
Velkommen til det første nyhedsbrev i 2019. Vi ønsker 
godt nytår og byder velkommen til de nye kommuner, 
Esbjerg, Fanø, Kolding, Nyborg og Vordingborg, som 
er blevet ”fuldgyldige” medlemmer af gruppen, efter 
at arbejdet med udpegning og udvidelse af risikoom-
råder blev endeligt afsluttet i december sidste år.

Dernæst vil jeg også sige tak for jeres store engage-
ment og de mange inspirerende input jeg fik, da jeg 
på min rundrejse besøgte jer i efteråret.

Den altid konstruktive dialog mellem kommunerene 
og Kystdirektoratet er afgørende for samarbejdet om 
at løse udfordringerne med oversvømmelse. Der er 
nok at tage fat på i det nye år med risikokortlægnin-
gen, og jeg glæder mig til at mødes med jer igen alle-
rede i februar måned, hvor vi inviterer til ERFA-møde.

Med venlig hilsen

Kaija Jumppanen Andersen, projektleder
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Sæt kryds i kalenderen

ERFA-møde den 19. februar 2019
Tirsdag den 19. februar inviterer vi til ERFA-møde 
for alle udpegede kommuner. Altså både de ”gamle” 
kendinge, som blev udpeget i forrige planperiode og 
de ”nye”, som blev udpeget i denne omgang.
Stedet er endnu ikke endelig fastlagt, men det bliver 
nogenlunde midt i Danmark, så rejsetiden skulle 
være overkommelig for de fleste.
Da der naturligt vil være fokusområder, som er for-
skellige, alt efter om kommunen er ”ny” eller ”gam-
mel” i sammenhængen, har vi valgt at opdele dagen:
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NYT OM
Oversvømmelses- 
direktivet 

Formiddag
Spor 1: For nye risiko-
kommuner  Introduktion 

v/Kaija Jumppanen 
Andersen

Formiddag
Spor 2: For gamle risi-
kokommuner
Risikostyringsplaner

v/Mie Thomsen, Thor-
sten Piontkowitz

Eftermiddag
Fællesspor:
Oplæg fra kommuner/Cases
Netværksaktiviteter

Frokost

Velkomst

Formiddagssessionen bliver opdelt i to spor, hvor det 
ene spor er en introduktion for de nye kommuner, og 
det andet spor, som afvikles sideløbende, vil være 
skræddersyet til de erfarne kommuner og have fokus 
på risikostyringsplaner.

Om eftermiddagen afholdes en fælles session med 
vægt på oplæg og cases fra kommuner samt på 
netværksaktiviteter. Skulle der være nogen af jer, 
som har forslag til yderligere temaer, er I naturligvis 
velkomne til at sende en mail til kja@kyst.dk hurtigst 
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Charlotte Ditlevsen,  
Kysttekniker

Fokus på kilden til 
oversvømmelse, 
hydrologisk data og 
scenarier

Kasper Christensen, 
Kysttekniker

Fokus på diger og van-
dets udbredelse

Marta Merino,  
Kysttekniker

Fokus på modellering 
af oversvømmelser

Martin Jebens, 
Geolog

Fokus på sårbarhed 
og konsekvenser ved 
oversvømmelse

Mie Thomsen, Natur-
ressourceforvalter

Fokus på sårbarhed 
og konsekvenser ved 
oversvømmelse

Projektgruppen i Kystdirektoratet

muligt. Inden længe vil vi desuden kontakte nogle af 
jer, for at spørge, om I vil dele jeres viden i et oplæg 
om eftermiddagen.

National digestyrkevurdering
I Kystdirektoratet har vi indledt en kortlægning og vur-
dering af styrken af de danske diger. Denne nationale 
digestyrkevurdering har til formål at sikre, at de lokale 
beredskaber har et præcist og opdateret beslutnings-
grundlag, når de skal disponere i situationer med 
ekstremt vejr og oversvømmelse. 

Samtidig er indsamlingen af data og vurderingen af 
styrken på de danske diger et afgørende redskab i 
vores arbejde med modellering af digestyrken i for-
hold til oversvømmelsesdirektivet – og dermed også 
i forhold til at danne grundlag for jeres arbejde med 
risikostyringsplaner.

Som første fase i arbejdet med digestyrkevurderingen 
testes en ny metode, hvor vi overflyver digerne med 
droner.
I skrivende stund har digerne ved Juelsminde og 
Randers Fjord allerede været overfløjet, og dronerne 
skulle i øjeblikket gerne summe lystigt over Odense 
Fjord. Hvis metoden som forventet viser sig effektiv, 
vil de øvrige diger i Danmark blive overfløjet i løbet af 
foråret og sommeren, og data vil være akkumuleret i 
en rapport i slutningen af året.

Skadesmodel for kritisk infrastruktur
På baggrund af jeres input i efteråret arbejder vi i 
øjeblikket på en generel skadesmodel for kritisk infra-
struktur, der kan anvendes bredt både geografisk og 
med hensyn til sektorer. Begrebet kritisk infrastruktur 
er i denne sammenhæng langt hen ad vejen identisk 
med det, vi ofte kalder forsyning.

Det drejer sig om anlæg og installationer, der relate-
rer sig til forsyning med fx el, vand og varme, tele- og 
datatjenester samt spildevandshåndtering.

Vi ønsker at udforme en model, som tager udgangs-
punkt i den samlede gruppe af borgere, virksomheder 
og institutioner, der i givet fald måtte lide skade, hvis 
der sker oversvømmelse af kritisk infrastruktur.

Hvis vi tager en transformerstation som eksempel, vil 
vi gerne opstille en model, der ikke bare tager højde 
for den direkte skade, der sker på stationen ved over-
svømmelse, men også viser hvilket område, herunder 
virksomheder og borgere, der bliver negativt påvirket, 
når den går ud af drift.

Vi vil orientere nærmere om modellen, efterhånden 
som arbejdet skrider frem.

Projektleder
Kaija  
Jumppanen  
Andersen

Ulf Radu Ciocan,  
Kysttekniker

Fokus på modellering 
af oversvømmelser


