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Projekt Strøby Egede og Vandet

Præsentation for grundejerforeninger d. 18. januar 2022

Mødet starter kl. 19….



Orienteringsmøde 18. januar 2022

Formål med mødet: 

• at orientere om projektet 
og processen 

• at givemulighed for at 
komme med input til 
projektet og processen

• at få nedsat en 
følgegruppe på 6-8 
personer. 
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Tid Emne

19:00 Velkomst & program 
Indledende præsentation om projektet
Spørgsmål & kommentarer

19:20 Status på projektet
• Risikobilledet
• Opsamling fra scenarieværkstedet 
• Hvad rådgiverne arbejder videre med

Spørgsmål & kommentarer

19:55 Den videre proces
• Den overordnet proces 
• Heldagsborgermøde søndag den 27. 

marts 2022

Spørgsmål & kommentarer

20:15 Følgegruppe 

20:30 Afslutning på mødet
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Oversvømmelsestruede områder
Vanddybde ved en 1872-stormflod i dag

Kystdirektoratet – Kystplanlægger



Beregnet årlig skadesrisiko for oversvømmelse 
(Kilde Kystplanlægger)

januar 2022 – stevns kommune 5

4.520.000 kr.

1.280.000 kr.

400.000 kr.

6.200.000 kr./år

Samlet skade ved én 
100-års hændelse, 
ca. 145. mio. kr. 



Strøby Egede - jordartskort 
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Højde på kystbeskyttelse
ved 100-års hændelse i 2020- 1,90 m
(svarer til 50-års hændelse 2070 – standard designhændelse for oversvømmelse)

Kote på kystbeskyttelse uden sandfordring
3,0 m

2,6 m

Med sandfodring til kote 1,5 
kan skråningsbeskyttelsen 
være ca. 40 cm lavere.

Beregnet højde af 
kystbeskyttelsen

Foran 
huse

Foran 
vej/grund

Kun hård 
skråningsbeskyttelse

3,0 m 2,6 m 

Skråningsbeskyttelse 
med sandfodring til 
kote 1,5

2,6 m 2,1 m

Skråningsbeskyttelse 
med sandfodring til 
kote 2,0

2,3 m 2,0 m 
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IPCC – forventede global havstigning



Pitchmøder januar 2021 9

Projektets faser

Projektet løber fra september 2021 til december 2022. Projektet er inddelt i 
følgende overordnede faser:
Fase 1

Borger - og interessentinddragelse, information og interviewrunder
Scenarieværksted den 28/11/2021

Fase 2
Idéoplæg / løsningsmuligheder
Tekniske og økonomiske analyser og undersøgelser af rådgiverteamet

Fase 3
Onlinemøder, fysiske installationer, tekniske analyser
Heldagsborgermøde (27. marts 2022) – oplæg, prioriteringer og vægtninger

Fase 4
Oplæg/udkast til vision og strategi
Temadrøftelse i kommunalbestyrelsen (maj 2022)

Fase 5
Formel høring af vision/strategien (efteråret 2022)
Vedtagelse af vision/strategi (december 2022)
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Formål med projektet: Strøby Egede og Vandet

Formål:
• At nå frem til – og få vedtaget en langsigtet vision og strategi for 

Strøby Egedes håndtering af erosion, risiko for oversvømmelse og 
stigende vand (havet og åen 

Målet er:
• At udviklingsplanen bygger oven på den eksisterende 

udviklingsplan – og samtænker behovet for kystbeskyttelse med 
byens udvikling og naturpark for ådalen.

• Strategien skal være faseopdelt/adaptiv.

• Strategien skal understøttes af bud på 
finansierings- og bidragsmodeller og 
vurdering af den tekniske 
gennemførlighed.
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Spørgsmål til projektets formål

Visualisering af 100-års stormflod til kote 1,9 m i 2020
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Status på projektet

• Visualiseringer af risikoen for oversvømmelse

• Opsamling fra scenarieværkstedet v/Teknologirådet

• Hvad rådgiverne arbejder videre med v/Schønherr

• Spørgsmål & kommentarer
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Opsamling fra scenarieværkstedet



4 scenarier i scenariedokumentet
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Opsamling fra scenarieværkstedet

”Klima- og kystbeskyttelsen i Strøby Egede skal tænkes i 
realiserbare løsninger, der over tid kan udbygges i takt med at 
klimaforandringerne tager til. 
Deltagerne ved scenarieværkstedet ønsker løsninger, der kan 
bidrage til at Strøby Egede udvikler sig som en levende by 
med let adgang til kyst, å og strand. 
Deltagerne ved scenarieværkstedet ønsker sig en by med 
attraktive rekreative faciliteter og adgang til rige 
naturoplevelser. Klimatilpasningen skal bevare og bygge på 
byens eksisterende værdier og fortrinsvis bygge på 
naturbaserede løsninger. 
Man ønsker sig, at man i udviklingsprocessen indarbejder 
løsninger, der kan løfte de trafikale udfordringer i byen og 
bidrage til at sikre tryg bevægelighed hvor fred og ro og sikker 
færdsel er sat i centrum. 
Endelig ønsker man at klimatilpasningen skal realiseres via en 
fælles økonomisk model som sikrer at alle borgere og 
grundejere i Strøby Egede kan gå fremtiden i møde med 
tryghed or ro i sindet.”
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Spørgsmål og kommentarer til de løsninger, der 
undersøges nærmere 

Visualisering af 100-års stormflod til kote 1,9 m i 2020
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Den videre proces

• Politisk behandling på PMT – primo marts

• Heldags borgermøde den 27. marts 2022
(onlinemøde, markeringer på lygtepæle og plancher på 
biblioteket forud for borgermødet)

• Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen (maj 2022)

• Følgegruppemøder

• Oplæg til strategi – politisk behandling aug-sep 2022

• Offentlig høring af strategien efterår 2022

• Tilretning

• Forventet vedtagelse december 2022

• Ansøgning til staten om tilskud til projekt (sept. 2022)
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Borgermødet den 27. marts 2022

Alle får mulighed for at deltage

Heldagsborgermødet varer fra kl. 9-16

Forventning om tilmelding – tilmeldte får tilsendt materiale

Materialet indeholder løsningsforslag udarbejdet med afsæt i scenarieværkstedet 
anbefalinger.

Ved selve workshoppen vil deltagerne arbejde i grupper á 5-7 personer. Grupperne vil 
være tilstræbt blandet, således at dialogen kan åbne op for divergerende 
synspunkter og give plads til at se på løsningsforslagene fra forskellige vinkler. 

I løbet af dagen vil der være præsentationer af alle løsningsforslag

Deltagerne arbejder i grupper med alle løsningsforslag og vurderer hvert enkelt forslag

Bordformænd samler op fra hver gruppe. 

Teknologirådet samler materialet og bringer konklusionerne videre til rådgiver teamet 
(og senere til politisk behandling)

Sted: Strøby Hallen.
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Spørgsmål og kommentarer til processen

Visualisering af 100-års stormflod til kote 1,9 m i 2020
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Følgegruppe

Behov for følgegruppe på 6-8 personer.

Hvem vil?

Hvem skal repræsentere jer?


