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Værd at vide
Hele arbejdet, der ligger til grund for Kystplanlægger bygger på en risikobaseret og kystteknisk faglig 

tilgang til både kortlægningen i kystområderne, inddeling i hoved-, del- og strategistrækninger, strategi-

forslag og løsningsforslag.

Arbejdet bag Kystplanlægger er som helhed beskrevet i tre dokumenter. De tre dokumenter kan læses 

samlet for det fulde indblik i Kystplanlægger. De tre dele kan dog også læses uafhængigt af hinanden, 

såfremt man f.eks. alene er interesseret i metoden bag Kystplanlægger eller modsat ønsker et hurtigt 

indblik i Kystplanlægger.

Opsummering 
Det første dokument er en opsummering af Kystplanlægger, hvor der kort beskrives, hvordan Kystplan-

lægger kan anvendes og de overordnede metodemæssige greb for udviklingen af Kystplanlægger. 

Opsummeringer er en hurtig introduktion til Kystplanlægger.

Teorikompendium om risiko og risikostyring
Andet dokument er en gennemgang af de teorier, der ligger til grund for Kystplanlægger. Dette dækker 

teorien bag begreberne oversvømmelses- og erosionsrisiko, konceptet bag risikoanalyserne samt en 

grundig introduktion risikostyringskonceptet.

Dette er godt at læse, hvis man vil have en teoretisk forståelse for Kystplanlægger.

Metoderapport
Tredje dokument er en metoderapport, der beskriver, hvordan fare-, sårbarheds- og risikoanalyserne til 

Kystplanlægger er gennemført, samt hvordan de vejledende strategier for risikohåndtering og forslag til 

løsninger er fastlagt.

Dette dokument skal du læse, hvis du vil forstå de konkrete beregninger, modeller og faglige vurderinger 

som ligger til grund for Kystplanlægger.
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1. Indledning
Som det bl.a. fremgår af Opsummering af Kystplanlægger, har Kystplanlægger til formål at give den 

enkelte kystkommune detaljeret viden og vejledning om kommunens kyststrækning og herigennem 

understøtte kommunernes planlægning i kystområderne samt fremme og kvalificere helhedsorienterede 

kystbeskyttelsesløsninger. 

Dette gøres i Kystplanlægger gennem to primære produkter:

1. Ny national kortlægning af oversvømmelsesrisikoen og erosionsrisikoen

2. Vejledende forslag til risikohåndtering på de enkelte kyststrækninger i  hele landet

De nationale risikokortlægninger for oversvømmelse fra hav og kysterosion bygger på erfaringerne fra 

og er en vudereudvikling af risikoanlyserne i Kystanalysen fra 2016 og de nationale risikovurderinger jf. 

oversvømmelsesloven fra 2011 og 2018.

Risikokortlængningen i Kystplanlægger adskiller sig fra de tidligere kortlægninger bl.a. ved at inkludere 

flere hændelser i en samlet risikoberegningen for henholdsvis oversvømmelse og erosion, hvilket giver 

et mere nuanceret og reelt billede af risikoen i kystområderne. Desuden  udregnes skader eller tab  ved 

hændelserne økonomisk for hele landet og med flere skadesmodeller, end der tidligere har været an-

vendt. Metoden til disse analyser beskrives i rapportens Kapitler 2, 3 og 4.

Kystplanlægger adskiller sig yderligere fra Kystdirektoratets tidligere produkter ved at præsentere 

konkrete vejledende forslag til både strategier for risikohåndtering og løsningsmuligheder til reduktion 

af risikoen i kystområderne gennem beskyttelse. Kystdirektoratet har ikke tidligere arbejdet med konkret 

risikohåndtering på nationalt plan. I arbejdet med Kystplanlægger er der derfor udviklet helt nye meto-

der til, hvordan strategier for risikohåndtering skal fastlægges på baggrund af de nationale data, samt 

hvordan der forslås konkrete løsninger, udelukkende ud fra en kystteknisk vurdering og de tilgængelig 

nationalt dækkende data. Metoderne, der ligger til grund for dette arbejde og overvejelserne bag, er 

beskrevet i rapportens Kapitler 5, 6 og 7.

Resultaterne af dette arbejde præsenteres på Kystplanlæggers hjemmeside og tilhørende webGIS.

Link til hjemmesiden: www.kystplanlægger.dk

Link til webGIS: www.kystplanlægger.dk/webgis

http://www.kystplanlægger.dk
http://www.kystplanlægger.dk/webgis
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2. Fareanalyser
Kapitel er på vej. Indtil videre henvises til Opsummeringen.
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3. Sårbarhedsanalyser
Kapitel er på vej. Indtil videre henvises til Opsummeringen.:
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4. Risikoberegning
Kapitel er på vej. Indtil videre henvises til Opsummeringen.
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5. Inddeling af landet i 
strækningsniveauer

Kystdirektoratets fastlæggelse af strategier og vejledende løsningsforslag tager udgangspunkt i en 

inddeling af Danmarks samlede kyst i tre forskellige niveauer: hovedstrækning, delstrækning og strate-

gistrækning. Der er et behov for denne underopdeling af Danmarks meget varierende kystline i mindre 

enheder for at give et bedre overblik over kysten, de informationer og den vejledning, som Kystplanlæg-

ger præsenterer for enkelte kyststrækninger. Inddeling af de tre strækningsniveauer tager ikke hensyn til 

administrative grænser, som f.eks. kommunegrænser. 

5.1 Hovedstrækninger
Første niveau er en overordnet inddeling af landet i hovedstrækninger, som er det paraply-niveau, hvor-

under de mere detaljere informationer og oplysninger samles. Inddeling i hovedstrækninger er foretaget 

ud fra landemærker, kystlandskaber eller sammenhængende regionale kystområder. Eksempler på dette 

er. Grenen, Vadehavet og Lolland-Falster. Den nøjagtige grænse på hovedstrækningen er afstemt med 

afgrænsningen af delstrækninger og strategistrækninger.

Danmarks mere end 7.300 km kystlinje er inddelt i 15 hovedstrækninger, som er  opført med tilhørende  

kommuner i Tabel 5 1.

Tabel 5 1 Oversigt over hovedstrækninger og berørte kystkommuner.

Nr. Navn på hovedstrækning Strækning Berørte kystkommuner

J1 Vadehavet Fra den tyske grænse til Blåvandshuk, inkl. 

alle vadehavsøer.

Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde.

J2 Vestkysten Fra Blåvandshuk til Lodbjerg Fyr, inkl. Ringkø-

bing Fjord og Nissum Fjord.

Holstebro, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Thi-

sted, Varde.

J3 Nordjylland, Vest Fra Lodbjerg Fyr til Grenen (Skagen). Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thisted.

J4 Limfjord Hele Limfjorden - fra Thyborøn til Hals, inkl. 

alle Limfjordsøer.

Holstebro Jammerbugt Lemvig, Morsø, 

Struer, Skive, Thisted, Viborg, Vesthimmerland, 

Aalborg.

J5 Nordjylland, Øst Fra Grenen (Skagen) til midt på Djursland, inkl. 

Anholt og Læsø.

Brønderslev, Frederikshavn, Mariagerfjord, 

Norddjurs, Randers, Syddjurs, Aalborg.

J6 Midtjylland, Øst Fra midt på Djursland til motorvejsbroen over 

Lillebælt, inkl. Samsø og andre øer.

Fredericia, Hedensted, Horsens, Odder, 

Samsø, Syddjurs, Vejle, Aarhus.

J7 Sydjylland, Øst Fra Motorvejsbroen over Lillebælt til den 

tyske grænse, inkl. alle øer.

Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, 

Aabenraa.

F1 Fyn, Nord Fra Motorvejsbroen over Lillebælt til Store-

bæltsbroen, inkl. Odense Fjord.

Kerteminde, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, 

Odense. 

F2 Fyn, Syd Fra Storebæltsbroen til motorvejsbroen over 

Lillebælt, inkl. Ærø, Langeland og øvrige 

sydfynske øer.

Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Middel-

fart, Nyborg, Svendborg, Ærø.

S1 Sjælland, Vest Fra Storbæltsbroen til Sjællands Odde. Kalundborg, Odsherred, Slagelse.

S2 Sjælland, Nord Fra Sjællands Odde til Kronborg. Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, 

Holbæk, Lejre, Odsherred, Roskilde.
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S3 Hovedstad & Køge Bugt Fra Kronborg til Stevns Klint, inkl. Peberholm. Brøndby, Dragør, Fredensborg, Gentofte, 

Greve, Helsingør, Hvidovre, Hørsholm, Ishøj, 

Københavns, Køge, Lyngby-Taarbæk, Ruders-

dal, Solrød, Stevns, Tårnby, Vallensbæk.

S4 Sjælland, Syd Fra Stevns Klint til Storbæltsbroen, inkl. alle 

øer.

Faxe, Næstved, Slagelse, Stevns, Vordingborg.

S5 Lolland, Falster & Møn Lolland, Falster og alle omkringliggende øer. Guldborgsund, Lolland, Vordingborg.

B1 Bornholm Hele øen. Bornholm

5.1.1 Beskrivelse af hovedstrækninger

På Kystplanlæggers hjemmesiden findes en beskrivelse af hver hovedstrækningen. Beskrivelserne er 

lavet med udgangspunkt i flere datakilder. De geografiske afgrænsninger af strækningerne er benævnt 

med stednavne fra SDFEs kort Stednavne (SDFE, 2020b), hvorfra også navnene på større vandområder 

er hentet. Disse geografiske stednavne er, så vidt det har været muligt og hensigtsmæssigt, genanvendt i 

beskrivelsen af de del- og strategistrækninger, som afgrænses samme sted. Navnene på kommunerne er 

hentet fra samme datalag. GEUS’ jordartskort (GEUS, 2020a) samt Kystdirektoratets Kystatlas (Kystdirek-

toratet, 2020) er anvendt som udgangspunkt for at beskrive  kysttype og geologi på hovedstrækningen. 

De overordnede betragtninger vedrørende erosions- og oversvømmelsesfare er vurderet ud fra Kystatlas, 

Havvand på land (Klimatilpasning, 2020) og øvrige data og målinger, som Kystdirektoratet ligger inde 

med. Herudover er historiske højvandshændelser i området beskrevet ved hjælp af Kystdirektoratets 

Højvandsstatistikker 2017 (Kystdirektoratet, 2018), den tekniske baggrundsrapport fra oversvømmelses-

direktivets første planperiode (Kystdirektoratet, 2011) og vandstandsmålinger. Fælles indvindingsområder 

nær hovedstrækningerne er hentet fra datagrundlaget i MiljøGIS (Miljøstyrelsen, 2020). 

5.2 Delstrækninger
En hovedstrækning underopdeles i delstrækninger på baggrund af de kysttekniske (hydro-morfologiske) 

forhold, der kendetegner området. De kysttekniske forhold omfatter geomorfologiske kystprocesser og 

hydrauliske forhold, der varierer, alt efter om der er tale om eksempelvis åbent hav, fjord, sund eller bælt.

Geomorfologiske processer er afhængige af, om det er en åben og lige kyststrækning med langsgående 

sedimenttransport, eller f.eks. en bugt, som danner en sedimentcelle. Hydrauliske forhold omfatter f.eks. 

opstuvning af havvand i en fjord under kraftig pålandsvind eller længerevarende vandstandsændringer 

(seiching) i bælt og sund- områder. Endelig er der taget udgangspunkt i kystgeologien, f.eks. marine 

forlandsdannelser og øer.

Hver hovedstrækningerne er inddelt i et antal delstrækninger, der varierer fra to til 20 delstrækninger. 

5.2.1 Beskrivelse af delstrækninger 

Delstrækningerne er ligesom hovedstrækningerne beskrevet på www.kystplanlægger.dk. Beskrivelserne 

er udarbejder på baggrund af flere datakilder. Foruden kilderne nævnt i Afsnit 5.1.1 for hovedstrækninger, 

er navne på byer og sommerhusområder langs delstrækningen navngivet ud fra KORT10-data-laget By-

polygoner (SDFE, 2020a). Desuden nævnes de Natura2000-områder og §3-beskyttede naturtyper, som 

ligger inden for strækningen eller i umiddelbar nærhed af strækningen. Disse data er hentet fra Miljøsty-

relsen (Miljøstyrelsen, 2020).

5.3 Strategistrækninger
Inddeling i strategistrækninger bygger hovedsageligt på risikobilledet for kysterosion og oversvømmelse 

langs kysten. Kystdirektoratets nyeste nationale analyse af oversvømmelses- og erosionsrisikoen, som er 

beskrevet i rapportens Del 2, danner grundlaget for disse risikobilleder. 
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Risikoen defineres som faren for kysterosion eller oversvømmelse kombineret med den sårbarhed, der 

findes på strækningen. Risikoen kan ændre sig på to måder: Enten ved at faren for oversvømmelse og/

eller kysterosion ændres, eller ved at sårbarheden i området ændres. 

Risikobilledet er den overordnede fortolkning af risikoen i et område. Selvom risikoen i de enkelte celler 

kan variere, er der oftest et visuelt udtryk af f.eks. en generelt høj risiko sammenlignet med lav risiko, eller 

generelt kystnær risiko sammenlignet med meget landværtsgående risiko, som vist i Figur 5 2.

Inddeling og fastlæggelse af strategistrækninger tager udgangspunkt i ændringer af risikobilledet langs 

kysten. Sådanne ændringer hænger ofte sammen med f.eks. et skift fra by til land, åbent land til sommer-

husområde, samt lavtliggende områder. Det er disse markante skift i risikobilledet langs de danske kyster, 

der er den primære faktor til inddelingen af strategistrækningerne, som illustreret i Figur 5 1.

 
Figur 5 1 Principskitse af hvordan del- og strategistrækningerne inddeler kysten afhængigt af henholdsvis kysttekniske forhold 
og risikobilledet.

Konkret er ændringen i risikobilledet nærmere defineret ved følgende karakteristikker:

a. Tydeligt skift af risikoen, f.eks. ved at cellerne skifter fra orange, rød og lilla til gul og grøn, som 

vist i Figur 5 2 venstre.

b. Udbredelsen af oversvømmelse, f.eks. ved at risikoen for oversvømmelse strækker sig langt ind 

i land som følge af et fladt og lavtliggende bagland.
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Figur 5 2 Eksempler på risikobilleder fra risikoanalyserne for oversvømmelse og erison. Til venstre ses tydeligt, hvordan risikoen kan skrifte mellem høj til lav 
over en strækning. Til højre ses hvordan risikoen strækker sig langt ind i land på en strækning.

Grundet de både geografiske, kysttekniske og topografiske varierende forhold i kystzonen, er der situatio-

ner, hvor andre forhold er afgørende for afgrænsningen af strategistrækningerne. Dette kan eksempelvis 

være: Lokale kysttekniske forhold, eksisterende dæmninger, ønsket om at undgå for mange uhensigts-

mæssigt små strategistrækninger i åbent land, samt ønsket om at undgå at dele byområder.

I inddelingen af strategistrækningerne ses både på risikobilledet for oversvømmelse og erosion. Er den 

ene udfordring væsentlig mere betydende for strækningen end den anden, betegnes dette som den 

primære udfordring og er den, der ligger til grund for fastlæggelse af strækningen. 

5.3.1 Beskrivelse af strategistrækninger 

Ligesom for hoved- og delstrækningerne, er der udarbejdet en kort beskrivelse af alle strategistræknin-

gerne. Beskrivelserne er baseret på flere forskellige datakilder. Foruden kilderne nævnt i Afsnit 5.1.1 og 5.2.1 

anvendes informationer om skove og naturområder på  strækningerne, som er beskrevet ud fra ortofo-

tos og topografiske kort (SDFE, 2020a). Desuden er eksisterende kystbeskyttelsesanlæg langs stræknin-

gen hentet fra Kystdirektoratets database, som stemmer overens med de anlæg der fremgår af Kystatlas 

(Kystdirektoratet, 2020). Det skal bemærkes, at der kan være anlæg, der ikke fremgår af databasen og 

som derfor ikke indgår i beskrivelsen.

Desuden nævnes diverse uhåndgribelige sårbarheder på strækningerne, som ikke indgår i risikobereg-

ningerne. Beredskabspunkter i form af hospitaler, politi og beredskabsstationer er modtaget fra Bered-

skabsstyrelsen og SDFE. Forsyningsnetværket, som omfatter vandforsyning, kraftvarmeværker, trans-

formerstationer og rensningsanlæg er tilføjet fra Jupiter-databasen hos GEUS (GEUS, 2020b). Særlige 

sårbare punkter som f.eks. dag- og døgninstitutioner er trukket fra BBR registret. Endelig er kirker og 

fredede bygninger beskrevet på baggrund af data fra Slots- og Kulturstyrelsen (Slots- og Kulturstyrelsen, 

2020).
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6. Strategier
Ud fra risikoniveauet på den enkelte strategistrækning, foreslås i Kystplanlægger en strategi for risiko-

håndtering på strækningen. Formålet med at foreslå en strategi er at sætte den overordnede retning for 

udviklingen af risikoniveauet på strækningen med forskellige tidshorisonter. Hvordan dette implemen-

teres, afhænger af de konkrete forhold på strækningen og beskrives i Kapitel 0. I det følgende forklares, 

hvordan de vejledende strategier i Kystplanlægger defineres og efterfølgende fastlægges for de konkrete 

strategistrækninger.

6.1 Definition af strategier til risikohåndtering
Kystdirektoratet har valgt at definere vejledende strategier til risikohåndtering ud fra grundlæggende 

principper om, at de skal være enkle og overskuelige. Derfor er antallet af strategier holdt begrænset, så 

anbefalingerne let kan forstås, anvendes og formidles, eksempelvis i forbindelse med kommunale fæl-

lesprojekter eller udarbejdelse af kystplaner. 

På den baggrund tages der helt overordnet udgangspunkt i, hvorvidt risikoen på en strækning bør hånd-

teres aktivt eller ej. Hvis risikoniveauet ikke kan betragtes som acceptabelt, foreslås en strategi, der kan 

reducere risikoen til et niveau, som anses for acceptabelt. Hvis risikoen er acceptabel, foreslås en strategi, 

hvor der ikke udføres risikoreducerende tiltag. På sigt betyder dette, at risikoniveauet stiger enten som 

følge af klimaændringer, udvikling i sårbarheden, eller en kombination af begge.

Dette resulterer i de to vejledende strategier; Reduktion af risikoniveauet og Accept af, at risikoniveauet 

stiger.

Accept af en stigning i risikoniveauet

Strategien er at acceptere en stigning i risikoniveauet i området, som tiden går.

Der implementeres ingen beskyttende tiltag i form af ny kystbeskyttelse ved et forøget 

risikoniveau. Eksisterende kystbeskyttelse vedligeholdes, men der foretages ingen forstærk-

ning eller udbygning. Accepten af en stigning i risikoniveauet forudsætter tilpasning gennem 

planlægning eller parathed i lokalsamfundet. Der skal være opmærksomhed på stigende 

risikoniveau, hvis sårbarheden stiger.

Reduktion af risikoniveauet

Strategien er at reducere risikoen til et niveau, som kan betragtes som acceptabelt. Der fore-

slås som udgangspunkt beskyttende tiltag, der kan nedsætte risikoniveauet gennem reduktion 

af faren.

De beskyttende tiltag kan understøttes af forebyggende tiltag, planlægning og parathed for at 

opnå en høj robusthed på strækningen.
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6.2 Metode til valg af strategi for en kyststrækning
For hver strategistrækning er der fastlagt en strategi på kort, mellemlangt og langt sigt. Det er risikoanaly-

serne for henholdsvis erosion og oversvømmelse, der danner grundlaget for valg af strategi. Det vil sige, 

at det er den konkrete beregning af oversvømmelses- og erosionsrisikoen på den enkelte strækning, som 

er afgørende for, om strategien for den pågældende strækning bliver Accept eller Reduktion. 

Der er udviklet en metode til at komme fra risikoanalyserne til en konkret strategi for en strækning, ved at 

der er fastlagt et niveau for, hvornår risikoen vurderes at være så høj, at den bør håndteres. Desuden kan 

metoden håndtere de variationer, der er i risikoen langs den geografisk og topografisk diverse kyststræk-

ning, samt de usikkerheder, der ligger i risikoberegningerne.

Metoden er fundet gennem tre skridt, som er beskrevet i de kommende afsnit:

 a)  Identifikation af tærskelniveau for reduktion

 b)  Vægtning af celler til håndtering af usikkerheder

 c)  Beregning af risikoniveau på strategistrækningen

Efterfølgende belyses, hvordan metoden anvendes til at bestemme strategien og nogle af udfordrin-

gerne ved den valgte tilgang.

6.2.1 Tærskel for fastlæggelse af strategi

For at fastlægge den vejledende strategi til risikohåndtering for en strækning er der lagt en tærskel for, 

hvornår der foreslås Accept eller Reduktion af risikoen. 

Som første skridt i fastlæggelse af denne tærskel, er der blevet udvalgt en række strategistrækninger 

rundt om i landet, der repræsenterer forskellige kysttekniske og topografiske forhold og varierende risi-

kobilleder for oversvømmelse og kysterosion. På baggrund af det risikoniveau, der kan beregnes på disse 

strækninger, er det Kystdirektoratets faglige vurdering, at oversvømmelsesrisikoen eller erosionsrisikoen 

bør reduceres, når risikoniveauet på disse strækninger når op på 1,5 mio. kr. pr. år. En risiko på 1,5 mio. 

kr. pr. år betyder, at den forventede årlige skade er 1,5 mio. kr., beregnet på baggrund af flere statistiske 

hændelser og skade eller tabe forårsaget af disse hændelser. 

Denne faglige vurdering af, hvornår risikoen for enten oversvømmelse eller kysterosion når et niveau, 

hvor den bør reduceres på de udvalgte strækninger, overføres derefter til samtlige strategistrækninger. 

Det vil sige, at tærsklen på 1,5 mio. kr. pr. år anvendes som kriteriet for, om strategien Accept eller Reduk-

tion foreslås på en given strategistrækning.

Metoden, der ligger til grund for risikoberegningerne og risikokortlægningen for oversvømmelse og 

erosion, er beskrevet i rapportens forrige kapitler. Heraf fremgår det bl.a., at beregningerne bygger på 

nationale datasæt og modeller, som inkluderer flere usikkerheder, herunder kan oversvømmelsesudbre-

delsen overestimeres for især store lavtliggende kystområder. Desuden samles virksomhedsskader i ét 

punkt for virksomhedens hovedadresse, hvilket potentielt overestimerer skaden i dette ene punkt og 

underestimerer skaden på virksomhedens øvrige adresser. 

Resultatet af en risikoberegning er en risikoværdi i den enkelte celle i et 100 m x 100 m grid. I kortlægnin-

gen klassificeres risikoværdierne. Risikoklassificeringen er en statistisk inddeling af risikoværdierne, som 

er udarbejdet på baggrund af alle celler for hele landet. I Kystplanlægger inddeles risikoværdierne i fem 

klasser, som vist i Tabel 6 1.
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Tabel 6 1 Oversigt over risikoklassificeringen

Risikoværdi Risikoklasse Farve

> 500.000 kr. pr. år Meget høj risiko

240.000 – 500.000 kr. pr. år Høj risiko

100.000 - 240.000 kr. pr. år Mellem risiko

25.000 - 100.000 kr. pr. år Lav risiko

10 – 25.000 kr. pr. år Meget lav risiko

Ved at anvende denne risikoklassificering i det videre arbejde med fastlæggelse af strategier for strategi-

strækningerne, imødegås de usikkerheder, der ligger i risikoberegningen, fordi der ikke skal arbejdes med 

de enkelte risikoværdier og de usikkerheder, der er forbundet med disse værdier.

I risikoklassificeringen svarer en celle med meget høj risiko til en risikoværdi på minimum 500.000 kr. pr. 

år. Det vil sige, at tærsklen for reduktion af risikoniveauet nås, når der er tre celler med meget høj risiko på 

en strategistrækning. Et eksempel på dette fremgår af Figur 6 1.

Figur 6 1 Eksempel på strækning, hvor Kystdirektoratet har vurderet, at risikoen bør reduceres. 

6.2.2 Vægtning af celler

På samme måde som tærskelniveauet på 1,5 mio. kr. pr. år kan opnås ved minimum tre celler med meget 

høj risiko, kan den opnås ved et antal celler med høj risiko eller mellem risiko. Da risikoen på en strækning 

næsten altid er en kombination af flere celler med forskellige risikoklasser, giver det ikke mening at tælle 

antal celler i hver risikoklasse. I stedet tildeles cellerne en vægtet værdi, der repræsenterer risikoklassen. 

Derved kan det beregnes om tærskelniveauet er opnået ved at opsummere de vægtede risikoceller for 

hver strækning.
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Da det er blevet bestemt, at tre celler i den højeste risikoklasse, meget høj risiko, er tærskelniveauet, væg-

tes de øvrige celler i forhold til denne risikoklasse. 

I denne relative vægtning sættes en celle med meget høj risiko til en værdi på 1. Tilsvarende får de øvrige 

celler en vægtet værdi svarende til forholdet mellem den nedre risikoværdi for den enkelte klasse og 

500.000 kr. pr. år, som er minimumsværdien for en celle med meget høj risiko. Dette er illustreret i Tabel 

6 2. På den vis arbejdes videre med cellernes klasse og ikke med den konkrete risikoværdi i den enkelte 

celle.

Tabel 6 2 Overblik over cellerne, risikoværdierne, den vægtede værdi og beregningen, der ligger til grund for vægtningen.

Risikoværdi Vægtet risikoværdi Beregning Risikoklasse Farve

> 500.000 kr. pr. år 1 500.000 kr./år ÷ 500.000 kr./år Meget høj risiko

240.000 – 500.000 kr. pr. år 0,48 240.000 kr./år ÷ 500.000 kr./år Høj risiko

100.000 – 240.000 kr. pr. år 0,2 100.000 kr./år ÷ 500.000 kr./år Mellem risiko

25.000 – 100.000 kr. pr. år 0,05 25.000 kr./år ÷ 500.000 kr./år Lav risiko

10 – 25.000 kr. pr. år 0,00002 10 kr./år ÷ 500.000 kr./år Meget lav risiko

6.2.3 Beregning af vægtet risikoniveau for strategistrækninger

På baggrund af den vægtede risiko for oversvømmelse og erosion, der er beregnet for hele landet, kan 

risikoniveauet for strategistrækningerne efterfølgende beregnes.

Dette gøres ved at identificere de celler med risiko for oversvømmelse og erosion, som er knyttet til den 

konkrete strategistrækning. Hermed menes oversvømmelsesrisikoen langs en strategistrækning, poten-

tielt langt ind i land, og den erosionsrisiko, der er knyttet til og forekommer på strategistrækning. Disse 

celler afgrænses med et polygon, så det samlede vægtede risikoniveau for dette område for henholdsvis 

oversvømmelse og erosion kan udregnes. I Figur 6 2 er vist eksempler på, hvordan områder afgrænses.

      
Figur 6 2 Eksempler på afgrænsning af områder for oversvømmelse (til venstre) og erosion (til højre) til beregning af risikoni-
veau for en strategistrækning.

6.2.4 Identifikation af strategi og opmærksomhedsniveau

Når risikoniveauet for en strækning er beregnet for oversvømmelse og erosion med de tre tidshorisonter, 

kan strækningen tildeles strategier. Er det samlede risikoniveau på strækningen for enten oversvøm-

melse eller erosion tre eller højere, anbefales strategien, Reduktion, på strækningen. Er risikoniveauet 

derimod lavere end tre for begge udfordringer, anbefales strategien, Accept, på strækningen.

Ved et risikoniveau mellem to og tre opfordres der til øget opmærksomhed ud fra et forsigtighedsprincip. 

En fast tærskel mellem to meget forskellige strategier kan synes hård, da realiteten er, at risikoen ændrer 

sig løbende og forhold, som Kystdirektoratet ikke har inddraget i arbejdet med Kystplanlægger, kan spille 
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ind.  Desuden bør man fortsat være bevidst om, at der er en fare for oversvømmelse eller erosion, selv-

om risikoniveauet ligge runder tærskelniveauet. I planlægningen kan det være væsentligt at tage højde 

for, om en evt. byudvikling på sigt vil kræve omfattende kystbeskyttelsesforanstaltninger. Dette særligt i 

områder, hvor risikoniveauet er tæt på tærsklen. Derfor er der også defineret et opmærksomhedsniveau.

Opmærksomhedsniveauet er bestemt dér, hvor den samlede vægtede risikoværdi overskrider to, men 

fortsat er lavere end tre. Det vil sige, hvor risikoniveauet er højt nok til, at kommunerne bør være særligt 

opmærksomme på strategistrækningen og udviklingen i baglandet, men ikke højt nok, til at der bør 

igangsættes decideret risikoreducerende tiltag. I disse tilfælde, foreslår Kystdirektoratet fortsat strategien 

Accept, men anbefaler samtidig at udviklingen af risikoen i området overvåges, samt at der eventuelt 

igangsættes planlægningstiltag, for at hindre at risikoen stiger.

6.2.5 Udfordringer med beregning af risikoniveau på strategistrækninger

Eksemplerne vist i Figur 6 2 repræsenterer forholdene i store dele af landet. Der er dog også områder, 

hvor forholdene ikke er helt så simple og lige til og hvor metoden til beregning af tærskelværdi for strate-

gistrækningerne medfører nogle udfordringer.

Geografisk store områder

Dette kan eksempelvis være områder, hvor oversvømmelsen strækker sig langt ind i land, så en stra-

tegistrækning dækker et meget stort areal, som vist i Figur 6 3. Den samlede vægtede risiko for dette 

område kan lettere nærme sig tærskelniveauet, selvom risikoen overvejende er meget lav til lav, udeluk-

kende fordi området har en stor geografisk udbredelse. 

I sådanne tilfælde arbejdes videre med strategien, Reduktion, og udvælgelsen af løsningsforslag tilpasses 

det konkrete område.

Figur 6 3 Eksempel på en strategistrækning med en meget stor geografisk udbredelse.

Områder oversvømmes fra flere sider

I nogle tilfælde kan risikoen synes at være sammenhængende mellem to strategistrækninger på tværs af 

land på hver side af en tange eller smalt landområde. Dette kan både ske ved erosion og oversvømmelse.

I tilfældene med oversvømmelse, skyldes det enten at landområdet generelt er lavtliggende sammen-

holdt med de ekstreme vandstande, op til en 10.000 års hændelse, der bruges i risikoanalyserne. Derved 

kan oversvømmelserne nå langt ind i land. Årsagen kan dog også være at der arbejdes i 100-m grid, som 

gør, at to oversvømmelsesområder synes at hænge sammen, selvom de måske er opdelt af højtliggende 

terræn indimellem.

I disse tilfælde afgrænses områderne, så de følger det høje niveau i terrænet, som vil repræsentere 

afgrænsningen mellem oversvømmelserne fra de to strategistrækninger. Dette er illustreret i Figur 6 4.
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Figur 6 4 Eksempel på hvordan oversvømmelsesrisikoen kan synes sammenhængende i 100-m grid ( til venstre), selvom den 
egentlig er opdelt i oversvømmelse fra henholdsvis vest og øst (højre). Områderne udarbejdes, så de følger oversvømmelses-
udbredelsen.

Risiko fra to separate strategistrækninger overlapper

I tilfældet hvor erosionen fra den ene side af en tange overlapper oversvømmelsen fra den anden side af 

tangen, tilpasses områdeafgrænsningen, så risikoen beregnes for den side af tangen, hvor faren kommer 

fra. Konkret gøres dette ved at lave flere områdeafgrænsninger, som bruges til at udregne risikoniveauet 

for hver fare individuelt. Derved regnes kun erosionen fra fjordsiden med i risikoniveauet for strategi-

strækningen på fjordsiden. Dette er illustreret i Figur 6 5.

          
Figur 6 5 Eksempel på problematikken på en tange. Til venstre ses erosionsrisikoen fra vest, i midten ses oversvømmelsesrisikoen fra øst, til højre ses område-
inddelingen til beregning af risikoniveauet.
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7. Vejledende løsnings-
forslag

Når strategien er fastlagt som, Accept, foreslås der ikke beskyttende tiltag. Er strategien fastlagt som, Re-

duktion, er der vejledende forslag til, hvordan risikoen kan reduceres på den konkrete strækning. I dette 

kapitel beskrives de løsningsforslag, som Kystdirektoratet arbejder med og foreslår til kystbeskyttelse.

Når risikoen for oversvømmelse eller erosion skal reduceres eller forebygges, er der en bred vifte af løs-

ningsmuligheder. Disse løsningsmuligheder inddeles i tre kategorier:

• Forebyggende tiltag

• Beskyttende tiltag

• Parathedsopbyggende tiltag

Kystplanlægger foreslår kun vejledende helhedsorienterede løsningsforslag inden for kategorien Beskyt-

telse, men det anbefales, at man forholder sig til alle tre kategorier af tiltag, når risikoen for oversvøm-

melse eller erosion skal reduceres eller forebygges, da der derigennem kan findes den bedste løsning til 

det specifikke område. Dette kræver indgående lokalkendskab og en kontinuerlig indsats i kommunen. 

For mere information om de tre kategorier henvises til Teorikompendiet.

7.1 Løsningsforslagene
I det følgende beskrives de løsningsforslag, som vil kunne findes på strategistrækningerne. Der er to ho-

vedtyper: Erosionsbeskyttelse og højvandsbeskyttelse. Under erosionsbeskyttelse findes både de passive 

metoder, som høfder og skråningsbeskyttelse, og aktive metoder, som kystfodring og klitlandskab. Som 

højvandsbeskyttelse foreslås både konstruktioner på land, som diger og mure, og konstruktioner i vand, 

som stormflodsbarrierer og sluser. Under hvert enkelt løsningsforslag beskrives, hvordan den specifikke 

metode virker og hvilke fordele og ulemper, den har. Desuden forklares, hvornår metoderne bliver an-

vendt og hvordan ikonerne placeres i kortmaterialet i rapporter og i webGIS. 

I Kystplanlægger foretages der ikke detailplanlægning af de vejledende løsningsforslag.

Der tages som udgangspunkt ikke hensyn til eksisterende kystbeskyttelsesanlæg i risikokortlægningen 

eller i udarbejdelsen af vejledende løsningsforslag. En undtagelse til dette er diger, som fremstår som 

forhøjninger i landskabet og dermed er en del af Danmarks Højdemodel. Oversvømmelsesfaren er 

beregnet i Havvand på land, som bygger på Danmarks Højdemodel. Danmarks Højdemodel indeholder 

topografien i landskabet og herunder hører de barrierer, som beskytter lavtliggende områder både de 

menneskeskabte og de naturlige forhøjninger.

7.1.1 Højvandsbeskyttelse

Beskrivelse af de metoder til højvandsbeskyttelse, som Kystdirektoratet anbefaler og som anvendes i 

Kystplanlægger.

Dige

Et dige er en teknisk konstruktion på land, som normalt placeres langs en kyst eller et vandløb. Diget er 

højere end de omgivende områder og beskytter baglandet mod oversvømmelse fra hav, fjorde, bælter 

eller vandløb. Diger er normalt en del af et overordnet højvandsbeskyttelsessystem, der kan bestå af en 

række naturlige eller menneskeskabte anlæg, som havdiger, tvær- eller fløjdiger, klitter, sluser eller udløb, 

men kan også stå alene. Dette afhænger af de konkrete lokale forhold. Diger er skrånende konstruktio-

ner, hvor styrken afhænger af en række parametre såsom græslaget, hældningen på dige-skråningerne 
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og dige-højden. Disse parametre har specifik betydning i forhold til at opretholde digets styrke og mod-

standskraft under stormfloder. Typisk er mindre diger opbygget af lerholdigt materiale for at stoppe vand-

gennemtrængningen. Ved større diger kan diget have en kerne af sand under en kappe af det lerholdige 

materiale. Yderst er et dække af muld, som der sås græs i. Græslaget på diget skal slås eller afgræsses, så 

det er tæt og forebygger digebrud.

Digets højde sikrer mod oversvømmelse (stormflod, højvande eller overløb i åer eller vandløb) af baglan-

det og lavtliggende kystområder. Diget skal være geoteknisk stabilt, så det kan modstå vandtrykket og 

påvirkningen fra bølgerne. Bølgepåvirkningen opstår under højvandshændelser og omfatter tre typer af 

påvirkning; bølgeslag, som opstår i forbindelse med bølgebrydning på for-skråningen, bølgeop- og tilba-

geløb, som opstår i forbindelse med bølgernes op- og nedløb på for-skråningen, og bølgeoverløb, som 

sker ved et bølgeopløb, der er større end dige-højden, hvor bølgerne skubber vand over digekronen.

Anvendelse i Kystplanlægger

Diger anvendes som højvandsbeskyttelse på strækninger, hvor der er fornuftig plads til at anlægge dem 

og hvor erosionsfaren ikke er høj. I kortmaterialet placeres ikonet centralt på den strækning, hvor det an-

befales at diget etableres. Der vil på korte strækninger oftest være et enkelt ikon, hvorimod lange stræk-

ninger kan markeres med flere ikoner for at tydeliggøre, at et større område bør beskyttes. Forslaget vil i 

nogle tilfælde ses i kombination med andre metoder, f.eks. en højvandsmur, sluse eller klitlandskab.

Højvandsmur

En højvandsmur er en hård konstruktion, der beskytter mod oversvømmelse. Højvandsmuren er normalt 

en fritstående konstruktion, som etableres i bebyggede områder i en vis afstand fra kysten. Højvandsmu-

ren designes til at modstå kraftig bølgepåvirkning og høj vandstand under en højvandshændelse. Muren 

kan bestå af forskellige materialer, f.eks. plasts, ståls, træ, beton eller kombinationer. I alle typer kan der 

skabes passagemuligheder i form af åbninger, som lukkes med porte i ekstremt vejr.

Højvandsmurens hovedfunktion er at beskytte tætbefolkede byområder eller større økonomiske aktivite-

ter (f.eks. havneområder) fra at blive oversvømmet under højvandshændelser. Højvandsmure installeres 

hovedsagelig i områder med begrænset plads, som byer eller havneområder, hvor en dige-konstruktion 

er umulig på grund af pladsforholdene. Ligeledes kan en mur vælges, fordi den passer bedre ind i byrum-

met og giver mulighed for multifunktionel udnyttelse. En højvandsmur er en langsigtet investering, og 

det vil derfor være naturligt at indtænke fremskrivninger af vandstandsstigninger og mere ekstremt vejr. I 

givet fald kan muren eventuelt forberedes til senere forhøjelse.

Anvendelse i Kystplanlægger

Højvandsmure anvendes som højvandsbeskyttelse på strækninger, hvor den ville passe bedre ind i 

byrummet, end de andre løsningsforslag, eller hvor der er begrænset fysisk plads f.eks. langs havneområ-

der og kystnær bymæssig bebyggelse. Metoden anvendes ofte. I kortmaterialet placeres ikonet centralt 

på den strækning, hvor det anbefales at etablere mure. Der vil på korte strækninger oftest være et enkelt 

ikon, hvorimod lange strækninger kan markeres med flere ikoner, for at tydeliggøre, at et større områder 

bør beskyttes. Forslaget vil i nogle tilfælde ses i kombination med andre metoder, f.eks. et dige, en sluse 

eller et klitlandskab.

Klitlandskab (fungerer også som erosionsbeskyttelse)

Et naturligt klitlandskab består af flere klitter, som er forhøjninger af sand dannet af vindens bevægelser 

og kraft. Et klitlandskab dannes, hvor store sandmængder er tilgængelige for vindens påvirkning og hvor 

klitter derfor kan opbygges og ændre sig over tid. Dette er tilfældet ved f.eks. Vesterhavet, hvor brede 

sandstrande giver materiale til dannelse af dynamiske klitter. Klitternes form afhænger hovedsageligt af 

mængden af tilgængeligt sediment samt vindens retning, varighed og styrke. Disse faktorer varierer fra 

sted til sted, hvorfor der dannes forskellige klitformationer og skabes varierende klitlandskaber. Et klit-

landskab kan udgøre en form for naturlig fleksibel beskyttelse af et lavtliggende bagland imod oversvøm-

melse.
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Ved siden af den naturlige dannelse af et klitlandskab, kan klitter og klitlandskaber anlægges kunstigt ved 

hjælp af entreprenørmaskiner og store sandmængder. Efterfølgende beplantes klitterne med egnede 

planter og vegetationstyper, f.eks. hjælme eller marehalm. Når klitlandskabet har en tilstrækkelig højde og 

bredde, kan det beskytte baglandet mod oversvømmelse. Udover at beskytte mod oversvømmelse, har 

et klitlandskab en høj rekreativ værdi. 

Klitlandskabets vegetation og tilgængeligheden af sand er afgørende for dets modstandsdygtighed over 

for gennembrud i forbindelse med akut erosion. Vegetationens rødder holder på sandet og samtidig 

danner planternes blade en forhindring, som får mere sand til at akkumuleres på klitten. Jo mere sand 

der akkumuleres, jo mere vokser klitten over tid. Herigennem reduceres næringsstoffer og salt på grund 

af den stigende klithøjde, og andre mindre salttålende planter kan få fodfæste sig på klitten. Klitten kan 

herigennem naturligt skifte karakter.

Naturlige klitter flytter sig ind i land sammen med en tilbagerykning af kystlinjen og sandstranden. I 

forbindelse med etablering af kunstige klitter er det vigtigt at tage højde for, at klitterne ikke nødvendigvis 

har mulighed for at følge en naturlig udvikling og at det derfor kan være nødvendigt at foretage fodring 

foran klitten. Herved sikres, at klitten har en tilstrækkelig bredde til at modstå akut erosion og dermed 

undgå klitgennembrud, og at klitten fortsat kan beskytte baglandet mod oversvømmelse. 

Anvendelse i Kystplanlægger

Løsningsforslaget klitlandskab anvendes på strækninger, hvor der både er en risiko for erosion og 

oversvømmelse, samt er plads til løsningen. Der vil ofte være en høj eksponering af kysten ift. erosion 

og derfor vil et klitlandskab fungere bedre som højvandsbeskyttelse end et dige, da klitlandskabet bedre 

kan modstå erosion. I kortmaterialet placeres ikonet for klitlandskab langs den strækning på kysten, hvor 

det anbefales at blive etableret. Der vil kun være ét ikon når strækningen er kort, hvorimod en tilpas lang 

strækning vil kunne have flere ikoner. Nogle strækninger foreslås beskyttet af flere usammenhængende 

klitlandskaber og her vil der også være flere ikoner i kortene, placeret i de områder hvor de anbefales 

etableret.

Lokal beskyttelse mod oversvømmelse

Nogle kystområder i Danmark er kendetegnet ved, at risikoen i forhold til oversvømmelse er meget lokal, 

spredt over geografisk store områder. Dette skyldes enten, at oversvømmelser opstår meget lokalt, eller 

at oversvømmelser opstår over store geografiske områder, men at evt. berørte værdier ligger meget 

spredt. I disse tilfælde er det derfor mere hensigtsmæssigt at se på meget lokale løsninger end at gen-

nemføre større helhedsorienterede kystbeskyttelsesprojekter. 

Lokale løsninger skal gennemføres der, hvor risikoen for oversvømmelse er højst. Lokale løsninger i 

forhold til oversvømmelse kan f.eks. være etablering af et ringdige om en bygning, objektbeskyttelse i 

form af skotter og lignende eller et hegn langs skellet, som etableres vandtæt. Lokal beskyttelse mod 

oversvømmelse bør altid tænkes sammen med de lokale forhold.

Anvendelse i Kystplanlægger

Løsningsforslaget, lokal beskyttelse mod oversvømmelse, anvendes i de områder, hvor værdierne ligger 

spredt over et stort område. Der kan derfor ud fra en faglig og økonomisk betragtning oftest ikke anbe-

fales en helhedsløsning. Ikonet placeres der, hvor de truede værdier ligger, og vil i nogle tilfælde omfatte 

værdier andetsteds inden for samme strategistrækning.

Sluse

Sluser er konstruktioner, der etableres over et vandområde med formålet at regulere vandstanden, ved 

at åbne eller lukke for vandgennemstrømningen. Sluser etableres som udgangspunkt i flodudmundinger, 

fjorde, vandløb eller havne. Slusernes funktion kan opdeles i kategorierne: Afvandingssluse og navigati-

onssluse.

Navigationssluser har til formål at sikre passage af fartøjer og den almindeligste form for navigationsslu-

ser er kammersluser. Disse vil ikke blive beskrevet nærmere her. 
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Afvandingssluser indgår oftest i større højvandsbeskyttende anlæg, som diger, klitbarrierer, dæmninger 

o.l. Afvandingsslusernes primære funktion er at forhindre oversvømmelse i baglandet under højvands-

hændelser i havet. Desuden kan de bruges til at regulere den daglige vandstand ved at styre vandgen-

nemstrømningen. 

Eksempler på afvandingssluser, der kun lukker under højvandshændelser i havet for at beskytte det 

bagvedliggende område mod oversvømmelse, er sluserne i vadehavsområdet, som Kammerslusen, 

Kongeåslusen, Ballum Sluse m.fl., som er en integreret del af højvandsbeskyttelsen. Desuden er der flere 

eksempler på det i de indre farvande, som for eksempel slusen i Vejle.

Eksempler på afvandingssluser, der sikrer det daglige vandstandsniveau i det bagvedliggende område, er 

sluserne i Hvide Sande og Thorsminde, der sikrer vandstandsniveauet og saltholdigheden i henholdsvis  

Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord.

Anvendelse i Kystplanlægger

Sluser anvendes i form af sluser i åer og vandløb. I enkelte tilfælde anvendes slusen som et gennemløb 

med kontraklap i en å, hvor et dige, en højvandsmur eller et klitlandskab ellers ville spærre for vandfø-

ringen. I kortmaterialet placeres ikonet, der hvor det anbefales at anlægge slusen. Forslaget vil i mange 

tilfælde forekomme i kombination med f.eks. en højvandsmur, et dige eller et klitlandskab.

Stormflodsbarriere

Stormflodsbarrierer er konstruktioner, der etableres over et større vandområde med det formål at beskyt-

te baglandet mod oversvømmelser i tilfælde af stormflod eller sjældnere højvandssituationer. Stormflods-

barrierer etableres som udgangspunkt i flodudmundinger, fjorde eller havne. 

Når stormflodsbarrieren lukker, afskæres vandgennemstrømningen fra havet ind til baglandet, så den 

ikke forårsager oversvømmelse. Når vandstanden uden for barrieren er faldet til et normalt niveau, åbner 

barrieren igen.

Stormflodsbarrierer er altid større konstruktioner og kan eksempelvis bestå af flere åbninger med mobile 

porte eller en dæmning med en navigationssluse.

Anvendelse i Kystplanlægger

Stormflodsbarrierer anvendes som beskyttelse af f.eks. byområder i smalle fjorde, hvor f.eks. højvandsmu-

re og diger ikke er tilstrækkelig beskyttelse, eller hvor en stormflodsbarriere kan etableres i stedet for 

ellers meget høje mure. Stormflodsbarrierer anvendes kun i større byområder, da det er en bekostelig 

metode. I kortmaterialet placeres ikonet, der hvor det anbefales at anlægge stormflodsbarrieren. Forsla-

get vil i nogle tilfælde forekomme i kombination med f.eks. højvandsmure eller diger.

7.1.2 Erosionsbeskyttelse

Beskrivelse af de metoder til erosionsbeskyttelse, som Kystdirektoratet anbefaler og som anvendes i Kyst-

planlægger.

Kystfodring

Kystfodring er den eneste kystbeskyttelsesmetode, der kan tilføre kysten det sediment, som mangler, 

for at standse en tilbagerykning. Kystfodring kan være en effektiv kystbeskyttelsesmetode mod både 

kronisk og akut erosion, såfremt der fodres med tilstrækkelige mængder sediment som en initialfodring, 

der fungerer som buffer mod akut erosion, og ved vedligeholdelsesfodringer, der modvirker den kroniske 

erosion.

I overordnede træk virker fodring ved at tilføre kysten eller kystprofilet det sediment, som normalt vil 

eroderes bort over en vis periode. For at undgå erosion og for at fastholde kystlinjen er jævnlig tilførsel af 

sediment nødvendig. Nyt sediment tilføres med passende mellemrum som erstatning for det sediment, 

der løbende eroderes bort med den langsgående transport.



Metoderapport for Kystplanlægger - midlertidig version   23

Mængden af sediment, der anvendes til fodring, skal modsvare den aktuelle erosionsrate på den stræk-

ning, der ønskes beskyttet, hvis målsætningen er at standse kysttilbagerykningen. Der skal naturligvis 

også tages hensyn til, om, og i hvor høj grad, der allerede måtte være sediment-underskud på stræknin-

gen, inden fodringen igangsættes.

Kystfodring beskytter mod akut og kronisk erosion på kyststrækningen. For at beskytte mod akut ero-

sion forudsættes dog, at der er tilstrækkeligt med sediment, der kan fungere som en buffer i tilfælde af 

stormflod.

Kystfodring kan anvendes som selvstændig kystbeskyttelse. Fodringsmetoden afhænger af kystens 

udseende, den ønskede virkning og ikke mindst økonomien. Det handler om at kystbeskytte i tide. Kyst-

nærfodring og strandnær fodring ses typisk i områder, hvor sikkerheden i forvejen er moderat eller høj. 

I områder, hvor strand, skrænter og klitter ikke giver den ønskede sikkerhed og buffer, benyttes i højere 

grad strandfodring. Ved strandfodring opnås, at bølgerne i højere grad gnaver i fodringsmaterialet end 

i eksisterende klitter og skrænter. På den måde bremses skrænttilbagerykning og den nødvendige sik-

kerhed kan opretholdes.

Kystfodring bør ligeledes igangsættes som supplement til hårde kystbeskyttelsesforanstaltninger som 

f.eks. skråningsbeskyttelser af sten, høfder eller bølgebrydere for at understøtte anlæggene samt kom-

pensere for den erosion, der flytter sediment ud i kystprofilet foran anlægge samt nedstrøms disse.

Anvendelse i Kystplanlægger

Kystfodring anvendes som erosionsbeskyttelse på strækninger, hvor der hovedsagelig er erosionsrisiko. 

Denne metode anvendes ofte. I kortmaterialet placeres ikonet ud for den del af kysten, som anbefales 

beskyttet. Der vil på korte strækninger oftest være et enkelt ikon, hvorimod lange strækninger kan mar-

keres med flere ikoner, for at tydeliggøre, at et større områder bør beskyttes.

Klitlandskab (fungerer også som højvandsbeskyttelse)

Se forklarende tekst under Oversvømmelsesbeskyttelse. 

Lokal beskyttelse mod erosion

Nogle kystområder i Danmark er kendetegnet ved, at risikoen for kysterosion er geografisk meget 

lokal og spredt. Dette skyldes enten, at kysterosion opstår meget lokalt, eller at kysterosion ses over en 

længere strækning, men at evt. berørte værdier ligger meget spredt. I disse tilfælde er det derfor mere 

hensigtsmæssigt at se på meget lokale løsninger, end at gennemføre større helhedsorienterede kystbe-

skyttelsesprojekter over længere strækninger. 

Lokale løsninger skal gennemføres dér, hvor risikoen i forhold til kysterosion er højst. Lokale løsninger i 

forhold til kysterosion kan f.eks. være at gennemføre en lokal kystfodring ved at placere sand foran den 

berørte værdi, f.eks.  ved hjælp af lastbiltransport. Lokal beskyttelse mod kysterosion bør altid tænkes 

sammen med de lokale forhold.

Anvendelse i Kystplanlægger

Løsningsforslaget, Lokal beskyttelse mod erosion, anvendes de steder på kysten, hvor meget få værdier 

er i fare. Der kan ud fra en faglig og økonomisk betragtning oftest ikke anbefales en helhedsløsning langs 

kysten. Ikonet placeres dér, hvor de truede værdier ligger, og vil i nogle tilfælde omfatte værdier andet-

steds inden for samme strategistrækning. 

Bølgebryder

En bølgebryder er en konstruktion, typisk af sten, som er opført i en vis afstand fra stranden og parallelt 

med kysten. Bølgebrydere bygges ofte i grupper i den indre del af det aktive kystprofil. 

Bølgebryderen virker dels ved at mindske den bølgeenergi, der når ind på kysten og i højere grad ved at 

nedsætte den del af langstransporten, som foregår mellem strandlinjen og bølgebryderen. Derved fan-
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ges en del af langstransporten, og sand aflejres bag bølgebryderen. Bølgebryderne vil således reducere 

langstransporten bag sig og eventuelt helt blokere for den. Transportraten reduceres typisk med 50 % 

procent.

Ligesom det er tilfældet med kystbeskyttelsesforanstaltninger som høfder vil en række bølgebrydere 

skabe læsideerosion på kyststrækningen nedstrøms anlæggene, som nu får reduceret tilførselen af sand. 

For at imødegå denne konsekvens bør man gennemføre kompenserende sandfodring på den ned-

strøms strækning.

Bølgebrydere er velegnede på erosionskyster, dvs. hvor kystprofilet rykker tilbage pga. en langsgående 

sedimenttransport, og hvor der føres mindre sediment ind i profilet, end der føres ud af profilet (kronisk 

erosion). Bølgebrydere fanger bølgetransporteret sand og kan bryde bølger fra flere indfaldsvinkler i 

modsætning til høfder. Derfor er de velegnede til etablering på kyststrækninger, hvor der er en krumning.

Bølgebrydere standser ikke akut erosion, men reducerer den.

Anvendelse i Kystplanlægger

Bølgebrydere anvendes sjældent, da de som udgangspunkt ikke kan stå alene, og da ulemperne ved 

bølgebrydere i form af læsideerosion er store. Metoden forslås oftest i kombination med kystfodring. I 

kortmaterialet placeres ikonet for bølgebryder dét sted på kysten, hvor de anbefales etableret. Der vil kun 

være ét ikon på steder, hvor der eventuelt bør etableres en gruppe af bølgebrydere. Såfremt der ses flere 

ikoner, vil der være tale om forskellige tiltag. 

Høfde

En høfde er en konstruktion, typisk af sten eller betonblokke, som er opført fra stranden og vinkelret 

på kystlinjen ud til en vis afstand fra kysten. Høfder bygges ofte i grupper. Afstanden mellem høfderne 

afhænger af høfdens længde og bølgernes fremherskende indfaldsvinkel.

Høfder er beregnet til at bremse erosion i det kystnære profil (nedbrydning fra havet). Høfder blokerer for 

den del af den langsgående sedimenttransport, som foregår mellem strandlinjen og høfdens afslutning. 

På den måde fanges en del af sedimentet og aflejres opstrøms på høfdens luvside (i forhold til sedimen-

tets transportretning). Det aflejrede sediment reducerer altså kysttilbagerykningen opstrøms for høfden. 

Ligesom det er tilfældet med kystbeskyttelsesforanstaltninger som bølgebrydere, vil en række høfder 

skabe læsideerosion på kyststrækningen nedstrøms anlæggene, som nu får reduceret sandtilførsel. For 

at imødegå denne konsekvens bør man gennemføre kompenserende sandfodring på den nedstrøms 

strækning.

Høfder bremser/reducerer erosionshastigheden på kysten, men stopper den ikke. Anlægget omfordeler 

alene sandet, men der tilføres ikke nyt sand. Erosionsraten reduceres typisk med 50 %. Erosionen fort-

sætter i kystprofilet søværts høfdeenderne og læsideerosionen udgør typisk 50 % af erosionsraten. 

Anvendelse i Kystplanlægger

Høfder anvendes sjældent, da de som udgangspunkt ikke kan stå alene, og da ulemperne ved høfder 

i form af læsideerosion er store. Metoden forslås oftest i kombination med kystfodring. I kortmaterialet 

placeres ikonet for høfder dét sted på kysten, hvor de anbefales etableret. Der vil kun være ét ikon, på 

trods af at der eventuelt bør laves en gruppe af høfder. Såfremt der ses flere ikoner, vil der være tale om 

forskellige tiltag.

Skråningsbeskyttelse

Skråningsbeskyttelse er en konstruktion bestående af bl.a. sten og evt. geotekstil, der etableres op ad en 

kystskrænt eller klit. Den bremser lokalt havets nedbrydning af klitter og skrænter.

En skråningsbeskyttelse bremser/reducerer erosionen af skrænten/klitten, men stopper ikke erosionen 

på stedet, da erosionen i stedet vil foregå foran og nedstrøms anlægget. En skrænt eller klit beskyttes 
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mod erosion ved at anlægge en skråningsbeskyttelse af sten, beton eller andet op ad den. Den ujævne 

overflade på anlægget bryder bølgernes energi. Skråningsbeskyttelsen er velegnet til kyster udsat for en 

kombination af kraftige pålands-bølger og høj vandstand, som medfører akut erosion. 

Etablering af en skråningsbeskyttelse vil påvirke naturens frie udfoldelse ved, at sedimentkilden fra 

skrænten fastlåses. Skråningsbeskyttelsen griber ikke ind i transporten på den ubeskyttede del af profilet. 

Derfor vil den kroniske erosion i kystprofilet fortsætte. Idet der ikke tilføres sediment fra skrænterne 

længere, vil det give et sedimentunderskud og øget erosion ud for og nedstrøms for anlægget. For at 

imødegå denne konsekvens bør man gennemføre kompenserende sandfodring foran eller på den ned-

strøms strækning.

Anvendelse i Kystplanlægger

Skråningsbeskyttelse anbefales på de strækninger, hvor risikoen i forbindelse med erosion er høj. Skrå-

ningsbeskyttelse anbefales sjældent, da den som udgangspunkt ikke kan stå alene, og da ulemperne 

ved skråningsbeskyttelse er store. Metoden forslås oftest i kombination med kystfodring. I kortmaterialet 

placeres ikonet for skråningsbeskyttelse centralt på dén strækning, hvor den anbefales etableret. Der vil 

på korte strækninger oftest være et enkelt ikon, hvorimod lange strækninger markeres med flere ikoner, 

for at tydeliggøre, at et større områder bør beskyttes.

7.2 Valg af løsningsforslag
Når strategien for en strækning er fastsat til, Reduktion, findes et passende løsningsforslag til reduktion 

af risikoen for den eller de udfordringer, der er på strækningen. Formålet med Kystplanlægger er at 

præsentere vejledende løsningsforslag til risikoreduktion. Løsningsforslagene skal tage udgangspunkt i 

en helhedsbetragtning og skal være optimale ud fra kysttekniske vurderinger af forholdene. Der er derfor 

valgt en metode, hvor ”tavlen er visket ren” og eksisterende kystbeskyttelse ikke inddrages i fastlæg-

gelsen af de vejledende løsningsforslag. Yderligere har Kystdirektoratet ikke et national overblik over 

kystbeskyttelsens vedligeholdelsestilstand i dag, og det er ikke realistisk at fremskrive kystbeskyttelsens 

vedligeholdelsestilstand og kystteknisk funktionsevne i hele landet i et 100-årigt perspektiv ud fra de 

oplysninger, Kystdirektoratet har til rådighed.

Ved valg af løsningsforslag vælges mellem de to grupper af forslag beskrevet i Afsnit 7.1 for henholdsvis 

højvands- og erosionsbeskyttelse. Såfremt begge udfordringer udløser en reduktion af risikoen findes der 

forslag på tværs af de to grupper.

De konkrete løsningsforslag vurderes ud fra en række faglige, tekniske og til en vis grad lokale forhold, 

så det optimale løsningsforslag for strækningen identificeres. Eksempelvis kan arealanvendelsen i et 

område være afgørende for valg af løsningsforslag. Ligger strækningen f.eks. midt i en by eller langs en 

havn, foreslås en mur som højvandsbeskyttelse frem for et dige, som der er bedre plads til i områder 

med landbrug eller spredt bebyggelse. 

Værktøjet, Havvand på land, anvendes i kombination med Danmarks Højdemodel som baggrund for at 

undersøge udbredelsen af en oversvømmelse. Dette kan hjælpe til at bestemme, hvilket løsningsforslag, 

der er mest hensigtsmæssigt og hvor det teknisk vurderes at være bedst placeret. 

Ved erosionstruede kyster undersøges kyststrækningens formodede sediment-transportretning ud fra 

eksisterende data og ortofotos. Ud fra disse kan aflejringsmønstre på havbunden og langs kysten give en 

god indikation af sedimenttransportens retning i et givet område. 

Når flere løsningsforslag er i spil til en enkelt strækning, vælges den bedste løsning ud fra en helheds-

betragtning af kyststrækningen. Nogle kommuner har indleveret input via et spørgeskema udsendt af 

Kystdirektoratet i januar 2020. I det omfang det har været muligt, er kommunernes input blevet inddra-

get i forbindelse med fastlæggelsen af løsningsforslag.
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Det endelige løsningsforslag for en strækning er en anbefaling af den løsning, som Kystdirektoratet me-

ner er den bedste tekniske løsning for et område. Denne løsning kan bestå af en enkelt kystbeskyttelses 

tiltag eller det kan være en kombination af flere typer løsninger. 

Kystdirektoratets forslag er vejledende og der kan være alternative løsninger. 
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