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   KYSTBESKYTTELSE OG STORMFLODSSIKRING  

 

BÆREDYGTIG KYSTSIKRING DER UNDERSTØTTER 
DET GODE LIV VED KYSTEN 

 

 
Kystlinje, Nordsjælland 

 

Kystsikring med fokus på bæredygtighed er en effektiv 
måde at bibeholde det gode liv ved kysten samtidig 
med, at man beskytter imod stormflod. 
 

Swecos Kyst & Klima team består af dedikerede eksperter indenfor 

blandt andet klimatilpasning, kystmorfologi, numerisk modellering, 

vandbygning, bæredygtighed og myndighedsgodkendelse. Det 

betyder, at vi kan varetage hele processen indenfor sikring af vores 

kyster – fra formulering af behov og visioner til interessentinvolvering, 

design, projektering og udførelse. Vores referencer dækker opgaver 

for private, vand- og digelaug, kommuner, regioner og 

forsyningsvirksomheder samt havne og nationale myndigheder. Dertil 

har vi bred international erfaring fra store kyst- og 

klimasikringsprojekter i bl.a. Sverige, Holland, Indonesien, Vietnam, 

m.fl. Med en helhedsorienteret og styret indsats – og med afsæt i 

vores mangeårige erfaring – skaber vi rammerne for at gå fra vision til 

virkelighed, fra plan til handling. Vi ved, at kystsikring er en tværfaglig 

opgave, som ofte kræver regionalt samarbejde på tværs af 

organisationer, borgere, investorer og myndigheder for, at sikringen 

af kysten bliver robust og bæredygtig. Derfor arbejder vi indgående 

med interessentinddragelse, fordelingsnøgler og risikobaseret design 

for at sikre et ligeligt og teknisk velfunderet projektforslag. 

 

TÆT DIALOG – SÅDAN ARBEJDER VI 

Vores løsninger og projekter er ligeså forskellige, som de områder vi 

arbejder i, og vi ved, at de bedste kystsikrings- og 

klimatilpasningsprojekter er fremkommet i samskabelse med de 

mennesker og organisationer, som vi arbejder for. Derfor arbejder vi altid 

tæt og engageret sammen med vores kunder fra start til slut – uanset om 

der er tale om en afgrænset kyststrækning, der har konkrete udfordringer 

med erosion, oversvømmelse, drift og vedligehold eller overordnede strategi, 

plan-, design- og projekteringsopgaver – så kræver al god rådgivning 

samarbejde og fælles opgaveforståelse for at blive en succes. 

 

HOS SWECO GØR VI BÆREDYGTIGHED KONKRET 

Hos Sweco er målet at skabe en bæredygtig udvikling af kysten. Til det formål 

har vi udviklet et konkret redskab, vi bruger i vores projektering og design.  Et 

Evaluerings værktøj til Bæredygtig Infrastruktur, ”EBI”. Værktøjet tydeliggør, 

hvordan CO2 belastningen i et projekt kan reduceres, og hvilke økonomiske 

omkostninger der er forbundet med at opnå besparelserne. Samtidig indgår 

vurderinger af indvirkning på biodiversitet, genanvendelighed og trafikgener 

ved forskellige løsninger i vores evaluering.   
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   KYSTSIKRING OG KLIMATILPASNING  

 

FÅ KORTLAGT DINE RICISI OG OPTIMÉR VÆRDIEN 
AF DINE INVESTERINGER 
 

 
Modelleret højvande under Stormen Bodil i 2013 

 

Vellykket klimatilpasning ved kysten kræver, at man 
kender sin risiko. En screening af kyststrækninger og 
bagland kan derfor give vigtig indsigt i, hvor det er 
mest hensigtsmæssigt at investere i kystsikring. 
 

Sweco besidder viden om historiske stormfloder siden år 1200 samt 

detaljeret viden om stormfloder de seneste 40 år i og omkring 

Danmark. Data herfor er indeholdt i Swecos state-of-the-art regionale 

hydrauliske modeller, som dækker både Nordsøen, Indre Danske 

Farvande og Det Baltiske Hav. Med disse modeller kan vi udtale os 

nøjagtigt om historiske stormfloder og undersøge effekten af 

kystsikrings- og klimatilpasningsplaner eller nye bygværker som fx 

skybrudstunneller, udløb, sluser, nybyggeri eller havneudvidelser. 

Med den viden kan vi udarbejde konkrete løsningskataloger og 

foretage konkrete risikovurderinger af disse. Foruden højvande 

indeholder modellen også bølgeforhold, som kan bruges til at vise 

nøjagtige bølgeoverskyl ved havne og langs kyster. 

 

VANDKVALITET OG SEDIMENTATION VURDERES 

Foruden vurdering af stormfloder kan vi med vores hydrauliske modeller 

vurdere ændring i vandkvalitet som følge af nye bygværker og ændrede 

kyststrækninger samt finde løsninger til at håndtere den naturlige 

sedimentation i sejlrender, ved indsejling til havne og langs kysten. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
MILJØKONSEKVENSVURDERING, SCREENING OG 
MILJØGODKENDELSER 

Klimatilpasningsprojekter involverer oftest miljøgodkendelser og 

screening for VVM-pligt. For at sikre en projektgennemførelse uden 

overraskelser er det vigtigt at have en fagligt stærk rådgiver, som kan 

understøtte hele processen fra vision, design, projektering 

myndighedsansøgning og til gennemførelse.  Kernen i Swecos forretning 

er imødekommenhed og engagerede medarbejdere med anerkendt 

ekspertise, som står klar til at håndtere denne proces fra start til slut. 

 

RISIKOVURDERING SOM BESLUTNINGGRUNDLAG 

Risikovurderinger anvendes altid som et integreret værktøj i Swecos 

arbejde og bruges til at styre processen og sikre at effektive løsninger 

prioriteres, så den optimale investering opnås. Således sammenholdes fx 

anlægsoverslag med komplekse risici baseret på ekspertise indenfor 

statistik, beredskab og forsikring, ligesom Swecos regionale numeriske 

modeller altid anvendes for at finde den mest robuste og bæredygtige 

løsning. 
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   KYSTSIKRING OG KLIMATILPASNING  

 

 

VI TILBYDER PROFESSIONEL OG HOLISTISK 
BYGHERRERÅDGIVNING 

 

 
Den Blå Kant, Svendborg Havn 

 

I disse år er der i højere grad behov for at kunne 
håndtere øgede vandmængder fra både regn, 
grundvand og havvand. Derfor har vi i Sweco integreret 
klimasikring i alle vores projekter. I særdeleshed i 
projekter vedrørende havne og kystområder. 
 

Vi har specialister fordelt over hele Danmark, der kan vurdere og 

håndtere klima- og kysttekniske processer med et godt overblik for at 

skabe omkostningseffektive helhedsløsninger. I vores rådgivning har 

vi fokus på en helhedsorienteret tilgang, og vi har stor indsigt i 

håndtering af administrationsgrundlag for lovgivningen omkring 

kystbeskyttelse. 

 

TÆT DIALOG OG IMØDEKOMMENDE RÅDGIVNING 

Med Sweco får du den mest imødekommende og engagerede partner 

med anerkendt ekspertise. Det betyder, at vi altid tager telefonen når du 

ringer og altid bliver taget hånd om. Som Europas største rådgiver 

besidder vi erfaring indenfor alle fagdiscipliner, så uanset hvilken 

problemstilling vores kunder stiller os, kan vi løse den. 

 
INTERESSENTINDDRAGELSE OG KOMMUNIKATION 

I tæt samarbejde med vores uddannede facilitatorer og 

kommunikationsmedarbejdere, kan Sweco tilbyde effektiv 

interessenthåndtering, workshops og dialogmøder. Det er en vigtig 

hjørnesten ikke mindst i et komplekst område som klimatilpasning og 

kystbeskyttelse, hvor interessenters og myndigheders accept af projektet 

er altafgørende for succes. 

 

FAIR FINANSIERINGSMODEL 

Vi ved, at finansiering af klimasikring ofte kan være en lige så stor opgave 

og, at det kan være lige så komplekst at finde en fair fordelingsmodel 

som at finde den rigtige tekniske løsning.  For at sikre effektive og 

bæredygtige løsninger er det ofte nødvendigt at tænke multifunktionelt 

således, at et stormflodsdige fx også kan anvendes som vej.  

Samtidig respekterer vand ikke kommunegrænser, og det er ikke altid 

tydeligt, hvor finansieringen skal komme fra, hvis vandet fx kommer ind 

fra naboen. Ud fra en lokal risikovurdering kan vi bistå med at danne en 

pragmatisk, fair og objektiv fordelingsnøgle, hvor alle interessenter bliver 

tilgodeset.
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   KYSTSIKRING OG KLIMATILPASNING  

 

 

FÅ DEN KOMPLETTE DIGITALE LØSNING DER ER 
NEM AT BRUGE OG GIVER OVERBLIK 

 
Lindenborg Å 

 

Sweco er markedsledende leverandør af Web-GIS med 
mere end 20 års erfaring. Vi er leverandør af 
langtidsholdbare totalløsninger og tilbyder også at stå 
for drift og vedligehold af løsningen. Også 
klimatilpasningen kan indtænkes her. 
 

Geografiske Informationssystemer (GIS) bruges til at skaffe, 

bearbejde, analysere og præsentere geografisk information. GIS er en 

god hjælp til at effektivisere arbejdsgange og skabe overblik over ofte 

store datamængder. GIS er allerede et meget anvendt redskab til 

opgaveløsninger indenfor både planlægning, sagsbehandling, drift og 

vedligeholdelse samt til kommunikation i borgerrettede løsninger. 

 

GIS-PLATFORM DER UNDERSTØTTER KLIMATILPASNING 

Spatial Suite er Swecos komplette webbaserede GIS-løsning til 

internet og intranet. Spatial Suite er førende i Danmark og Sverige og 

anvendes som platform for en lang række kommuner, 

forsyningsvirksomheder, styrelser og private virksomheder. 

 

Platformen kan tilpasses individuelle ønsker og relevant data i forhold til 

kystsikring og klimatilpasning som fx DMI’s Klimaatlas, Kystdirektoratets 

Kystatlas samt nationale risikovurderinger, som integreres i løsningen. 

Spatial Suite kan hermed anvendes både som et internt værktøj blandt 

medarbejdere eller som informationsplatform til borgere og øvrige 

interessenter. 

 

SYNLIGE RESULTATER AF INDSATS 

Screeninger af kyststrækninger, risikovurderinger, bygværker og 

igangværende projekter kan let tilføjes til Spatial Suite. På den måde kan 

platformen tilpasses netop jeres behov og samle al GIS data ét centralt 

sted. Herfra er det nemt at tilpasse den løbende udvikling i fx kystsikring, 

efterhånden som handlingsplaner for klimatilpasning gennemføres.  

 

MØD BORGERNE DÉR HVOR DE ER 

Spatial Suite kan også bruges som kommunikationsværktøj – fx når en 

borger ønsker at ansøge om tilladelse til kystsikring. Kyststrækninger med 

igangværende kystsikringsprojekter kan annonceres direkte på 

platformen således, at borgere og andre interessenter har fuldt overblik 

over, hvad der foregår i kommunen. Det kan være med til at reducere 

unødig og ineffektiv kommunikation og spare medarbejderes tid.
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OLIVER RIES 
Teamleder Kyst og Klima 

Tlf. +45 51 36 22 55 

oliver.ries@sweco.dk 

 

 NIKLAS JENSEN 
Projektleder, Salg 

Tlf. +45 28 78 35 53 

niklas.jensen@sweco.dk 

 

 

 

 
LOTTE MELDGAARD PEDERSEN 
Senior Projektleder, Senior specialist 

Tlf. +45 21 45 25 47 

lottemeldgaard.pedersen@sweco.dk  

 AUGUST OLRIK 
Kystingeniør 

Tlf. +45 53 72 15 44 

august.olrik@sweco.dk 

 

 

 

 
ANDERS VISSING PEDERSEN 
Kystingeniør 

Tlf. +45 53 72 10 17 

andersvissing.pedersen@sweco.dk 

 PER KOFOED RASMUSSEN 
Senior hydrauliker 

Tlf. +45 27 23 68 90 

perkofoed.rasmussen@sweco.dk  

 

 

 

LARS BÜLOW JØRGENSEN 
Vindekspert 

Tlf. +45  27 23 64 14  
larsbulow.jorgensen@sweco.dk 

 ANDERS HELKJÆR 

Senior kystspecialist 

Tlf. +45 27 23 44 13 

anders.helkjaer@sweco.dk 
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HELGE GRAVESEN 
Ekspert i kyst og klima 

Tlf. +45 27 23 63 28 

helge.gravesen@sweco.dk 

 

 MAGNUS MARIBO 
Kystingeniør 

Tlf. +45 50 91 97 18 

magnus.maribo@sweco.dk  

   

    

 

  

MATHIAS KIRK 
Kystingeniør 

Tlf. +45 53 72 19 04 

mathias.kirk@sweco.dk  
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