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1 Indledning og organisation
1.1 Indledning
1.1.1 Formål
At kommunen er forberedt på at kunne håndtere og imødegå en varslet stormflod.
Kommunens beredskabsplan for stormflod har derfor til formål at danne rammen
for en koordineret forebyggende og afværgende indsats i forhold til skadende
oversvømmelser under en højvandshændelse samt sikre den nødvendige interne
og eksterne kommunikation med myndigheder, virksomheder, borgere, politikere
osv.
1.1.2 Udgangspunkt
Beredskabsplanen er bygget op over disse fire kerneopgaver:


Aktivering og drift af krisestab, evt. med forudgående varslingsstab



Håndtering af informationer om krisen



Kommunikation



Operativ indsats

Krisestaben er omdrejningspunktet for den samlede indsats. Den skal iværksætte,
prioritere og koordinere kommunens indsats. Den ledes, organiseres og bemandes
afhængigt af den konkrete hændelse i overensstemmelse med beskrivelsen af krisestyringsstaben i den overordnede beredskabsplan1.
Da en højvandshændelse fra Køge Bugt som udgangspunkt vil omfatte flere kommuner forventes Østsjællands Beredskab (ØSB) og/eller politiet sideløbende at
etablere en koordinerende stab ”lokal beredskabsstab (LBS).
1.1.3 Afgrænsning
Tiltag op til en højvandshændelse på 2 m.
Ved hændelser/varslinger over havvandsniveau 2,0 meter vil Københavnsvej og
Strandvejen sandsynligvis blive oversvømmet og tiltag være omfattende og kræve
meget materiel samt evakuering m.v. Ved en sådan hændelse fremgår tiltag ikke
af denne plan, da de må tilpasses situationen, og hvad der kan fås af hjælp udefra
m.v. Beslutninger forventes her at blive taget af den kommunale krisestab (KKS),
den lokale beredskabsstab (LBS) og den nationale operative stab (NOST).
Tiltag omfatter ikke risikoen for forurening fra oplag m.v.
Tiltag er møntet på at sikre byområder mod oversvømmelser, mens tiltag i forhold
til at nedbringe risikoen for at forurening fra oplag eller depoter ikke er en del af
denne plan.

1

Køge Kommune 2013: Plan for forsat drift.
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1.2 Krisestyringsorganisation
Den kommunale krisestyringsorganisation består af:
1. en varslingsstab eller en
2. en krisestab, samt et antal støttefunktioner.
Varslingsstaben følger udviklingen af en hændelse og forbereder en evt. aktivering
af krisestaben. Krisestaben varetager kommunens overordnede indsats under en
hændelse og kan inddrage ressourcer fra afdelinger, enheder eller udpege enkeltpersoner. Derudover kan der her indgå eksterne myndigheder eller organisationer.
Den kommunale krisestab (KKS) er identisk med den kommunale krisetyreringsstab.
Den refererer til Byrådet og arbejdet foregår i samarbejde med den evt. nedsatte
tværgående krisestab ved ØSB og/eller politiet.
Direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen eller dennes stedfortræder har ansvaret
for ledelse af gruppen indtil indsatsen afblæses.
1.2.1 Varslingsstab
 Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen


Miljøchef



Chef for ETK



Repræsentant fra KLAR forsyning



Repræsentant for det kommunale beredskab



GIS teamleder



Logbogsfører fra Teknik- og Miljøforvaltningen



Informationschef

1.2.2 Krisestab
 Borgmester eller den udpegede politisk valgte stedfortræder2

2



Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF)2



Repræsentant fra det kommunale beredskab2



Miljøchef



Kommunikationschef eller udpeget stedfortræder



Chef for ETK, taktisk leder og evt. støttefunktioner derfra

Obligatorisk medlem i henhold til Køge Kommunens overordnede beredskabsplan
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Repræsentant fra KLAR forsyning



GIS teamleder



Logbogsfører fra Teknik- og Miljøforvaltningen

1.2.3 Krisestabens støttefunktioner og ad hoc-medlemmer
 Repræsentant fra den lokale politikreds


Repræsentant for kantine i forhold til forplejning



Rådhusfunktioner i forhold til adgangsforhold og mødebetjening



Samt andre som er relevante i forhold til hændelsens omfang og tidsforløb

Disse inddrages ud fra en vurdering af behovet for deres deltagelse i gruppen
og kan i fornødent omfang tilgå og afgå fra arbejdet.

Hvis det ikke er muligt for de nævnte personer at deltage i krisestaben, stiller
afdelinger og organisationer med relevante reserver.
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2 Aktivering og drift af kriseorganisationen
2.1 Modtagelse af varsler
Køge Kommune har indgået en varslingsaftale med Dansk Meteorologisk Institut
(DMI) og første varsel forventes at blive udsendt og dermed modtaget ca. 1,5
døgn før vandstanden i Køge Havn forventes at overstige 1,1 meter. Varslingen
går via telefonopkald til ETK.
Varslinger kan også tilgå kommunen fra vagtcentralen ved Østsjællands Beredskab
(ØSB). ØSB tager kontakt til kommunen – i arbejdstiden til Miljøafdelingen - udenfor arbejdstid til ETK’ s vagttelefon. Derudover kan ”uformelle” varslinger modtages tidligere til kommunen via bl.a. dagspresse, borgere, politi m.v.
På baggrund af den modtagne varsling m.v. beslutter direktøren for Teknik- og
Miljøforvaltningen eller dennes stedfortræder, hvornår og hvordan planen aktiveres.

2.2 Aktivering af varslingsstab og krisestab
Teknik- og Miljødirektør eller dennes stedfortræder - i det følgende benævnt stabschefen - tager initiativ til at iværksætte beredskabsplanen.
Ved varsel om forhøjet max. vandstand mellem 1,1 - 1,3 meter vurderer Teknikog Miljøforvaltningen udviklingen og risikoen for oversvømmelse i forhold til bølgeniveau, forventet afstrømning i vandløb fra landsiden m.v. Hvis vurderingen viser,
at der er risiko for skadende oversvømmelser, forelægges vurderingen til stabschefen. Hvis det ikke er muligt at foretage en vurdering, forelægges varslingen
direkte for stabschefen.
Stabschefen beslutter om der i første omgang skal etableres et varslingsberedskab
eller et kriseberedskab og krisestaben dermed skal samles og beslutte de videre tiltag.
Et varslingsberedskab forventes at være af kortere varighed, da den enten vil blive
nedlagt eller resultere i, at krisestaben aktiveres. Som udgangspunkt følger beslutningerne om stabens varighed, afløsning mv. planen for krisestaben.
Krisestaben aktiveres som udgangspunkt, når vandstanden i toppunktet forventes
at overstige 1,3 meter.
Aktivering af staben sker i praksis ved, at stabschefen indkalder til møde så hurtigt
som praktisk muligt – som regel i løbet af et par timer. På mødet besluttes de videre skridt.
Krisestaben nedsætter på første møde et sekretariat for hændelsen til varetagelse
at de interne opgaver såsom føring af logbog, bestilling af forplejning, mandskabsoversigt m.v.
Møderne holdes som udgangspunkt og i overensstemmelse med den overordnede
beredskabsplan1 i mødelokale 3 og 4 i det gamle rådhus. På dagen kan overvejes,
7
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om der er bedre egnede lokaler andetsteds. Mødelokalerne reserves til krisestabens arbejde, indtil den nedlægges.

Figur 1. Formel og uformel(stiblet) varslingslingskæde

Aktiveringstrin

Forudsætninger

1. Varslingsstab

Varslingsstaben aktiveres som udgangspunkt
ved en prognose fra DMI på en max. vandstand i Køge Havn over kote 1,1 meter, men
under 1,3 meter.

2. Krisestab

Beredskabsniveauet aktiveres ved varsling
fra DMI på en max. vandstand over kote 1,3
meter i Køge Havn eller en vurdering fra
varslingsstaben om, at der risiko for skadende oversvømmelser.

2.3 Gennemførelse af 1. stabsmøde
På 1. stabsmøde træffes beslutning om en række forhold på baggrund af det modtagne varsel.
Se dagsordensforslag i bilag 5.1
8
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2.4 Gennemførelse af efterfølgende stabsmøder
Deltagerkredsen fastlægges efter drøftelse på 1. stabsmøde. Møderne ledes af
stabschefen og gennemføres ud fra dagsorden for stabsmøder.
Se dagsordensforslag i bilag 5.2

2.5 Afløsning af stabsmedlemmerne
Ved længerevarende hændelser, hvor staben er i operationsberedskab, har stabschefen ansvaret for at vurdere, om der skal iværksættes afløsning af stabsmedlemmerne.
Som udgangspunkt skal der ske afløsning ca. for hver 12. time.
Staben indkalder afløserne, og fører en liste, hvoraf det fremgår, hvilke personer,
man har været i kontakt med, og hvornår de kan møde frem i staben. Afløsningen
foregår ved overlapning og personlig overlevering umiddelbart efter et stabsmøde
eller ”ude” i marken.

2.6 Nedlæggelse af staben
Når den akutte fase er overstået og eventuelt resterende opgaver kan overgå til
daglig drift, træffer stabschefen – efter drøftelse med stabens medlemmer – beslutning om nedlæggelse af staben.
En vigtig opgave er her at sikre en hurtig og effektiv oprydning af de afværgende
tiltag.
Derefter skal krisestaben som det sidste planlægge og gennemføre en erfaringsopsamling og evaluering af kommunens indsats og håndtering af hændelsen.

9
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3 Krisestabens opgaver
3.1 Overordnede opgave
1. at skabe overblik over situationen og dens forventede udvikling
2. at have overblik over og fremskaffe de til rådighedsværende anvendte og
potentielle ressourcer
3. at beslutte og iværksætte den operationelle indsats evt. i samarbejde med
andre involverede myndigheder
4. at sikre informationsudveksling mellem presse, borgere, politikere og andre
myndigheder
5. at være kommunens kontaktled til ØSB, politiet, nabokommuner og via politiet/ØSB til beredskabsstyrelsen.
6. At dokumentere krisestabens arbejde.

3.2 Overblik over situationen
For at sikre et højt og ensartet informationsniveau, der kan danne grundlag for
beslutninger i staben, skal der til hvert møde opstilles et situationsbillede, som opsummerer de væsentligste informationer om hændelsen.

3.3 Ressourcer
Staben skal løbende have et generelt overblik over disponerede og ikke-aktiverede
ressourcer i forhold til den iværksatte plan samt vurdere om der er brug for yderligere ressourcer i form af mandskab og materiel. Staben kan bevilge flere ressourcer samt anmode ØSB og politiet om nødvendig assistance.

3.4 Beslutninger om operationelle handlinger
Staben træffer beslutning om at iværksætte den operationelle indsats til forebyggelse og håndtering af hændelsen. Som udgangspunkt er det ETK, der står for at
gennemføre de konkrete operationelle tiltag i samarbejde med det kommunale beredskab.

3.5 Information
Staben skal sikre en gensidig informationsudveksling med det politiske niveau,
borgerne, pressen og andre myndigheder.
Derudover skal staben modtage information omkring hændelsens forventede forløb, de mulige operationelle og beredskabsmæssige tiltag og resultatet deraf.
Staben skal modtage og sende information fra og til:
10
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1. Politikere – så de er informeret om forløbet af selve hændelsen og er orienteret om krisestabens arbejde og beslutninger
2. Presse – såsom radio og fjernsyn, der har direkte mulighed for at videregive
information uden tidsforskydning til borgere
3. Presse – den skrevne, der kan få information via pressemeddelelser
4. Borgere via telefon, SMS og sociale medier, så de oplever tryghed og kan
handle rationelt på et oplyst grundlag

Uddybning af information til borgerne
Det er vigtigt, at der blive afsat ressourcer til at kunne levere en opdateret og direkte information til og fra borgere. Derved har borgerne mulighed for at være informeret om:
 hændelsen og dens forventede forløb.
 hvor der risiko for oversvømmelser.
 kommunens indsats.
 hvor det er nødvendigt at foretage en forebyggende indsats mod oversvømmelser.
 hvor de evt. kan hente materiel til at imødegå situationen.
Samtidig får krisestaben aktuel information tilbage fra borgerne.
Facebook, kommunens hjemmeside og Radio Køge blev anvendt med succes under
stormfloden den 4. januar 2017 ligesom kommunen etablerede en døgnåben ”hot
line”.

3.6 Kontaktled til andre myndigheder.
Staben skal være kontaktled til øvrige myndigheder, specielt politiet og ØSB samt
nabokommuner. Staben skal sikre gensidig informationsudveksling og videregive
information over den aktuelle status. Derudover skal staben anmode om nødvendig assistance og ressourcer.

3.7 Dokumentation
Krisestaben fører logbog over forløbet.
Væsentlige informationer og beslutninger skal fastholdes på skrift, så der er enighed om, og klarhed over, hvad og hvornår, der er tilgået information og tilsvarende hvornår og hvilke beslutninger krisestaben har truffet.
Efterfølgende kan logbogen anvendes som grundlag for evaluering af stabens og
andre myndigheders håndtering af hændelsen.
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4 Operationelle tiltagIntroduktion
I Køge Kommune har 11 km kystlinje, og adskillige vandløb, der kan blive påvirket
af en højvandshændelse og hvorfra en højvandshændelse i Køge Bugt kan forårsage en oversvømmelse. Tiltag i delplanen skal modvirke skadende oversvømmelser.
4.1.1 Opbygning
Delplanen er indledningsvis inddelt efter følgende vandstandsniveauer, varslet for
Køge Havn, DVR90:


Indtil 1,4 m



Indtil 1,6 m



Indtil 1,8 m



Indtil 2,0 m

Område

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3*

Niveau 4*

1,4 meter

1,6 meter

1,8 meter

2,0 meter

(x)

(x)

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

Område 1. Lagunen
Fra Skensved Å til udløbet
fra Skydebanegrøften ved
Værftsvej
Område 2. Midtbyen
Fra Skydebanegrøften til
syd for Sønder Havn
Område 3. Strandvejen
Fra Sønder Havn til Tryggevælde Å

X= indsats nødvendig, (X)=indsats overvejes og er beskrevet i planen ved næste
højdeniveau i planen. * Evakuering overvejes og samtidig vurderes om der skal
ske omlægning af trafikårer.
Når der modtages et varsel til en bestemt højde, så aktiveres det afsnit med den
varslede højde eller det nærmeste højere niveau.
De nødvendige tiltag er derefter beskrevet, men i krisestaben skal tiltagene overvejes i forhold til den aktuelle vejrsituation og hændelsens forventede tidsforløb,
samt hvad der kan skaffes af materiel.
I alle afsnit starter beskrivelsen af tiltag fra nord mod syd.
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Afsnittene indeholder følgende:


Kort med angivelse af oversvømmelsens max. udbredelse ved den givne
vandstand



De tiltag, der skal iværksættes i området ved den varslede vandstand

4.1.2 Forudsætninger og datagrundlag
Data
Figurer er udarbejdet på baggrund af højdemodel 2007, men de konkrete tiltag er
simuleret med programmet ”Scalgo Live” ud fra højdemodel 2015, der har en højere nøjagtighed. Derfor er det teksten, der beskriver de anbefalede tiltag, selvom
figuren evt. viser risiko for oversvømmelse i andre områder.
Antagelse
De oversvømmelsestruede områder er udpeget ud fra følgende antagelse:
1. havet vil oversvømme de områder på land, hvor koten er under den maximale vandstand, hvis der er hydraulisk kontakt – ellers ikke.
Usikkerheder:
Heri kan der ligger en overvurdering af de oversvømmede områder, fordi havvandet ved en kortvarig hændelse ikke vil kunne nå de højst liggende områder, før det
trækker sig tilbage igen.
Hvis højvandet er af længere varighed dvs. over 24 timer er der risiko for, at
grundvand/havvand vil kunne trænge ind fra neden og fylde lavninger op med
vand, selv om der ikke er hydraulisk kontakt til havet.
Foruden den maximale vandstandshøjde afhænger omfanget af skader under en
oversvømmelse af tidslængden af højvandets tidsforløb samt vandtrykket fra baglandet m.v. De nødvendige tiltag skal derfor endelig besluttes af krisestaben i forhold til den aktuelle situation.
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4.2 Generelle tiltag uanset højdeniveau
Krisestaben skal:
1. sende pressemeddelelse ud med information om situationen og forventninger til forløbet
2. tage direkte kontakt til interessenter deriblandt Køge Marina, Køge Havn og
Elnetejer Cerius og Banedanmark til gensidig orientering om situationen.
3. så vidt mulig lokalisere de oversvømmelsestruede områder og give specifik
information til beboerne om, hvordan de kan beskytte sig mod oversvømmelser og hvor der evt. kan hentes materiel.
4. etablere et centralt sandsækkeafhentningssted til privat afhentning. Forslag:
Nettos P-plads på Blegdammen. Krisestaben skal beslutte hvem og hvor
mange sække, hver ejendom/person må få udleveret/hente/fylde.
5. vurderes om der kan ske oversvømmelserne ved virksomhederne og om der
er risiko for at det kan føre til et miljøproblem, samt hvordan det kan modvirkes.
6. Vurdere kloaksystemet funktion i forhold til at udlede det rensede vand til
Køge Bugt. Hvis staben vurderer, at der er et problem, kan der sendes en
opfordring til forbrugerne /virksomhederne og sportshaller om at spare på
vandet. Opfordring er tidligere sendt ud via en SMS-tjeneste ved KLAR forsyning.
7. Ved beslutning af lukning af vandløb og grøfter vurderer om det er nødvendigt at overpumpe vand fra baglandet til havsiden for at undgå oversvømmelse på landsiden af spærringen.

14
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4.3 Varsling 1,40 meter
Område 1. Lagunen

Ingen handling, da en stormflod i Køge Bugt sandsynligvis bliver dæmpet så meget
i lagunen, at vandstanden her ikke når et niveau, der forårsager ødelæggende
oversvømmelser. Derfor illustreres der en vandstand på 1,3 meter på figuren.
15
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Forudsætninger:
Vandstanden i lagunen, når ikke over 1,3 meter under den samlede højvandshændelse, som forventes at være ca. 1 døgn. Årsagen er, at lagunemundingen begrænser den vandmængde, der kan løbe ind fra bugten til lagunen. Når vandstanden igen falder i Køge Bugt vender vandstrømmen og vandet løber ud i bugten.
Det forudsætter, at revlen ikke bliver overskyllet og at højvandet i toppen af hændelsen er af begrænset varighed. Derudover skal effekten af bølger vurderes samt
hvor meget ferskvand, der tilføres lagunen fra landsiden.
Vandoverfladen i lagunen er den 20. december 2017 målt til 1,4 km2. Derfor vil en
vandtilførsel fra baglandet på 1 m3/s bevirke en stigning i vandstanden på 0,26
cm/time. Tilførsel til lagunen sker primært fra Skensved Å, Snogebækken og en
række mindre udløb. Disse tal kan anvendes til et skøn over effekten fra vandtrykket fra indersiden. Umiddelbart vurderes vandtilførsel fra baglandet ikke at udgøre
en større risiko for oversvømmelse.
Aktion: Krisestaben skal vurdere om forudsætninger er gældende for, at vandstanden i lagunen forbliver under 1,3 meter. Alternativt skal der iværksættes tiltag, som beskrevet ved havvand til 1,6 meter.
4.3.1 Område 2. Midtbyen
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Tiltag:
Jernplader Bigbags
1. Tangmosebækken lukkes ved Niels
Juel nord for Strandvejen.

1

2

2. Krydset Åvænget/Strandvejen sikres med sandsække eller lign.
3. Lukning af Tangmosebækken syd
for Sønderviaduktvej
Sum

Andet

Evt. 25 meter
sandsækkedige
1

1

2

3

Evt. 25 meter
sandsække dige
plus evt. pumper.

4.3.2 Område 3. Strandvejen
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Tiltag
Vedskølle Å lukkes for indstrømmende vand fra Køge Bugt.
Jernplader Bigbags Andet

Sum

Plan A. Vedskølle Å lukkes på havsiden
ved Strandvejen:

3

3

Plan B. Ved stærk strøm i åen lukkes
Vedskølle Å også på landsiden af Strandvejen.

5

6

Evt.
pumpe

3 eller 5

3 eller
6

Evt.
pumpe
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4.4 Varsling 1,6 meter
Område 1. Lagunen.
Der forventes en dæmpning af den maximale vandhøjden i lagunen i forhold til
Køge Bugt, men størrelse afhænger af de konkrete omstændigheder. Vandstanden
sættes derfor konservativt til 1,6 meter.
De nødvendige tiltag bør dog vurderes, da vandstandsstigningen i lagunen kan blive mindre end i Køge Bugt. Ved stormfloden den 4-5/1 2017 blev den maximale
vandstand i lagunen på 1,3 meter, mens den blev målt til 1,57 meter i Køge Havn.
Det er derfor en vigtig overvejelse, om der er behov for de skitserede handlinger.
Højden for max. vandstand skal vurderes ud fra:
1. Varsel om vandstandsudvikling og tidsforløbet.
2. Risiko for gennembrud af revlen ud fra bølgehøjde og klitternes modstandsdygtighed
3. Laguneudmundingens størrelse
4. Tilførslen af ferskvand fra vandløb
5. Erfaringerne fra januar 2017. Se Figur 2.

Figur 2. Vandstandsudvikling i lagunen og i Køge Bugt (Hundige Havn)
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Tiltag
Nr.

Sted

Jernplader

Bigbags

Andet

1

Havstokken. Der udlægges 300 meter
Ø60 watertubes langs ydersiden af vejen og den fortsætter rundt om bygningerne således, at de lave områder beskyttes

300 meter Ø60
watertubes.

2

Københavnsvej vej 230B. Privat ejendom.

Sandsække eller watertubes.

Overvej om kommunen kan tilbyde en
eller anden form for beskyttelse. Nov.
2017 er der registreret en person med
bopæl på adressen.
3

Snogebækken lukkes på østsiden af
broen over Københavnsvej.

2

3

Evt. pumpeløsning

Krisestaben skal vurdere, om der i den
aktuelle situation er brug for pumper.
Evt. kan der etableres en pumpesump
med kanter på østsiden af Københavnsvej og derfra pumpe å-vandet over og
ud i lagunen. Derved kan det undgås at
etablere en pumpebro over vejen.
4

Regnvandsudløb på østsiden af renseanlægget lukkes

5

Regnvandsudløb Ø 80 Industriområde
ved Sundvej lukkes

6

Vurder om der kan løbe vejvand under
Værftsvej

1
1

1

3

5

Obs. 3 boliger ved Sundvej. Er de truet
og er der muligheder?
Sum

300 meter Ø50
watertubes.
Evt. pumpe til
Snogebækken
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4.4.1 Område 2. Midtbyen

Tiltag
Krisestaben bør undersøge muligheden for at lukke Køge Å, da det vurderes at være det mest effektive tiltag i forhold til de nødvendige afværgende tiltag langs Køge
Å.

Nr.

Sted

1.

Havneområdet.
300 meter flex walls udlægges til at
beskytte bygningerne på østsiden
mod oversvømmelse.

2a.

Jernplader

Bigbags

Andet

300 meter flexwalls.

Køge Å. Plan A. Køge Å lukkes.
Hvordan er ikke afklaret endnu og
er et projekt i sig selv
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Nr.

Sted

Jernplader

Bigbags

Andet

I så fald udgår punkt 4 og 5
2b

Køge Å. Plan B. Køge Å lukkes
ikke.

325 meter watertube Ø60

Der udlægges 325 meter watertubes langs Køge Å ud for Torvebyen.
Krisestaben skal vurdere den helt
rigtige placering.
3

Ellebækken Syd lukkes ved den
hvide bro evt. med dæmning og der
etableres overpumpning til Køge
Å.*

Mange
bigbags
indtil
perma
nent
løsning

4.

Tangmosebækken lukkes ved Sønderviaduktvej

5.

Kryds Åvænget/strandvejen sikres
med et dige af sandsække

6. Sum

Køge Å lukkes

1

1

300 meter flexwalls

7. Sum

Køge Å lukkes ikke

1

1

300 meter flexwalls og 325
meter watertubes.

1

Pumpe til overpumpning

1
Evt. 25 meter
sandsækkedige

*Der arbejdes på at kommunen får tilladelse til at sætte en række H-jern
ned i Ellebækken, så der kan isættes svinerygsplanker eller en køreplade til
blokering af åen.
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4.4.2 Område 3. Strandvejen
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Jernplader Bigbags

Sum

Andet

Plan A. Vedskølle Å lukkes på havsiden
ved Strandvejen:

3

3

Plan B. Ved stærk strøm i åen lukkes
Vedskølle Å også på landsiden af Strandvejen.

5

6

Evt.
pumpe

3 eller 5

3 eller
6

Evt.
pumpe
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4.5 Varsling 1,8 meter
Krisestaben skal vurdere,
1. om planen for evakuering1 skal aktiveres.
2. om trafikken bliver påvirket og dermed ændres.
4.5.1 Område 1. Lagunen
Måske bliver max. vandstanden i Lagunen lavere, men da der er stor risiko for
gennembrud/overskyl af revlen må der som udgangspunkt ses bort fra denne effekt.
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Tiltag
Nr.

Sted

1

Havstokken. Der udlægges 300 meter Ø
60 watertubes langs ydersiden af vejen
og det fortsætter rundt om bygningerne
således, at de lave områder beskyttes

300 meter
Ø60 watertubes.

2

Københavnsvej 230 B – der skal overvejes evakuering, hvis området ikke kan
beskyttes.

Sandsække
eller watertubes.

3

Snogebækken. Er der i den aktuelle situation brug for pumper. Evt. kan der
etableres en pumpesump med høje kanter af køgeplader på østsiden af Københavnsvej og derfra pumpe å-vandet ud i
lagunen.

4

Regnvandsudløb på østsiden af renseanlægget lukkes

5

Regnvandsudløb Ø 80 Industriområde
ved Sundvej lukkes

6

Værftsvej. Der udlægges 320 meter watertupe på nordsiden af Værftsvej for at
forhindrer vand fra Lagunen i at løbe
over vejen.

7

Obs vejbrønde ved Værftsvej.

8

Virksomhederne på østsiden af Københavnsvej vil sandsynligvis blive oversvømmet. Krisestaben overvejer mulige
tiltag eller hjælp til disse.

SUM

Jernplader

2

Bigbags

3

Andet

Evt. pumpeløsning.

1
1

1
300 meter
watertube
Ø60 plus 50
meter flexwalls.

3

5

350 meter
watertube
Ø60 og 300
meter flexwalls.
Evt. pumpe
til Snogebækken
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4.5.2 Område 2. Midtbyen

Tiltag:
Bemærkning
Krisestaben bør som første prioritet arbejde på at lukke Køge Å, da det i denne
plan vurderes at være vanskeligt, tidskrævende og ineffektivt at gennemføre afværgende tiltag langs Køge Å, når vandstanden overstiger 1,6 meter.

Nr.

Sted

Jernplader

Bigbags

Andet

1.

Køge Marina kan beskyttes med 320
meter Watertubes.

320 meter
watertubes.

2.

Havneområdet.

300 meter
flexwalls

300 meter flexwalls udlægges til at
beskytte bygningerne på østsiden
mod oversvømmelse.
3.

Køge Å. Plan A. Køge Å lukkes.
I så fald udgår punkt 4 og 5
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4.

Køge Å. Plan B. Køge Å lukkes
ikke.

325 meter
watertube
Ø80

Der udlægges 325 meter watertube
langs Køge Å ud for Torvebyen
5.

Der lægges Watertubes langs Blegdammen

6.

Ellebækken Syd lukkes ved den hvide bro evt. med dæmning og der
etableres overpumpning til Køge Å.

7.

Kryds Åvænget/strandvejen sikres
med et dige af sandsække

8.

Tangmosebækken lukkes ved Sønderviaduktvej

9.

Banen kan evt. lukkes ved Sønder
Viaduktsvej.

200 meter
Watertube
Ø60
Mange
bigbags

Pumpe til
overpumpning

Indtil
permanent løsning
Evt. 25 meter
sandsækkedige
1

1

Sum

Køge Å lukkes.

2 eller
4

2 eller 4

180 meter
watertube

Sum

Køge Å lukkes ikke

1

1 plus
mange til
lukning
af Ellebækken

505 meter
watertube

Se bilag 5 om muligheder og vurderinger for lukning af Køge Å.
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4.5.3 Område 3. Strandvejen

Tiltag
Jernplader Bigbags

Sum

Plan A. Vedskølle Å lukkes på havsiden
ved Strandvejen:

3

3

Plan B. Ved stærk strøm i åen lukkes
Vedskølle Å også på landsiden af
Strandvejen.

2

3

3 eller 6

3 eller 6

Andet

Evt.
pumpe
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4.6 Varsling 2,0 meter
Generelt.
Situationen er kritisk og kommunen har sandsynligvis brug for hjælp udefra til at
klare situationen. Københavnsvej og Strandvejen kan lige netop holde havvandet
på østsiden, hvis der ikke er bølger. Krisestaben må overveje evakuering.
Krisestaben skal:
1. aktivere planen for evakuering1.
3. modellerer via Scalgo Live eller andet program, hvilke tiltag, der kan være
formålstjenlige og mulige ved en vandstand på 2 meter og de aktuelle vejrforhold.
4. overveje, om watertube kan forhøjes med f.eks. med sandsække eller ekstra watertupe.
5. involvere regionale og nationale beredskaber.
6. vurdere hvor trafikken bliver påvirket og iværksætte de fornødne ændringer
i samarbejde med politiet.
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4.6.1 Område 1: Lagunen
Vandstanden er sat til 2,0 meter, fordi der formentlig ikke er nogen dæmpning af
vandstanden i forhold til Køge Bugt.
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Tiltag
Nr.

Sted

1

Havstokken. Der udlægges 300 meter
Ø60 watertubes langs ydersiden af vejen
og det fortsætter rundt om bygningerne
således, at de lave områder beskyttes

300 meter Ø60
watertubes

2

Københavnsvej 230 B – der skal overvejes evakuering, hvis området ikke kan
beskyttes.

Sandsække eller watertubes

3

Krisestaben skal vurdere, om der i den
aktuelle situation er brug for pumper.
Evt. kan der etableres en pumpesump
med kanter på østsiden af Københavnsvej og derfra pumpe å-vandet over og ud
i lagunen. Derved kan det undgås at
etablere en pumpebro over vejen

4

Regnvandsudløb på østsiden af renseanlægget lukkes

5

Regnvandsudløb Ø80 i industriområde
ved Sundvej lukkes

6

Værftsvej. Der udlægges 800 meter watertubes på nordsiden af Værftsvej for at
forhindrer vand fra lagunen i at løbe
over vejen.

8

Virksomhederne på østsiden af Københavnsvej vil sandsynligvis blive oversvømmet. Krisestaben overvejer mulige
tiltag eller hjælp til disse.

SUM

Jernplader

2

Bigbags

3

Andet

Evt. pumpeløsning

1
1

1
800 meter watertubes Ø60.

3

10

1100 meter watertubes Ø60.
Evt. pumpe til
Snogebækken
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4.6.2 Område 2. Midtbyen

Tiltag:
Krisestaben bør som første prioritet arbejde på at lukke Køge Å, da det i denne
plan vurderes at være vanskeligt, tidskrævende og ineffektivt at gennemføre afværgende tiltag langs Køge Å, når vandstanden overstiger 1,6 meter.

Nr.

Sted

Jernplader

Bigbags

Andet

1.

Marinaen kan beskyttes med 320
meter Watertube

320 meter
Watertube

2.

Havneområdet.

300 meter
flexwalls

300 meter Flexwalls udlægges til at
beskytte bygningerne på østsiden
mod oversvømmelse.
3.

Køge Å. Plan A. Køge Å lukkes.
Hvordan og hvornår det er muligt
ses i bilag 5
I så fald udgår punkt 5-7
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4.

Køge Å. Plan B. Køge Å lukkes
ikke.
Der skal lægges watertubes ud langs
næsten hele åens forløb i Køge By.
Det er ikke realistisk?

5.

Der udlægges 325 meter watertube
langs Køge Å ud for Torvebyen

6.

Ellebækken Syd lukkes ved den hvide bro evt. med dæmning og der
etableres overpumpning til Køge Å.

7.

Der lægges watertubes langs Blegdammen.

8.

Tangmosebækken lukkes ved Sønderviaduktvej

9.

Banen kan evt. lukkes ved Sønder
Viaduktvej.

10.

Underføringer under banen skal lukkes af Østbanen.

Sum

Køge Å lukkes.

325 meter
watertube
Ø60
Mange
bigbags

Pumpe til
overpumpning

Indtil
permanent løsning
200 meter
Watertube
Ø60
1

1

1

2

320 meter
watertubes
Og 300 meter
flexwalls

Sum

Køge Å lukkes ikke.

1

2 plus
big bags
til Lukning af
Ellebækken

845 meter
watertubes og
300 meter
flexwalls
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4.6.3 Område 3: Strandvejen
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Lukning af Vedskølle Å.
Jernplader Bigbags Andet

Sum

Plan A. Vedskølle Å lukkes på havsiden
ved Strandvejen:

3

3

Og 300
meter
flexwalls

Plan B. Ved stærk strøm i åen lukkes
Vedskølle Å også på landsiden af
Strandvejen.

2

3

Evt.
pumpe

3 eller 5

3 eller 6
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5 Bilagsliste
Bilag 1: Dagsorden for 1. stabsmøde
Bilag 2: Dagsorden for stabsmøde
Bilag 3: Varslingsstab
Bilag 4: Krisestab
Bilag 5: Plan for lukning af Køge Å.
Bilag 6: Behov for lokaler og anden praktisk logistik
Bilag 7: Udstyrs liste ETK – juli 2018
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5.1 Dagsorden for 1. stabsmøde
1) Deltagere og referent
2) Situationen
3) Stormflodskrisestabens opgave
4) Udpegning af stabschef (teknisk direktør eller dennes stedfortræder)
5) Fastlæggelse af organisation (daglig organisation, skeletbemanding af staben
eller fuld bemanding af staben)
6) Bemanding af staben (afgivelser og omfordeling)
Herunder etablering af et sekretariat for hændelsen til varetagelse at de interne opgaver
såsom føring af logbog, bestilling af forplejning, mandskabsoversigt m.v.
7) Identifikation af relevante samarbejdspartnere
8) Særlige procedurer (modtagelse og fordeling af informationer, iværksættelse af
rapportering fra decentrale enheder m.fl., økonomi, herunder bemyndigelser)
9) Status vedrørende tværgående stabe og andre krisestyringsfora
10)

Krisekommunikation

11)

Orientering af krisestabens personale

12)

Erfaringsopsamling

13)

Eventuelt

14)

Opsummering af væsentlige beslutninger

15)

Næste møde
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5.2 Dagsorden for efterfølgende stabsmøder
Status og opdatering
1.

Opdatering af situationsbilledet.

2.

Tilbagemelding fra
 Kommunikation/borgerne
 Det operationelle niveau
 Beredskabet/politiet
 Teknikere med angivelse af det forventede forløb af hændelsen

Koordination og beslutning
3.

Opgave …

4.

Opgave …

5.

Krisekommunikation

Andet
6.

Punkter til erfaringsopsamling

7.

Eventuelt

8.

Opsummering af væsentlige beslutninger

9.

Næste møde
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5.3 Varslingsstab. Bemandingsplan


Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF)2



Miljøchef



Chef for ETK



Repræsentant fra KLAR forsyning



Repræsentant for det kommunale beredskab



GIS teamleder



Logbogsfører fra Teknik- og Miljøforvaltningen



Informationschef
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5.4 Krisestab. Bemandingsplan
Krisestabens faste medlemmer


Borgmester eller den udpegede politiske valgte stedfortræder3



Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF)2



Repræsentant fra det kommunale beredskab2



Miljøchef



Kommunikationschef eller udpeget stedfortræder



Chef ved ETK og taktisk leder samt evt. støttefunktioner derfra



Repræsentant fra KLAR forsyning



GIS teamleder



Logbogsfører fra TMF

Krisestabens ad hoc-medlemmer


Repræsentant fra den lokale politikreds



Repræsentant for kantine i forhold til forplejning



Rådhusfunktioner i forhold til adgangsforhold og mødebetjening



Samt andre som er relevante i forhold til hændelsens omfang og tidsforløb

Disse inddrages ud fra en vurdering af behovet for deres deltagelse i gruppen og kan i fornødent
omfang tilgå og afgå fra arbejdet.

Hvis det ikke er muligt for de benævnte personer at deltage i krisestaben, stiller myndigheder og
organisationer med relevante reserver.

3

Obligatorisk medlem i henhold til Køge Kommunens overordnede beredskabsplan
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5.5 Plan for lukning af Køge Å
Skal udarbejdes i samarbejde med beredskabet.
Hvis der bliver varslet et betydeligt højvande over 1,4 meter bør muligheden for at
lukke åen med jord/sand f.eks. ved Hotel Niels Juel undersøges.
Samtidig skal den udadgående vandføring bestemmes ud fra vandstandsmåleren i
Lellinge. Hvis det vurderes, at det er nødvendigt med en pumpe, kan der lejes
større pumper hos Dansk Overpumpning. Under stormfloden i januar 2017 lejede
Køge Kommune en pumpe med en kapacitet på 1 m3/s.

43

Beredskabsplan ved stormflod fra Køge Bugt

5.6 Behov for lokaler og anden praktisk logistik
Møderum m.v. udpeges og reserveres fredes til krisestaben indtil indsatsen den
akutte fase afsluttes og der derfor ikke er behov for regelmæssige møder.
Behov

Hvordan

Hvem klarer det

Primært lokale

1 stk. til min. 2o personer

Koordinationsgruppen

Sekundære grupperum

2 stk. til 10-15 personer
Reserveres under hele
hændelsen og andre møde
her flyttes/aflyses

AV-udstyr

Nemme adgangsforhold for
deltagere uanset tidspunkt
og status som ekstern eller
intern

Alle udstyres med åbningsbrik

Rådhusbetjente

Gode P-forhold tæt på
Rådhuset ude risiko for Pbøde

Nogle P-pladser reservers til koordinationsgruppen

P-kontorets leder

Forplejning

Som udgangspunkt fuld
pension via kantinen

Ved første møde kontakter en fra koordinationsgruppen kantinen med en vurdering af behovet lige
nu og her samt hændelsens varighed og
dermed et bud på
behovet fremover.

Hvile/overnatning ved
Sove/hvilerum stilles til
længerevarende hændelser rådighed
for koordinationsgruppe og
andre udførende personer.

En fra koordinationsgruppen får denne
opgave ved 1. møde,
hvis det vurderes at
kunne blive relevant.
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5.7 Udstyrs liste ETK – nov. 2017

Figur 3. 1 stk. sandsækkefylder med 5 udtag

Figur 4.. 1. stk. diesel drevet 10 tomme pumpe. 11,5
m3 pr. min og 2 stk. diesel drevet 10 tomme pumpe.
850 m3 pr. min.
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Figur 5. 1 stk. trailer monteret generator med 2 stk. 4 tomme el-pumper og 1
stk. trailer monteret med 1 stk. diesel
drevet 4 tomme pumpe

Figur 6. 1 stk. JCB læssemaskine til store bigbags.
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