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1 Indledning 

Orbicon har fået til opgave at vurdere hvilke konsekvenser klimaændringer 

kan få for Hvidovre Kommune i relation til kystsikring og risikoen for over-

svømmelser af lavtliggende kystnære arealer.  

 

Vurderingen baseres på en analyse af de nuværende terrænforhold og dige-

højder samt vandstande i Kalveboderne. Fremtidige vandstande vurderes på 

baggrund af kendte fremskrivninger. 

 

Der gives forslag til simple kystsikringer og terrænreguleringer, der i en efter-

følgende fase kan detailvurderes og etapevis gennemføres – evt. i kombination 

med andre anlægsprojekter i Hvidovre Kommune. Der gives i meget grove 

træk overslag på anlægsmængder og pris for de foreslåede tiltag. 
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2 Vurdering af terrænforhold i kystzonen 

Ud fra en digital terrænmodel udleveret af Hvidovre Kommune er der foretaget 

en vurdering af risikoen for oversvømmelse af de kystnære områder i kommu-

nen. Den digitale terrænmodel består af kotepunkter i DVR90 i et regulært 

grid på 1,6 m X 1,6 m, dvs. en forholdsvis god opløselighed. Usikkerheden på 

højdemålingen er ifølge Blominfo A/S, der har udarbejdet højdemodellerne i 

Danmark, på mindre end 10-15 cm. 

 

Orbicon har ikke vurderet kvaliteten af de digitale terrændata, men erfarings-

mæssigt stemmer de rigtig fint overens med virkeligheden. Desuden har vi 

bemærket, at højdemodellen er korrigeret for viadukter og broer, så data re-

præsenterer det laveste punkt, og ikke f.eks. toppen af en bro. Herved sikres 

det, at vandet ikke stoppes af broer i terrænmodellen, hvor vandet i virkelig-

heden vil løbe under broen. 

 

Orbicon har udarbejdet to forskellige vandstandskort: 

 

1. Kort, der blot viser områder, der ligger lavere end en vis kote (dvs. uden 

hensyntagen til diger og andre forhøjninger i landskabet mellem kysten og 

de lavtliggende områder). 

2. Kort, der viser hvilket områder, der potentielt vil blive oversvømmet ved 

en given vandstandsstigning (dvs. med hensyntagen til diger og andre 

forhøjninger i landskabet mellem kysten og de lavtliggende områder). 

 

I begge tilfælde er de vanddækkede arealer vist for vandstande på 0,5 m, 1,0 

m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m og 3,0 m. De vanddækkede arealer fremgår af Bilag 

1. 

 

Som det fremgår af Figur 2.1 og figurerne i Bilag 1 ligger en del områder un-

der havniveau. Den sydlige del af Hvidovre Kommune, Avedøre Holme, er dog 

inddæmmet af et dige på 3,0-3,5 m, hvilket betyder at dette område ikke 

umiddelbart er truet af fremtidige vandstandsstigninger, jf. Figur 2.2. Digehøj-

den er ca. 3,5 m de steder, som er eksponeret for bølger, mens diger på mere 

rolige steder har en højde på ca. 3,0 m. 
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Figur 2.1 Vandstandsstigning op til 3,0 m inddelt i 50 cm intervaller uden hensyntagen til di-
ger mm.  

 

I forlængelse af diget ved Kalvebodbroen er der bygget en mur ind i landet i 

nordvestlig retning ved Langhøjparken. Denne mur fremgår Figur 2.2, og har 

til formål at forhindre oversvømmelse syd for muren. Muren er designet til at 

sikre vandstande op til 3 m over havniveau, dvs. muren skulle være ført ind i 

landet, indtil terrænkoten er mindst 3 m. I virkeligheden er den nordvestlige 

ende af muren (ca. NV for Bavnevej) kun ført frem til ca. kote 2,5 m, så der er 

et spring på 0,5 m op til murkronen i kote 3,0 m. Vandet kan derved komme 

bag om muren ved kote 2,5 m og oversvømme arealer mod syd og vest, her-

under Avedøre Holme. Ved at forlænge muren ca. 50 m (til Langhøjvej) vil den 

mødes med det naturlige terræn i kote 3,0 m. I den efterfølgende terrænana-

lyse vil vi imidlertid kun beskæftige os med risikoen for oversvømmelse af om-

råder nord for denne mur. 
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Figur 2.2 Vandstandsstigning op til 3,0 m inddelt i 50 cm intervaller med hensyntagen til de 
nuværende diger og andre forhøjninger i terrænet. Den røde streg markerer placeringen af 
muren, der skal forhindre oversvømmelse syd for muren. 

 

Der er dog to steder, hvor diget ifølge terrænmodellen ikke er ført op til sam-

me kote som resten af diget. Det ene sted er ved Stamholmens begyndelse 

(umiddelbart syd for Gammel Køge Landevej), hvor en grussti fører ned til 

Sivstien, der løber på den nordlige del af lagunen ved Brøndby Strand, jf. Figur 

2.3. Der er dog tale om koter ganske få centimeter lavere end 3,0 m, hvilket 

er mindre end usikkerheden på de digitale terrændata. Desuden ligger lavnin-

gen bag det fremskudte dige i Køge Bugt, hvorfor det i praksis er uden betyd-

ning. 

 

Det andet sted, hvor diget ikke er ført op til kote ca. 3,5 m er ved cykelstien, 

der går under motorvejen ved Kalvebodbroen, jf. Figur 2.4. Her vil vandet ved 

en vandstand på omkring kote 2,9 m kunne strømme over diget og via cykel-

stien under motorvejen og derved oversvømme arealerne nord for motorve-

jen. Desuden vil store dele af Avedøre Holme også kunne blive oversvømmet. 

Der skal imidlertid meget vand til at fylde områderne nord og syd for motorve-
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jen op, og før det går ud over huse og bygninger længere inde i landet. Derfor 

fremgår disse arealer ikke af Figur 2.2. Det vurderes at være en forholdsvis 

beskeden opgave at føre diget op til niveau med resten af diget. Anlægsudgif-

terne inklusiv kontrolopmåling vil næppe blive mere end 0,1 mio. kr. 

 

 
Figur 2.3 Lavning i diget, hvor koten er mindre end 3,0 m, på grænsen mellem Hvidovre og 
Brøndby kommuner. Det drejer sig dog om ganske få centimeter, hvilket er mindre end usik-
kerheden på højdemodellen. 

 

 
Figur 2.4 Lavning i diget, hvor koten er mindre end 3,0 m, syd for underføringen af cykelstien 
ved Kalvebodbroen. 
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Af figurerne hvor eksisterende diger er indregnet – se Bilag 1 - fremgår det, at 

en vandstandsstigning på 0,5 m til 1,0 m kun giver anledning til mindre over-

svømmelser af områderne nord for muren og syd for Lodsparken. Der er ingen 

eller kun begrænsede skader på de mest kystnære boliger. 

 

Ved en vandstandsstigning på 1,5 m går det ifølge terrænmodellen galt flere 

steder. Der er vand på terræn omkring de kystnære boliger i området nord for 

muren og syd for Lodsparken. Afhængig af husenes sokkelkoter vil der ske 

vandskader i husene. De lavtliggende dele af Lodsparken vil blive oversvøm-

met, og vandet vil strømme ind omkring husene mellem Strandbovej og Søn-

dre Kystagervej. Igen afhængig af husenes sokkelkoter vil der kunne ske 

vandskader på husene. Den højere beliggenhed af stien i Kystagerparken (ca. 

kote 2,1 m) hjælper således ikke meget til beskyttelse af husene vest for 

Kystagerparken, idet vandet strømmer ind fra syd bag om Kystagerparken.  

 

Desuden vil Vigerslevparken og boligerne nord for Åmarken Station blive over-

svømmet af vand fra Harrestrup Å, som vil stuve op til minimum kote 1,5 m. 

Ifølge terrænmodellen er brinkerne langs Harrestrup Å lavere end kote 1,5 m 

og bliver derved oversvømmet. Ifølge regulativdimensionerne stiger brinkko-

ten fra 1,5 m til 2,4 m på strækningen fra udløbet til Vigerslev Allé. Dette ville 

i så fald give mindre oversvømmede områder end vist i Bilag 1. 

 

Ved en vandstandsstigning på 2,0 m går det helt galt. Hele Lodsparken og sto-

re dele af Kystagerparken vil blive oversvømmet, og vandet står højt omkring 

husene øst for Strandbovej. Vandet stuver tilbage i Harrestrup Å og store om-

råder risikerer at blive oversvømmet nord for Åmarken Station. Desuden er 

der risiko for oversvømmelse af samlebassinerne ved Damhusåens Rensean-

læg ved udløbet af Harrestrup Å, som ligger i Københavns Kommune. 

 

Ved en vandstandsstigning på 2,5 m og 3,0 m er billedet nogenlunde det 

samme som for en vandstand på 2,0 m – blot trænger vandet endnu længere 

ind i landet, og flere huse vil blive berørt af oversvømmelser. En overslags-

mæssig optælling viser at omkring 850 ejendomme vil være berørt i større el-

ler mindre grad af vand på terræn med en vandstand på 3,0 m. 

 

Det skal bemærkes, at der ved vandstandsstigningerne ikke er taget højde for 

det tidslige aspekt, dvs. at det tager en vis tid for vandet at oversvømme et 

givent område. De viste figurer er således et billede af en statisk situation, 

hvor vandstanden i en periode har været høj, f.eks. 2,0 m over normalvand-

standen. Mere detaljerede beregninger, f.eks. med MIKE Flood, kan beregne 

vandvoluminer og det tidslige aspekt i en oversvømmelse samt en dynamisk 

beskrivelse af strømningsmønstret. 

 

Desuden skal det bemærkes, at der i denne analyse er benyttet en terrænmo-

del, og ikke en overflademodel. Det betyder, at bygninger med en given højde 

ikke fremgår af en terrænmodel, men at modellen viser landskabet, som det 

ville se ud uden huse og andre bygninger. Ved en detaljeret strømnings- og 

oversvømmelsesanalyse, skal bygninger inkluderes i modellen, f.eks. ved en 

fast højde på 4 m, så vandet strømmer uden om bygningerne. 
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Konklusion 

Ved en stigning i middelvandstanden på op til 0,5 – 1,0 m, som klimaforskere 

regner med vil indtræffe i løbet af de kommende 50-100 år, er der ikke de 

store konsekvenser for Hvidovre Kommune for middelvandstanden alene. Men 

lægges de naturlige udsving i vandstanden til en forhøjet middelvandstand, vil 

der i fremtiden langt oftere forekomme oversvømmelser. Vandstande mellem 

1,5 m og 2,0 m over normalvandstanden vil således give alvorlige oversvøm-

melser. Og ved ekstreme vandstande (over 2,0 m) vil det få alvorlige konse-

kvenser for Hvidovre Kommune og ved vandstande op mod 3 m vil det berøre 

op mod 850 ejendomme i de kystnære dele af kommunen og langs Harrestrup 

Å. 
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3 Effekt af høj vandføring i Harrestrup Å og høj vandstand i 
Kalveboderne 

Et særligt problem kan opstå i forbindelse med høj vandstand i Kalveboderne 

kombineret med en høj vandføring i Harrestrup Å. Orbicon har tidligere opstil-

let en vandløbsmodel for Harrestrup Å til beregning af vandstande under stati-

onære forhold (betegnes VASP modellen), /1/. Denne model er benyttet til at 

beregne vandstande i Harrestrup Å for en 10-års maksimumvandføring kombi-

neret med vandstande i Kalveboderne på hhv. 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m og 

2,5 m. En 10-års maksimumvandføring svarer til 5.500 l/s ved målestation 

53.08 Landlystvej. 

 

Som det fremgår af Bilag 2 vil en vandstand i Kalveboderne påvirke vandstan-

den i Harrestrup Å helt op til Damhusdalen lidt nord for Dæmningen. På den 

nedre del af Harrestrup Å (Dæmningen til udløbet i Kalveboderne) er vand-

spejlet næsten vandret, dvs. svarende til vandstanden i Kalveboderne. Dette 

skyldes, at denne del af vandløbet er forholdsvist bredt (16 m). Det fremgår 

også af vandløbsprofilet, at overføringerne ved Vestkærs Allé og Risbjerggårds 

Allé bliver oversvømmet ved en vandstand på 2,0 m og 2,5 m, jf. Figur 3.1. 

 

 
Figur 3.1 Brooverføring ved Vestkærs Allé. Selv ved lav vandstand når vandet næsten op til 
overkanten af sluget (hullet under broen). 

 

Områderne vest for Harrestrup Å og Vigersdalparken ligger som nævnt i Kapi-

tel 2 under kote 3,0 m, og store dele af området endda mellem kote 1,5 m og 

2,0 m. Da brinkkoten på Hvidovre-siden af Harrestrup Å er mellem 1,5 m og 

2,4 m, betyder det således, at Vigerslevparken og husene på Sydkærsvej (og 

vest for Sydkærsvej) risikerer at blive oversvømmet. Brinken på den østlige 

side af Harrestrup Å (mod Valby) er højere end den vestlige brink, hvilket be-

tyder, at de hyppigste problemer vil opstå på den vestlige side af vandløbet. 

De områder, som ifølge terrænmodellen risikerer at blive oversvømmet frem-

går af Figur 3.2 og af figurerne i Bilag 1. Det er ved optegnelsen af områderne 
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antaget, at vandspejlet er vandret på den nedre del af Harrestrup Å, som også 

de hydrauliske resultater viser. 

 

 
Figur 3.2 Områder, der risikerer at blive oversvømmet fra Harrestrup Å som følge af høj 
vandstand i Kalveboderne på op til 2,5 m. 

 

Ifølge medarbejder ved Hvidovre Kommunes tekniske forvaltning (Arne Holl-

nagel), har der i 2006 og tilbage i 1990’erne været oversvømmelser af områ-

derne vest for Harrestrup Å i Vigersdalparken og Vestkærs Allé. 

 

Den målte vandføring ved station 53.08 Harrestrup Å (Landlystvej) i 2006 er 

vist på Figur 3.3. Som det fremgår af figuren var vandføringen høj i det meste 

af november, og i begyndelsen af november forekom en usædvanlig kombina-

tion af høj vandstand i Østersøen kombineret med en kraftig nedbørshændel-

se, hvilket er beskrevet nærmere i Kapitel 4. 

 

Ved en opstuvning af vand i Harrestrup Å vil det desuden blive vanskeligere at 

komme af med regnvandet fra de befæstede arealer via overløbsbygværkerne 

til Harrestrup Å. Beregningerne omfatter ikke funktion af kloaksystemet her-

under eventuel problematisk afledning af overløbsvand fra fælleskloakerede 

områder under disse situationer. Denne vurdering kan eventuelt inddrages i en 

senere fase. 

 

I den forbindelse er det også værd at bemærke, at overløb fra kloaksystemet 

til Harrestrup Å er betinget af, at vandstanden i åen ikke er så høj, at høj-

vandslukker stopper for udledningen. I disse tilfælde vil nødoverløb fra kloak-
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systemet ikke være i funktion, hvilket kan medføre kritisk opstuvning i kloak-

systemet. Det samme gælder i øvrigt kyststrækningen langs Kalveboderne. 

 

 
Figur 3.3 Vandføring som døgnmiddel målt i station 53.08 Harrestrup Å ved Landlystvej i 
2006. 
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4 Vurdering af historiske vandstande i Kalveboderne og 
Drogden 

4.1 Historiske tidsserier og middelvandstandsstatistik 

Der er foretaget en gennemgang af historisk høje vandstande i Kalveboderne 

og den nordlige del af Køge Bugt, som umiddelbart har været tilgængelige. 

Den nærmeste vandstandsmåler til Kalveboderne med en lang tidsserie er 

Drogden i Øresund. For denne vandstandsmåler findes data umiddelbart til-

gængelige for perioden 1992-2007. Men undtagelse af ganske få manglende 

dataværdier, findes en sammenhængende tidsserie med måledata hvert 10. 

minut – dog hvert 15. minut for målinger før november 2004. 

 

Den højeste vandstand i perioden 1992-2007 er målt til 1,34 m over DNN, 

dvs. ca. 1,27 m DVR90. Denne vandstand er målt d. 11. april 1997. Den lave-

ste vandstand er målt til -1,71 m DVR90 i forbindelse med december-orkanen 

i 1999 (4. december 1999). Hele tidsserien fremgår af Figur 4.1. Vandstanden 

er over 1,0 m ca. 16 gange i løbet af perioden på 16 år, dvs. i gennemsnit en 

gang om året. 

 

 
Figur 4.1 Vandstand ved Drogden i Øresund i perioden 1992-2007. Data fra Farvandsvæse-
nets hjemmeside: www.frv.dk. 

 

Højvandsstatistikken ved Drogden, jf. Figur 4.2, er desuden sammenlignet 

med vandstanden ved Køge Havn og Københavns Havn, /2/. For alle tre stati-

oner ligger de statistiske middeltidsvandstande meget tæt på hinanden, jf.  

Tabel 4.1, med en anelse højere vandstande ved Køge. 
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Figur 4.2 Højvandsstatistik for Drogden, /2/. Hændelsesværdi med 95% konfidensintervaller. 

 

Tabel 4.1 Statistiske middeltidsvandstande[cm] ifølge Kystdirektoratet /2/. 

Hændelse København 

Dataperiode: 119 år 

Drogden 

Dataperiode: 14,3 år 

Køge 

Dataperiode: 51,5 år 

1 år 92 90 104 

20 år 131 132 141 

50 år 143 141 147 

100 år 152 148 152 

 

Fra kulhavnen ved Avedøre Holme har vi modtaget data fra Avedøreværket for 

en udvalgt periode i november 2006. Disse data korrelerer fint med data fra 

Drogden og niveauet er også næsten det samme, så der er ikke hentet yderli-

gere vandstandsdata fra Avedøreværket. 

 

Endelig har vi benyttet data fra en vandsstandsmåler i Harrestrup Å, station 

53.15 Kalvebod, som ligger umiddelbart nedstrøms S-togbanen. Denne station 

har periodevise data for 1993-2006. Stationen er dels påvirket af vandstanden 

i Harrestrup Å og dels vandstanden i Kalveboderne (og dermed Køge Bugt / 
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Øresund). Desværre er der ingen data fra 1997, hvor den højeste vandstand 

ved Drogden i perioden 1992-2007 blev målt. I stedet er den højest registre-

rede vandstand i Harrestrup Å ca. 1,5 m (16. november 2001). Tidsserien for 

vandstanden i Harrestrup Å er vist i Figur 4.3. 

 

 
Figur 4.3 Vandstand [m] i Harrestrup Å ved udløbet til Kalveboderne. 

 

4.2 Historiske hændelser med høj vandstand 

I alt er der set på fire hændelser med høje vandstande i Kalveboderne: 

3. januar 1995 

16. november 2001 

6.-7. december 2003 

1.-2. november 2006 

 

De fire hændelser er vist på Figur 4.4-Figur 4.7. Der er bevidst benyttet sam-

me skala for perioden (1 uge) og vandstanden (-1,5 m til 2,0 m) for lettere at 

kunne sammenligne de fire hændelser. 

 

I alle fire tilfælde er det en god korrelation mellem vandstandskurverne for 

Drogden og Harrestrup Å, dvs. når vandstanden ved Drogden er høj er den det 

også i Harrestrup Å ved udløbet til Kalveboderne. Desuden er forskellen i 

vandstanden ret konstant på ca. 40 cm (højest i Kalveboderne). Dog følger 

vandstanden ikke med ned i Kalveboderne, når vandstanden falder kraftigt 

ved Drogden, jf. Figur 4.5. Dette skyldes, at der er en tærskel af spildevands-

slam ved udløbet fra Harrestrup Å til Kalveboderne fra nødoverløb og andre 

overløb. Denne mudderbanke af spildevandsslam er opbygget gennem årtier, 

idet vandhastigheden i åen falder, når Harrestrup Å bliver bredere og løber ud 

i Kalveboderne. Det er uvist hvor stor betydning denne tærskel har for vand-

standen i Harrestrup Å, idet vandstanden i Kapitel 3 er udregnet ud fra de re-

gulativmæssige tværsnit. 
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Figur 4.4 Vandstand i Harrestrup Å sammenlignet med Drogden, 1.-8. januar 1995. 

 

 
Figur 4.5 Vandstand i Harrestrup Å sammenlignet med Drogden, 11.-18. november 2001. 
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Figur 4.6 Vandstand i Harrestrup Å sammenlignet med Drogden, 2.-9. december 2003. 

 

 
Figur 4.7 Vandstand i Harrestrup Å sammenlignet med Drogden og havnen ved Avedørevær-
ket, 29. oktober – 5. november 2006. 

 

I november 2006 fandt en speciel kombination af lavtryk sted i Østersøen og 

Kattegat, hvilken resulterede i en stormflod i mange af de indre danske far-

vande. DMI skrev på deres hjemmeside: 
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”Stormfloden i de indre danske farvande onsdag den 1. november 2006 var 

meget usædvanlig. To lavtryk, - ét over Vestnorge og ét over Østersøen - 

smeltede sammen og lå over de baltiske randstater. Samtidigt lå et højtryk 

vest for De Britiske Øer. Resultatet var storm (vindstyrke 9-10) fra nord, både 

over Kattegat og over den centrale del af Østersøen.” 

 

Derfor er denne hændelse taget med som det fjerde eksempel på en høj vand-

stand i Kalveboderne. Desværre er målingen i Harrestrup Å fejlbehæftet, idet 

toppen af kurven er ”flad”, hvilket indikerer, at måleren formentlig har sat sig 

fast ved et vandspejl på ca. 1,2 m. Den reelle maksimale vandstand har sand-

synligvis været omkring 1,4 m. 

 

Det er også blevet vurderet, om passagen ved Kalvebodbroen giver anledning 

til en ændring i vandspejlet mellem Kalveboderne og Køge Bugt. Den umiddel-

bare vurdering er, at vandstanden er den samme på begge sider af broen. 

Dette begrundes med de forholdsvis store dimensioner på strædet mellem 

Amager og Avedøre Holme.  

De to sejlrender (Sorte Rende og Kalvebodløbet) har ifølge søkort en dybde på 

hhv. 4,2 m og 3,1 m. Dybden på Kalvebodløbets sejlrende er oplyst af Jens 

Frank fra Københavns Havn. På orthofotos, Figur 4.8, ser dybden dog ud til at 

være dybere end Sorte Rende, hvilket kunne tyde på, at dybden i virkelighe-

den er større end den garantere dybde på 3,1 m. 

 

Bredden af Sorte Rende er ca. 70 m og den totale bredde af den vestlige pas-

sage er ca. 110 m. Dette giver et tværsnitsareal på knap 380 m2. Bredden af 

hver af de to sejlløb i Kalvebodløbet er 35 m og den totale bredde af den østli-

ge passage er ca. 120 m, hvilket giver et tværsnitsareal på knap 300 m2. I alt 

er der således et tværsnitsareal på omkring 680 m2. 

 

 
Figur 4.8 Orthofoto af Kalvebodbroen og sejlrenderne Sorte Rende (til venstre) og Kalvebod-
løbet (til højre). 
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Ud over de 4 vurderede hændelser med høje vandstande bør den historiske 

stormflod d. 12.-14. november 1872 nævnes. Vandstanden var i store dele af 

Østersøen højere end 3 m over normal vandstand. I Hvidovre blev vandstan-

den registreret til 2,73 m over normal vandstand, hvilket ikke er set siden. 

 

Hændelsen svarer i dag til en 500- til 1000-årshændelse, men med de forven-

tede klimaændringer, vil det i fremtiden svare til en 100-årshændelse, /3/. 

 

4.3 Fremskrivning af vandstande fra IPCC 

Udgangspunktet er taget i FN’s klimapanel IPCC scenario A2 som beskriver ”en 

heterogen verden med lokalt forankret udvikling, hvilket resulterer i en fortsat 

stigning i verdens befolkningstal. Økonomisk udvikling foregår primært på re-

gionalt plan, og økonomisk vækst samt teknologisk forandring er mere frag-

menteret og sker langsommere end i de øvrige scenarier”. 

Ifølge DMI vil der ved scenario A2 ske ”en global og regional havniveaustig-

ning på 0,4-0,75 m.” 

 

Dette svarer godt til en vurdering foretaget af Kystdirektoratet: 

”De forskellige klimamodelberegninger, som tager udgangspunkt i scenario A2 

beregner vandstandsstigninger frem til 2100 på mellem 15 og 75 cm. Kystdi-

rektoratet har valgt i vurderingerne at anvende det, som IPCC angiver som 

den statistiske gennemsnitlige forventede globale vandstandsstigning. Det vil 

sige, at der anvendes global vandstandsstigning på 42 cm. Dertil kommer en 

vandstandsstigning foranlediget af ændrede vindforhold.” 

 

Endvidere skriver Kystdirektoratet på deres hjemmeside: 

”For de indre danske kyster gælder, at forholdene varierer meget med hensyn 

til de påvirkninger, som kysterne udsættes for. Den generelle vandstandsstig-

ning vil slå igennem for alle kyster, og den vil i sig selv give anledning til en 

øget erosion. Samtidig vil vandstandsstigningen formindske digesikkerheden, 

så risikoen for oversvømmelse øges. 

 

Det er derimod ikke alle kyster, der bliver lige hårdt udsat for den påvirkning, 

der kommer fra en øgning af stormstyrken. Dels vil østvendte kyster ikke blive 

så hårdt udsat, og dels er udstrækning af de vandområder, som vinden blæser 

hen over mindre, så både forøgelsen af vandstande og bølgehøjder herfra bli-

ver mindre end på Vestkysten. 

 

På et overordnet niveau, kan kysterne deles ind i beskyttede kyster, som i sto-

re træk kun bliver belastet af vandspejlsstigningen, fordi de ligger i læ, i mo-

derat eksponerede kyster, hvor øgningen af stormstyrken har en vis betyd-

ning, og endelig i eksponerede kyster, som ligger udsat for de øgede storm-

styrker, som hovedsageligt kommer fra vest.” 

 

Da Kalveboderne må karakteriseres som beskyttede kyster, vil det for Hvidov-

re Kommune i store træk ”kun” være vandspejlsstigningen, der giver anled-

ning ændrede forhold i fremtiden.  
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5 Klimatilpasning og kystsikring 

Klimatilpasning og kystsikring er et fokusområde i mange kommuner. Med 

vedtagelsen af EU’s oversvømmelses direktiv fra 2007 (Dir. 2007/60/EC) vil 

dette forstærkes i de kommende år. 

 

EU’s oversvømmelsesdirektiv indebærer, at der i perioden 2011 – 2015 skal 

udarbejdes rammer for vurdering og styring af oversvømmelsesrisici i med-

lemslandene efter en nøjere fastlagt plan. Direktivet forventes implementeret i 

dansk lovgivning i 2009. Det vil her blive besluttet, hvilken rolle de kommuna-

le myndigheder vil få ligesom ambitionsniveauet for risikostyring skal fastlæg-

ges. Risikostyring før, under og efter en oversvømmelse forventes under alle 

omstændigheder at indgå som værktøj i det kommunale beredskab /6/. 

 

Kystsikring reguleres i dag efter Lovbekendtgørelse om kystbeskyttelse (LBK. 

nr. 267 af 11/3/2009). Det fremgår af lovgivningen at det er den enkelte 

grundejer, der har ansvar for at beskytte ejendommen mod oversvømmelse 

fra havet /4/.  

 

Det fremgår også at kommunalbestyrelsen kan bestemme om der skal gen-

nemføres kystsikringsforanstaltninger og ligeledes kan bestemme om grund-

ejere, der opnår beskyttelse herved, skal pålægges at bidrage økonomisk her-

til. Kommunalbestyrelsen kan også træffe beslutning om ekspropriation til 

gennemførelse af kystbeskyttelsesforanstaltningerne.  

 

Det er Kystdirektoratet der behandler og godkender ansøgninger om kystsik-

ring på søterritoriet. Heri vil indgå høring af bl.a. Miljøcentre, By- og Land-

skabsstyrelsen, Farvandsvæsenet, Fiskeriinspektoratet og en række interesse-

organisationer. 

 

Uanset udformning af en fremtidig kystsikring i Hvidovre Kommune vil det 

kræve godkendelse eller dispensationer fra en række fastlagte bestemmelser. 

Det bemærkes bl.a. at landarealerne ved Kystagerparken, Lodsparken og 

Strandengene er fredede områder efter Fredningslovens bestemmelser og at 

strandengene også er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. 

 

Hele vandområdet i Kalveboderne med kystnære dele er udpeget som interna-

tionalt beskyttet Natura 2000 område. Udpegningsgrundlaget er bl.a.12 fugle-

arter og 9 habitattyper. Udpegning til Natura 2000 område indebærer et gene-

relt forbud mod anlæg af visse tekniske anlæg i området f.eks. opfyldning på 

søterritoriet. I særlige tilfælde kan forbuddet dog fraviges af By og Landskabs-

styrelsen (Bek 408 af 1/5/2007 – Administration af internationale naturbeskyt-

telsesområder). 

 

Ved etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger skal der altid foretages en 

VVM screening. Eftersom et digeprojekt ud mod Kalveboderne vil berøre fre-

dede og/eller Natura 2000 beskyttede områder samt kulturarvsområder er det 

sandsynligt at projektet vil udløse en egentlig VVM redegørelse. 
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Der ligger således en række bindinger og krav til udredninger og dispensatio-

ner, som nøje skal overvejes i senere faser ved planlægning af alternativer for 

fremtidige kystsikring i kommunen.  

 

 
Figur 5.1 Kalveboderne er en del af Fuglebeskyttelsesområde 111 (’Vestamager og kysten 
syd herfor) og Habitatområde 127. Afgrænsningen er vist med violet streg langs kysten til 
Hvidovre. 

 

5.1 Kystens udvikling 

Kysten i Hvidovre Kommune langs Kalveboderne har ændret sig gennem ti-

derne, hvilket fremgår af historiske kort fra Kort- og Matrikelstyrelsen.  

 

På Figur 5.2 ses udviklingen i området omkring Lodsparken fra det første kort 

(1842-1899) til det næste kort (1928-1940) og til sidst de nuværende forhold 

(1980-2001).  

 

Som det fremgår af det midterste kort, har der eksisteret en badeanstalt i Kal-

veboderne. Badeanstalten blev etableret i 1928 og eksisterende frem til ca. 

1941. 
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Figur 5.2 Området ved Lodsparken. Øverst: 1842-1899. Midterst: 1928-1940. Nederst: 
1980-2001. Kort fra Kort- og Matrikelstyrelsen. 
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5.2 Kystsikringsmuligheder i Hvidovre kommune 

Med henblik på at sikre Hvidovre Kommune mod oversvømmelser med fremti-

dige højere vandstande i Kalveboderne under ekstremhændelser, er der i de 

følgende afsnit gennemgået skitsemæssige løsninger til kystsikring. Løsnin-

gerne er alene tænkt som idéskitser der kan give grundlag for efterfølgende 

planlægning og detaljering. En lang række detaljer og udformninger er derfor 

ikke fastlagt i dette notat. 

 

Strækningen langs kysten og Harrestrup Å kan inddeles i tre, jf. Figur 5.3: 

- Fra Langhøjskolen til Hvidovre Lystbådehavn 

- Lodsparken og Kystagerparken 

- Strækningen langs Harrestrup Å 

 

 
Figur 5.3 Inddeling af kysten i tre delstrækninger. De røde streger markerer start og slut på 
de enkelte delstrækninger. 

 

Som udgangspunkt er der vurderet en kystsikring med en fremtidig ekstrem-

vandstand på 3,0 m, der i store træk er identisk med vandstanden ved storm-
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floden i 1872 og som med en forventet vandstandsstigning frem mod år 2100 

svarer til en 100 årshændelse. 

 

Niveauet på kote 3 m kan naturligvis vælges lavere og dermed mindske an-

lægsudgifterne, men vil samtidig øge sandsynligheden for at digehøjden vil 

være utilstrækkelig på længere sigt. Samtidig bemærkes at anlægsomkostnin-

gerne ikke er særligt følsom overfor mindre variation i kronekoten, ligesom de 

samlede udgifter formodentlig er beskedne i forhold til skadesomkostninger. 

 

I det følgende er der foretaget en grov overslagsmæssig vurdering af anlægs-

omkostningerne, som alene skal tages som retningsgivende for udgiftsniveau-

et.  

 

Som nævnt tidligere er det grundejerens ansvar at beskytte egen ejendom 

mod oversvømmelse eller erosion fra havet, og derfor er det ejerne af de 

ejendomme, der opnår beskyttelse ved et anlæg, der skal udføre kystbeskyt-

telsesforanstaltningerne og afholde udgifterne ved etablering, drift og vedlige-

holdelse. Kommunalbestyrelsen kan også vælge at udføre kystbeskyttelse og 

eventuel pålægge grundejerne at afholde udgifterne.  

 

I den forbindelse bør det nævnes, at kommunen også har en interesse i at sik-

re anlæg som skoler, daginstitutioner og tekniske anlæg såsom kloakker, og 

derfor også skal bidrage til udgifterne /4/. 

 

 

5.3 Langhøjskolen til Hvidovre Lystbådehavn 

Den første strækning fra Langhøjskolen til Hvidovre Lystbådehavn er umiddel-

bart den vanskeligste at kystsikre, idet området i dag ligger meget lavt og der 

ikke er eksisterende diger eller forhøjninger i terrænet af betydning.  

 

Anlæg af et dige i dette område, f.eks. langs rørsumpen, vil derfor kunne tage 

udsigten fra boligerne langs Hvidovre Strandvej. Anlæg af en offentlig sti vil 

ydermere kunne føre til gener for beboerne, med mindre stien anlægges på 

ydersiden af et eventuelt dige. Figur 5.4 viser et forslag til kystsikringen langs 

rørsumpen mellem Langhøjskolen og Hvidovre Lystbådehavn. 
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Figur 5.4 Forslag til kystsikring mellem Langhøjskolen og Hvidovre Lystbådehavn. Fotomani-

puleret billede, der viser et dige med en højde på 3,0 m over havniveau placeret i den nuvæ-
rende grænse mellem rørsump og parcelhusgrunde. 

 

Anlæg af et dige i kote 3,0 m, vil kræve i størrelsesorden 12.500 m3 jord. Det-

te tal er baseret på et dige med en kronebredde på 3,2 m, anlæg af siderne 

med en hældning på 1:2 en længde på 750 m samt en udgangskote på 0,8 m. 

Dvs. i gennemsnit skal terrænet forhøjes ca. 2,2 m.  

 

Anlægsprisen anslås at være i størrelsesorden 100 kr/m3, idet det er forudsat 

at uforenet overskudsjord fra Københavnsområdet kan leveres stort set om-

kostningsfrit. Anlægsudgiften skønnes til et niveau omkring 1,3 millioner kr. 

En mulig placering af det foreslåede dige langs rørsump er vist på Figur 5.5. 

Trace af diget skal dog udjævnes baseret på detailvurderinger. 

 

Det vil med fordel kunne svare sig at anlægge et dige/stisystem i forbindelse 

med andre anlægsopgaver i området. F.eks. planlægger kloakforsyningen at 

anlægge en afskærende ledning/rørbassin op til pumpestationen ved Hvidovre 

Lystbådehavn fra bassin ved Strandengen – alternativt kun fra Konkylievej til 

Hvidovre Lystbådehavn. Kloakforsyningen har endnu ikke besluttet om den af-

skærende ledning skal placeres ved det i denne rapport foreslåede dige eller 

f.eks. langs Hvidovre Strandvej. Dette anlægsprojekt forventes at være inde-

holdt i næste spildevandsplan for Hvidovre Kommune. 
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Figur 5.5 Forslag til princip placering af dige langs rørsumpen. Diget (grøn streg) vil have en 
kronebredde på 3,2 m og et toppunkt i kote 3,0 m. Muren ved Langhøjskolen og Langhøjpar-
ken (rød streg) vil blive overflødig, hvis det viste dige anlægges. 

 

En andet – og mere vidtgående forslag – er anlæg af et ’fremskudt’ dige f.eks. 

2-300 m fra kysten og omkring 900 m langt. Bagved diget dannes en lagune i 

den nuværende rørsump og lavvandede område.  

 

Dette forslag friholder beboerne på Hvidovre Strandvej for et dige og en of-

fentlig sti i ’baghaven’, og vil samtidig stadig give udsyn over vanddækkede 

flader. Der vil kunne anlægges en offentlig cykel- og gangsti på det fremskud-

te dige, som skulle have en højde på 3,0 m. 

 

Der skal sikres en vandudveksling mellem Kalveboderne og lagunen med 

f.eks. 2 gennemløb gennem diget. Mindst det ene gennemløb skal være pas-

sabel for joller (bredde f.eks. 5 m). Der etableres en cykel/gangbro over gen-

nemsejlingen og simpel højvandslukke, der er i funktion ved stigende vand-

stand over f.eks. 1 m. Principudformningen fremgår af Figur 5.6. Eventuelt 

kunne diget føres helt ned til sejlrenden ved Kalvebodbroen. 

 

Anlæg af et fremskudt dige og etablering af en lagune, f.eks. i stil med Køge 

Bugt Strandpark eller Amager Strandpark, vil dog kræve godkendelse af hen-

syn til Fuglebeskyttelsesområdet og Habitatområdet, som inkluderer Kalvebo-

derne. Anlægsomkostningen skønnes til et niveau på omkring 10 mio. kr. 
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Figur 5.6 Anlæg af et dige (mørkegrøn streg) og bagvedliggende lagune mellem Kalvebod-
broen og Hvidovre Lystbådehavn. Det grønne skraverede område er lagunen. De lyseblå 
streger er det overordnede cykelstisystem (nuværende + fremtidig). Den røde streg er mu-
ren langs Langhøjskolen og Langhøjparken, som vil blive overflødig, hvis det fremskudte dige 
anlægges. 

 

5.4 Lodsparken og Kystagerparken 

Strækningen fra Hvidovre Lystbådehavn til udløbet af Harrestrup Å er lettere 

at kystsikre. Anlæg af et dige i kote 3,0 m, vil kræve i størrelsesorden 14.800 

m3 jord. Dette tal er baseret på et dige med en kronebredde på 3,2 m, anlæg 

af siderne med en hældning på 1:2 en længde på 2.200 m samt en ud-

gangskote på 1,8 m. Dvs. i gennemsnit skal terrænet forhøjes ca. 1,2 m, men 

dette tal varierer fra 0 til mere end 2 m. Anlægsprisen anslås at være i størrel-

sesorden 100 kr/m3, dvs. omkring 1,5 millioner kr.  

 

Et forslag til løsning af kystsikringsproblemet kunne være at forhøje områder-

ne ved det nuværende stisystem i Kystagerparken og Lodsparken, således at 

terrænet kommer op i kote 3,0 m, jf. Figur 5.7. Dette vil med stor sandsynlig-

hed forhindre oversvømmelser selv med en fremtidig stigning i middelvand-

standen, jf. diskussion i Kapitel 4. 
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Figur 5.7 Profiltegninger af et snit gennem Kystagerparken. Øverst: I dag. Nederst: Forslag 
til en kombineret løsning af et dige og cykel- og gangsti. Bemærk, at der er overdrevet med 
en faktor fem i højden. 

 

En forhøjning af terrænet ved Lodsparken ville tage udsigten for de huse, der 

ligger i første række på Hvidovre Strandvej, hvis diget blev placeret på den 

vestligste cykelsti gennem parken. I stedet foreslås det at anlægge diget ved 

den østlige cykelsti tættere ved kysten. Diget bliver til gengæld ca. 400 m 

længere, men til gengæld vil det virke mindre skæmmende i landskabet. 

 

Ved Kystagerparken vil et dige ikke virke skæmmende eller tage udsigten idet 

bevoksning af træer og buske i forvejen tager udsigten for husene på Søndre 

Kystagervej. Et forslag til placering af diget ved Lodsparken og Kystagerpar-

ken fremgår af Figur 5.8. Forhøjningen/diget vil have forbindelse med kælke-

bakken ”Bjerget” ved Nordre Kystagervej. 
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Figur 5.8 Forslag til placering af dige ved Lodsparken og Kystagerparken. 

 

Ud for Hvidovre Lystbådehavn vil det være vanskeligt at føre et dige gennem 

terrænet uden at det går ud over adgang til havnen. Dette vil kunne løses ved 

at anlægge en mur svarende til muren ved Langhøjskolen. Muren kan evt. be-

plantes, så den ikke fremstår som en grim ”Berlin-mur”. Muren vil skulle have 

en overkant i kote 3,0 m og føres hen til de eventuelle diger på begge sider af 

havnen. Adgang til havnen kan f.eks. sikres gennem en port, der kan lukkes 

ved høj vandstand i Kalveboderne. 

 

Et forslag til anlæg af en mur fremgår af Figur 5.9. Sikringen af Hvidovre Lyst-

bådehavn bør i øvrigt tilpasses de andre tiltag beskrevet i /5/. I det oven-

nævnte eksempel er bygningerne på havnen ikke sikret mod forhøjet vand-

stand. Det kan derfor overvejes andre løsninger f.eks. mur med passagemu-

lighed tæt ved havnekajen eventuelt udformet som flytbare lodrette stolper og 

planker der kan opstilles i kritiske situationer. Løsningerne er ikke prissat, men 

vurderes at være realisable for under 1 mio. kr. 
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Figur 5.9 Mulig udformning til sikring af baglandet ved Hvidovre Lystbådehavn: En mur (rød 
streg) med forbindelse til de foreslåede diger syd og nord for havnen. Dette forslag sikrer dog 
ikke selve havnearealet og havnebygningerne. En alternativ løsning med beskyttelse (mur) 
tæt ved havnekajen bør overvejes.  

 

5.5 Harrestrup Å 

Strækningen langs Harrestrup Å kan f.eks. sikres ved anlæg af et beskyttede 

dige langs den vestlige kant af Vigerslevparken. Anlægges et dige med en kote 

på 3,0 m som en naturlig del af den nuværende bevoksning, kan den sydligste 

del af Vigerslevparken anvendes som et åbent ”forsinkelsesbassin” for de 

vandmasser, som overskrider det nuværende dige langs Harrestrup Å. Dette 

areal er ejet af Københavns Kommune og benyttes i dag til boldbaner. Et for-

slag til hvordan Vigerslevparken kunne se ud i fremtiden ses på Figur 5.10. 

 

Et evt. forsinkelsesbassin kan dog kun anlægges syd for Risbjerggårds Allé, 

idet der ligger en kloakpumpestation umiddelbart nord for stien, der ligger i 

forlængelse af Risbjerggårds Allé, jf. Figur 5.11. Desuden påtænker kloakfor-

syningen at anlægge et regnvandsbassin nord for Risbjerggårds Allé. Derved 

får det føromtalte forsinkelsesbassin syd for Risbjerggårds Allé kun et volumen 

på omkring 16-17.000 m3, hvilket med en vandføring i Harrestrup Å på 5,5 

m3/s vil blive fyldt op på under en time. Det er derfor tvivlsomt, om det er 

hensigtsmæssigt at oversvømme boldbanerne for at forsinke en oversvømmel-

se mindre end en time. I stedet bør det overvejes at forhøje det nuværende 

dige langs Harrestrup Å til kote 3,0 m (den nuværende kote er ca. 1,5 m). 

Herved er Hvidovre Kommune sikret mod oversvømmelser fra Harrestrup Å, 

idet diget på den østlige side af Harrestrup Å kun er i ca. kote 2,5 m. 

 

Anlæg af et dige i kote 3,0 m vil kræve i størrelsesorden 15.400 m3 jord. Dette 

tal er baseret på et dige med en kronebredde på 3,2 m, anlæg af siderne med 

en hældning på 1:2 en længde på 1.650 m samt en udgangskote på 1,5 m. 

Dvs. i gennemsnit skal terrænet forhøjes ca. 1,5 m. Anlægsprisen anslås at 

være i størrelsesorden 100 kr/m3, dvs. omkring 1,5 millioner kr. Hertil kom-
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mer udgifter til genplantning af træer og buske. Et forslag til placering af diget 

er vist på Figur 5.11. 

 

 
 
Figur 5.10 Øverst: Nuværende forhold med en vandstand i Harrestrup Å i kote 0. Midterst: 
Nuværende forhold med en vandstand i Harrestrup Å i kote 2,0 m – Sydkærsvej og parcelhu-
sene vest for Sydkærsvej oversvømmes. Nederst: Forslag til udformning af dige langs Syd-
kærsvej. 
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Figur 5.11 Forslag til placering af dige langs Harrestrup Å. Den stiplede grønne streg marke-
rer digets placering, såfremt boldbanerne ønskes beskyttet. Den røde cirkel markerer en klo-
akpumpestation. 

 

5.6 Højvandslukke ved Kalvebodbroen 

Som et meget vidtgående alternativ til de ovennævnte løsninger kunne der i 

stedet anlægges højvandslukke eller sluse i forbindelse med Kalvebodbroens 

to gennemløb ved Sorterende og Kalvebodløbet. Dette forslag er dog kun rele-

vant såfremt Københavns Havn ligeledes anlægger en højvandslukke i indsej-

lingen til Københavns Havn eller at gennemstrømningen ved Sjællandsbroen 

reguleres. 

 

Såfremt både Sorterende (bredde: 110 m) og Kalvebodløbet (bredde: 120 m) 

skal have en nogenlunde uændret gennemstrømning skal der etableres en 

form for lukke anordning på begge løb. Udgiften vurderes at være > 500 mio. 

kr.  

 

En billigere løsning – formodentlig af størrelsen et par hundrede millioner kr - 

vil være at lukke det ene løb permanent f.eks. Sorterende med en dæmning 

og indsnævre Kalvebodløbets to modsat rettede sejlrender á 35 m til én relativ 

smal slusegennemløb (bredde 10-15 m), der tillader småskibe og lystbåde at 

passere uhindret under normale vandstande dog med restriktioner på hastig-

heder og med gennemsejlingsregulering. Denne løsning vil reducere vandud-

vekslingen i Kalveboderne og formodentlig medføre en forringet vandkvalitet. 

 

Forslaget vil overflødiggøre kystsikringer i Kalveboderne under antagelse af at 

Københavns Havn også gennemfører højvandslukke. Til en vis grad sikres om-

råderne vest for Harrestrup Å mod oversvømmelse. 
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5.7 Sammenfatning af løsningsmuligheder 

Det nuværende terræn langs Hvidovres kyster tilsiger at der vil ske begynden-

de skader på ejendomme såfremt vandstanden i Kalveboderne stiger til kote 

1,0 - 1,5 m og med betydende skader ved vandstande over 1,5 m.  

 

Ved vandstande op mod 3 m – som er niveauet ved stormfloden i 1872 - vil 

omkring 850 ejendomme i Hvidovre Kommune blive berørt. Med de forventede 

vandstandsstigninger i det 2100 århundrede svarer det til en 100 års hændel-

se. 

 

En kystsikring op til kote 3 m langs Hvidovre kommunes kyster vil være mulig 

og realiserbar inden for et overslagsmæssigt anlægsbudget på omkring 5 – 15 

mio. kr. Den højeste anlægsomkostning vil være ved et valg af fremskudt di-

ge. 

 

Et alternativ med højvandslukker ved gennemsejlingen under Kalvebodbroen 

vil anlægsmæssigt være flere størrelsesordener dyrere og kun relevant, hvis 

en tilsvarende højvandslukke etableres ved Sjællandsbroen eller i Københavns 

Havn. 
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6 Sammenfattende konklusion 

I denne rapport er der foretaget en vurdering af terrænforholdene i den kyst-

nære del af Hvidovre Kommune, der vender ud til Kalveboderne og Harrestrup 

Å. Der er givet en række forslag til kystsikring, der skal sikre kommunen mod 

oversvømmelse i dag og i fremtiden. Løsningerne er alene tænkt som idéskit-

ser der kan give grundlag for efterfølgende planlægning og detaljering. 

 

Hvidovre Kommune kan vælge flere strategier. En kunne f.eks. være ikke at 

etablere yderligere kystsikring end der er i dag. Dette vil uden tvivl resultere i 

hyppigere oversvømmelser i fremtiden. Vandstande på omkring 1,5 m i Kalve-

boderne (hvilket ca. svarer til en 50-årshændelse i dag) vil forårsage over-

svømmelse af en del parcelhuse. Lægges en stigning i middelvandstanden på 

f.eks. 0,5 m frem til år 2100, vil en 50-årshændelse måske give en vandstand 

på omkring 2,0 m i Kalveboderne. Figurer af de vanddækkende arealer ved en 

vandstand på 2,0 m viser store oversvømmede arealer. 

 

En anden strategi kunne være at kystsikre strækningen fra Harrestrup Å til 

Kalvebodmotorvejen mod vandstande op til 3,0 m (som den sydlige del af 

kommunen). Dette vil med meget stor sandsynlighed fremtidssikre kommunen 

mod oversvømmelse frem til år 2100. Det vil indebære en anlægsomkostning 

på 5-15 mio.kr og som vil kræve indgreb i miljøbeskyttede eller fredede områ-

der og/eller hos grundejere. 

 

En tredje strategi kunne være at sikre kyststrækningen løbende, således, at 

der inden for de næste par år etableres kystsikring mod vandstande i Kalvebo-

derne på op til 2,0 m. Kystdirektoratet anbefaler som minimum at kystsikre 

mod 50-årshændelser, dvs. der skal som minimum sikres mod vandstande på 

1,5 m (hvis der ikke tages hensyn til en fremtidig stigende middelvandstand). 

Når/hvis klimaændringerne er slået igennem om 20-50 år, kan det til den tid 

overvejes, om der skal kystsikres med yderligere en meter, så der sikres mod 

vandstande på op til 3,0 m. Denne løsning er billigere her og nu, men vil uden 

tvivl være dyrere på længere sigt, hvis der skal kystsikres af flere omgange. 

Denne løsning vil også kræve indgreb i miljøbeskyttede områder og/eller berø-

re grundejere. Til gengæld vil denne løsning lettere kunne tilpasses kommu-

nens øvrige anlægsprojekter i kystzonen. 

 

Strækningen langs Harrestrup Å og ud for Kystagerparken og Lodsparken er 

umiddelbart de steder, hvor det er lettest at kystsikre mod oversvømmelser. 

Desværre giver det kun ringe beskyttelse, hvis der ikke samtidig etableres 

kystbeskyttelse på den sydligste del fra Langhøjskolen til Hvidovre Lystbåde-

havn. Det er nemlig på den sydlige strækning, at terrænet er lavest og derfor 

vigtigst at kystsikre. Ellers vil vandet blot kunne strømme ind bag Lodsparken 

og Kystagerparken og oversvømme områderne vest for de to parkområder. 
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