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Hovedstadens Beredskabs bestyrelse orienteres om status på analyse af behov for

dæmningskapacitet. Analysen blev igangsæt efter stormfloden i januar 2017 jævnfør

orienteringen herom på bestyrelsesmødet den 26. april 2017. Bestyrelsen gives med

nærværende punkt en orientering om status på analysearbejdet.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab råder over 700 m 60 cm twin tubes og 500 m 125 cm twin

tubes med tilhørende konsoller. I forlængelse af stormfloden den 4. januar 2017 blev

kapaciteten fordoblet jf. den beslutning, der efterfølgende blev truffet på

bestyrelsesmødet den 26. april 2017. Dvs. at den samlede kapacitet når op på 1,4 km 60

cm twin tubes og 1 km 125 cm twin tubes, når det supplerende dæmningsmateriel er

operativt i marts 2018.

Hovedstadens Beredskab har afholdt workshops i de berørte kommuner (Hvidovre,

Brøndby, Dragør og København) i efteråret 2017, for i samarbejde med kommunerne at

gennemføre analyser af nødvendig dæmningskapacitet ved oversvømmelsesscenarier

(stormflod, skybrud m.m).

Hovedstadens Beredskab vurderer ud fra de foreløbige analyser, at der på nuværende

tidspunkt ikke er behov for yderligere anskaffelse af dæmningsmateriel hos

Hovedstadens Beredskab.

Københavns Kommune og Hvidovre Kommune har imidlertid endnu ikke afsluttet deres

arbejde med analyse af nødvendigt dæmningskapacitet. Inden der foreligger en endelig

konklusion fra disse kommuner, kan der ikke for nuværende træffes en beslutning om

dæmningskapaciteten i Hovedstadens Beredskab er tilstrækkelig i forhold til

håndteringen af fremtidige oversvømmelsesscenarier.

Afhængig af ressourceallokeringen i kommunerne forventes det, at Hovedstadens

Beredskab i løbet af foråret 2018 kan gennemføre en afsluttende workshop for alle

kommunerne, hvor det samlede behov for klimamateriel bliver afdækket og

koordineret.

Gennemgang af de enkelte kommuners behov:



Hovedstadens Beredskab står for afholdelse af workshops og koordinering af de

enkeltes kommuners behov.

Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune har udpeget de områder, som kan udgøre en trussel for kommunen

i tilfælde af oversvømmelse. Udpegningen er bl.a. sket ved anvendelse af Scalgo Live,

som er et digitalt værktøj, der kan analysere og visualisere risiko for oversvømmelser

ved ekstreme nedbørshændelser og stormflod. Hvidovre Kommune undersøger

muligheden for forbedringer ved at forhøje diger/ dæmninger og en mekanisk aflukning

ved sluserne til Københavns havn. Hovedstadens Beredskab indgår i dette arbejde.

Der foreligger ud fra analysen ikke nogen klar beslutning om, hvor meget materiale der

ønskes i Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune afventer desuden den samlede

workshop, hvor alle berørte kommuner deltager.

Brøndby Kommune

Brøndby Kommune har ud fra egne erfaringer med tidligere hændelser ved særlige

vejrsituationer, med en enkelt undtagelse, ikke oplevet oversvømmelser af ejendomme

eller infrastruktur. Brøndby Kommune har på den baggrund samt ud fra internt

analysearbejde konkluderet, at der pt. ikke foreligger behov for planlægning og

iværksættelse af indsatser med Hovedstadens Beredskabs klimaudstyr (kraftige

pumper, mobile dæmninger, sandsække m.v.).

Dragør Kommune

Dragør har vedtaget en stormflodsplan i marts 2016. Af planen fremgår det bl.a., at

Dragør Kommune forventer, at Hovedstadens Beredskab kan iværksætte beskyttelse af

museumsbygningen, der ligger ved havnen, mod vandindtrængning hele vejen rundt

om bygningen. F.eks. med 150 m 60 cm twin tube. Desuden har Dragør Kommune

tilkendegivet, at der behov for hjælp til etablering af sandsækkestation ved udsatte

steder på Sydstranden.

På baggrund af erfaringerne fra stormflod i januar 2017 har Dragør Kommune udført en

række kyst- og dæmningsforbedrende tiltag på de strækninger, hvor vandstanden i

januar gav anledning til udfordringer, således at behovet for mobile dæmninger er

reduceret.

Hovedstadens Beredskab kan således dække Dragørs Kommunes behov med det

nuværende materiel.

Københavns Kommune

Københavns Kommune har i 2017 udarbejdet og vedtaget en stormflodsplan. Planen er

en analyse af, hvad Københavns Kommune kan forvente af udfordringer ved en evt.

stormflod. Hovedstaden Beredskabs materiel og kapacitet indgår ikke i planen.

I Københavns Kommune er udarbejdet ”Indsatsplan for oversvømmelse 2012”. Denne

skal revideres, da stormflodscenarier ikke er tilstrækkeligt beskrevet. Teknik- og



Miljøforvaltningen står for denne revision i tæt samarbejde med Hovedstadens

Beredskab. Af indsatsplanen vil det fremgå, hvilket materiel Københavns Kommune

forventer at anvende ved oversvømmelsesscenarier. Københavns Kommune har således

ikke afsluttet deres arbejde med analyse af nødvendigt dæmningskapacitet.

Beslutning i bestyrelsen den 17. januar 2018

Til orientering.
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