændelser, der var grundlaget for planen dengang, er forældede. 
Data fra en 20 års hændelse i 2012 viser, at havvandet ville oversvømme arealer langs Kongelundsvej og op 
til Hilversumvej.    

  
Kortudsnit der redegør for en 20 års hændelse i 2012.  
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Ullerup diget er etableret i forlængelse med Kalveboddiget og stater i kote 5, der gradvist sænkes i takt med, 
at diget når til Ullerup, hvor diget sammenføres med terrænet i kote 3,0. 

 
Illustration af digets højde og aftagende kote mod Ullerup.  

I 2012 var der en høj sandsynlighed for, at en 20 års hændelse kunne forekomme, og denne ville medføre 
skader af betydelig størrelse for området langs Kongelundsvej og op til starten af byzonen i Tårnby. Ved en 
100 og 1000 års hændelse vil omfanget af skade kun forøges, da stormfloden ville nå videre ind i byzonen og 
ramme flere boligområder. Efter Ullerup diget er opført, er risikoen for en 20 og 100 års hændelse i 2019 
minimeret, da data viser, at stormfloden ikke vil krydse diget. Pga. digets gradvise reduktion til kote 3,0 vil 
havvandet ved en 1000 års stormflod beregnet for 2019 strømme øst om og gennem området, hvor diget 
sammenføres med terrænet. Området, der oversvømmes i dette scenarie, vurderes at være mindre end en 20 
års hændelse i 2012. Scenarierne for anden planperiode beskrives i næste afsnit.   

3.3 Anden planperiode 

Risikoområdet er udvidet og gælder nu for området Køge Bugt – København. I Risikostyringsplanen 2021 
udpeges der 2 områder, hvor der er risiko for oversvømmelse ved stormflod:   

 Risikoområde 1 – Østamager, Amager Strandvej og Københavns Lufthavn  

 Risikoområde 2 – Sydamager, Kongelundsvej og Tømmerupvej. 

Afgrænsningen af Risikoområde 1 er ved Københavns Lufthavns sydøstlige arealer ved Kystvejen og 
Kommunegrænsen til Dragør. Den nordlige del af Risikoområdet afgrænses af Kommunegrænsen til 
København og udbredelsen af den enkelte stormflodshændelse.     

Risikoområde 2 gælder for Kalvebod Fælled, Vestamager og landzoneområdet langs Kongelundsvej, 
Tømmerupvej og til den østlige kommunegrænse langs Dragør. I forhold til kortmateriale for Risikoområde 2 
tages der ikke udgangspunkt i Kalvebod Fælled, da hovedparten af de data og værdier, som kortene angiver, 
ikke findes i dette område. F.eks. er der meget få bygninger i området, hvoraf ingen af dem er boliger. Der er 
ikke registeret virksomheder i området, og der er kun begrænset infrastruktur i form af eksisterende vej og 
stisystemer, og evt. foranstaltninger til at afgrænse dyrelivet.           

Risikostyringsplanen 2021 tager udgangspunkt i data udleveret fra Kystdirektoratet. Data inkluderer ikke 
oversvømmelse af Saltholm og Peberholm. Saltholms højeste punkt er ca. 3 m over havets overflade, og øen 
bliver ofte oversvømmet i tilfælde af stormflod. Peberholm er en kunstig ø, der blev etableret som led i 
Øresundsforbindelsen. Øens omkreds er sikret med en belægning af sten. Risikostyringsplanen forholder sig 
ikke yderligere til Saltholm og Peberholm. 

3.4 Risikoområde 1 – Østamager, Amager Strandvej og Københavns 
Lufthavn 

Risikoområde 1 starter ved Kommunegrænsen til København og strækker sig ned langs kysten mod 
lufthavnen. Ved kysten fra nord og i sydgående retning findes Kastrup Søbad og Lystbådehavn og 
havneområdet med mindre erhverv og butikker, Tårnby Renseanlæg og ved siden af den Blå Planet. Syd 
herfor ligger den fredede bebyggelse, Bryggergården, og bag denne ligger serviceerhvervsområdet Scanport, 
der er i gang med at blive udviklet til hotel og kontorbebyggelse. Syd for denne ligger Kastrup Gammel Havn 
og en del mindre bebyggelse tilknyttet havneanlægget. Nederst i risikoområdet findes Øresundsmotorvejen, 
Københavns Lufthavn og Øresundsforbindelsen, der sammen med metroen er vigtige infrastrukturelle 
forbindelser. 

Bebyggelsen på den vestlige side af Amager Strandvej består af en blanding af boligområder, hvor der 
indimellem ligger nogle zoner med erhverv, herunder Plyssen, området ved Amager Strandvej 390 og syd 
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herfor ved Skøjtevej. Mod vest findes metroforbindelsen til lufthavnen, der deler byrummet i to, og øst for 
denne findes forskellige boligområder af både rækkehuse, parcelhuse og etageboliger. 

Risikoområde 1 består af en blanding af både havneanlæg, erhverv, boliger og infrastrukturelle anlæg af større 
betydning.  

I dette afsnit redegøres der for, hvordan området oversvømmes ved en 20, 100 og 1000 års hændelse i 2019 
ved en stormflod fra nord. Derudover redegøres der for 100 års hændelse i 2065, samt en 100 og 1000 års 
hændelse i 2115. 

3.4.1 Udbredelse af stormflod og vanddybde 

De håndgribelige og uhåndgribelige skader vurderes alle ud fra data omkring hvor stort et område, en stormflod 
spreder sig over, samt hvor dybt dette område oversvømmes. Disse parametre afhænger af, hvilken 
stormflodshændelse der forekommer. Alt efter sandsynligheden for hændelsen (20, 100 eller 1000 års), samt 
hvilket årstal stormfloden forekommer i (2019, 2065 eller 2115), vil dens udbredelse og vanddybde gælde for 
et større område.   

Udbredelse, 20 års hændelse i 2019  

Ved en 20 års hændelse vil kyststrækningen langs det østlige Amager blive oversvømmet. Udbredelsen af 
oversvømmelsen vil forekomme primært langs kysten og vil ikke have en styrke, der spreder sig indlands. Det 
er bebyggelse tæt ved kysten, der er i fare for at blive oversvømmet, herunder bebyggelse ved Kastrup 
Lystbådehavn og området ved Bryggergården og ned langs Scanport til Kastrup Gammel Havn. Specielt ved 
indløb i havnen ses en udbredelse af oversvømmelse på bagvedliggende landområder.  

Udbredelse, 100 års hændelse i 2019  

100 års hændelsen adskiller sig kun i mindre grad fra en 20 års hændelse set i forhold til udbredelsen af 
havvand. Nord for Kastrup Lystbådehavn og syd ned til Scanport ses ikke en synlig forandring i selve 
udbredelsen af oversvømmelse. I området ved Bryggergården og syd herfor udvides området, der 
oversvømmes mod vest, primært omkring Bryggergården. Havandet vil få steder nå op på Amager Strandvej, 
men vil ikke sprede sig over vejen.   

Udbredelse, 1000 års hændelse, ekstrem i 2019  

En ekstrem hændelse vil kraftigt oversvømme kystområdet ved Amager Strandvej.  Vandstanden i de 3 havne 
vil nå op over 2 meter i forhold til almindeligt havspejl. Vandet vil strømme indlands og krydse Amager 
Strandvej og ramme bolig og erhvervsområdet vest herfor. Havandet vil strømme langs Saltværksvej på tværs 
af metroen og videre til boligområdet bagved. Øresundsmotorvejen vil blive kraftigt oversvømmet og vil sprede 
sig på tværs af godsbaneskinnerne til lufthavnen og hen mod parkeringsarealerne syd for. Vandstanden vil 
være højest i den sænkede strækning ved Øresundsmotorvejen og ved den anlagte sø ved tilkørslen til denne. 
Ved Saltværksvej, hvor broen krydser metroen, forventes en koncentration af vand at løbe ned i metroens 
sænkede banenet.   

Ved en 1000 års stormflod fra syd i 2019 rammes en del af Risikoområde 1. Københavns lufthavns arealer 
syd for Hangargade og ned langs med Kystvejen vil blive ramt. Vandet vil strømme ind fra den sydøstlige del 
af Kystvejen, hvor hele den østlige del af området oversvømmes. Alt efter terrænets udformning vil 
vandstanden i området variere mellem 10 cm og op til 1 m. 

Udbredelse, 100 års hændelse i 2065 

Ved denne hændelse vil havvandet løbe over Amager Strandvej og oversvømme et område langs metroen fra 
Saltværksvej og ned til Øresundsmotorvejen. Dybden på havvandet forventes at blive mellem 10-20 cm og 
forventes at være kraftigst syd for Alleén og i sydgående retning mod lufthavnen.  

Ved en 100 års stormflod fra syd i 2065 vil havvandet nå op til Kystvejen ved Kommunegrænsen langs den 
østlige del af Københavns lufthavn, men forventes ikke at krydse den. 
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Udbredelse, 100 års hændelse i 2115 

I 2115 forventes klimafremskrivningerne at have bidraget til en havvandsstigning på 83 cm. Havets havspejl 
vil derfor være forøget, og der har betydning for vores eksisterende kyster og havne. Havstigningen medfører, 
at selv mindre stormfloder, som f.eks. en 20 års hændelse, kan oversvømme lokale kyststrækninger og 
havneområder og kan pådrage skade ved byggeri, der ligger kystnært. Her vil Tårnbys havnearealer have en 
forøget risiko.   

Ved en 100 års hændelse i 2115 vil hele området på den vestlige side af Amager Strandvej og langs metroen 
blive oversvømmet. Stormfloden forventes at nå helt ud til Nordmarksvej og videre ned mod Saltværksvej og 
Skøjtevej. Øresundsmotorvejen og dele af Københavns Lufthavns nordøstlige arealer bliver ligeledes 
oversvømmet. Stormfloden vil yderligere oversvømme et område af lufthavnens østlige arealer, da havvand 
vil trænge ind via Kystvejen fra sydøst. Vandstanden forventes at være mellem 40-60 centimeter på både den 
østlige og vestlige side af Amager Strandvej og vil aftage gradvist i takt med, at det spreder sig mod vest.  

Udbredelse, 1000 års hændelse i 2115  

En 1000 års hændelse i 2115 vil udvide sig i et bredere bælte frem til Nordmarksvej og i sydgående retning 
langs Kastruplundgade, hvor det vil sprede sig ind over lufthavnens arealer. Lufthavnen oversvømmes i dette 
tilfælde fra kysten mod nord, og fra kysten mod sydøst, hvor havvandet vil strømme ind fra den sydøstlige del 
af Kystvejen. Dette betyder, at hele den østlige del af lufthavnens arealer vil blive oversvømmet. 

Vandstanden ved denne hændelse viser, at et større område på begge sider af Amager Strandvej vil blive 
oversvømmet med en dybde på op til 2 m. Vanddybden vil gradvist aftage vest for metroforbindelsen og syd 
for Saltværksvej og i retning af motorvejen. Øresundsforbindelsen ligger sænket i terrænet, og vil derfor opleve 
oversvømmelser på over 2 m. I lufthavnens arealer vil størstedelen af området, der oversvømmes, have en 
vandstand på op til 1 m, med enkelte områder på op til 2 m.  

Hvis der forekommer en 1000 års hændelse fra syd i 2115, viser data, at omtrent de samme arealer i 
Risikoområde 1 vil blive ramt af oversvømmelser som ved en 1000 års hændelse fra nord. Dvs. at en 1000 
års hændelse fra syd rammer både Risikoområde 1 og 2, hvor en 1000 års hændelse fra nord kun i begrænset 
omfang vil oversvømme Risikoområde 2. En 1000 års hændelse fra syd vil derfor oversvømme et større 
område i Tårnby Kommune.        

Ved en 1000 års hændelse fra nord i 2115, viser kortdata, at der også er en risiko for, at vand vil strømme ind 
fra Sydhavnen i Københavns Kommune, der vil sprede sig mod sydøst til Øresundsmotorvejen og hjørnet af 
Tårnby Kommune i nordvest ved Brændekildevej og Rynkebyvej. Dog vurderes dette som usandsynligt, da 
vandybden forventes at være op til en meter og vil ikke kunne strømme over den forhøjede støjvold, der findes 
ved Øresundsmotorvejen. 

Sammenfatning af vandets udbredelse  

Frem til en 100 års hændelse i 2019 vil vandet ikke krydse Amager Strandvej. Området øst for Amager 
Strandvej er primært forbeholdt til havnearealer og erhverv, med undtagelse af Bryggergården, der huser 
erhverv og boliger. I 2065 vil vandet krydse Amager Strandvej, og området, der oversvømmes, udvides 
yderligere i 2115 til at inkludere områder i lufthavnen ved både en 100 års og 1000 års hændelse, hvor havets 
vandstand forventes at stige med 83 cm. Data for de forskellige stormflodshændelser viser, at der er behov 
for at foretage kystsikring enten langs kysten ved Østamager eller langs Amager Strandvej for at reducere 
risikoen for oversvømmelse i fremtiden. 

3.4.2 Håndgribelige skader 

Skader på bygninger og indbo i Risikoområde 1 

Ved en 20 års hændelse i 2019 vil der forekomme større bygningsskader på byggeri og indbo ved Kastrup 
Lystbådehavn, der ligger tættest ved kysten. Mindre skader vil forekomme nær Bryggergården og 
havnearealerne ved Kastrup Gammel Havn.  

En 100 års hændelse i 2019 adskiller sig ikke i større grad for en 20 års, dog vil skaderne i Kastrup 
Lystbådehavn udvide sig indlands mod vest. 
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Ved en 1000 års hændelse i 2019 vil der ske omfattende skader på bebyggelse og indbo langs kysten både 
på den østlige og vestlige del af Amager Strandvej. Boligområder ved Saltværksvej, Vægterparken og 
Søvænget vil opleve bygningsskader, samt erhvervsområdet/fremtidigt boligområde ved Plyssen og Amager 
Strandvej.  Mindre arealer langs Ellehammersvej og Kystvejen ved lufthavnen risikerer også større skader på 
bygninger og indbo.  

En 100 års hændelse i 2065 vil medføre skade på bebyggelse langs havneområderne ved kysten og vil krydse 
den sydlige del af Amager Strandvej og sprede sig til erhvervs- og boligområderne mod sydvest.  

I 2115 vil en 100 års hændelse oversvømme et område af næsten samme størrelse som ved en 1000 års 
hændelse i 2019. Der forventes en spredning af oversvømmelse i områderne ved Vægterparken, Kastrup 
Metrostation og tunellen ved Skøjtevej, og derfor vil der forekomme en stigning i bygningsskader i disse 
områder i forhold til hændelser i 2019 og 2065.  

En 1000 års hændelse i 2115 vil sprede sig længere mod vest og nå til Sumatravej, Nordmarksvej og 
Kastruplundgade, samt sidegader der er forbundet til disse veje.  Bebyggelse nær ved Ellehammersvej og 
Rundkørsel Øst og Kystvejen i Lufthavnen ville også blive beskadiget. 

Skader på virksomheder 

Skader ved virksomheder vil følge den negative udvikling af skader på bygninger og indbo, hvor der ved en 
20 års hændelse vil forekomme skader langs kysten ved Kastrup Lystbådehavn, Kajakvejen og Kastrup 
Gammel Havn.  

Ved en 100 års hændelse udvides skaden ved Kastrup Gammel Havn, og der vil forekomme skade ved Hans 
Nissens Vej og Amager Strandvej.  

Ved en 1000 års hændelse i 2019 vil der forekomme yderligere skade længere mod vest, langs Saltværksvej, 
nær Kastruplundgade og Oberst Kochs Alle, samt syd mod lufthavnen.  

En 100 års hændelse i 2065 vil ramme et areal fra Saltværksvej og sydpå langs metroforbindelsen og ned til 
lufthavnen samt et område ved Rundkørsel øst. Der er også risiko for, at der opstår skader på den østlige del 
af Kystvejen.   

En 100 års hændelse i 2115 har næsten samme spredning og skadesomfang som ved en 1000 års hændelse 
i 2019, men vil sprede sig yderligere langs Kastruplundgade, Saltværksvej og Oberst Kochs Alle.   

En 1000 års hændelse i 2115 vil sprede sig og ramme større områder vest for metroforbindelsen, herunder 
områder langs Nordmarksvej og Kastruplundgade. Områder nær Rundkørsel Øst i lufthavnen og langs 
Kystvejen vil risikere større skader på virksomheder. 

Oprydning af oversvømmet infrastruktur 

Ved en 20 års hændelse i 2019 rammes havneområderne langs kysten ved Kastrup Lystbådehavn og Kastrup 
Gammel Havn, samt området syd for ved tilkørslen til Øresundsmotorvejen. Et mindre område ved Kastrup 
Digevej rammes, samt en strækning på den sydøstlige del af Kystvejen.  

Ved en 100 års hændelse i 2019 udvides området af skader på infrastruktur i retning af Amager Strandvej.   

En 1000 års hændelse i 2019 vil ramme et større område langs Amager Strandvej og sprede sig via 
Saltværksvej og nord til den sydøstlige del af Vægterparken. Metroforbindelsen mod lufthavnen vil rammes, 
og Øresundsmotorvejen, jernbanenettet og Ellehammersvej vil også blive ramt af skader på infrastrukturen. 
Der vil forekomme mere skade på Kastrup Digevej og Kystvejen. 

I 2065 vil området, der rammes af en 100 års hændelse, være mindre sammenlignelig med 1000 års 
hændelsen i 2019. Skaden er forbeholdt på den østlige side af metroforbindelsen. Der vil forsat forekomme 
høj skade på Øresundsmotorvejen.  

I 2115 udvides området, der rammes af en 100 års hændelse, det vil sprede sig op til Nordmarksvej og 
kommunegrænsen til København. Mod syd vil skaden sprede sig til øst for Kastruplundgade. Skadesomfanget 
på Øresundsmotorvejen udvides, og der vil også pådrages skade på infrastruktur på lufthavnens arealer.  
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En 1000 års hændelse i 2115 vil krydse Nordmarksvej og udvide sig langs Kastruplundgade. Området, der 
rammes ved øresundsforbindelsen, ændres ikke tydeligt, men området i Københavns Lufthavn udvider sig 
markant. 

Tab af afgrøder og husdyr 

Der vurderes ikke at være nogle former for tab af afgrøder eller husdyr ved de forskellige hændelsesforløb. 
Risikoområde 1 er hovedsagligt udviklet i en bymæssig sammenhæng som bolig eller erhverv. Såfremt der i 
et beskedent omfang findes private afgrøder eller husdyr på enkelte ejendomme, vurderes skaderne at være 
begrænsede. 

Total økonomisk skade 

Den total økonomiske skade er summen af samtlige hångribelige skader, der vil forekomme ved en 
stormflodshændelse. Den afspejler derfor stormflodens udvikling fra en 20 års hændelse i 2019, der primært 
er ved kysten og havnearealerne, hvor der er begrænset skade. Ved 100 års og 1000 års hændelser udvider 
oversvømmelsen sig længere mod vest og krydser Amager Strandvej, hvor skaderne vil forøges. Omfanget af 
skader afhænger af hvilket år og hvilken stormflodshændelse, der forekommer. En 100 års og 1000 års 
hændelse i 2115 vil medføre skader i et større område. Koncentrationen af skader ved en 1000 års hændelse 
i 2115 ses i boligområdet ved Vægterparken og området langs Nordmarksvej og syd langs Kastruplundgade. 
Der ses også en koncentration af skade i området ved Amager Strandvej mellem Saltværksvej og Alleén og 
bolig og erhvervsområdet syd for Skøjtevej. I området ved Københavns Lufthavn ses flere enkeltstående 
punkter, hvor der vil forekomme høj skade, og en del punkter med lav skade. 

Hændelse Skader i kr.  

100 års i 2019 11.723.000 

1000 års i 2019 1.250.050.000 

1000 års i 2019 – stormflod fra syd 64.064.500 

100 års i 2065 279.666.000 

100 års i 2115 1.831.493.000 

1000 års i 2115 - stormflod fra nord 3.319.352.500 

1000 års i 2115 – stormflod fra syd  4.100.782.000 

Forskellen på skadesbeløbet mellem en 1000 års hændelse i 2115 fra nord og syd skyldes bl.a., at den sydlige 
stormflod rammer 2 områder med bebyggelse i Københavns Lufthavn, henholdsvis i erhvervsområdet ved 
Kystvejen og ved terminalen syd for Ellehammersvej.  

Risiko for området 

Omfanget af risiko vurderes ud fra en af 5 følgende risikoværdier, der baseres på, hvor stor skadesbeløbet for 
et givent område vil være om året. Celle er beskrivelsen for det enkelte punkt og dens værdi/farve.   

 

1.000 - 9.999 kr/år/celle  

 

 

10.000 - 19.999 kr/år/celle 

 

 

20.000 - 39.999 kr/år/celle 

 

 

40.000 - 59.999 kr/år/celle 

 

 

>60.000 kr/år/celle 

 

Risikoen beregnes ved, at sandsynligheden for stormflodshændelsen ganges med den totale økonomiske 
skade ved oversvømmelsen. Ved en 20 års hændelse i 2019 vil der forekomme skader langs med kysten. Det 
er i områder ved Kastrup Lystbådehavn, ved Bryggergården og kontorlokalerne nord for. De højeste 
risikoværdier ses ved Kastrup Lystbådehavn. Opstår der en 100 års hændelse reduceres skadesomfanget og 
risikoværdierne i Lystbådehavnen, da det samlede beløb af skader spredes over flere års sandsynlighed, men 
området der oversvømmes udvides, eftersom en 100 års hændelse er kraftigere. 
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Ved en 1000 års hændelse i 2019 spredes skaden over et større område og længere mod vest. Der ses 2 
høje værdier i passagen ved Hans Nissens Vej ved Amager Strandvej. Set i forhold til, at der er tale om en 
1000 års hændelse, er hovedparten af punkterne af den laveste skadesværdi.   

I 2065 vil en 100 års stormflodshændelse medføre flere områder med skader i de højeste kategorier langs 
kystområdet og ned mod lufthavnen. De højere skadesværdier skal ses i lyset af, at der er en 
klimafremskrivning med en hævet vandstand på 33 cm, og at skader fra en 100 års hændelse fordeles på 
færre år, sammenlignet med en 1000 års hændelse.   

I 2115 vil der ved en 100 års hændelse være flere områder, der rammes af de 3 højeste skadeskategorier. 
Der ses en forhøjet skade i området fra den sydlige del af Vægterparken mod syd på tværs af Saltværksvej 
og syd mod Alleén. Stormfloden vil for alvor oversvømme lufthavnens arealer i starten af Kystvejen, hvor 
risikoværdierne vil være høje.  

En 1000 års hændelse i 2115 vil udvide området der oversvømmes i Vægterparken og langs Kastruplundgade. 
Risikoværdierne er her fastlagt til den laveste kategori. Øst for metroforbindelsen fjernes flere risikoværdier af 
den laveste type, da skaden fordelt over 1000 år bliver lavere end 1000 kr. om året. I lufthavnens østlige del 
ses flere enkeltstående høje risikoværdier, hvor der forekommer skade på virksomheder. 

Risikoområde 1 vil også blive ramt af en 1000 års hændelse i 2115, hvor stormfloden kommer fra syd. Denne 
hændelse rammer omtrent de samme områder som en nordlig 1000 års hændelse i samme årgang.  

Værdien af de forskellige skader skal ses i forhold til, hvor stor sandsynligheden for den pågældende hændelse 
er. Der ses der en væsentlig ændring i skadesværdierne fra en 100 års og 1000 års hændelse i 2115, hvor 
skadesværdierne er langt højere ved en 100 års hændelse, da skaden kun spredes over 100 års 
sandsynlighed og ikke 1000 år. Dette skal ses i lyset af, at der estimeres skader for 1.831.493.000 kr. ved en 
100 års hændelse i 2115.  

Derfor beskrives en 20 års hændelse som et scenarie, der er stor sandsynlighed for, 100 års som middelstor 
og 1000 års som ringe. Dog vil det total økonomiske skadesbeløb og udredelsen af en oversvømmelse være 
langt højere ved en 1000 års hændelse, men sandsynligheden for at det forekommer er væsentlig mindre, og 
derfor er risikoværdierne generelt også lavere.   

3.4.3 Uhåndgribelige skader  

Berørte indbyggere 

En Stormflod ved en 20 års hændelse 2019 forventes ikke at sprede sig fra kystarealerne og vil derfor ikke 
oversvømme boligarealer. Ved en 100 års hændelse i 2019 bliver Bryggergården oversvømmet, hvor de lokale 
beboere påvirkes af dette.  

En 1000 års hændelse i 2019 vil sprede sig til et område vest for Amager Strandvej, langs Saltværksvej og 
Skøjtevej, hvor op til ca. 1.200 borgere forventes at kunne blive berørt.   

I 2065 vil en 100 års stormflod nå langs metroforbindelsen. Omkring 350 borgere forventes at kunne blive 
berørt.   

Ved en 100 års hændelse i 2115 vil en stormflod sprede sig nordvest for Saltværksvej mod Nordmarksvej og 
syd for Skøjtevej. Omkring 2.100 borgere forventes at kunne blive berørt. I 2115 vil en 1000 års hændelse 
sprede sig yderligere mod syd Langs med Kastruplundgade. Omkring 3.800 borgere forventes at kunne blive 
berørt.  

Forsyninger 

I risikoområde 1 er der kun få kollektive anlæg i Tårnby Kommune, der risikerer at blive oversvømmet. Her 
ligger bl.a. Tårnby Renseanlæg, der grænser op til kysten, hvor der er risiko for oversvømmelse. Data viser, 
at renseanlægget vil blive oversvømmet ved en 1000 års hændelse i 2019 og de efterfølgende hændelser i 
2065 og 2115. Tårnby Renseanlæg vurderes at være en kritisk forsyningsvirksomhed, der renser spildevand. 
Det er afgørende, at driften ikke stoppes ved oversvømmelse, og at spildevand sikres mod at blive 
oversvømmet og spredt i en stormflod. Der blev vedtaget en ny lokalplan for Tårnby Renseanlæg i 2018, hvor 
der er stillet krav til sikring af anlægget mod en 500 års hændelse i 2100. Tårnby Kommune har modtaget en 
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ansøgning om at stormflodssikre renseanlægget og er i gang med at myndighedsbehandle det konkrete 
projekt.    

Der er registeret en blokvarmecentral ved Kystvejen 15 hos DSB, der bruges til at forsyne virksomhedens 
egne lokaler. Virksomheden vil ved en 100 års og 1000 års hændelse i 2115 blive oversvømmet. 
Varmeanlægget vurderes ikke at være et kritisk forsyningsanlæg, eftersom den kun er tilkoblet DSB´s lokaler 
og ikke et større netværk af boliger eller virksomheder. Dog vil det have betydning for virksomhedens egen 
drift.    

På Kystvejen 13 ligger Spidslastcentralen KLC2, der forsyner Københavns Lufthavn og Tårnby Kommune med 
fjernvarme. Forsyningsanlægget bliver ikke oversvømmet ved nogle af de forskellige stormflodshændelser på 
nuværende tidspunkt, da anlægget ligger på en forhøjning i terrænet.    

Beredskabspunkter  

Der er ikke registeret områder, der huser beredskab, hospitaler eller politi i Risikoområde 1. 

Særligt sårbare punkter 

Særligt sårbare punkter kan være private eller offentlige institutioner for yngre eller ældre borgere, så som 
daginstitutioner, skoler, plejehjem, men kan også være læge- og sundhedshuse. Der forekommer ikke 
oversvømmelse af sårbare punkter ved en 20 og 100 års hændelse i 2019. Ved en 1000 års hændelse i 2019 
oversvømmes en børnehave på Engmarken, en integreret institution i Vægterparken, en vuggestue på Gl. 
Skovvej og en børnehave på Saltværksvej. Disse punkter vil også blive oversvømmet ved en 100 og 1000 års 
hændelse i 2115.  

I 2065 vil en 100 års stormflod ramme børnehaven på Engmarken.  

I 2115 vil en 100 års hændelse også sprede sig til Nordmarksvej, hvor et lægehus og en børnehave risikerer 
at blive oversømmet. Disse to punkter oversvømmes ved en 1000 års hændelse i 2115.  

I 2115 vil en 1000 års hændelse nå til en børneklub på Rådhusvænget. Ved denne hændelse vil i alt 7 sårbare 
punkter blive oversvømmet.  

Forurenende virksomheder 

Kystdirektoratets data viser, at der kun er registeret få forurenende virksomheder i Risikoområde 1. Dette 
gælder for Fakta på Kastruplundgade, Hertz klargøringsværksted ved Amager Strandvej (virksomheden er 
flyttet), samt Arriva og Europcar ved Skøjtevej. Disse data stemmer ikke overens med Miljøstyrelsens data, 
eller Tårnby Kommunes egen data, der har foretaget tilsyn ved flere lokale og mindre virksomheder, hvor der 
er fastlagte krav vedr. specifik håndtering af forurening og affaldshåndtering efter Miljøbeskyttelseslovens § 
42. 

Miljøstyrelsens data viser, at der er 2 virksomheder i Risikoområde 1, der kræver miljøgodkendelse. Dette er 
genbrugsstationen ved Vægterparken og SAS Groundhandling i Københavns Lufthavn.  

Der vurderes ikke at være større forurenende virksomheder i Risikoområde 1 med undtagelse af 
genbrugsstationen, der håndterer forurenende affald og Tårnby Renseanlæg, der håndterer spildevand for 
kommunen.   

Der er flere virksomheder i Risikoområde 1, som er registeret efter § 42 i Miljøbeskyttelsesloven, i forhold til 
håndtering af forurening eller affald. Disse virksomheders forurening vurderes at være i et mindre omfang og 
vil derfor udgøre en mindre lokal risiko, hvis den enkelte virksomhed oversvømmes.  

I den nordlige del af Københavns Lufthavn er der registeret flere virksomheder efter § 42 i 
Miljøbeskyttelsesloven, der er lufthavnsrelaterede erhverv, så som vaskehal, autoværksted, container- og 
teknikergård, flyhangar o.l. Antallet af virksomheder i dette område er større, hvorfor det forventes, at der kan 
forekomme en lokal forurening på lufthavens arealer ved en oversvømmelse. Brændstofanlægget for 
Københavns Lufthavn er også placeret i den nordlige del og er registeret som en risikovirksomhed, men 
fremgår kun som forurenet virksomhed på Kystdirektoratets data. Brændstoflageret rammes ikke af 
oversvømmelse ved de forskellige stormflodshændelser. 
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Natur- og miljøinteresser 

I Risikoområde 1 er der ikke udlagt nogen vandindvindingsområder eller anlagt boringer, der forsyner 
befolkningen med drikkevand. I området er der ikke registeret Natura 2000 områder, der skal varetages.   

Øst for Amager ligger Saltholm, der sammen med Peberholm er udpeget som Natura 2000-område nr. 142, 
Habitatområde H26 og Fuglebeskyttelsesområde F110. Saltholm og Peberholm indgår ikke i Risikoområdet 
Køge Bugt – København, og der findes derfor ikke data for, hvordan de to øer oversvømmes ved en 
stormflodshændelse. Saltholm er på 1.669 ha, hvor størstedelen består af strandegn. Saltholm er et vigtigt 
område for kystfugle. Saltholms terræn er forholdsvist fladt og forventes ved en stormflod at blive 
oversvømmet.     

Der er et enkelt område, som er registeret med beskyttet natur. Søen, der er blevet anlagt i forbindelse med 
tilkørselsrampen ved Øresundsmotorvejen, er registeret som en naturbeskyttet sø. Søen er på grænsen af at 
blive oversvømmet ved en 100 års hændelse i 2019 og 2065, og vil blive oversvømmet ved en 1000 års 
hændelse i 2019, 100 års og 1000 års hændelse i 2115. 

Kulturarv  

I Risikoområde 1 er der registeret flere punkter, hvor der er fundet ikke-fredede fortidsminder. Hovedparten af 
disse er stenalderfund eller bopladser. Langs Kysten er der registeret flere maritime fortidsminder, der er 
beliggende i havbunden. Der er ikke tilknyttet nogen data til de maritime fortidsminder, hvorfor der ikke er 
kendskab til, hvad de indeholder. Eftersom disse fortidsminder i forvejen er oversvømmet og ligger helt eller 
delvist begravet under sandbunden, kan det ikke vurderes, hvorvidt de vil pådrage sig skade ved en evt. 
stormflod.    

Bryggergården ved Allen er registeret som en fredet bygning og har med dens nærhed til havet risiko for at 
blive oversvømmet fra en 20 års hændelse i 2019. Dette betyder, at ved kraftigere stormflodshændelser vil 
Bryggergården ligeledes blive oversvømmet af højere vanddybder.  

Kastrup Kirke, der er beliggende på Kastruplundgade, vil blive delvist oversvømmet ved en 100 års hændelse 
i 2115, hvor området ved kirken vil blive komplet oversvømmet ved en 1000 års hændelse i 2115.  

3.5 Risikoområde 2 – Sydamager, Kongelundsvej og Tømmerupvej 

Risikoområde 2 gælder fra Englandsvej ved tunnelen under lufthavnen og syd langs med kommunegrænsen 
til Dragør. Risikoområdet afgrænses med vest af boligområdet ud mod Kalvebod Fælled. Den østlige 
kyststrækning i Dragør Kommune indgår ikke i risikoområdet. Risikoområdet indeholder boligområdet i 
Vestamager langs med Kongelundsvej og landzoneområdet langs Tømmerupvej. Dette risikoområde tager 
udgangspunkt i, at oversvømmelser vil forekomme ved stormfloder fra syd. 

Der vil der også forekomme oversvømmelse ved en 100 års og 1000 års hændelse i 2115 fra en nordlig 
stormflodshændelse. Disse hændelser vil ramme den sydligste del af Kongelundsvej og Tømmerupvej.  

3.5.1 Udbredelse af stormflod 

Udbredelse, 20 års hændelse i 2019 

En stormflod vil ved en 20 års hændelse i begrænset omfang oversvømme arealer langs med Ullerup diget, 
syd for Frieslandsvej. Ved en 20 års hændelse forventes der ingen materielle skader i form af bygninger.  

Udbredelse, 100 års hændelse i 2019 

Havvandet vil ved en 100 års hændelse sprede sig langs Ullerup diget mod Kongelundsvejen i retning af 
Tømmerupvej. I takt med at digekronens højde gradvist falder mod Ullerup, vil et mindre område her blive 
oversvømmet med en vandstand mellem 10-20 cm. De sydligste ejendomme på Kongelundsvej risikerer at 
blive oversvømmet med havvand fra 10-60 cm. Syd for diget vil Kongelundsskoven blive oversvømmet 
sammen med kysten langs Dragør Kommune. 
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Udbredelse, 1000 års hændelse, ekstrem i 2019 

Ved en 1000 års hændelse udvider arealet, der bliver oversvømmet ved Kongelundsvej, sig ikke, men 
vandstanden forøges til mellem 1-2 meter her og langs med diget mod Ullerup. Mod øst, hvor Ullerup digets 
højde aftages, vil havvand flyde mod nord op til Nøragersmindevej og Mortel Allé mod vest og Tømmerupvej 
mod øst. Vandstanden i størstedelen af dette område forventes at være mellem 10-40 cm. Øst for 
Tømmerupvej og langs kommunegrænsen vil et areal inde ved lufthavnen blive oversvømmet med en dybde 
i nogle områder på op til 60-100 cm. Englandsvej ved Kommunegrænsen forventes også at blive 
oversvømmet, hvor der er risiko for, at havvandet ledes ned i tunellen og oversvømmer denne. 

Udbredelse, 100 års hændelse i 2165 

Ved 100 års hændelsen i 2065 udvides området der oversvømmes, sammenlignet med en 100 års hændelse 
i 2019. Ved Ullerup udvides området der oversvømmes bag diget, og enkelte bebyggelser ved Tømmerupvej 
forventes oversvømmet. Områder på langs med kommunegrænsen ved Kalvebodvej og Fælledvej vil blive 
oversvømmet. Vandstanden vil være højere i forhold til 2019 og forventes at være mellem 60-100 cm ved 
Kongelundsvej og Tømmerupvej og vil falde til 10-40 cm ved Kalvebodvej og Fælledvej.  

Udbredelse, 100 års hændelse i 2115 

Fra hver af de enkelte 100 års hændelser ses en gradvis udvidelse af de områder, der oversvømmes. I 2115, 
vil en 100 års hændelse udvide oversvømmelsen langs kommunegrænsen ved Kalvebodvej og Fælledvej og 
vil strække sig yderligere mod nord. Vandstanden vil være højere i forhold til tidligere hændelser og forventes 
at være mellem op til 1-2 m ved Kongelundsvej, hvor den gradvist aftager mod Tømmerupvej til en højde på 
40-100 cm. Dog er antallet af bebyggelser, der oversvømmes, fortsat begrænset i forhold til, at det er en 100 
års hændelse i 2115, hvor klimafremskrivningerne også har betydning for størrelsen på stormfloden og 
oversvømmelsens udbredelse. Ullerup diget kan derfor reducere risikoen for oversvømmelse frem til en 100 
års hændelse i 2115.  

En 100 års hændelse i 2115 vil også kunne forekomme som en nordlig stormflod, hvor arealerne der 
oversvømmes minder om en 100 års hændelse i 2065. 

Udbredelse, 1000 års hændelse i 2115 

En ekstrem hændelse i 2115 vil skabe massive oversvømmelser i Tårnby Kommune. Havvand vil strømme 
over Ullerup diget og op langs Kongelundsvej, hvor den vil blive sammensluttet af havvand fra Vestamager og 
fælleden. Havvandet vil nå op til kommunegrænsen ved København og vil brede sig på begge sider af 
Kongelundsvej til villakvarterer og haveforeninger. Ullerup og området øst for samt dele af Tømmerupvej 
oversvømmes. Tunnelen ved Englandsvej oversvømmes samt lufthavnens arealer oven på tunnelen. 

Stormfloden fra syd vil blive presset op mellem Amager og Saltholm og vil derfor også ramme kysten langs 
Amager Strandvej. Stormfloden vil ramme et område, der er meget identisk med en 1000 års hændelse, i 2115 
fra nord. Et område vest for Amager Strandvej og frem til Nordmarksvej og Kastruplundgade vil blive 
oversvømmet.  

Området, der oversvømmes ved en 1000 års hændelse i 2115, spreder sig over størstedelen af Amagers 
kystlinje. Oversvømmelsen vil være størst i den sydlige del af Kongelundsvej og vil foran diget og vest for 
Ullerup nå op over 2 m. Mod nord vil vandstanden gradvist aftage, men der vil være lavninger i landskabet, 
hvor vandet vil oplagres. Langs Kommunegrænsen mod Dragør vil vandstanden kunne nå op til 1-2 m.  

I 2115 kan risikoområde 2 rammes af en 1000 års hændelse for nord. Omfanget af oversvømmelser i dette 
scenarie svarer til oversvømmelsen ved en 100 års hændelse i 2065 og vil derfor kun ramme få ejendomme 
på den sydlige del af Kongelundsvej og Tømmerupvej. 

3.5.2 Hångribelige skader 

Skader på bygninger og indbo 

Ved en 20 års hændelse i 2019 forventes stormfloden ikke at nå så langt indland i Tårnby Kommune, at den 
vil forsage skader. Ved en 100 års hændelse i 2019 vil vandet nå op til Ullerup diget, og der forventes skader 
på de ejendomme som ligger på den anden side af diget, der er beliggende på den sydlige del af 
Kongelundsvej.  
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Ved en 1000 års hændelse vil skaden sprede sig til Ullerup og i nordvestlig retning via Frieslandsvej og videre 
på tværs af Kongelundsvej til boligområdet ved Mortel Alle. Mod øst vil oversvømmelsen ramme HF Nordre 
Eng. Set i forhold til at dette er er en 1000 års hændelse, viser data, at der kun er relativt få områder, hvor der 
registerets skader på bygninger og indbo. Årsagen til dette er, at vandybden flere steder ikke vurderes at nå 
op til mere end 20-30 cm, hvorfor der sker begrænsede skader på bebyggelse, og at hovedparten af arealerne 
er landbrugsjord, hvor antallet af bygninger er færre i forhold til et boligområde.  

Ved en 100 års hændelse i 2065 er skaden begrænset til den sydlige del af Kongelundsvej, der grænser op til 
Ullerup diget, og ved en 100 års hændelse i 2115 spreder skaden sig en smule mod øst til et mindre område 
i Ullerup.  

En 1000 års hændelse i 2115 vil sprede sig til et større område på begge sider af Kongelundsvej, helt fra den 
sydlige kommunegrænse til Dragør og op til grænsen ved København. Vanddybden vil i flere områder nå op 
til 1 meter. Nær Ullerup diget vil vanddybden kunne være på over 2 m. Vanddybden vil gradvist aftage længere 
mod nord langs Kongelundsvej. Der forventes massive bygningsskader i Ullerup og ved boligområder, der 
ligger langs Kongelundsvej og mod øst til boligområder nær oliefabriksvej. 

Tab for virksomheder 

Ved en 20 års hændelse i 2019, viser data, at der ikke bør ske skader på virksomheder. Ved en 100 års 
hændelse i 2019 vil der forekomme skade på virksomheder, der er placeret på den sydlige del af 
Kongelundsvej, der ligger syd for Ullerup diget. Ved en 1000 års hændelse vil området udvide sig, og der vil 
kunne forekomme skader på virksomheder langs Frieslandsvej og den sydlige del af Tømmerupvej, samt 
Mortel Alle og Nøragersmindevej. Set i forhold til den statistiske sandsynlighed og vandets udbredelse, der i 
dette scenarie primært er i landzone og kun i mindre omfang rammer byzone, er omfanget af skader på 
virksomheder samt antallet af virksomheder, der rammes i området af Kongelundsvej, begrænset.  

Østkysten langs lufthavnen bliver også oversvømmet, og her vil flere virksomheder langs Kystvejen og den 
nordlige del af Hangarvej blive ramt, hvor der findes flere større transport og logistik virksomheder, samt en 
del flyhangarer. I forhold til, at det er en 1000 års hændelse er skaden ved lufthavnen begrænset.     

I 2065 vil en 100 års hændelse være begrænset til den sydlige del af Kongelundsvej og virksomheder 
lokaliseret her, ligesom ved en 100 års hændelse i 2019.  

En 100 års hændelse i 2115 vil igen være lokaliseret til området ved den sydlige del af Kongelundsvej. 
Derudover vil et mindre område ved den sydøstlige del af lufthavnen og Hangarvej blive ramt.  

Ved en 1000 års hændelse i 2115 vil byområder langs Kongelundsvej blive ramt, hvor flere områder med 
virksomheder vil blive påført skade. I lufthavnens område ved Kystvejen og Hangarvej ses ikke en væsentlig 
ændring i omfanget af skader på virksomheder.  

Ved en 1000 års hændelse i 2115 udvides stormflodens udbredelse til Risikoområde 1, hvilket betyder, at et 
større område langs Amager Strandvej oversvømmes. Dette vil påføre betydelig skade til virksomheder i 
området fra kysten og indlands mod Nordmarksvej og Kastruplundgade.      

Oprydning af oversvømmet infrastruktur 

Ved en 20 års hændelse viser data, at der vil forekomme oprydning/skade på infrastruktur i området mellem 
Kalvebod og Ullerup dige. Skaden vil udvide sig langs diget og Kongelundsvej ved en 100 års hændelse i 
2019. 

Der vil være flere områder ved en 1000 års hændelse i 2019, hvor infrastrukturen vil blive beskadiget, herunder 
et område ved Kongelundsvej og Mortel Alle og et område ved Frieslandsvej og Tømmerupvej, hvor der vil 
være skade på flere mindre grusveje og sideveje. Et område i lufthavnen, der ligger syd for Englandsvej 
rammes, og lufthavnens arealer ved Kystvejen og Hangarvej rammes også, hvor der ses store skader på 
infrastrukturen. 

Ved en 100 års hændelse i 2065 er skaden igen forbeholdt mellem Kalvebod og Ullerupdiget og åbningen i 
Kongelundsvej. Der kan forekomme skade på vejnet langs kommunegrænsen til Dragør, og der er også risiko 
for skade ved kommunegrænsen ved Kystvejen.  
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I 2115 vil der ved en 100 års hændelse ses en udvikling i skadesområderne fra 100 års hændelsen i 2065, 
hvor skaden udvides på den sydlige del af Tømmerupvej og langs Kommunegrænsen og på den sydøstlige 
del af Kystvejen. 

En 1000 års hændelse i 2115 vil medføre oprydning af infrastruktur i et stort område langs med Kongelundsvej 
og op nær Pilegård Alle. Tømmerupvej, og lufthavnens sydvestlige del rammes, samt lufthavens arealer på 
den østlige del langs med Kystvejen. 

Tab af afgrøder 

Landzonen i Tårnby Kommune, hvor det er muligt at dyrke landbrug, er et smallere bælte, der strækker sig 
langs med Tømmerupvej og udvider sig ved Nøragersmindevej ned langs Kongelundsvej. Mængden af 
landbrug, der findes i Tårnby Kommune, er derfor begrænset til dette område, hvor det er primært i den sydlige 
del af Tømmerupvej i området omkring Viberup og Ullerup, at der findes landbrugsarealer. Der forekommer 
ingen skader på afgrøder ved en 20 års hændelse i 2019, men ved en 100 års hændelse vil der være et 
område i den sydvestlige del af Ullerup, hvor der kan forekomme tab. Ved en 1000 års hændelse vil dette 
sprede sig nord langs Tømmerupvej og op til ved Nøragersmindevej. Et område på den vestlige del af 
Nøragersmindevej rammes også, men her har Tårnby Kommune ikke kendskab til, at der dyrkes afgrøder, 
men drives heste. Landbrugsarealer øst for Ullerup vil også blive ramt.  

Ved en 100 års hændelse i 2065 kan der i den sydvestlige del af Ullerup forekomme skader på afgrøder.   

I 2115 vil en 100 års hændelse ramme omtrent det samme område som en 100 års hændelse i 2065. 

En 1000 års hændelse i 2115 vil kunne skade afgrøder i et større område ved Ullerup og øst herfor, samt mod 
nord langs Viberup og i området langs Nøragersmindevej. 

Skader på husdyr 

De data, der er benyttet til at beregne skader på husdyr, tager udgangspunkt i kvæg og grise. For Tårnby 
Kommune er de primære husdyr heste, hvorfor disse data derfor ikke er givet et fyldestgørende estimat på 
omfanget af skade i Tårnby. Der må på den baggrund vurderes, at der ved de store stormflodshændelser kan 
forekomme tab af husdyr, som ikke er indregnet.   

Total økonomisk skade 

I Risikoområde 2 vil den total økonomiske skade ved en 20 og 100 års hændelse i 2019 være begrænset, og 
skader vil kun forekomme på arealer syd for eller på langs med Ullerupdiget. En 1000 års hændelse i 2019 vil 
sprede sig rundt om Ullerup digets østlige og lavere del og op mod nord til Nøragersmindevej. Her forventes 
skader på ca. 12,7 mio. kr., da vandstanden i flere områder ikke er høj nok til at medføre større skader på 
bebyggelse og indbo. Området, der rammes af skader ved en 100 års hændelse i 2065 og i 2115, minder 
meget om hinanden, hvor der forekommer et udvidet bælte af lettere skader langs med kommunegrænsen i 
2115. Skader i 2115 estimeres at nå 5 mio. kr.  

En 1000 års hændelse i 2115 spreder sig over et stort område langs med Kongelundsvej, og af denne årsag, 
er skadesomkostningerne væsentligt højere ved denne stormflodshændelse, da den rammer flere 
boligområder, institutioner og virksomheder i kommunen. Sammenlagt vurderes der at kunne være skader for 
1,08 mia. kr. i Risikoområde 2. En sydlig 1000 års hændelse vil ligeledes ramme Risikoområde 1 og vil derfor 
også medføre skader på 4.100.782.000 kr. i dette område. Sammenlagt vil en 1000 års hændelse fra syd i 
2115 kunne påføre skader på over 5.108.946.000 kr. 

Hændelse  Skader i kr.  

1000 års i 2019 12.700.000 

100 års i 2115 5.000.000  

1000 års i 2115 (risikoområde 2) 1.008.164.000 

Skade i risikoområde 1 fra syd 4.100.782.000 

1000 års hændelse fra syd  
(Risikoområde 1 og 2) 

5.108.946.000 
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Risikostyringsplan 2014 

Hændelse  Skader i kr.  

20 års i 2014 115.000.000 

100 års i 2014 160.000.000 

1000 års i 2014  927.000.000 

Sammenlignes den total økonomiske skade fra en 1000 års hændelse i 2014 med en 1000 års hændelse i 
2019 ses en væsentlig reduktion i skadesomkostningerne. Etablering af Ullerup diget har derved bidraget til 
en reduktion i risikoen ved stormfloder fra syd ved 20 års, 100 års, og 1000 års hændelser i 2019.  

Risiko for området 

Omfanget af risiko vurderes ud fra en af 5 følgende risikoværdier, der baseres på, hvor stor skadesbeløbet for 
et givent område vil være om året. Celle er beskrivelsen for det enkelte punkt og dens værdi/farve.   

 

1.000 - 9.999 kr/år/celle  

 

 

10.000 - 19.999 kr/år/celle 

 

 

20.000 - 39.999 kr/år/celle 

 

 

40.000 - 59.999 kr/år/celle 

 

 

>60.000 kr/år/celle 

 

 

Risikoen er væsentligt lavere ved de forskellige stormflodshændelser i Risikoområde 2 sammenlignet med 
Risikoområde 1, med undtagelse af 1000 års hændelsen fra syd i 2115. En stor del af området langs 
Kongelundsvej og Tømmerupvej ligger i landzone. I dette område er de håndgribelige skader lavere 
sammenlignet med byzonen nordfor. Hovedparten af byzonen i Risikoområde 2 ved Vestamager består af 
parcelhusområder. I risikoområde 1 findes der flere områder med erhverv, parcelhuse, etageboliger, metro, 
lufthavn og motorvej, der har betydning for, at skadesværdierne er højere.  

Ullerup diget medfører, at der er ikke registeret risikoværdier før en 1000 års hændelse i 2019, hvor der ses 
skader af laveste værdi på den del af Kongelundsvej, der ligger syd for diget, samt på den sydlige del af 
Tømmerupvej. Derudover ligger der en gasforsyningsstation ved Kalvebodvej nær kommunegrænsen til 
Dragør, hvor der er registeret skader af laveste risiko. Sammenlagt er skaderne ved denne hændelse 
begrænset.     

I 2065 er der ved en 100 års hændelse kun registeret risikoværdier på den del af Kongelundsvej, der ligger 
syd for Ullerup diget. I 2115 udvides en 100 års hændelse til også at inkludere den sydlige del af Tømmerupvej 
og enkelte områder langs den østlige del af kommunegrænsen til Dragør. Den højeste risikoværdi er rød og 
er registeret ved gasforsyningsstationen ved kommunegrænsen.  

En 1000 års hændelse i 2115 vil oversvømme et større område langs med Kongelundsvej og mod nord. På 
trods af oversvømmelsens omfang er hovedparten af risikoværdierne af den laveste værdi. Der ses en større 
koncentration af den laveste risikoværdi i området ved Tømmerup Haveby. Derudover er der registeret flere 
enkeltstående punkter i boligområderne langs med Kongelundsvej og enkelte på den sydlige del af 
Tømmerupvej og Frieslandsvej.  

Dog er den samlede andel af risiko større ved en 1000 års hændelse fra syd, eftersom storfloden også rammer 
Risikoområde 1, hvor der er flere områder med høje risikoværdier. 

3.5.3 Uhåndgribelige skader 

Berørte indbyggere 

Ingen borgere vil blive berørt af en 20 års hændelse i 2019. Ved en 100 års hændelse i samme år vil lokale 
borgere, der er bosiddende på den del af Kongelundsvej syd for Ullerup diget, blive oversvømmet af en 
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stormflod. Ved en 1000 års hændelse i 2019 oversvømmes et større område langs Kongelundsvej og 
Tømmerupvej, hvor over 100 borgere risikerer at blive berørt af oversvømmelsen.  

Ved en 100 års hændelse i 2065 rammes de lokale borgere, der også blev ramt ved en 100 års hændelse i 
2019. Området, der oversvømmes, har udvidet sig en smule mod Tømmerupvej, men rammer ikke flere 
boliger. 

I 2115 ses næsten samme billede som ved denne 100 års hændelse, som ved de to tidligere 100 års 
hændelser. Havvandet udvider sig mod øst og forbi Tømmerupvej. Der er risiko for, at en enkelt bolig på 
Tømmerupvej oversvømmes.  

En 1000 års hændelse i 2115 vil oversvømme et stort område langs med Kongelundsvej og Tømmerupvej. 
Her forventes over 14.000 borgere i området at blive berørt af oversvømmelsen. Dette er et markant højere 
antal i forhold til en 1000 års hændelse i 2019. 

Forsyninger og berørte ejendomme  

I Risikoområde 2 findes flere private boringer og vandforsyningsanlæg ved Kongelundsvej og Tømmerupvej, 
hvor der risiko for, at disse oversvømmes. Tårnby Kommunes almene vandforsyningsanlæg ligger på Gemmas 
Alle, og de almene boringer, der forsyner offentligheden, er beliggende inden for en afstand af ca. 2 km. Ingen 
af disse boringer vil blive oversvømmet af nogle af de forskellige stormflodshændelser. I Risikoområde 2 findes 
der ikke andre former for forsyningsanlæg, der vil blive ramt af oversvømmelse.  

Beredskabspunkter 

Der er ikke registeret nogle beredskabspunkter, som vil blive oversvømmet ved en af de 6 hændelsesforløb.    

Særligt sårbare punkter 

Der forekommer ingen oversvømmelse af særligt sårbare punkter i Risikoområde 2 ud over en 1000 års 
hændelse i 2115. Denne hændelse vil oversvømme et større areal på langs med Kongelundsvej, hvor flere 
institutioner oversvømmes. Heraf oversvømmes 10 daginstitutioner/integreret institutioner, 2 vuggestuer, 
plejehjemmet ved Ugandavej, 5 fritidsklubber, Skelgårdsskolen, et pensionisthus og lægehus på 
Kongelundsvej og Tårnby kulturzone på Nøragersmindevej. Derudover oversvømmes en daginstitutions 
rekreative arealer ved Frieslandsvej. Institutionen har normalt lokaler i Frederiksberg.  Sammenlagt er der 
risiko for, at 23 sårbare punkter oversvømmes i Risikoområde 2. Derudover oversvømmer en 1000 års 
hændelse også Risikoområde 1, hvor der er risiko for, at 7 sårbare punkter rammes af stormflod. 

Forurenende virksomheder 

Først ved en 1000 års hændelse i 2019 er der risiko for, at en række virksomheder og dyrehold rammes ved 
Kongelundsvej og Tømmerupvej. Der er risiko for, at 5 husdyrbrug rammes på Frieslandsvej, der ligger lige 
ved grænsen af oversvømmelsens udbredelse. Derudover rammes 6 husdyrbrug på den sydlige del af 
Tømmerupvej. Den forurenende del af disse virksomheder består normalt af møddinger og 
gødning/efterladenskaber for husdyrbruget. 

Ved en 100 års hændelse i 2065 er der risiko for, at et enkelt husdyrbrug på Tømmerupvej oversvømmes. Det 
samme gør sig gældende for en 100 års hændelse i 2115.  

I 2115 vil en 1000 års hændelse oversvømme flere virksomheder langs Kongelundsvej. Syd for 
Nøragersmindevej rammes 16 virksomheder, hvoraf 14 er husdyrbrug, samt 1 slamsugervirksomhed og 
automekaniker. 

Langs Kongelundsvej i byzonen, nord for Nøragersmindevej, er der registeret 6 forurenende virksomheder, 
herunder dagligvarebutikken Meny og Spar, Tankstationen Shell og Ok Benzin, en automekaniker og et enkelt 
privat husdyrbrug. Forurening ved dagligvarebutikker kan bestå af håndtering af deres affald og fødevarer, der 
smides ud.   

På Alkmaar Alle er der registeret en forurenende virksomhed i form af et vaskecenter. Denne virksomhed er 
ophørt.     

Sammenlagt er der risiko for, at 22 forurenende virksomheder eller dyrehold rammes. Ca. 2/3 af disse 
placeringer er hustande med dyrehold. De 7 virksomheder er ikke omfattet af en miljøgodkendelse, men af 
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andre miljøkrav, så som håndtering af affald og krav til drift af autoværksteder.  Virksomhedernes størrelse i 
risikoområde 2 har primært karakter af mindre virksomheder.  

En 1000 års hændelse i 2115 rammer også Risikoområde 1, hvor samtlige virksomheder i dette område også 
risikerer at blive oversvømmet. 

Natur- og Miljø Interesser 

Mellem Kongelundsvej og Tømmerupvej ligger der flere private vandhuller og søer, der er registeret som 
beskyttet natur. Nord for Frieslandsvej er der også registeret beskyttet hede. Dette er mindre lokale områder 
af beskyttet natur, der vil blive oversvømmet ved en 1000 års hændelse i 2019 og ved efterfølgende 
stormflodshændelser, der er udpeget. I området ved Kongelundsvej findes også Kongelundsskoven.    

Vest for Kongelundsvej ligger Kalvebod og Amager Fælled, der er registeret som Natura-2000 område nr. 143, 
Habitatområde H127 og Fuglebeskyttelsesområdet F111, der sammenlagt er navngivet Vestamager og havet 
syd for. Dette betyder, at naturen i disse områder skal bevares eller genoprettes til en tilstand, der vurderes at 
afspejle områdets unikke natur som helhed. I Kalvebod Fælled er naturen kendetegnet ved sandbanker, 
laguner, bugt, strandenge samt klitter og er levested for mange ynglefugle. Natura 2000-området har et areal 
på 6.179 ha, hvoraf 65 % er udpeget i havet. 

Kalveboddiget inddæmmer et landområde på 1.856 ha, bestående af fladvandsområder med strandeng, 
strandoverdrev og rørsump, hvor hovedparten er strandeng. På tværs af arealet ligger flere kanaler og søer. 
Der findes også områder med skov, herunder Birkeskoven, i den sydøstlige del. Området er kendt som en 
attraktiv rekreativ destination for lokale borgere, hvor flere tager på udflugt for at nyde naturen eller cykle på 
diget.  

Det er først ved en 1000 års hændelse i 2115, at vandet vil strømme over Kalveboddiget og nå ind til Kalvebod 
Fælled. Her vil hovedparten af området oversvømmes med undtagelse af den nordvestlige del.  

I Risikostyringsplanen fra 2014 har Naturstyrelsen tilkendegivet over for Tårnby Kommune, at der ikke er 
væsentlige beskyttelsesinteresser i skovområderne, der trues af potentielle midlertidige oversvømmelser fra 
Køge Bugt. Styrelsen vurderer, at oversvømmelser af Natura 2000 området på Kalvebod Fælled ikke er 
problematisk. Udpegningsgrundlaget for størstedelen af området er 1330 Atlantisk strandeng. Naturtypen er 
kendetegnet ved, at der sker oversvømmelser med saltvand med jævne mellemrum. En oversvømmelse af 
Kalvebod Fælled fra Køge Bugt vil derfor ikke give denne naturtype problemer. 

Kulturarv 

Både på Kalvebod Fælled, området ved Kongelundskoven og op langs Tømmerupvej findes flere punkter, 
hvor der er registeret fortidsminder. Ingen af disse punkter er fredet. Fortidsminderne er primært 
forsvarsværker i form af batterier fra 1. verdenskrig, eller enkeltfund fra stenalder til middelalderen.  

Nordvest for Hejresøen er der udpeget et fortidsmindeareal, og ved afslutningen af Ullerup diget og langs 
kommunegrænsen til Dragør findes der også flere udpegede arealer. Langs Kongelundsvej mod nord findes 
enkelte fortidsmindearealer og Skelgårdskirken. Fortidsmindearealet ved hejresøen vil kun blive oversvømmet 
i kanten af dens areal ved en 1000 års hændelse i 2115.   

I området ved Kongelunden findes også flere beskyttede sten- og jorddiger, hvor der er risiko for, at de diger, 
der ligger syd for Ullerupdiget, oversvømmes ved alle oversvømmelser.  

Ved en 100 års og 1000 års hændelse i 2019 bliver fortidsmindearealerne ved kommunegrænsen og 
Tømmerupvej oversvømmet, og flere fortidsminder langs med Tømmerupvej og Kongelundsvej vil blive 
oversvømmet ved en mere sjælden og fremtidig stormflodshændelse.    

3.6 Sammenfatning af risikoen for Tårnby Kommune 

Ved stormflodsscenarier i risikoområde 1 ses der ved hændelser på 20 eller 100 år en større andel af 
risikoværdier i den højeste kategori. Dette afspejles i, at skadesomkostningerne fordeles ud for 
sandsynligheden på enten 20 eller 100 år. Tilføjes klimafremskrivningerne med en havvandstigning på 33 cm 
i 2065 og en havvandstigning på 83 cm i 2115, ses flere risikoværdier i den høje skala.  En 100 års hændelse 
i 2115 er den hændelse i Risikoområde 1, der angiver flest risikoværdier i den høje skala. Selvom en 1000 års 
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hændelse i 2115 både fra nord og syd vil oversvømme et større område og påføre en større økonomisk skade, 
er sandsynligheden for en 1000 års hændelse væsentlig mindre end ved en 100 års hændelse, og derfor er 
risikoværdierne også lavere.      

I Risikoområde 2 er Ullerup diget blevet etableret. Dette har reduceret risici for oversvømmelse af stormfloder 
og arealer langs med Kongelundsvej og Tømmerupvej. Dette afspejles i risikokortene, der primært kun redegør 
for risikoværdier af den laveste type på tværs af alle hændelserne i Risikoområde 2. Ullerup diget opfylder 
derfor kravet om at kunne kystsikre området mod 100 års stormflodshændelser ved nutidige og fremtidige 
scenarier.  

En 100 års hændelse i 2115 i Risikoområde 1 er den hændelse, hvor der er størst risikoværdier. Generelt 
forekommer der flere håndgribelige skader i Risikoområde 1 ved de forskellige stormflodshændelser, hvilket 
ses af den anslåede værdi af totaløkonomiske skader. 

     

4. MÅL FOR STYRING AF RISIKOEN FOR 
OVERSVØMMELSE 

I dette kapitel i risikostyringsplanen beskrives de mål, der er fastsat for styring af risikoen for oversvømmelse 
i risikoområdet. 

Risikostyringsplanen 2021 skal forholde sig til de mål, der blev fastlagt i sin forgænger for 2014. Målene skal 
evalueres og ajourføres i relation til de ændrede risici og erfaringerne fra implementeringen af den seneste 
risikostyringsplan. 

Målene kan formuleres og tematiseres inden for 4 generelle målsætninger: 

1. Forebyggelse af nye risici før en oversvømmelse 
2. Reduktion af eksisterende risici før en oversvømmelse 
3. Reduktion af negative konsekvenser under en oversvømmelse 
4. Reduktion af negative konsekvenser efter en oversvømmelse 

Mål om forebyggelse af nye oversvømmelsesrisici og reduktion af eksisterende oversvømmelsesrisici kan 
opnås ved forebyggende planlægning og ny arealanvendelse, oplysning til borgere og interessenter i området, 
så de er bevidste om forholdene og kan agere, eller ved hjælp af oversvømmelsesbeskyttelse (diger, 
højvandsmure, etc.), som beskytter baglandet op til et fastlagt sikkerhedsniveau. 

Mål om reduktion af negative konsekvenser under en oversvømmelseshændelse omfatter et effektivt 
beredskab, som kan håndtere en oversvømmelse ved at sikre områder mod følgerne af oversvømmelsen og 
yde bistand til personer, der er ramt af oversvømmelsen. Det kan også omfatte evakuering af borgerne. 

Mål om reduktion af negative konsekvenser efter en oversvømmelse omfatter hurtig genopbyggelse og 
genoprettelse af normaltilstanden efter en oversvømmelse. Dette opnås ved en tilgang, der organiserer 
reparation og genopbygning af infrastrukturen efter en prioriteret og koordineret plan, samt støtte til berørte 
borgere og virksomheder. 

Efter en oversvømmelse bør der også laves en evaluering af de tre indsatsområder: forebyggelse, beskyttelse 
og beredskab. 

4.1 Mål fra seneste risikostyringsplan 

Risikostyringsplanen for 2014 omhandler kun risikoområdet Køge Bugt (syd), da risikoområdet København 
(nord) på daværende tidspunkt ikke var udpeget. Derfor er målsætningen i den første udgave også kun sat for 
den sydlige del af kommunen.   
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Tårnby Kommunes primære mål i den første planperiode var at nedbringe sandsynligheden for 
oversvømmelser i byområderne på Vestamager til en 100 års hændelse. Løsningsforslaget var enten et dige 
på langs med kommunegrænsen ved Ullerup eller en fælles dige løsning i samarbejde med Dragør Kommune.  
  



 

34 

 

Sammenligning – 100 års hændelse før- og efter etablering af Ullerupdiget 
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En 100 års hændelse i 2100 ville før etablering af Ullerup diget oversvømme et område op til omkring Pilegård 
Alle i den nordlige del af Kongelundsvej og ud til den østlige del af Oliefabriksvej. Ved en 100 års hændelse i 
2115 vil oversvømmelsen ikke krydse Ullerup diget, men vil løbe langs med diget øst mod den sydlige del af 
Tømmerupvej. Diget har dermed reduceret risikoen for oversvømmelse betragteligt i den sydlige del af Tårnby 
Kommune.  

4.2 Revurdering af mål fra seneste risikostyringsplan og fastsættelse 
af nye mål 

Det primære mål med Risikostyringsplanen for 2014 var, at der skulle etableres et dige i Tårnby Kommune 
eller et tværgående dige i samarbejde med Dragør Kommune. I 2019 blev Ullerup diget etableret i forlængelse 
af det eksisterende Kalveboddige over Kongelundsvej til Ullerup. Diget forhindrer oversvømmelse af Tårnby 
Kommunes arealer fra syd ved en forhøjet vandstand på op til 2,7 meter og lever derved op til målet om 
sikringsniveauet for en 100 års hændelse, også på længere sigt. Tårnby kommunes mål fra 
Risikostyringsplanen i 2014 er derfor blevet indfriet, og dette bidrager til en reduktion i risici ved 
oversvømmelse.  

4.2.1 Fastsættelse af nye mål  

I Tårnby Kommune er der både Øresundsmotorvejen, tog- og vejforbindelsen via Øresundstunnellen, Metroen, 
og Københavns Lufthavn, som alle er større infrastrukturelle forbindelser. Sund og bælt, der er ansvarlig for 
Øresundsmotorvejen og forbindelsen til Sverige, ønsker at sikre deres infrastruktur mod en 2000 års 
hændelse. Det vil kræve, at flere sammenhængende kyststrækninger langs Amager sikres til et højere niveau 
end i dag og vil kræve et bredere samarbejde blandt flere aktører. Derfor indgår Tårnby Kommune i en fælles 
projektgruppe med bl.a. Sund og Bælt, DSB og Københavns Lufthavn med henblik på at finde en løsning på 
at kystsikre den østlige del af kommunen mod stormfloder 

København og Hvidovre Kommune har ligeledes ønsket at se på et samarbejde i forhold til at sikre 
Kalveboderne og Amager. Her undersøges muligheden for at etablere kystsikring i form af en sluse og 
dæmning, der skal sikre Kalveboderne og de bagvedliggende arealer i Hvidovre, Tårnby og Københavns 
Kommune. Behovet for en udvidelse af Ullerup Diget skal også undersøges nærmere.  

Tårnby Kommune indgår derfor i to projektgrupper med fokus på fremtidig kystsikring af Amager og 
Kalveboderne. Tårnby Kommunes mål skal derfor findes i det tværgående samarbejde med fokus på fælles 
kystsikring. Målet for den kommende planperiode tager derfor udgangspunkt i at: 

 

Der skal udarbejdes kvalificerede bud på fælles løsningsmodeller 
til kystsikring af Amager og Kalveboderne.  

 

Konkretiseringen af løsningsmodeller langs kysten ved Amager Strandvej afhænger af den videre proces 
angående en mulig etablering af en Østlig Ringvej. I august 2020 blev rapporten ”Forundersøgelse af Østlig 
Ringvej”, udarbejdet4. Formålet med en Østlig Ringvej er at skabe en ny vej rundt om de centrale dele af 
København, med henblik på at aflaste vejnettet for trafik og skabe ny tilgængelighed i hovedstadsområdet. 
Rapporten udpeger 9 forskellige linjeføringer, hvoraf 5 af disse er østlige og føres ned langs kysten ved 
Vestamager. Ud af de 5 østlige forslag etableres forslag Ø1 som en nedgravet tunnel langs Amager Strandvej. 
Her er det muligt at etablere forbindelsen med et dige, der samtidig kan fungere som et nyt kystsikringsanlæg 
mod stormflod. Dog er der registeret en række fredninger langs Amager Strandpark, og linjeføringen ved Ø1 
vil også have betydning for adgang til havnearealerne, og at de sydlige havnearealer ved Kastrup Broforening 
og Kastrup Gammel Havn formentlig må lukkes. 

                                                      
4 https://www.vejdirektoratet.dk/api/drupal/sites/default/files/2020-08/%C3%98stlig%20Ringvej_Sammenfattende%20Rapport.pdf 
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På nuværende tidspunkt er det ikke afklaret, hvilken linjeføring der arbejdes videre med. Såfremt der skal ses 
på en løsning, der også skal indeholde stormflodssikring, har rapporten opstillet 4 spørgsmål, der skal belyses 
i det videre arbejde:  

 Hvor tit kan der tillades overskridelse af den kote, som tunnelen anlægges i?  

 Hvilket årstal skal anvendes som opretholdelse af sikringsniveau?  

 Hvilket klimascenarie skal anvendes som dimensioneringsgrundlag? 

 Skal der indbygges ekstra sikkerhed, herunder mulighed for forhøjelse på et senere tidspunkt. 

En nærmere konkretisering af kystsikring langs Østamager afventer derfor den videre planlægning og 
afgrænsning af en mulig etablering af Østlig Ringvej i statslig regi.  
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5. TILTAGSPLANLÆGNING 

I dette kapitel i risikostyringsplanen beskrives de tiltag, der er fastlagt til styring af risikoen for oversvømmelse 
i risikoområdet. 

Tiltagene kan inddeles i tre kategorier/aspekter af risikostyring, 

A. Forebyggende tiltag 
B. Beskyttende tiltag 
C. Beredskabsmæssige tiltag 

som medvirker til opfyldelse af de fire målsætninger (se kapitel 4): 

1. Forebyggelse af nye risici før en oversvømmelse 
2. Reduktion af eksisterende risici før en oversvømmelse 
3. Reduktion af negative konsekvenser under en oversvømmelse 
4. Reduktion af negative konsekvenser efter en oversvømmelse 

Forebyggende tiltag er den bredeste kategori af tiltag og dækker over planlægningsmæssige og 
kommunikationsmæssige tiltag. De forebyggende tiltag kan også delvist beskrives som de bløde tiltag, da de 
netop ikke forhindrer vandet fuldstændigt i at ramme et område, men arbejder med at håndtere situationen 
med indtrængende vand på en acceptabel måde, eller håndtere vandet, hvor det kommer fra. 

Planlægningsmæssigt kan det f.eks. være at forhindre vandet i at trænge ind i det oversvømmelsestruede 
område gennem planlægning og aktiv brug af oplandet. Eller fastlæggelse af byggerestriktioner, som enten 
ikke tillader bebyggelse eller kun tillader bebyggelse, der kan tåle en forhøjet vandstand. 

Kommunikationsmæssigt kan forebyggelsen bestå i oplysning af borgere og virksomheder, så de er bevidste 
om faren og ved, hvad de skal gøre i tilfælde af oversvømmelse. 

Beskyttende tiltag af et oversvømmelsestruet område holder vandet ude. Dette gøres ved opførelse eller 
renovering af konstruktioner som diger, højvandsmure o.l. 

Beredskabsmæssige tiltag omfatter den aktive indsats forbundet med en oversvømmelse, og de redskaber, 
der er behov for i den sammenhæng. Primært omfattet er det aktive beredskab, som beskytter et område, 
samt øvelser, evakueringer, varslingssystemer o.l. 

Yderligere kan disse tiltag også omfatte det beredskab, der står klar til at hjælpe borgere og virksomheder, der 
har været udsat for en oversvømmelse, så de kan komme bedst muligt videre. 

5.1 Tiltag fra seneste risikostyringsplan og revurdering af disse 

Tårnby Kommunes mål i Risikostyringsplanen for 2014 var at nedbringe sandsynligheden for oversvømmelser 
i byområderne på Vestamager til en 100 års hændelse. Det konkrete tiltag omhandlede, at der skulle etableres 
et dige. Ullerup diget blev etableret i 2019, og tiltaget er derfor blevet indfriet. Dette er et beskyttende tiltag, 
der medvirker til en reduktion af eksisterende risici for oversvømmelse af en stormflodshændelse fra Syd via 
Køge Bugt (B-2). 

Støjcirkulæret for Københavns Lufthavn er et tiltag, hvis formål indirekte forebygger risici for en ny stormflod 
og oversvømmelse. Siden Cirkulæret blev vedtaget i 1981, og senere revideret i 1997, har det reguleret 
udvikling omkring lufthavnen. Dette betyder, at der i landzonen langs Tømmerupvej og Kongelundsvej ikke må 
bygges nye selvstændige boligenheder. Det er primært i landzonen, at Støjcirkulæret har en effekt, eftersom 
at størstedelen af Tårnby Kommunes byzone er udviklet. Støjcirkulæret kan derfor betragtes som et 
eksisterende forebyggende tiltag, der forebygger risici for en ny oversvømmelse (A-1).   

Et andet tiltag omhandlede fremtidig planlægning på Vestamager. En stor del af Vestamager er omfattet af 
lokalplan 43. Denne lokalplan vil i den nærmeste fremtid gradvist blive opdateret for flere grundejerforeninger. 
Siden 2014 har Tårnby Kommune udarbejdet Lokalplan nr. 138 for G/F Derna på Vestamager. I planen 
fastholdes gulvkoten på 1,5 m, og der er forbud mod at etablere kælder. I de kommende år forventer Tårnby 
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Kommune, at der udarbejdes flere opdaterede lokalplaner for boligområder på Vestamager, hvor de samme 
krav indføres for at sikre boligområderne mod oversvømmelse. Opdatering af lokalplaner på Vestamager og 
regulering af gulvkoten og forbud mod at etablere kælder er forebyggende tiltag, der forebygger risici for en ny 
oversvømmelse (A-1). I forbindelse med at der skal udarbejdes opdaterede lokalplaner på Vestamager, 
foretages der borgerinddragelse af lokalområdet, hvor der også skal redegøres for risikoen af, at området kan 
blive oversvømmet ved specifikke stormflodshændelser af en vis størrelse. Dette er et forebyggende tiltag, der 
både kan reducere risici før og under en oversvømmelse (A-2 og 3). I den kommende årrække planlægger 
Tårnby Kommune, at der udarbejdes flere lokalplaner for boligområderne på Vestamager. Derfor vil dette tiltag 
fortsat være en del af Risikostyringsplanen 2021. 

Et tredje tiltag var, at der skulle udarbejdes et tillæg til Tårnby Kommunes beredskabsplan. Dette tiltag er ikke 
blevet indfriet, hvorfor beredskabsplanen skal prioriteres som et nyt tiltag i den kommende planperiode, hvor 
den skal fokusere på det udvidede risikoområde for Køge Bugt – København. Beredskabsplanen vil forholde 
sig til beredskabsmæssige tiltag, der reducerer risici under og efter en oversvømmelse (C-3 og 4). Der bør 
tilsvarende udarbejdes beredskabsplaner for udsatte institutioner, der er særligt sårbare punkter.   

Risikoplanen for 2014 redegjorde også for muligheden ved at lede havvand fra en stormflod ud i Kalvebod 
Fælled. Dette tiltag er ikke blevet undersøgt nærmere, da effekten af at lede vand ud på Fælleden kun vil være 
gavnlig ved mindre oversvømmelser. Efter etablering af Ullerup diget vil boligområderne på Vestamager først 
blive oversvømmet ved en 1000 års hændelse i 2115. Af denne årsag er tiltaget om udledning af havvand i 
Kalvebod Fælled opgivet, da en 1000 års hændelse i 2115 i forvejen oversvømmer fælleden og samtidig er 
en for massiv hændelse til, at mængden af havvand kan fordeles ud til arealer, der ikke er blevet oversvømmet.  

Et tiltag, der fortsat er i gang siden udarbejdelsen af den første Risikostyringsplan, er samarbejdet med 
relevante aktører vedr. kystsikring. Samarbejdsplatformen har gradvist udvidet sig, og i løbet af 2020 er 
behovet for at se på sammenhængende fælles kystsikring blevet drøftet i en større grad og i en bredere kreds. 
Det tværgående samarbejde kan resultere i tiltag, der både kan være forebyggende, beskyttende eller 
beredskabsmæssig, og kan opfylde en eller flere af de 4 målsætninger (A-C + 1-4). 

5.1.1 Nye tiltag 

Tårnbys Østkyst er ifølge Risikostyringsplanen for 2014 sikret mod en 100 års hændelse. Dog fremgår det af 
Kystdirektoratets nye data, at området langs Amager Strandvej vil blive oversvømmet ved en 100 års 
hændelse i 2019, og ved de efterfølgende stormflodshændelser. Det er derfor nødvendigt at undersøge, 
hvordan området kan sikres, så det fremover kan modstå fremtidige stormflodshændelser. Det skal afdækkes, 
hvilet niveau der skal sikres til, hvilke løsninger der skal anvendes, og hvilken placering det skal have. Dette 
skal gøres i samarbejde med andre aktører for at sikre en sammenhængende kystsikring med nabokommune 
og med ejendomsejere som Sund og Bælt og Københavns Lufthavn, der kan risikere at blive oversvømmet fra 
østkysten. På nuværende tidspunkt er samarbejdet på et indledende stadie, og derfor skal projektgrupperne 
for henholdsvis kystsikring af Kalveboderne og Amager arbejde videre med at afgrænse og konkretisere 
rammerne for projekterne. 

Et tiltag i planperioden for 2021 vil derfor være, at Tårnby Kommune i samarbejde med projektgrupperne 
udarbejder konkrete forslag og løsningsmodeller til kystsikring af Kalveboderne og Amager, herunder at der 
udarbejdes forslag til finansieringsmodeller for kystsikringsanlæg.  

For at der kan udarbejdes konkrete forslag til kystsikring, er det nødvendigt med en afklaring af den fremtidige 
linjeføring af en Østlig Ringvej, da dette projekt har betydning for, hvilken form for kystsikring der skal 
anlægges.   

Tårnby Kommune skal i den kommende planperiode udarbejde et tillæg til beredskabsplanen. 
Beredskabsplanen skal bl.a. forholde sig til forhold som varsling, sikring af/ begrænsning af skader på sårbar 
infrastruktur, afspærring af veje, evakuering af personer, der ikke selv kan forlade området (plejehjem, 
institutioner, ældre) m.v. Ved udarbejdelse af en beredskabsplan eller som en opfølgning på planen, bør der 
foretages orientering af borgere og grundejerforeninger angående risici for oversvømmelse, og hvordan disse 
kan begrænse skader i det private hjem. Tårnby Kommune forventer at igangsætte udarbejdelsen af en 
beredskabsplan i løbet af 2021. Planen skal yderligere undersøge, hvorvidt der er stormflodshændelser, hvor 
udlægning af watertubes kan bidrage til en reduktion af oversvømmelse lokalt. Undervejs i udarbejdelsen af 
Beredskabsplanen foretages der inddragelse af borgere.    
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5.2 Planlægning af tiltag 

Tårnby Kommune har 4 tiltag, der skal realiseres i den kommende planperiode.  Prioriteringen af de 4 tiltag 
sker på baggrund af, at udarbejdelsen af en beredskabsplan i Tårnby Kommune er en intern opgave, som 
kommunen selv forvalter. Ligeledes er borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af både 
beredskabsplanen og lokalplaner en intern opgave.  Samarbejdet omkring kystsikring af Amager og 
Kalveboderne er to større projekter, hvor Tårnby Kommune indgår som en del af projektgruppen, og hvor 
løsninger skal findes på tværs af flere parter. Prioriteringen skal derfor ikke betragtes i forhold til hvilken opgave 
Tårnby Kommune prioriterer højest, men derimod i forhold til hvilken opgave, der forventes at kunne 
igangsættes og realiseres først.  

Den 24. november 2020 annoncerede Miljø- og Fødevareministeriet, at der er bred politisk opbakning hos 
Regeringen og Folketingets partier vedr. en samlet Klimatilpasningsplan. I det videre forløb skal en model 
udarbejdes for en sammenhængende ydre stormflodsbeskyttelse for København.  De kommunale 
samarbejder vedr. kystsikring af Amager og Kalveboderne bliver derved udarbejdet i samarbejde med staten.      

Tiltag Prioritering Ansvarlig 
myndighed 

Overvågning og 
opfølgning 

Beredskabsplan for Tårnby Kommune 1 Tårnby Kommune 
og  
Tårnby Brandvæsen 

Tårnby Kommune  

Borgerinddragelse i forbindelse med 
udarbejdelse af beredskabsplan 

2 Tårnby Kommune 
og  
Tårnby Brandvæsen 

Tårnby Kommune 

Borgerinddragelse ved udarbejdelse af 
lokalplaner på Vestamager 

3 Tårnby Kommune Tårnby Kommune  

Samarbejde for kystsikring af Amager og 
Kalveboderne 

4 Kommuner og 
aktører, evt. staten 
og 
Transportministeriet.  

Projektgruppen  

Oversigt over tiltag, deres prioritering og ansvarlige myndigheder for implementering og opfølgning. 

5.2.1 Økonomiske aspekter i tiltagsplanlægning 

Et væsentligt element i det videre samarbejde omkring fælles kyststikring omhandler den økonomiske fordeling 
og medfinansiering. Tårnby Kommune kan med hjemmel i Kystbeskyttelsesloven pålægge ejere af fast 
ejendom bidragspligt, såfremt der opnås beskyttelse eller andre fordele ved et anlæg. Dog er der en væsentlig 
forskel på, hvilket niveau aktører ønsker at blive sikret imod. Derfor er en vigtig del af det videre arbejde i 
projektgrupperne for kystsikring af Amager og Kalveboderne at opstille finansieringsmodeller, som forhåbentlig 
alle parter kan godkende, hvor der også tages hensyn til borgerens behov for kystsikring i forhold til større 
infrastrukturelle anlæg.  

Ligeledes er projektgruppen for kystsikring af Kalveboderne i dialog med staten for at få afklaret, hvorvidt de 
vil være medfinansierende i projektet, da det tilgodeser en væsentlig del hovedstadsområdet.  

En afklaring omkring placering af Østre Ringvej vil ligeledes have betydning for de økonomiske rammer ved 
kystsikring langs Amager Strandvej. De økonomiske udgifter til kystsikring på denne strækning forventes at 
være lavere, hvis linjeføringen bliver på land, hvor kystsikring kan indgå som en del af projektet med at etablere 
en delvist nedgravet tunnel.  
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6. KOORDINERING MED VANDPLANERNE 
OG ØVRIG LOVGIVNING 

En række tiltag til opfyldelse af målene i risikostyringsplanen skal koordineres med øvrig lovgivning eller 
forudsætter tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning. I dette kapitel er angivet hvilke lovgivninger, 
der er relevante ift. den konkrete risikostyringsplan.  

6.1 Vandrammedirektivet og lov om vandplanlægning 

Risikostyringsplanerne jf. oversvømmelsesdirektivet skal koordineres med målene og tiltagene jf. EU’s 
vandrammedirektiv. Vandrammedirektivet er implementeret i dansk lovgivning ved lov om vandplanlægning 
og tilhørende bekendtgørelser. 

Formålet med vandrammedirektivet er at fastlægge en ramme for beskyttelse af vandløb og søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand, som bl.a. skal forebygge yderligere forringelse af og beskytte og 
forbedre vandøkosystemernes tilstand. Formålet sikres overordet ved, at vandområdernes tilstand ikke må 
forringes, og at områderne skal opnå god tilstand eller godt potentiale. 

Vandplanlægningen beskrives i vandområdeplaner for hvert af Danmarks fire vandområdedistrikter. Planerne 
revideres som minimum hvert 6. år. De gældende vandområdeplaner (2015 – 2021) er under revision. Udkast 
til reviderede planer for perioden 2021-2027 forventes at blive sendt i offentlig høring ved udgangen af 2020 
med henblik på endelig vedtagelse senest ved udgangen af 2021. 

Formålet med Vandområdeplanen 2015-2021 er at sikre og vedligeholde havvand, overfladevand og 
grundvand. Tårnby Kommune har opsat 2 tiltag i Risikostyringsplanen 2021. Tiltag nr. 1 er et tillæg til 
beredskabsplanen. Ved realisering og implementering af beredskabsplanen skal det sikres, at planen er i 
overensstemmelse med gældende vandområdeplan, skybrudsplan og spildevandsplan for Tårnby Kommune. 
Beredskabsplanen forventes ikke at have betydning for vandkvaliteten i Tårnby kommune.  

Tiltag nr. 4, hvor der planlægges kystsikring af Kalveboderne og Amager, kan på længere sigt biddrage til at 
sikre overfladevand og grundvand mod oversvømmelse fra havvand og eventuel forurening, såfremt tiltaget 
udformes til et konkret kystsikringsanlæg. 

6.2 Miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter 

Risikostyringsplanen kan være omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. lovens § 2, stk. 
1 (Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM), hvis den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter eller vil påvirke et 
Natura 2000-område. Risikostyringsplanen 2021 fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægsprojekter og vil 
ikke påvirke et natura 2000-område, hvorfor planen vurderes ikke at være omfattet af miljøvurderingsloven. 
Fremtidige projekter, der måtte blive udarbejdet på baggrund af planens tiltag, vil særskilt skulle vurderes ud 
for lovgivningen om miljøvurdering af planer og programmer. 

6.3 Habitatdirektivet 

I forbindelse med at en Risikostyringsplan vedtages, skal denne suppleres med en vurdering af, om planen 
eller planer og projekter relateret hertil, vil påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller beskyttede 
arter. Risikostyringsplanen skal derfor forholde sig til Natura 2000-områder og Ramsarområder (vådområde 
med særlig betydning for fugle). 

Tårnby Kommunes Risikostyringsplan omfatter Natura-2000 område nr. 143, Habitatområde H127, og 
Fuglebeskyttelsesområdet F111, der sammenlagt er navngivet Vestamager og havet syd for. Området har et 
areal på 6.179 ha, hvoraf 65 % er udpeget i havet. Vestamager og Havet syd har international betydning som 
areal til fugle.  
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Øst for Amager ligger Saltholm, der sammen med Peberholm er udpeget som Natura 2000-område nr. 142, 
Habitatområde H26 og Fuglebeskyttelsesområde F110. Saltholm og Peberholm indgår ikke i Risikoområdet 
Køge Bugt – København, og der findes derfor ikke data for, hvordan de to øer oversvømmes ved en 
stormflodshændelse.  

Risikostyringsplanen 2021 for Tårnby Kommune indeholder ikke mål eller tiltag, der vurderes at ville påvirke 
Natura-2000 områderne. Såfremt fremtidige projekter skal etableres i området, skal der foretages en vurdering 
af, hvorvidt natur- og miljømæssige forhold bliver påvirket. 

6.4 Planloven 

Risikostyringsplaner er sammen med vandplaner og Natura-2000 
planer overordnet kommuneplanlægningen og dermed også 
sektorplaner. Risikostyringsplanen vil dermed udgøre rammer og 
bindinger, inden for risikoområdet, for den øvrige kommunale 
planlægning, herunder for klimatilpasningsplanen, og en 
koordinering af disse planer er nødvendige. 

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for udpegning af 
områder inden for hele kommunen, der kan blive udsat for 
oversvømmelse eller erosion, og for etablering af 
afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller 
erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, 
ændret arealanvendelse m.v. i de udpegede områder. Endvidere 
skal kommuneplanens rammer for indholdet af lokalplaner 
fastsættes med hensyn til afværgeforanstaltninger, og 
kommuneplanen skal ledsages af en redegørelse for planens 
forudsætninger om grundlaget for udpegning af områder, 
etablering af afværgeforanstaltninger og kommuneplanens sammenhæng med kommuneplanlægningen i 
andre kommuner, for så vidt angår afværgeforanstaltninger. Derudover skal der være bestemmelser i 
lokalplanen om afværgeforanstaltninger, som eksempelvis kan være krav om en bestemt sokkelkote. 

I planloven er der i forhold til risikoområder et særskilt krav om, at der ved udarbejdelsen af kommuneplanen 
skal være retningslinjer for friholdelse af arealer for ny bebyggelse eller etablering af foranstaltninger til 
beskyttelse mod oversvømmelse. 

Ifølge planloven skal der redegøres for kommuneplanens sammenhæng med den kommunale 
risikostyringsplan. Endvidere må en kommuneplan og lokalplan ikke være i uoverensstemmelse med en 
risikostyringsplan. 

Virkemidlerne for at opnå målene i en risikostyringsplan kan være fysisk planlægning, som kan forudsætte en 
ændring af plangrundlaget. I områder, hvor der skal ske byggeri, kan der i lokalplanen være bestemmelser om 
materialevalg og sokkelkote m.v. Afhængig af valg af virkemidler kan disse endvidere forudsætte tilladelse 
eller dispensation efter planloven. 

6.5 Kystbeskyttelsesloven 

Etablering af kystsikringsanlæg i form af diger, højvandsmure, dæmninger eller sluser, kræver tilladelse efter 
kystbeskyttelsesloven, hvor Tårnby Kommune er den administrative myndighed. 

6.6 Vandløbsloven 

Forebyggelse mod oversvømmelse fra vandløb kan forudsætte tilladelse efter vandløbsloven. Endvidere vil 
etablering af vandløbsdiger være et reguleringsprojekt, som er omfattet af lovens kapitel 6.  
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6.7 Øvrig lovgivning 

Alt efter hvilket tiltag, der skal gennemføres, og hvor det evt. skal placeres, kan der være øvrige lovgivninger, 
som det skal forholde sig til. Der kan blandt andet være behov for dispensation efter naturbeskyttelsesloven 
fra beskyttelseslinjer og fredninger eller tilladelse efter jordforureningsloven, da der etableres anlæg i et 
forurenet område.  
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7. PROCES FOR UDARBEJDELSE AF 
RISIKOSTYRINGSPLANEN 

7.1 Inddragelse af interessenter 

Risikostyringsplanen har betydning for en bred kreds af forskellige aktører, heriblandt grundejere, borgere, 
erhvervsliv, vandselskaber, nabokommuner, regionen og staten. Risikostyringsplanen har også 
berøringsflader til andre planer og opgaver i kommunen. Det er Tårnby Kommune, der er ansvarlig for planens 
gennemførelse.  

Tidsrammen for at udarbejde Risikostyringsplan 2021 har været kort i Tårnby Kommune. Dette har medvirket, 
at tidsrammen for at inddrage interessenter har været begrænset. Til gengæld giver den offentlige høringsfrist 
på 6 måneder mulighed for, at der er tid til at inddrage interessenter i denne periode.  

Da Tårnby Kommune har en koncentration af vigtige infrastrukturelle anlæg med Metroen, Øresunds 
forbindelsen (jernbane og motorvej) og Københavns Lufthavn, samarbejder kommunen med disse aktører 
med henblik på at se på fælles løsninger for kystsikring. 

7.2 Tværkommunalt samarbejde 

Risikoområdet Køge bugt – København er omfattet af flere kommuner, og derfor er det vigtigt, at den enkelte 
kommune samarbejder og koordinerer tiltag med nabokommuner, så der ikke opstår konflikter i forhold til 
kystsikring ved kommunegrænsen.  

Tårnby Kommune grænser op til Dragør, København og Hvidovre Kommune. Dragør Kommune er i gang med 
et selvstændigt projekt der skal sikre deres kyster. Frem til marts 2021 afholdes en konkurrence, hvor 3 
rådgiverhold skal komme med et projektforslag. Kystsikring af Dragør skal bl.a. sammensluttes ved Kalvebod 
/ Ullerup diget og sammentænkes med en evt. fremtidig kystsikring af kystvejen i øst.  

Tårnby Kommune samarbejder med København og Hvidovre Kommune angående en fælleskystsikring af 
Kalveboderne og Amager og vil i den indeværende planperiode se nærmere på løsninger, der kan sikre 
hovedstaden mod oversvømmelse. I forlængelse af dette har Staten har via Miljø- og Fødevareministeriet d. 
24. november 2020 annonceret, at der skal ses på en sammenhængende ydre kystsikring af København. 
Samarbejdet vil derfor både være statsligt og tværkommunalt.  

7.3 Høring 

Forslag til revurdering og evt. ajourføring af risikostyringsplanen for risikoområde Køge Bugt - København er 
sendt i offentlig høring i 6 måneder fra 27-01-2021 til 26-07-2021. Det forventes, at der i høringsperioden vil 
blive afholdt borgermøder og dialogmøder med relevante interessenter. Arbejdet med revurdering af 
risikostyringsplanen for risikoområde Køge Bugt - København skal være afsluttet og godkendt i 
kommunalbestyrelsen senest den 22. oktober 2021. 

Høringsperioden vil blive brugt aktivt til at få input til planen, ligesom der vil blive arbejdet videre med de 
indsatser, som der allerede er igangsat i forbindelse med seneste risikostyringsplan. 
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8. OPFØLGNING PÅ PLANEN 

Revurdering og ajourføring af en risikostyringsplan er en central del i opfølgningen på den forrige plan, ift. om 
målene nås og tiltagene implementeres. Revurderingen af risikostyringsplanen skal ifølge lovgivningen ske 
minimum hvert sjette år, hvorfor næste revurdering vil forgå i årene 2026-2027. Det er dog i den 
mellemliggende periode, at det mere konkrete arbejde med at reducere risikoen for oversvømmelse 
gennemføres. 

For at sikre at de tiltag, der er fastlagt i planen, gennemføres, skal der derfor ske en løbende opfølgning på 
planen i forhold til, om planen følges, handlingerne kan gennemføres, og om risikoen eller forholdene ændrer 
sig, så der skal laves justeringer i planen.  

Det er Teknisk Forvaltning i Tårnby Kommune, der har ansvaret for at følge op på planen. Ansvaret omfatter 
også det tværfaglige samarbejde med kommunens forsyningsselskab Tårnby Forsyning, Vestamager 
Pumpedigelag, staten, beredskabet og andre aktører.  

For at overvåge og sikre fremdrift af planens gennemførelse, holdes der halvårlige statusmøder med ledelsen 
i Teknisk Forvaltning. Til møderne vil der blive opsamlet ny viden inden for området med henblik på beslutning 
om eventuelle korrigerende handlinger. Bygge- og Ejendomsudvalget vil minimum én gang årligt blive 
orienteret om status på planens mål og tiltag, og om der er ny viden, som medfører korrigerende handlinger. 
Derudover skal udvalget inddrages i forbindelse med konkretisering af de tværkommunale samarbejder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


