
Tema på SGHs generalforsamling: 

 Skybrud og 
oversvømmelser 

På den ordinære generalforsamling den 28. februar 2017 i SGH fortæller Morten Beha Petersen fra Hvidovre Kommunes 
planteam om, hvilke initiativer kommunen har i støbeskeen for at undgå store oversvømmelser i kommunen som følge af 
monsterregn og eventuelle flodbølger. Alle er velkomne – uanset medlemskab af SGH. 
 

 
Desværre et velkendt syn i januar 2017. 

Hvidovre Kommune ser desværre ud til at være et udsat område, når det gælder oversvømmelser. Dels fra 
monsterregn og dels fra stormflod. I 2011havde mange husejere i Hvidovre den skræmmende oplevelse at 
få vand ind i deres huse på grund af monsterregn, mens stormflod så sent som i januar i år viste, at 



Hvidovre er et udsat sted. Flere grundejere måtte nemlig konstatere, at store vandmasser ude fra 
Kalveboderne og fra Harrestrup Å sendte vand ind i stuerne igen. 

 

 
Morten Beha Petersen fra Hvidovre Kommunes planteam fortæller om, hvilke initiativer kommunen har i støbeskeen for at 
undgå store oversvømmelser i kommunen som følge af monsterregn og eventuelle flodbølger.  

Derfor har SGH forud for dette års generalforsamling bedt en repræsentant for Hvidovre Kommune 
fortælle om, hvordan politikerne påtænker at sikre de mest udsatte områder i kommunen mod fremtidige 
gentagelser af de seneste års dramatiske hændelser med oversvømmelse og ødelagte ejendomme til følge.  
 
Morten Beha Pedersen fra kommunens planteam (billedet) vil derfor fortælle om opstart af et nyt 
kommunalt initiativ, klimatilpasning i Strandøre-området samt give en orientering om etablering af en evt. 
sluse ved Kalvebod-broerne. Desuden kommer han ind på, hvilke bestræbelser, der gøres for at sikre mod 
oversvømmelser under kraftige regnskyl. 
 
Et tema, der desværre er højaktuelt for alle i Hvidovre. Derfor håber SGH, at det vil interessere mange, 
hvordan kommunen kan klimasikres og derved forsvare sig mod kedelige overraskelser i form af vand i huse 
og haver. Desuden er der mulighed for at stille spørgsmål. 
 
I øjeblikket arbejder Hvidovre Kommune på følgende: 
 

• Sammen med kystkommunerne fra Greve til Lyngby-Taarbæk udarbejder vi et fælles grundlag for at 
beslutte sikringsniveauer (færdig til maj) 

• Sammen med København undersøger vi tekniske løsninger, omkostninger og 
finansieringsmuligheder for en stormflodssikring mellem Vestamager og Avedøre Holme (færdig til 
juli) 

• København forventes at vedtage deres Stormflodsplan i juni 
og vurderer, at et udbud af anlægsopgaven, kan ske allerede i 2019 

• Hvidovre forventes at tage politisk stilling til det videre forløb, når grundlaget (blandt andet 
finansiering) er bedre afklaret – måske allerede i 2017 

 
 
Til dette oplæg er der adgang for alle borgere uanset medlemsskab af SGH. 
 
Vel mødt. 
Bestyrelsen 


