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2023 

24. januar 
Slagelse Kommunes pressemeddelelse: Korsør får 4,5 mio. kr. til højvandssikring. 

Højvandssikringen af Korsør bymidte har fået tilsagn om 4,5 mio. kr. i støtte fra statens pulje 
til kystbeskyttelsesprojekter. Dermed har de berørte lodsejere udsigt til at projektet bliver 
billigere for dem. 

Se pressemeddelelsen 

  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Korsoer/2023/2023-01-24-PM-Korsoer-faar-fireenhalv-mio-kr-til-hoejvandssikring.pdf
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2022 

20. oktober 
Slagelse Kommune inviterer til et informationsmøde om beredskab i stormflodssituationer. 
Efter mødet afholdes kurset ”Bo Vandsikkert”. Det er et gratis kursus med to timers teori 
efterfulgt af en praktisk gennemgang af nogle forebyggende muligheder. 

Mødet og kurset holdes hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør:  

Torsdag 10. november 2022, kl. 17.00 - ca. 20.30. 

Tilmeldingsfristen er 8. november 2022. 
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2021 

8. december  
Der er holdt møde med følgegrupper, digegrupper og digelag om beredskab i situationer med 
stormflod. 

På mødet blev der bl.a. orienteret om DMIs varslinger, kommunens beredskab og prioritering 
af indsatsen i forbindelse med højvandssituationer. 

Se materialet fra borgermødet 

19. november 
Slagelse Kommune inviterer til et informationsmøde om beredskab i stormflodssituationer. 
Efter mødet afholdes kursus i ”Bo Vandsikkert”. Det er et gratis kursus med to timers teori 
efterfulgt af en praktisk gennemgang af nogle forebyggende muligheder.  

Onsdag 8. december 2021, kl. 17.00 - ca. 20.30 

Informationsmødet holdes hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. 

27. oktober  
Et mødenotat samt præsentationen fra borgermødet 27. oktober 2021 i Magasinbygningen, 
Søbatteriet 11 i Korsør er nu tilgængelige. 

Se materialet fra borgermødet 

Vi har fået afklaret, at bidraget til kystbeskyttelsesanlæg skal beregnes af bruttobeløbet (inkl. 
moms). Derfor er der efterfølgende indsat røde bokse med bidrag inkl. moms i 
præsentationen. 

De forventede bidrag er: 

• Matrikelbidrag inkl. moms er 18,75 kr./m² 
• Bebyggelsesbidrag inkl. moms er 112,50 kr./m² 

8. oktober 
Afgørelsen om at fremme projekt højvandssikring af Korsør bymidte som et kommunalt 
fællesprojekt er i dag annonceret her på hjemmesiden under: 

www.slagelse.dk/afgoerelse 

Projektet om højvandssikring af Korsør bymidte er i dag annonceret i offentlig for-høring her 
på hjemmesiden under: 

www.slagelse.dk/hoering 

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Korsoer/2021/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Korsoer/2021/
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7. oktober 
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget har 4. oktober 2021 besluttet at fremme projekt 
højvandssikring af Korsør bymidte som et kommunalt fællesprojekt.  

Materialet fra mødet 

Udvalget besluttede desuden at sende dispositionsforslaget i en indledende høring og at holde 
et borgermøde onsdag 27. oktober 2021. Der er mulighed for at deltage i en byvandring før 
mødet. 

28. januar 
Som en del af arbejdet med højvandssikring af Korsør er unge studerende fra HTX i Slagelse 
blevet inddraget i designprocessen. Se deres forslag fra efteråret 2020 til, hvordan 
højvandssikringen kan give plads til byliv. 

I forslagene løses opgaven ved at indarbejde fortællinger om kultur, historie og klima samt 
muligheder for ophold langs sikringslinjen. 

Under forløbet fik eleverne vejledning og sparring fra rådgiverteamet (firmaerne Sweco og 
Arki_lab). 

Teknisk Gymnasium Slagelses forslag til design af en højvandsmur 

  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Korsoer/2021/2021-10-07_Projektet_fremmes/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Korsoer/2021/
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2020 

11. december 
Hvis du savner aktiviteter efter de nye restriktioner, så har vi en idé til dig, der bor i Korsør! 

Fra i dag kan du tage din familie eller ven med på en gåtur langs linjeføringen for den 
kommende højvandssikring og besøge de tre skilte, hvor I kan lære meget mere om projektet. 

I kan fx bruge gåturen som anledning til at snakke om, hvilke historier, begivenheder og 
personlige oplevelser I forbinder med Korsør! 

Kom med jeres input  
Vi vil nemlig gerne have jeres input til, hvad der skal formidles om Korsør, og hvor der skal 
være mulighed for ophold langs højvandssikringen. Det gør du ved at besvare spørgeskemaet 
(spørgerunden er slut).   

Højvandssikringen kommer til at få stor betydning for Korsørs fremtid, og hvordan byen ser ud 
langs vandet! Vi håber, I vil give jeres besyv med! 

Her finder du skiltene i Korsør 
• Tæt ved Halsskovbroen 
• Ved indkørslen til Fæstningsanlægget 
• Ved indkørslen til lystbådehavnen. 

3. november 
Materiale fra inspirationsmødet (videomøde) for grundejere, der blev holdt 3. november 2020. 
Du kan se eller gense præsentationen, en videooptagelse af selve mødet samt en video med 
en højvandssikring i Lemvig, Le Mur. 

Præsentation på videomøde 3.11.2020 

Optagelse af hele videomødet 3.11.2020 

På mødet viste vi også en videofilm med Lemvigs højvandssikring af deres havn. Videoen er 
kommenteret af arkitekt m.a.a. Julian Weyer, CF Møller.  

Video - højvandsmuren i Lemvig, Le Mur  

28. oktober 
Herunder kan du se eller gense præsentationen, en videooptagelse af selve mødet samt en 
video med et scenarie for en oversvømmelse af store dele af Korsør.  

Præsentation - videomøde 28.10.2020 

Optagelse af hele videomødet 28.10.2020 

Vi viste også et scenarie for, hvordan en oversvømmelse af Korsør til en højde af 2,05 m over 
dagligt vande kan se ud.  

Video - scenarie af stormflod i Korsør 

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Korsoer/2020/
https://youtu.be/rMAdBebnX_c
https://youtu.be/WKkrlU9DoAw
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Korsoer/2020/
https://youtu.be/6OntQVYCps0
https://youtu.be/D4exCKRiquA
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12. september 
Nu starter borgerinddragelse for højvandssikringen i Korsør og en dialog med alle borgere i 
Korsør. De fleste aktiviteter holdes i sidste halvdel af 2020. 

2. september  
Slagelse Kommune har udsendt en pressemeddelelse om, at kommunen har skrevet kontrakt 
med den rådgivende arkitektur- og ingeniørvirksomhed Sweco og med underleverandøren 
arki_lab.  

Pressemeddelelse - Sweco skal sikre Korsør mod højvande og stormflod  

16. juni 
Højvandssikringen i Korsør skal være bæredygtig. Slagelse Kommune har netop 
prækvalificeret tre rådgiverteams til opgaven med at få sikret Korsør bymidte mod 
oversvømmelser og dermed gøre byen modstandsdygtig overfor klimaforandringer. 

Slagelse Kommune ønsker samtidig et bæredygtigt højvandssikringsprojekt, der både lever op 
til FN’s Verdensmål og Parisaftalen. I løbet af udbudsprocessen skal der derfor forhandles om 
konkrete og ambitiøse mål til CO2-reduktioner i projektet. 

Forhåbningen er, at projektet kan blive løftestang for hele anlægsområdet i forhold til at 
udvikle bæredygtige løsninger, uden at den økonomiske ramme bliver udfordret. 

Slagelse Kommune forventer at indgå kontrakt med vindende rådgiver til oktober 2020. 

  

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Korsoer/2020/
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2017 

4. december 
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har valgt at udsætte beslutningen om at fremme 
højvandssikringen af Korsør bymidte. Udvalget ønsker at få fremlagt alternative forslag til det 
nuværende visionsprojekt. 

16. november 
Notat og oplæg fra borgermødet 16. november 2017 om højvandssikring af Korsør bymidte. 

Materiale fra borgermødet 

29.-30. oktober  
Forhøjet vandstand i Korsør efter stormen Ingolf. 

Fotos fra Korsør efter stormen Ingolf hærgen 

https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Korsoer/2017/2017-11-16_Borgermoede/
https://filer.slagelse.dk/SlagelseDK/Projekter/Hoejvandssikring-Korsoer/2017/
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