
   Højvandssikring? 
Notat til Stine Brix, Folketinget. 

 
Kære Stine. (MF) 
Tak fordi du lyttede så meget som du gjorde til det jeg gav udtryk for under samtalen. Det er 
virkelig ansvarspådragende for de ansvarlige, at der til dato ikke er sket noget, for at sikre ikke kun 
Rigshospitalet, men stort set næsten alle andre hospitaler og nøgleinstitutioner her i landet. 
Du er velkommen til at sende dette til andre du mener der skal involveres, og vi hjælper gerne hvis 
du har brug for bilag og evalueringer til sagen. 
 
Sagen vedr. Rigshospitalet i meget korte træk:  
I forbindelse med ovennævnte sag skal vi her redegøre for de tiltag Siolit A/S siden skybruddet i 
juni 2011 har involveret sig i. Vi har udarbejdet og fremsendt forslag til højvandssikring, der ville 
hindre en total lukning af hospital under et skybrud. Vi har været i dialog med hospitalets direktion 
og de ansvarlige i Region Hovedstaden. På opfordring sender vi d. 27.10. 2011 et forslag til hvad 
der efter vores mening skal gøres. 
 
 Via vore samarbejdspartnere i et verdensomspændende netværk har vi fået et omfattende 
kendskab til hvordan man andre steder i verden,” sikre fortsat drift” af livsvigtige 

nøgleinstitutioner. Se vedhæftede fakta ark om Lourdres hospital i staten New York, der har været 
ramt af flere oversvømmelser, men netop fordi de har sikret sig i nødvendigt omfang, kunne 
opretholde driften uanset hvor meget vand der kom.   
 
I den vedhæftede tidslinjeoversigt kan du se, hvad vi har gjort i sagen uden at det har ført til at 

sikre driften.  
Det er da muligt at de har løftet et øjenbryn, og måske også synes at vi var trælse. Vi har nu den 

opfattelse,  
at det er vor pligt at gøre det vi kan, ikke kun i denne sag.   
D.11-03-2014 går aktivt ind i behandlingen af L 138 Stormflodsloven, her medsender vi vort oplæg 

omkring  
Rigshospitalet, du kan se planen på dette link: 
 http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l138/bilag/22/index.htm#nav ) 
 

Tidslinje for evalueringer, korrespondance og forslag til højvandssikring af Rigshospitalet. 
Vedrørende sag.nr. 2012-234 Rigshospitalet - et højvandssikret traumacenter. 
 

2011 

02-07 2011 Alvorlig skybrud oversvømmer og skader dele af Rigshospitalet, 30 mm vand mere 

havde forhindret ”fortsat drift” og nødvendiggjort en evakuering. Traumafunktionen 

flyttes til Herlev Sygehus.  

07-07-2011 Region Hovedstaden udarbejder notat vedr. skybrud den 2. – 3. juli 2011 

August 2011 Vi besigtiger flere af de steder hvor skybrud havde medført alvorlige skader. 

21-09-2011 Rigshospitalet udsender ”Erfaringer fra skybruddet 2. juli 2011”  

30-09-2011 Vi henvender os på baggrund af en besigtigelse på Rigshospitalet til Direktionen 

samt den ansvarlige i Region Hovedstaden, her forelægger vi problematikken og de 

mulige løsninger vi kan se. 

25-09-2011 Københavns Brandvæsen udsender ”Evalueringsrapport – skybrud den 2. – 3. juli 

2011. 

 27-10-2011  Siolit A/S udsender vort 1. oplæg til sikring af Rigshospitalets TraumaCenter. 

Okt-2011 Vi erfarer at ingeniørfirmaet Niras er bygherre rådgiver på Det Nye Rigshospital, vi 

kontakter her den rette vedkomne, der modtager vort oplæg. 
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    Højvandssikring? 

2012 

Forår 2012 På baggrund af manglende respons fra myndighederne der skulle være ansvarlige, 
får vi gode råd fra vore samarbejdspartnere i udlandet. Vi udarbejder et uopfordret 
oplæg til højvandssikring af Rigshospitalet som en samlet løsning. En total sikring 
af alle afdelinger. 

25-07-2012  Oplægget ”Et højvandssikret Traumacenter” er færdig. 

02-07-2012 Beredskabsstyrelsen udsender redegørelse om skybruddet den 2. juli 2011 med 

angivelse af 10 læringspunkter. 

02-07-2012 Beredskabsstyrelsen udsender redegørelse vedrørende skybruddet i Storkøbenhavn 

lørdag d. 2. juli 2011. 

06-08-2012  Vort oplæg revideres med nye produkter og sendes til Rigshospitalets Traumacenter 

og Region Hovedstanden. 

 
2013 

01-01-2013 Vi sender igen det rettede oplæg til Region Hovedstadens direktion og 
projektkonsulenter. 

19-04-2013  Vi revidere vort oplæg ved at indføje Beredskabsstyrelsens skema NRB i afkrydset 
form, dette for at vise alvoren i at nogen skal gøre noget. 

21-05-2013 Vi udsender efter opfordring vort oplæg til Region Hovedstadens sundhedsudvalg og 
Rådets formand. 

23-05-2013 Materialer sendes til Beredskabsstyrelsen med NRB skemaet indføjet. 

28-05-2013 Skriftlig henvendelse til Overborgmesteren I Københavns kommune 

30-05-2013 Modtager svar fra Region Hovedstaden 

03-062013 Modtages svar fra Overborgmesteren i København 

11-06-2013 Vi modtager henvendelse fra Journalist der modtager materialet samme dag. 

18-06-2013 Vi modtager svar fra Københavns kommune. Her påpeges det, at Rigshospitalet er 

beliggende på privat grund, og det derfor er kommunen uvedkommende, idet det er 

grundejerens eget ansvar at sikre egen parcel. 

 Journalisten fra DR vender tilbage og oplyser, at ”det ser ud som om at Riget 

afventer Kbh kommunes samlede plan for området - og det er ok, mener eksperter. 

For deres tiltag afhænger af kommunens tiltag. Jeg (journalisten) afventer derfor 

også planen...” 

20-06-2013 Journalisten oplyser at ekspert og Københavns kommune mener at det giver god 
mening at afvente. 

Nov. 2013 Vi deltager i et møde vedrørende beredskabstiltag, her erfarer vi at der skulle være 

taget skridt til at sikre ”RIGET”, efterfølgende besigtiger vi stederne hvor der er størst 

risiko for at vand trænger ind, og kan ikke se der er gjort nogen, der kan hindre en 

gentagelse fra 2011 eller det der er værre. 

2014 

Jan-2014 Vi udarbejder efter henvendelse fra Roskilde kommune nye oplæg til sikring imod 

 stormflod. m.v. 

11-03-2014   Vi går aktivt ind i behandlingen af L 138 ”stormflodsloven”, vi medsender vort oplæg 

for højvandssikring af hele Rigshospitalet.  

( se link: http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l138/bilag/22/index.htm#nav ) 
 

I brev fra Overborgmesterens kontor i København slås det fast at en højvandssikring af 
Rigshospitalet ikke er Københavns kommunes ansvar, idet Rigshospitalet ligger på en PRIVAT 
grund. Københavns kommune vil ikke foretage sig yderligere i sagen. 
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