Skabelon
til klimatilpasningsplan
Et led i realiseringen af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland

Skabelonen er et projekt igangsat af Region
Midtjylland og udført i fællesskab med en
række kommuner, forsyningsselskaber og
rådgivere i og udenfor regionen.
Resultatet er præsenteret den 25. april 2013
og kan anvendes frit af alle - også uden kildeangivelse.
Redaktionen er Dorthe Selmer og Anne Justesen, Region Midtjylland og Arne B. Hasling,
COWI.
Forsidefoto er udlånt af Grontmij til brug for
den regionale udviklingsplan.
Redaktionen er afsluttet den 8. maj 2013.
Se mere: www.rup2012.rm.dk
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Ovenstående 22 organisationer har bidraget til skabelonen ved deltagelse i en eller flere
workshops. Denne brede deltagelse er en vigtig og nødvendig sikkerhed for skabelonens
anvendelighed.
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INTRODUKTION
Her er en skabelon og idéoplæg til de kommunale klimatilpasningsplaner. Materialet er resultat af tre workshops afholdt af Region Midtjylland i februar og
marts 2013. Her deltog kommunale medarbejdere og ledere fra flere forvaltningsområder, forsyningsselskaber, rådgivere og forskere. Resultatet stilles frit
til rådighed. Region Midtjylland har fået udarbejdet et skybrudskort, som også er
stillet til rådighed for kommunerne i regionen. Skybrudskortets høje detaljeringsgrad giver grundlag for strategisk planarbejde og inspiration til kreativt
brug af vand.
Skabelonen er et supplement til Miljøministeriets vejledning i klimatilpasningsplaner. Den skal gøre det mere enkelt at udarbejde klimatilpasningsplaner, der
peger frem mod bedre samfundsmæssige løsninger og nye forretningsområder.
Udgangspunktet er den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland, hvor det
fremgår, at de 19 midtjyske kommuner og regionen ”vil etablere netværk, der
samarbejder om klimatilpasningsinitiativerne”. Vi arbejder med holistisk klimatilpasningsplanlægning med tværfaglighed og samspil mellem relevante interessenter.
Idéoplægget og skybrudskortet kan bidrage til dialog og kvalitet i klimatilpasningsarbejdet. Det anbefales at fortsætte samarbejdet på tværs af fagligheder
og administrative grænser, idet det er en væsentlig forudsætning for, både at
opnå nødvendige samfundsmæssige forbedringer og at give erhvervslivet de
bedst mulige vilkår for at opdyrke nye forretningsmuligheder.
Vejledningen lægger stor vægt på
netop tværfagligt samarbejde og
koordination i kommunerne og
opfordrer til at søge bredere gevinster. Skabelonen supplerer
vejledningen med henblik på at
skabe synergier i og imellem
kommunerne. Der er således lagt op
til fælles niveauer for eksempelvis
tidsperspektiv og havvandsstigningsniveau.
Dialog ved fremlæggelsen den 25. april 2013 i Holstebro

Det er tanken med skabelonen, at klimatilpasningsplanen i første generation viser net”Jeg sidder aldrig mere ved
op den retning, som den enkelte kommune
mit skrivebord og laver en
ønsker at følge på lang sigt. Derfor lægges
plan alene!”
op til et paradigme, hvor planlægningsprocessen gennemføres i samspil med de
Et udsagn fra workshop
berørte og indledes med i fællesskab at tage
den 7. marts 2013
stilling til, hvilken udvikling af kommunen
klimaarbejdet skal give. Når der er taget
stilling til visionen og hovedmålsætningerne, er vejen lagt for, hvilke
prioriteringer der skal foretages, hvem der skal involveres, og hvilke løsninger
der skal bringes i spil. Dermed bliver alle initiativer til skridt i den valgte retning.
Ligesom vejledningen fokuserer skabelonen på udfordringerne fra vand. Men
klimaforandringerne omfatter også tørke, vind og temperatur. Det er vigtigt
også at have opmærksomhed på disse områder. Især når løsningerne skal
findes, men også når interessenter skal identificeres.
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Den første klimatilpasningsplan bliver en del af kommuneplanen. Den vil bidrage
til næste planstrategi og dermed give retning og blive en integreret del af
kommende kommuneplaner.
Søg evt. inspiration i ”Vind over vandet”
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/Regional%
20Udviklingsplan/Resultater/Vandbog.pdf, en lille

håndbog, som blev lavet i forbindelse med
samarbejdsprojektet ”Klima i praksis”.

Læsevejledning
Skabelonen består af tekstforslag (disse er røde),
der kan kopieres og genanvendes direkte i
kommunernes klimatilpasningsplaner. Der kan
supplerende hentes inspiration i skabelonens bilag.
Med talebobler søges læseren provokeret til at
overveje at gå til opgaven på en ny måde – mere
visionær og mere involverende!
I skabelonen henvises til baggrundsmateriale og dokumentation i links eller
bilag. Denne skabelon har en detaljeringsgrad svarende til et screeningsniveau.
Derfor er skabelonen især egnet ved overordnet planlægning og arbejde med
strategi for den klimatilpasningsplan, der skal knyttes til kommuneplan 2013.
Mere detaljerede handlingsplaner og tilpasningsprojekter bør baseres på mere
detaljerede undersøgelser og vurderinger.

Struktur
Vejledningen fra Miljøministeriet lægger op til fire hovedafsnit:

Kilde:
Naturstyrelsens vejledning, side 6

Skabelonen følger denne model med kommuneplanens redegørelse i kapitel 1 og
2, hovedstruktur, retningslinjer og rammer i kapitel 3 samt handlingsplan i
kapitel 4.
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Klimatilpasningsplanen skal ifølge aftalen mellem regeringen og KL indarbejdes
direkte i eller være et tillæg til kommuneplanen. En klimatilpasningsplan skal
som minimum indeholde en risikokortlægning og en beskrivelse af kommunens
indsats. Der er ikke konkrete krav til, hvad omfanget af indsatsen for
klimatilpasning skal være.

Illustrationer
Skabelonen er suppleret på regionens hjemmeside med programmer,
deltagerlister og anvendte slides fra de tre workshops. Her ligger også en
billedsamling, som kommunerne og regionen kan anvende i arbejdet med
klimatilpasning. Link til billedsamlingen:

http://www.rm.dk/regional+udvikling/den+regionale+udviklingsplan/projekt+klimatilp
asning/billedsamling. Alle opfordres til at indsende billeder og illustrationer, som
kan have bredere interesse. Husk i den forbindelse at sikre, at de fornødne
rettigheder opfyldes og oplys fotograf/rettighedshaver. Illustrationer kan
indsendes til regudv@rm.dk.
Arbejdet med skabelonen er igangsat på anbefaling fra Inspirationsgruppen,
som er tilknyttet Region Midtjyllands klimatilpasningsprojektgruppe.
Inspirationsgruppen er sammensat af repræsentanter fra KKR, kommuner og
forsyningsselskaber i regionen.

Tak for hjælpen til alle, der har bidraget.

Projektgruppen for Klimatilpasning
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SKABELON


Baggrund og forudsætninger
Redegørelse
Kommuneplaner skal i henhold til planloven indeholde en redegørelse for, hvordan den forholder sig til den regionale
udviklingsplan og kommunens vedtagne
strategi for udviklingen. Her redegøres for,
hvordan visioner og emner fra den
regionale udviklingsplan og kommuneplanstrategien indgår i kommuneplanen.
Det er en mulighed at angive, hvordan –
og for hvilke emner – kommunen vil gå i
dialog med region og nabokommuner i
denne eller i kommende revisionsperioder.
Den regionale udviklingsplan for Region
Midtjylland har denne vision for klimatilpasning:
”I 2030 er klimaændringerne offensivt varetaget, og vi har omsat udfordringer
til nye forretningsmuligheder og samfundsmæssige forbedringer”. Heri giver
kommuner og region bl.a. hinanden lovning på at ville:


afsøge hvordan forskellige sektorers klimatilpasningsbehov kan bringes
sammen i større hensigtsmæssige helheder



efterspørge bæredygtige løsninger



bidrage til at opnå størst mulig bevidsthed og ansvarlighed for klimaet
blandt borgere, myndigheder og virksomheder



skabe samarbejde blandt flest mulige regionale aktører om klimatilpasning

I redegørelsen i klimatilpasningsplanen skal klimaudfordringerne i kommunen
beskrives. Herunder også hvad der er valgt at arbejde med i planen. Risikobilledet, der er resultatet af kommunens risikokortlægning, skal indgå i beskrivelsen. Der kan ifølge vejledning suppleres med beskrivelser af f.eks. fremtidens
klimaudfordringer fra regeringens handlingsplan for klimasikring
(http://www.klimatilpasning.dk/media/566642/klimahandlingsplan.pdf) og
(http://www.klimatilpasning.dk/media/566645/kortl_gning_af_klimaforandringer.pdf) og

med lokale, historiske klimahændelser.
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At se på sin kommune med baggrund i de udfordringer og potentielle omkostninger klimaforandringerne giver er også en anledning til at
Kan arbejdet med
klimatilpasning bidrage til løsning af
andre udfordringer?

overveje, hvilke muligheder der ligger i den nødvendige tilpasning af by og landskab. Kan omkostningerne disponeres, så de også beriger egnen i forhold til andre parametre? Den regionale
udviklingsplan og kommunens planstrategi kan
bidrage til denne overvejelse.
Redegørelse for muligheder kan f.eks. omfatte:


Byudvikling. Er der noget at bemærke om de allerede udlagte byudviklingsområder? Bør nogle udtages? Er der arealer, hvor vand vil kunne fremme
byudvikling?



Flyttemønstre. Der er en flyttetrend fra land mod by og fra vest mod øst.
Kan et overblik over vandlidende landsbyer eller byområder bidrage til debat
om byafvikling? Hvor ventes byomdannelse og/eller øget tilflytning? Ved lokaliseringsvalg skal klimaforandringerne indtænkes.



Naturbeskyttelse. Det forandrede klima vil påvirke naturen. Eksempelvis vil
den stigende vandstand og de mere tørre somre påvirke floraen. Er der beskyttede naturområder, som skal sikres mod klimaændringerne? Er der beskyttede biotoper, som på grund af eksempelvis grundvandsstigning ikke
længere vil kunne opretholdes med den beskyttede fauna? Skal beskyttelsen
ophæves? Er der lavtliggende områder, som kan anvendes som reservoirer
for vand?



Særligt følsomme områder. Er der områder med særlige drikkevandsinteresse eller særligt nitratfølsomme områder, der giver anledning til særlige hensyn?



Høj beplantning. Kan ændrede temperatur- og vindforhold øge interessen for
træer i byerne? Kan der planlægges for skov?



Spildevandshåndtering. Det må forventes, at spildevandsplanen skal revideres som følge af klimatilpasningsplanen. Hvor stiller klimaforandringerne nye
krav til spildevandsanlæggene?



Bebyggelser og tekniske anlæg. Hvilke bebyggelser og tekniske anlæg giver særlige
udfordringer på grund af ændringerne i klimaet, herunder hvilke skal med tiden
overvejes flyttet/afløst af andre? Kan nye,
ændrede eller aftjente anlæg indgå som
aktiver i bylivet? Kan vejbaner anvendes

Hvilke offentlige og private beredskabsplaner/varslingssystemer er det relevant
at komme i dialog med?

som strømningsveje og dermed afvande
sårbare arealer? Boldbaner som midlertidigt reservoir? Er der arealer, som med
klausul bør sikres fortsat at være til rådighed for periodevis oversvømmelse?
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Borgernes sundhed og sikkerhed. Opstigende kloakvand og dermed rotter
giver risiko for smitte. Hvilke nye krav til beredskabsplaner for offentlige eller private institutioner stiller klimaforandringerne? Kan overfladevand bruges til køling af byrum i varme perioder? Hvilke muligheder for leg og rekreation kan vandet give i byrum, og hvor vil stillestående vand i forsinkelsesbassiner/reservoirer udgøre en risiko ved badning?



Påvirkning af erhvervslivet. Vandløb, der oftere og i længere perioder går
over deres bredder, vil kunne påvirke landbruget, men landbruget vil også
kunne være en vigtig part i løsning af behov for forsinkelse af vand. Hvordan
kan vand og ændret klima være et aktiv for egnens landbrugserhverv? Er
der øget behov for beskyttelse mod udvaskning af næringsstoffer – både af
hensyn til vandmiljø og landbrugsjord? Er der erhvervsområder, som rummer særligt følsomme erhverv ved oversvømmelser eller ændret grundvandsstand? Og kan efterspørgslen efter nye klimatilpasningsløsninger udvikle og bringe lokale og regionale kompetencer i spil?



Relationer til nabokommuner. Hvorfra kommer overfladevand til kommunen,
og hvilke arealer/vandløb i kommunen giver afstrømning til nabokommuner?
Hvordan vil kommunen ”tage ansvar” i forhold til nedenstrøms kommuner
og skabe dialog med opstrøms kommuner.



Samspillet med erhvervsliv, borgere og
grundejere. Hvad må borgere/grundejere
selv påtage sig ansvaret for? Er der virksomheder, ildsjæle eller lodsejere med
særlig viden eller særlige problemstillinger, som det vil være hensigtsmæssigt
hurtigt at indlede dialog med? – det kan

De, der involveres tidligt
i planprocesser, vil ofte
fungere som ambassadører senere!

handle om at hente ideer til de overordnede strategiarbejder eller til involvering
af strategiske hensyn.


Styrkepositioner/særlige muligheder. Er der naturgivne forhold, f.eks. geologiske og landskabelige, som giver særlige muligheder? Specielle udfordringer kan være afsæt for nytænkende løsninger, som både i proces og resultat
kan blive et udstillingsvindue for kommunen eller en virksomhed. Hvordan
kan denne opmærksomhed skabes tidligt i processen? Kan konkrete arealer
udpeges til udvikling af nye metoder til at bygge og bo med høj attraktionsværdi i samspil med vandet?



Synergi med målsætninger fra kommunale og regionale strategie, klimarobuste byer eller bydele, livskvalitet, oplevelser, natur og vækst, bæredygtighed (miljø, socialt og økonomisk), særlige værdier i kommunen, demokrati,
borgernes/grundejernes bevidsthed om eget ansvar/egen mulighed for at
afhjælpe truslerne mmm.
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Inspiration til din kommunes udfordringer og potentialer kan blandt andet
hentes i planstrategien og i kommuneplanens redegørelse. De fleste forvaltninger i kommunen vil i øvrigt kunne

Lad en miljømedarbejder, en planlægger og én fra forsyningen se på
skybrudskortet sammen. Lad dem
fortælle hinanden, hvad de ser.

bidrage.
Forslag fra workshop
den 7. marts 2013

Husk miljøvurdering
Klimahandlingsplanen skal som del af kommuneplanen ledsages af en miljøvurdering jf. lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007 med de ændringer,
der følger af lov nr. 250 af 31. marts 2009.

Klimaforudsætninger
Til beskrivelse af klimaforudsætninger kan hentes inspiration i ”Kortlægning af
klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling”
http://www.klimatilpasning.dk/media/566645/kortl_gning_af_klimaforandringer.pdf.

I bilag 1 er vist et eksempel på beskrivende tekst.
Tabellen herefter viser de nøgleværdier for klimaforandringer, der er lagt til
grund for kommunens klimatilpasningsplan. Bemærk at for så vidt angår havvandsstigninger er der i eksemplet taget udgangspunkt i Grenå. I den enkelte
kommune skal man finde de relevante stationer i Kystdirektoratets højvandsstatistik og tage udgangspunkt i dem.
http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/25/00_hojvandsstatistik_2007(1)(1).pdf
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Tabellen kan have følgende udseende og indhold:
2010

2050

Ca. 2100

-

1 - 1,4 oC

1,7 - 3,5 oC

Temperatur ændring 1961-1990, (2*)

Regn intensitet pr. døgn(1*)(3*) (Maksimal regn i 4 timer er 65-70 % af døgnmængden)
10 års regn
20 års regn
50 års regn
100 års regn

47
54
64
72

mm
mm
mm
mm

54
62
75
85

mm
mm
mm
mm

61
71
86
100

mm
mm
mm
mm

100 års maksimal vandføring i vandløb (4*)
(indeks 2010)

1,0

1,2

Kote (DVR90) for havvand ved højvande(5*)
Normal
5 års hændelse
10 års hændelse
20 års hændelse
50 års hændelse
100 års hændelse

0,03
1,41
1,53
1,63
1,77
1,86

m
m
m
m
m
m

Ændringer i grundvandsstand(6*)

-

0,25
1,63
1,76
1,86
2,02
2,13

m
m
m
m
m
m

0,83
2,21
2,34
2,46
2,64
2,81

m
m
m
m
m
m

-1 - +2,0 m

1*) Værdierne for fremtidige døgnnedbør er hentet fra ”Fremtidige nedbørsændringer i
Danmark, DMI” og Spildevandskomiteens Skrift nr. 28 & 29
http://www.dmi.dk/dmi/dkc11-03.pdf
2*) Fra Vejledning fra Naturstyrelsen: Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner (se mere: http://www.klimatilpasning.dk/media/598918/klimatilpasningsvejledning_web.pdf.
3*) De angivne nedbørshændelser er angivet som middelværdier i forudsigelserne. Virkeligheden kan byde på andre hændelser: ”Københavner regnen” den 2. juli 2011 var på i alt
135 mm. Kraftig regn i Sønderjylland 20. august 2007 gav i alt 150 mm og et skybrud i
Billund området gav 145 mm den 18. august 2010.
4*) Ændring i den maksimale døgnvandføring. Se bilag 2.
5*) Her er vist værdier for Grenå området. Aktuelle højvandsoplysninger for områder i
Region Midtjylland kan findes i Kystdirektoratets højvandsstatistik
http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/Højvandsstatistikker_2012.pdf
I vurderingen af den faktiske ændring i havvandstanden er medtaget at landhævning i
Grenå området forventes at være 1,5 mm/år i perioden. Den generelle stigning i havvandstanden fra 1990 - 2110 er skønnet til 1 m, som uddybet nedenfor. Stigningstakten
ventes at være størst i den sidste del af perioden. I nogle områder med meget organiske
jorde skal man også tage højde for, at jorden lokalt synker sammen.
6*) Ændringer i terrænnært grundvand er meget afhængigt af lokale forhold. Herunder
jordbund og afvanding. Der kan være større lokale ændringer, og vi har sjældent oplysninger nok til at forudse ændringerne. I stedet kan man søge lokale oplysninger ved landboorganisationer, vejmyndigheder eller andre, der kan kende til vandlidende arealer i
kommunen.

I bilag 2 er tabel og noterne uddybet.
Følgende graf viser et udpluk af de seneste års meget kraftige regnskyl. I regnmængden er kun medtaget regn, der faldt i løbet af de mest intense 3 timer af
regnskyllet. I nogle tilfælde kom 70-80 % af regnen i løbet af én time.
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mm regn på 3 timer
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Kilde: Cowi på baggrund af DMI og pressen

Der kan hentes yderligere inspiration fra:
http://www.klimatilpasning.dk/viden-om/klima/klimaaendringeridanmark.aspx
Konsekvenserne af kraftig regn eller snefald kan blive forstærket, hvis en del af
regnen ikke kan nedsive på grund af vandmættet jord fra forudgående regn,
meget høj grundvandstand, meget tør jord, som skyr vand, eller i forbindelse
med kraftige tøbrud eller frosset jord.
Under workshoparbejdet var der enighed om at anbefale, at alle kommuner tager udgangspunkt i samme forudsætninger i klimatilpasningsplanerne. Dog med
lokale variationer grundet landhævninger.

Risikoområder
Klimatilpasningsplanen omhandler i
overensstemmelse med vejledningen de
vandrelaterede klimaændringer, mens der
Ikke bare vand, men
ikke er behandlet emner mht. vind, sol og
også vind- og tempevarme ud over disse emners indflydelse på
raturforandringerne
vandrelaterede forhold. Der er på workshopskal vi tilpasse os!
pen enighed om, at det ikke skal begrænse
planlægningen fra også at håndtere de øvrige
konsekvenser af klimaforandringerne. Dertil
kommer, at vi i valg af risikoområder skal
være opmærksomme på at drage nytte af og
understøtte de styrkepositioner, der er i de enkelte egne. Derfor henvises til de
kommunale planstrategier, når risikoområderne skal vælges. Planstrategien kan
dels være behjælpelig med at identificere relevante styrkepositioner og dels sige
noget om, hvor kommunen vil hen.
I workshoppen opstod ideen om at arbejde med nogle grundlæggende principper
for klimaindsatsen. Sådanne kan have afgørende betydning for forståelsen af
planlægningen, aktiviteterne, involveringen og løsningsvalg.
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Følgende forslag til principper blev fremført:


Vi eksporterer ikke vandproblemer



Vi finder løsningerne i samarbejde med de berørte



Vi inviterer til velorganiseret samarbejde i øjenhøjde



Vi udforsker udfordringer og muligheder, inden vi vælger løsninger



Vi arbejder med fokus på at opnå frem for alene at undgå



Vi vælger de langsigtede løsninger

Der er jo mange flere principper, som kan bringes i spil!
Et forslag til tekst:
Klimatilpasningsplanen omfatter hele kommunen. Med samarbejde og en samlet, koordineret indsats på tværs af alle skel og interesser opnås så stor synergieffekt som muligt.
Hovedsigtet er således at opstille nogle overordnede rammer og principper, der
er så fleksible, at der er god mulighed for individuelle klimatilpasningstiltag. Tilsvarende skal rammerne kunne justeres i takt med ny viden om de forventelige
klimaforandringer og nye metoder til klimatilpasning.
Ved kraftigere regn og skybrud, som kloaksystemet og lokale systemer ikke er
dimensioneret til, tilstræbes, at det vand, der strømmer på overfladen eller samler sig i lavninger, gør så lille skade som muligt. Der er ikke sat tal på, hvor
sjælden en hændelse skal være for, at der må accepteres skader, eller hvor store vanddybder der må accepteres på veje og lignende eller ved boliger mv. Opfølgende vurderes, om klimatilpasningsplanen giver anledning til justeringer i
spildevandsplanen.
Kommunens anlægsarbejder vil alene bidrage til sikring mod højvande på steder, hvor beskyttelse af infrastrukturer, kulturminder eller andet er af høj almen
interesse. Planen angiver principperne for de områder, der prioriteres beskyttet,
men der angives ikke specifikke løsninger, tidsplaner eller sikringskoter i planen.
Nye byområder tilstræbes udlagt i ikke højvandstruede områder, eller der skal
gennemføres tilstrækkelig sikring mod højvande til en kote, der fastlægges af
kommunalbestyrelsen.
Ændringer i det terrænnære grundvand kan bl.a. skabe vandlidende områder,
hvilket har indflydelse på mulighederne for den nuværende eller fremtidige anvendelse af arealerne, ligesom det vil have en vis indflydelse på den overfladiske
regnvandsafstrømning og vandføringen i vandløbene.

Serviceniveau
Serviceniveauet beskriver, hvor kraftig regn de fælles offentlige afledningssystemer kan forventes at håndtere. Det er niveauet for den sikkerhed mod oversvømmelse, som kloakkerne giver. Kommer der mere regn end dette serviceniveau eller løber der vand til fra andre områder, må man som grundejer selv have sikret sig.
Kommunernes spildevandsplan fastlægger serviceniveauet for spildevands- og
regnvandshåndtering. Det er i spildevandsplanen, kommunen træffer beslutning
om udvidelse af kloakledninger, separatkloakering af områder eller etablering af
regnvandsbassiner. Derfor har klimatilpasningsplanens udmeldte serviceniveau
have virkning på spildevandsplanlægningen.
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Generelt er anbefalingen fra spildevandskomiteens skrift 27, at systemerne dimensioneres til at klare en 10 års hændelse. Ved separatkloakerede områder
anbefales dimensionering, så opstuvning højest forekommer hvert 5. år, idet det
sundhedsskadelige spildevand her er separeret fra. Tabellen herunder viser minimumskravene. I takt med hyppigere og kraftigere regn skal kloaksystemet
nogle steder udbygges for at leve op til servicemålet. Den enkelte kommune kan
beslutte at skærpe kravene, og tabellen kan danne grundlag for politisk drøftelse.
Arealanvendelse
og rørsystem

Minimumsfunktionskrav. År der accepteres mellem
opstuvning til kritisk kote

Fælleskloakerede bolig- og
erhvervsområder
Separatkloakerede boligog erhvervsområder

10

5

Minimumsfunktionskrav for spildevands og regnvandssystemer.
Kilde: skrift 27. IDA Spildevandskomiteen, 2005.

Tabellen viser, at man for bolig- og erhvervsområder, der er fælleskloakeret,
tillader, at afledningssystemet i gennemsnit hvert 10. år ikke kan håndtere en
regnhændelse, så der opstår oversvømmelse. For områder, der er separatkloakeret er serviceniveauet sat til hvert 5 år.
Beredskabet er et væsentligt element i serviceniveauet. Husk i den forbindelse
at indtænke de mange forskellige beredskaber i kommunen og virksomhederne.
Beredskabsplaner skal tilpasses dette, så de støtter op om serviceniveauet. I de
risikoområder, hvor det vælges at klimasikre, må beredskabet tilsvarende være
backup ved oversvømmelser, indtil klimasikringen er udført.
Ifølge beredskabsloven skal kommunerne udarbejde en plan for det kommunale
redningsberedskab. Planen skal bygge på identifikation og analyse af lokale risici, og på dette grundlag fastlægger kommunalbestyrelsen et serviceniveau for
redningsberedskabets dimensionering. Dimensioneringen fastlægges, så redningsberedskabet kan yde en forsvarlig indsats. Med udgangspunkt i klimatilpasningsplanen, udmelding af serviceniveau og herunder beredskab, kan udpeges områder, hvor beredskabet skal fokusere indsatserne i forbindelse med de
ekstreme hændelser.
I øvrigt henvises til Spildevandskomiteens skrift nr. 27, hvor serviceniveau og
funktionspraksis er nøje beskrevet. Se mere:
http://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/Skrift27Funktionspraksisforafl%C3%B8bssystemerund
erregn.pdf.

I særligt følsomme områder, som vigtig infrastruktur, bygninger og andet, kan
kommunen ønske at hæve sikkerhedsniveauet og dermed skærpe kravene til
regn- og spildevandshåndtering. Differentiering er ikke juridisk mulig via kloakforsyningen. Derimod kan kommunen beslutte at hæve minimumskravene generelt.
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Tidsperspektiv
I vejledningen fra regeringen er der lagt op til et tidsperspektiv på ca. 40 år,
frem til år 2050.
Det er her valgt at planlægge ud fra et tidsperspektiv på 100 år, idet de fleste
infrastrukturer, bygninger mv. har en længere teknisk levetid end 40 år. Byudvikling i kommunen disponeres efter de forventelige klimaforandringer i de
kommende 100 år. For eksisterende byområder vurderes (angiv i handlingsplanen hvornår) om det er rentabelt at klimasikre til de fremtidige forhold, eller om
der skal ske en ændring af arealanvendelsen.
Det er ikke nødvendigt at redegøre for, hvilket tidsperspektiv, der er valgt. Valget skal bare fremgå af klimatilpasningsplanen. I skabelonen afspejles anbefalingen i tabellerne, hvor årstallene i dag, 2050 og ca. 2100 er milepæle.
De, der arbejder med drift, udvikling eller innovation af by og land, har alle behov for klare forventninger til både den nære fremtid og et længere tidsperspektiv. Ofte kan der være tradition for, at de, der arbejder med drift, holder sig til
de kortere tidsperspektiver og de der arbejder med strategisk byudvikling, holder sig til det lange perspektiv. I klimatilpasningsarbejdet, som berører en fagligt bredde, der spænder fra praktisk drift, over budgetlægning og indkøb til udnyttelse af nye forretningspotentialer i fornyende samarbejder, må hele perspektivet belyses fra i dag og langt ud i fremtiden.

Anebjerg ved Skanderborg. Grafikken er leveret af Skanderborg Kommune
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 Risikobillede
Kortlægning af risikobilledet skal omfatte:


Oversvømmelseskort viser de områder, der kan blive oversvømmet af hav,
vandløb, grundvand og regn. Staten leverer kort til en overordnet screening
af sandsynlighed for oversvømmelse. Region Midtjylland har leveret skybrudskortet, der giver et mere nuanceret billede. Det suppleres med kort fra
vandselskabet over oversvømmelser, der er relateret til spildevandsnettet.



Værdikort viser, hvor materielle værdier kan være truet. Staten stiller kort
til rådighed, som kan suppleres af kommunerne med eksempelvis beliggenheden af særligt sårbare institutioner, kulturarvsværdier mv. Prisen på den
skade en eventuelt oversvømmelse vil medføre, bør om muligt fremgå af
kortet.



Risikokort udarbejdes af kommunerne på baggrund af oversvømmelses- og
værdikortene. Risikokortet dannes ved, i de enkelte områder at sammenholde sandsynligheden for oversvømmelse med de værdier, der kan gå tabt.

Vejledningen illustrerer processen således:

Oversvømmelses- og værdikort sammenfattes i et risikokort, som prioriteres i de risikoområder, der skal indgå i kommuneplanen.

Oversvømmelseskort
Oversvømmelseskort viser den geografiske
udstrækning af oversvømmelser. Kortet er
ikke celleopdelt, og kan anvendes til illustration af oversvømmelser og overvejelser
om at imødegå oversvømmelser.

Naturstyrelsen tolker aftalen mellem regeringen og KL om klimatilpasningsplaner sådan, at forsyningsselskaberne skal anmodes
om oversvømmelseskort i 2013. I
Vejledningen er det formuleret
som et kan.

Kommunalbestyrelsen skal i 2013 anmode
forsyningsselskabet om for egen regning at
udarbejde og udlevere et oversvømmelses”Rejseholdet” 15. april 2013
kort til brug for kommuneplan 2013. Kortet
skal opfylde en række krav samt redegøre
for sandsynligheder for oversvømmelser som følge af kapacitetsproblemer i spildevandsanlæggene. Læs mere i BEK nr. 1222 af 14/12/2012 og Vejledningen
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side 31. Disse oversvømmelseskort dækker kloakerede områder og har afsæt i
kloakkers funktion og oversvømmelser herfra.

Krav til vandselskabets kort
Kommunen kan anmode vandselskaberne om at udarbejde
oversvømmelseskortet. Bekendtgørelse 1222 af 4.12.2012 giver
kommunerne mulighed for at
bestille ét oversvømmelseskort
fra vandselskaberne.
Oversvømmelseskort for spildevand skal ifølge bekendtgørelsen
tilvejebringes af vandselskabet i
to trin.
I trin 1 udpeges de kloakker, der
ikke vil have kapacitet til de estimerede hændelser i 2050.
Der beregnes på voluminer og
vandstande i en endimensionel
dynamisk afløbsmodel. På baggrund af den viden, der kommer
ind fra den endimensionelle afløbsmodel, kombineret med
kortmateriale, der beskriver overfladen, udpeger vandselskabet i
samarbejde med kommunen
områder, hvor der skal gennemføres yderligere beregninger til
brug for udarbejdelse af kortet.
I trin 2 udarbejdes yderligere
beregninger, som skal gennemføres på baggrund af en kombineret
éndimensionel hydrodynamisk
afløbs- og overflademodel, hvor
der beregnes voluminer og vandstande, eller en kombineret énog todimensionel hydrodynamisk
afløbs- og overflademodel, hvor
der beregnes voluminer og vandstande.
På baggrund af modellerne udarbejdes oversvømmelseskort. Ved
udarbejdelsen af kortene skal
oversvømmelser som følge af
kapacitetsproblemer beregnes for
estimerede regnhændelser i år
2050. Der skal beregnes for 5-,
10-, 20-, 50- og 100-års regnhændelser samt for andre regnhændelser, der fastsættes i anmodningen fra kommunalbestyrelsen.

Der skal beregnes voluminer og
vandstande i alle modelberegningerne for at kunne vise oversvømmelsens udbredelse.
Som grundlag for beregningerne
og kortene er der fastsat definitioner for de anvendte modeller,
forudsætninger om, hvilket scenario, der skal anvendes, og hvad
der skal forudsættes vedrørende
regn, havvandstand, landhævninger og sænkninger, vandløb og
søer. Beskrivelse af forskellige
modeltyper kan findes på
www.klimatilpasning.dk/vaer
ktoejer/klimameter.aspx.
Det anbefales at bygge de hydrodynamiske afløbs- og overflademodeller på A1B-scenariet.
Modellerne kan kalibreres enten
ud fra eksisterende målinger
udført i afløbssystemet eller ud
fra oplysninger om historiske
hændelser.
Lokale regnserier fra Spildevandskommiteens regnmålersystem eller fra DMI’s regnmålere
kan anvendes. Der kan korrigeres
for usikkerheder, herunder usikkerheder på klimafaktor og fremtidigt ændret befæstelsesgrad.
Nedbøren skal korrigeres med en
klimafaktor i forhold til de forventede klimaændringer. Det anbefales at anvende en klimafaktor på
henholdsvis 1,18, 1,17, 1,15,
1,14, 1,11 for regnhændelserne
100 år, 50 år, 20 år, 10 år og 5 år,
beregnet af DMI for A1B scenariet. Ønskes klimafaktorer for andre
gentagelsesperioder, henvises til
DMI’s dokumentation, som kan
findes på klimatilpasning.dk.
Havvandstanden skal korrigeres
til den forventede havvandsstand
i 2050 med en stigning på 0,3 m
+/- 0,2 m, og der kan korrigeres
for landhævninger eller sænkninger med udgangspunkt i de overordnede betragtninger fra Kystdirektoratets hjemmeside.

Hvis vandselskaberne i samarbejde med kommunerne beslutter, at vandløb skal indgå i modelleringen, kan der tages udgangspunkt i kommunernes eksisterende viden, f.eks. vandløbsregulativer for udvalgte strækninger.
Vandselskabet kan søge uddybende informationer om koter for
større søer o.lign. i de nationale
vandplaner. Viden om mindre
søer må bygge på lokalkendskab
i de enkelte kommuner og f.eks.
trække på viden om § 3-områder.
Vandløbsdynamikken kan tages
med i modellen i det omfang, det
er nødvendigt for at simulere
oversvømmelsen fra spildevandssystemet.
Kommunen kan anmode vandselskabet om at levere kortlægningen. Vandsselskabet skal
levere kortlægningen inden for en
rimelig frist og afholde udgifterne
til kortlægningen. Kortet skal
leveres digitalt, til brug i GIS og
skal, hvis kommunen ønsker det,
suppleres med en beskrivelse af
indhold og anvendelsesmuligheder, om der er vedtagne men ikke
realiserede projekter, der har
betydning for eventuelle kapacitetsproblemer og viden om konkrete oversvømmelser.
Tilsvarende kan kommunen anmode om overordnede informationer om mulige tiltag, der kan
forebygge kapacitetsproblemer i
et omfang, der kan sidestilles
med et mindre skrift af størrelsesorden 4 sider der rummer 1-2
principskitser for den forebyggende spildevandsindsats med tekst
og et økonomisk overslag.
Kilde:
Vejledning i Klimatilpasningsplaner, Naturstyrelsen

For øvrige områder kan anvendes det materiale, der stilles til rådighed på naturstyrelsens hjemmeside, Skybrudskort mv. Skybrudskortet kan også anvendes i
byområder ved udpegningen af risikoområder, evt. i kombination med kloakoversvømmelseskortene i trin 1, rekvireret hos forsyningsselskabet.
For de udpegede risikoområder i byerne opnås hermed hydrauliske beregninger
af udbredelse og karakter af oversvømmelser for nedbørshændelser svarende til
5-, 10-, 20-, 50- og 100-års hændelser.
Der er udarbejdet oversvømmelseskort for hele kommunen vedrørende oversvømmelse fra vand i lavninger, vand fra strømningsveje, vand fra vandløb og
vand fra højvande.
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For hver type oversvømmelse er beregnet 3-6 situationer repræsenterende forskellige hyppigheder, f.eks. en 20-års hændelse, en 50-års hændelse og en 100års hændelse, som de må forventes at se ud i dag og om 100 år.
Skybrudskortet fra Region Midtjylland er anvendt til at bestemme udbredelsen af
vand i lavninger og omfanget af arealer påvirket af strømmende vand på overfladen.

Skybrudskort

®

COWI and SCALGO

Eksempel fra Midtbyen i Holstebro
Kommunens GIS-folk har adgang til skybrudskortet, som er udsendt til kommunerne i september 2012. Kortet er udsendt sammen med en vejledning samt
vilkår for anvendelsen. Vejledningen i kortet indgår i skabelonen som bilag 10.
Kortene fra Naturstyrelsen kan anvendes ved bestemmelsen af udbredelsen af
oversvømmelser fra vandløb og højvande. Naturstyrelsens kort kan hentes
på www.klimatilpasning.dk.
Kontakt gerne Region Midtjylland
vedr. skybrudskortet og brugen heraf
Ved workshops er desuden fremført en
på regudv@rm.dk
anbefaling af at kvalificere sit overTlf. 7841 0000 eller besøg
svømmelseskort med viden om hvor
www.rup2012@rm.dk
vand erfaringsmæssigt samler sig i
kommunen.

Værdikort
Værdikortet udføres i celler på 100x100 m. Derved sikres en vis anonymitet, og
ved anvendelse af GIS er det muligt at foretage beregninger i den enkelte celle
og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer. Derved fås overblik over områder, som er økonomisk meget sårbare overfor vand.
Kortet vises på kommuneniveau og suppleres med særligt interessante udsnit.
Det kan ledsages af beskrivelse, samt information om, at det er de viste informationer, der er indgået i udarbejdelse af risikokortet.
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Af bilag 3 fremgår eksempler på skadesomkostninger. Workshoppen anbefaler,
at der er en vis grad af overensstemmelse mellem ansættelser af skadesomkostninger i kommunerne. Især hvor værdierne let kan sammenlignes, eksempelvis afgrødetab/jordværdier på begge sider af et vandløb – uanset om vandløbet udgør kommunegrænse eller ej.
Kommunen kan overveje at supplere videngrundlaget med oplysninger om forsikringsudbetalinger. Disse kan for hver enkelt kommune rekvireres hos Forsikring og Pension imod, at der indgås aftale om anvendelse af data.

COWI and Aarhus Kommune

Eksempel fra Aarhus

Risikokort
Risikokortet er den endelige udpegning af de mest kritiske arealer ud fra en afvejning af sandsynligheden for oversvømmelse op mod de værdier, der kan gå
tabt. Kortet giver overblik og kan støtte prioriteringen af indsatsen i kommunens
risikoområder. Kortet omfatter hele kommunen.
Der er udført en kortlægning af risikoen, som giver et overblik over, hvilke arealer i kommunen der har størst reel risiko målt i økonomiske konsekvenser. Dette
kort giver alene et overblik over de steder, der er størst og mindst økonomisk
risiko forbundet med ekstreme klimapåvirkninger, der kan forekomme både i
dag og i fremtiden. En del kommuner ønsker formentlig at inddrage andre forhold end økonomi, eksempelvis naturværdier, kulturarv mv. Det skal også beskrives.
Den økonomiske risiko er beregnet ud fra oplysninger i de offentlige registre og
dermed den nuværende arealanvendelse. Værdien vil derfor ændre sig, hvis der
ændres på arealanvendelsen, ligesom indgreb, der mindsker sandsynligheden
for oversvømmelse, vil påvirke risikobilledet.
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I bilag 4 er beskrevet, hvordan risikovurderingen er opbygget.

COWI and Aarhus Kommune

Som det fremgår af vejledningens beskrivelse af faserne, skal der med udgangspunkt i risikokortet foretages en prioritering, som skal afspejles i kommuneplanen.
Eksempel
Risikokort med prioritering
fra Samsø Kommune. Kortet
er i dokumentet suppleret
med en benævnelse af de 5
udpegede højt prioriterede
områder.

Kilde:
Samsø Kommunes klimatilpasningsafsnit til kommuneplanen, januar 2013.
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 Hovedstruktur, vision og retningslinjer
Hovedstrukturen angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Klimatilpasningsplanen vil mest sandsynligt have indflydelse
på den gældende hovedstruktur. Når noget så centralt i en kommunens planlægning skal justeres, skal der svares på de helt overordnede spørgsmål om,
hvilken udvikling der ønskes for kommunen. Der skal ses på den overordnede
vision og udarbejdes en vision for klimatilpasningen.

”Man kan jo bygge rumfærger
for fanden!”
Et udsagn fra workshop
den 21. marts 2013

Vision for klimatilpasningen
En vision er uden for rækkevidde, men inden for synsvidde. En vision er altså en
rimeligt klart beskrevet fremtidig tilstand, som det kræver en væsentlig indsats
for at opnå. Sådan beskrives vision i Wikipedia. Uden en vision står det ikke
klart, hvor man vil hen. Derfor er visionen af afgørende betydning for en plan –
også for en klimatilpasningsplan!
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I arbejdet med skabelonen er der lagt stor vægt på at have visionen for øje i alle
planlægningsfaser. Visionen er betydende for, hvad der redegøres for, hvordan
der prioriteres, hvilke retningslinjer der udstikkes og hvilke handlinger der vælges.
Hvis ikke kommunen allerede har en vision for arbejdet med klimatilpasning kan
den passende udformes i dialog med interessenterne i et lærende eller udviklende samarbejde. Denne metode blev introduceret ved 3. workshop den 21. marts
2013 af Morten Bøgebjørn fra Attractor. Se de anvendte slides –
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Regional%20udvikling/Regional%20Udviklingsplan/
Klimaprojektgruppen/Netværk%20om%20skabelon/Samskabelse%20og%20lærende%20samarbejder%20
Morten%20Bøgebjerg.pdf

Der kan hentes inspiration til visionen for klimatilpasningsindsatsen i bl. a. kommunens planstrategi, kommuneplanens øvrige hovedstrukturdele og i den regionale udviklingsplan www.rup2012.rm.dk.
Bilag 5 giver uddrag af den regionale udviklingsplan, som direkte kan anvendes
til vision og strategidrøftelser i tværfaglige fora i kommunen.
Bilag 6 giver inspiration til visionsarbejdet fra oplæg i workshops. Blandt andet
deltagernes egne ideer fra 1. workshop.
Bilag 7 viser eksempler på visioner vedrørende klimatilpasning fra forskellige
offentliggjorte kommunale strategier og planer. Måske de kan være til inspiration.

Trædesten, der gør et engområde ved Nørre Mølle tilgængeligt
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Prioritering af indsatserne
Det er meget sandsynligt, at hovedstrukturarbejdet giver anledning til justering i
den gældende kommuneplan og sektorplanerne. Husk derfor at tage højde herfor, når pågældende planer skal revideres. Måske skal revisionsarbejde allerede
igangsættes nu?
Klimatilpasningsinitiativerne kan tilrettelægges ud fra overvejelser om arealprioriteringer, der sammen med risikokortet munder ud i elementer til hovedstrukturkortet:




Er der akutte behov, som med kendte løsninger kan løses enkelt og billigt?
Er der arealer med stor risiko for
oversvømmelse, som rummer anlæg, som er meget dyre at reetablere? Skal anlægget da flyttes eller
sikres?

Der er også en mere offensiv tilgang,
så det er klimatilpasning, der styrer
planlægningen og de øvrige aktiviteter.
Mon så ikke effekten bliver større?
Hørt i workshop den 7. marts 2013

Høj risiko

Høj omkostning


Er der arealer, f.eks. i det åbne land, der kan være buffer for overskydende
vand, af hensyn til værdier nedstrøms?



Giver arealer i kommunen udfordringer ved vandløb i nabokommuner? Hvad
kan et tværkommunalt samarbejde herom i givet fald bestå i?



Er der arealer, som i et mere langsigtet perspektiv forventes berørt af havvands- eller grundvandsstigninger?

Det foreslås, at risikoområderne inddeles i to eller flere indsatsniveauer, og at
kommuneplanen oplyser, hvilken proces der i hovedtræk påtænkes for, at de
højest prioriterede risikoområder udpeges til mere indgående planlægning i
handlingsplanen. Dette kan eventuelt indgå i kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. De lavere prioriteringer kan evt. lægges efter planperioden, men
idet udpegningen er foretaget, holdes opmærksomheden ifald disse arealer i
mellemtiden indgår i anden planlægning.
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Der kan tilknyttes forskellige målsætninger og processer for den efterfølgende
bearbejdning til forskellige arealer på hovedstrukturkortet. Eksempelvis kan der
i handlingsplanerne indarbejdes krav om involvering af relevante aktører. Her
skal sikres korrespondance med redegørelsesdelen, så de bemærkede hensyn,
muligheder eller særlige udfordringer håndteres.
Hovedstrukturkortet kan eksempelvis indeholde:
1.
arealer, som klimatilpasses i planperioden på grund af høj sandsynlighed
for eller store konsekvenser ved oversvømmelse. Arealerne indgår i handlingsplanen for at identificere og vælge løsninger i samspil med relevante
aktører.
2.

arealer, som klimatilpasses efter planperioden på grund af sandsynlighed
for en hændelse, der må forventes at have væsentlige konsekvenser, eller
som på grund af en langsigtet stigende sandsynlighed for hændelser –
indgår som arealer, der i den øvrige planlægning skal have særlig opmærksomhed.

3.

arealer, som kan afværge nedstrøms hændelser – indgår i handlingsplanen for at indlede samarbejde med relevante parter.

4.

områder med begrænset eller ingen risici.

Retningslinjer til kommuneplanen formuleres med henblik på at kunne tackle
udfordringerne på både kort og lang sigt.
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Retningslinjer og rammer i kommuneplanen
Kommuneplanens hovedstruktur rummer såvel generelle retningslinjer som retningslinjer for kommunens administration. I kommuneplanens rammedel indgår
mere specifikke regler.
Mandag Morgens Guide to Sustainia giver inspiration til at tænke i nye planløsninger. Se mere på www.sustainia.me

Kilde: Sustainia

Workshopdeltagerne er nået
frem til, at retningslinjerne i høj
grad bør lægge op til nærmere
undersøgelser i udviklende
samarbejder frem for løsnings-

”Hvordan et formål eller en bestemmelse kan formuleres i det konkrete tilfælde, vil afhænge af, hvad der
kan begrundes planlægningsmæssigt, og om der er
hjemmel i planlovens § 15, stk. 2.”

orienterede retningslinjer. Baggrunden er et ønske om at
fremme fælles ejerskab til løsninger mellem kommune og

Vejledningen side 44,
”Eksempler på planmuligheder”

Bemærk særligt pkt. 23 til 25

berørte.

I bilag 9 er samlet en række eksempler på retningslinjer og rammer.
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 Handlingsplan
I første generation af klimatilpasningsplaner vil dokumentet forventelig mest
bestå af en oplistning af de projekter, som
kommunen vil gennemføre i planperioden.
De tekniske løsninger vil hverken fremgå
af kommuneplantillægget eller handlingsplanen. Løsningerne vil først blive defineret
i den efterfølgende proces, hvori interessenterne involveres.

Her skriver vi ”handlingsplan” i stedet
for ”handleplan”, som er betegnelsen
i lovgivningen. Det er for at understrege, at det er en plan for en række
handlinger, som udføres i en bestemt
rækkefølge.

Handlingsplanen vil meget naturligt afspejle hovedstrukturkortets akutte elementer. Planlægning af de mindre akutte muligheder eller udfordringer kan
overvejes igangsat tidligt. Handlingsplanen anbefales i den forbindelse at indeholde anvisning på processen, så interessentinvolvering sikres, ligesom målsætninger for resultaterne. Altså lægges her op til en handlingsplan, som er mere
procesorienteret end løsningsanvisende.
Eksempel på struktur for handlingsplan:
Udpeget risikoområde Relevante interessenter og handlinger
Placer ansvar
XX

2014

2015

2016

2017

Senere

XX

Hele kommunen

Der kan til løsning af akutte problemer angives handlinger som etablering af
dæmninger, broer, højere kanter, dybere eller flere grøfter med meget mere.
I bilag 8 er samlet en række eksempler på handlinger.

Involvering
Involvering vægtes meget højt, især af
hensyn til:


bredere medansvar for miljøet



bredere forståelse af formål med
klimatilpasningsarbejde



bredere ejerskab til de valgte løsninger



bedre indsigt i udfordringer og muligheder

”Tænk i nye typer af dialoger med
både nye og kendte parter, hvor der
er basis for at udviske og overskride
etablerede positioner.
Her har vi måske den allervigtigste
forudsætning for nytænkning!”
Morten Bøgebjerg, Attractor
på workshop 21. marts 2013

Involvering er relevant i alle faser. I den indledende planlægningsfase i 2013 er
der dog begrænset tid til involvering i større omfang. Derimod er der på de af-
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holdte workshops stemning for, at involveringen anvendes strategisk til fremme
af en grøn omstilling. Derfor oplyses i handlingsplanen, hvilke interessenter, der
som minimum involveres efterfølgende.
I den næste generation af klimatilpasningsplaner, som bliver en integreret del af
kommuneplanlægningen, kan en strategisk involvering således anvendes i planprocessen.
Morten Bøgebjergs oplæg ved workshoppen den 21. marts 2013 kan give mere
inspiration til anvendelse af strategisk høring/involvering:
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Regional%20udvikling/Regional%20Udviklingsplan/Klimaprojektgruppen/Netværk%20om%20skabelon/Samskabelse%20og%20lærende%20samarbejder%20Morten%20Bøgebjerg.pdf

En stigende opmærksomhed hos borgere og beslutningstagere ventes på længere sigt at give en større efterspørgsel på nye ”klimarigtige” løsninger. Dermed vil
erhvervslivet her være inspireret til at finde de nye smarte løsninger. Yderligere
vil anvendelsen af nye smarte løsninger kunne fungere som udstillingsvindue for
lokale virksomheder.
Hvem involveres?
Når kommunen tager stilling til, hvem der skal involveres, kan det inspirere at
tage afsæt i, hvad kommunen vil opnå med involveringen og hvilket udbytte der
ønskes. Flere forskellige formål udelukker ikke hinanden – tvært imod.

Sende signal
om dialog og
demokrati

Lokal
bevidsthed om
klimaforandringer

Koble lokal
udfordring med
lokal forretningsudvikling

Bredere

Uventede
tekniske
løsninger

Udfordre
antagelse om det
mulige

Uventede fagkombinerende
løsninger

Uventede
æstetiske
løsninger

Bredere
finansiering

ejerskab til
proces

Bredere
ejerskab til
løsning
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BILAG
Bilag 1 - Beskrivelse af klimaforandringer

Eksempel på en meget kort beskrivelse af klimaforandringerne:
Indenfor de kommende hundrede år forventes:


Mere regn
Vi får mere regn om vinteren og mindre om sommeren. Om sommeren får vi
både tørkeperioder og kraftigere regnskyl.



Højere havvandstand
Havvandstanden forventes at stige mellem 0,2 og 1,4 m. Det anbefales endvidere at undersøge konsekvenserne af endnu højere stigninger.



Ændret vandføring i vandløb
Vandføringen i vandløb forventes at ændres, så der kommer mere vand i
vinterperioden og mindre om sommeren. Der vil være større sandsynlighed
for sommerudtørring samt for oversvømmelser i forbindelse med de våde
perioder (både sommer og vinter).



Ændret grundvandstand
De ændrede nedbørs- og fordampningsforhold vil påvirke grundvandstanden. Lokalt kan der ske en stigning, som kan medføre afvandings- og dyrkningsproblemer.



Mildere vintre
Vintrene vil blive mildere og fugtigere. Det betyder, at planternes vækstsæson kan blive forlænget.



Varmere somre
Somrene bliver varmere, og der kan komme flere og længere hedebølger.



Mere vind
Vi kan forvente flere kraftige storme.



Større skydække
Vi får generelt et svagt stigende skydække, og stigningen vil være størst om
vinteren.

Baseret på http://www.klimatilpasning.dk/videnom/klima/klimaaendringeridanmark/vandstandihavet.aspx

Tilbage til afsnittet om klimaforudsætninger - klik

30

SKABELON TIL KLIMATILPASNINGSPLANER

Bilag 2 - Klimaforudsætninger
Regnintensiteter og klimafaktorer på regn
Ved beregninger af regn og oversvømmelse anvendes regn i overensstemmelse
med Spildevandskomiteens skrifter og beregningsrutiner, hvor der tages hensyn
til de lokale nedbørsforhold.
Klimafaktor (regn)
ved regnintensitet: (1*)
5 års regn
10 års regn
20 års regn
50 års regn
100 års regn

2010

2050 (2*)

Ca. 2100 (3*)

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,11
1,14
1,15
1,17
1,18

1,25
1,30
1,32
1,35
1,40

1*) Se bilag 10 om anvendelsen i forbindelse med Skybrudskort. Basisregn hentes fra
lokal regnmåler og Spildevandskomiteens Skrift nr. 28.
2*) Kilde: Naturstyrelsens vejledning, Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner.
3*) Værdierne med fed skrift er hentet fra Spildevandskomiteens Skrift 29

Regnmængder til anvendelse i Skybrudskort
Ved beregninger af regn og oversvømmelse ved hjælp af Skybrudskort, bør der
anvendes regnmængder i mm for en 4 timers regn. Denne regnvarighed vil indeholde de fleste kritiske regnhændelser og anvendes ofte ved dimensionering
af afløbssystemer. Ved indgangen i skybrudskortet skal anvendes den "overskydende regn", hvilket vil sige den mængde regn, der under regnskyllet ikke ledes
væk via kloakken eller samler sig i pytter og regnbede/LAR eller nedsiver til jorden.
Overskydende regn (mm) = Aktuel 4 timers regn (mm) - Regn som afledes via
kloak (mm) eller som nedsiver eller tilbageholdes på anden måde (mm).
Ved beregningerne af "overskydende regn" kan anvendes følgende værdier for
de forskellige typer regn afledning:
Aktuel nedbør
4 timers nedbørshændelse bestemmes ud fra spildevandskomiteens skrift 28
med tilhørende beregningsark for den aktuelle årsnedbør i kommunen og korrigeres med den angivne klimafaktor.
Se: http://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/SVKskriftnr28.pdf
Regn, som afledes via kloak
Erfaringer viser, at der gennemsnitligt afledes ca. 10 mm/time via kloaksystemerne, hvorfor der for en 4 timers regn kan anvendes 40 mm for regn afledt via
kloak. Kommunens spildevandsselskab leverer oplysninger om, hvordan kloaksystemets ydeevne er helt konkret for delområder i kommunen. Nogle steder
kan det måske håndtere mere end 40 mm regn på 4 timer, og andre steder
mindre.
Regn afledt i byer ved nedsivning, regnbede, LAR mv.
Erfaringsmæssigt nedsives ca. 4 mm/t i grønne områder og haver i byerne. Så-
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fremt byerne har 50 % grønne arealer uden faste belægninger, er der således
en nedsivning på 2 mm/t som gennemsnit for hele byens areal, hvilket på 4 timer giver en nedsivning på ca. 8 mm regn. Ved kraftigt tøbrud, vandmættet
jord eller helt tør jord kan der ikke nedsives så meget vand. Den angivne nedsivning svarer til bevoksede arealer og en sandet lerjord.
Regn, som stiller sig i pytter mv. i byerne
Erfaringer har vist, at der vil tilbageholdes ca. 2 mm i små ujævnheder i veje,
pladser mv. i byerne. Denne mængde skal således ikke medregnes ved disse
foranstaltninger og naturligt forekommende opsamlinger.
Regn afledt ved nedsivning eller opsamlet i ujævnheder i landområder
I landområderne vil en stor del af regnen nedsive eller stille sig i mindre fordybninger og lignende, mens kun en mindre del vil strømme af via overfladen. Omfang af nedsivning og overflademagasinering er meget afhængig af jordtype,
dyrkningsforhold, terrænhældning, grundvandsstand mv., men som gennemsnit
kan det antages, at der i landområderne kan optages ca. 30 mm regn i ujævnheder i terrænet, mens der som gennemsnit for bevoksede og ubevoksede arealer vil kunne nedsives ca. 5 mm/t. Ved en 4 timers regn vil ca. 50 mm således
optages lokalt i landområdet. Ved kraftigt tøbrud, vandmættet jord eller helt tør
jord kan der ikke nedsives så meget vand. Den angivne nedsivning svarer til
bevoksede arealer og en sandet lerjord.
Skemaet nedenfor viser den mængde regn, som ikke skal medtages, når skybrudskortet anvendes.
Regn, som ikke bidrager til oversvømmelse

By

Land

10

0

Løber til kloak (1*) (2*)

mm/time

Stiller sig i ujævnheder (3*)(4*)

mm

2

30

Nedsives (5*)(6*)

mm/time

2

5

By

Land

Det vil efter 4 timers regn sige
Løber til kloak (1*) (2*)

mm

40

0

Lægger sig i ujævnheder (3*)

mm

2

30

Nedsives (4*)(5*)

mm

8

20

mm

50

50

1*) Svarer til en kloak-kapacitet der kan rumme en 10 års regn
2*) Der regnes ikke med kloak i landområder
3*) Små ujævnheder på befæstede og grønne arealer i byen og dyrkede grønne arealer
på landet.
4*) Der regnes med at 50 % af byens areal er åbne/beplantede arealer, K=10-6
5*) Der regnes i landområder med at 50 % af arealet er beplantet og 50 % ikke beplantet, K= 10-6

Sammenfattende resulterer ovenstående i, at der for "overskydende regn" (OR)
kan anvendes følgende beregninger for en 4 timers regn:
By

OR = Aktuel 4-timers regn (mm) - 40 mm (kloak) - 2 mm (vandpytter, lunker)
- 8 mm (nedsivning og LAR løsninger).

Land OR = Aktuel 4-timers regn (mm) - 30 mm (ujævnheder og pytter) - 20 mm
(nedsivning gennem bevoksning og bar jord)
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Illustrationerne herunder viser resultatet af beregningen.
Risikobillede

Oversvømmelsessimuleringer
Skybrudskort
50 mm

Nedbør =100 mm

2 mm

40 mm
8 mm

By

4 timer

Risikobillede
Oversvømmelsessimuleringer

50 mm

Skybrudskort

30 mm

Fald

Bevoksning
Jordtype
Fald

Jordtype
20 mm

Land
4 timer
Kilde: Arne B. Haslings oplæg workshop 21. marts 2013

Bevoksning
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Maksimalvandføring i vandløb
Ifølge DMU kan der forventes en stigning på ca. 20 % i 100 års vandføringen i
vandløb i løbet af de kommende 100 år i Jylland. Nedenstående tabel er fra et
indlæg af Hans Thodsen, Brian Kronvang og Hans Estrup Andersen fra
DMU/Aarhus Universitet i forbindelse med Region Midtjyllands workshops under
titlen "Vind over Vandet".
Kontrol

Scenarie

Ændring

(m3/s)

(m3/s)

%

Varde Å ved Egbro

10,0

10,5

5

Odense Å ved Nørre Broby

22,9

26,0

14

Gudenåen ved Voervadsbro

38,8

47,0

21

Susåen ved Vrangstrup

16,9

17,5

4

100 års vandføringen (Gumble EV1)

Forventet ændring af 100 års-vandføring i udvalgte danske åer. Kilde: DMU

Havvandsstigning
Den generelle stigning i havvandstanden fra 1990 til 2110 er her sat til 1 m,
svarende til en gennemsnitlig stigning på ca. 8 mm pr år; mindst i begyndelsen
af perioden og mest i slutningen af perioden. Stigningen har de seneste år været
på lidt over 3 mm pr år.
Skønnet på 1 m stigning er baseret på en overordnet vurdering af alle de usikkerheder, der ligger i vurderingen af stigningen i havvandstanden og den anbefaling, DMI udmeldte i forbindelse med Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan om anvendelse af 1 meter. DMIs seneste udmeldinger på
www.klimatilpasning.dk lyder på et skøn på 0,2-1,4 m vandstandsstigning, med
anbefaling af, at man ved risikovurderingerne bruger en højere vandstand. Se
følgende uddrag fra hjemmesiden:
På det nuværende videnskabelige grundlag kan DMI ikke angive en øvre grænse
for vandstandsstigninger langs de danske kyster. DMI anbefaler derfor, at muligheden for endnu højere stigninger inddrages i risikovurderinger.
Havniveau
Forventet stigning i havvandstand

2050

2100

0,1 - 0,5 m

0,2 - 1,4 m

Landhævning

-(0,0 - 0,10) m

-(0,0 - 0,2) m

Vindbidrag ved stormflod

0 - 0,10 m

0 – 0,3 m

Estimat for stormflod, i alt

0,0 – 0,60 m

0,0 – 1,7 m

Middelvandstandsstigning
Lokale forhold

Kilde: DMI, der anbefaler, at mulighed for endnu højere stigning indgår i risikovurdering

Ved vurderinger af udbredelsen af oversvømmelser fra havet er det nødvendigt
at omskrive vandstandene til det nuværende kotesystem DVR90 for at kunne se
den rigtige udbredelse, idet landet hæver eller sænker sig afhængigt af, hvor
man er i landet.
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Elementer til beregning af højvandstand til oversvømmelsesberegninger:
Stigning i normal
vandstand

1m
1990-2110

Kan antages at ske jævnt, selvom stigningen i starten
er under det halve af stigningen i slutningen af perioden.

Landhævning/-sænkning

+/- xx
mm/år

Landhævningen kan aflæses af følgende figur eller findes på
http://omkystdirektoratet.kyst.dk/landbevaegelser-idanmark.html. Landhævningen er størst i nord og
mindst eller negativ i syd.

Lokale ændringer
af terræn

+/- xx
mm/år

Der kan være områder, hvor terrænet ændres pga.
sammenbrænding af organisk stof, aflejring af materiale
eller lignende, så kystnære områder bliver mere eller
mindre udsat for højvandspåvirkning. (kan også indarbejdes i højdemodellen)

Højvandsstatistik
for ønskede hyppighed

Lokal
vandstandsstatistik, m
over daglig
vande.

Kystdirektoratet har udsendt den seneste vandstandsstatistik for 2012, hvor der kan findes vandstande for
forskellige hyppigheder af højvande.
http://omkystdirektoratet.kyst.dk/hoejvandsstatistikker
.html

Vindbidrag som
tillæg til højvandsstatistikken

0-0,3 m

Frem til år 2110 forventes det, at der ved de sjældne
højvande vil ske en stigning i højvandet på ca. 30 cm
ved vestkysten og ca. 10 cm ved de indre danske farvande.

Absolutte rater for landhævning i Danmark. Kilde: Kystdirektoratet

Tilbage til afsnittet om klimaforudsætninger - klik
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Bilag 3 - Værdikort
Vejledningen i klimatilpasningsplaner lægger op til, at ejendomsværdierne danner udgangspunkt for værdisættelsen. På workshoppene er der imidlertid enighed om at anbefale, at skadesomkostningerne danner grundlag for værdisættelsen. Skadesomkostningerne ved oversvømmelse er udregnet ved at værdisætte
skadesomkostningerne ved oversvømmelse af et parcelhus og derefter beregne
husets andel af celler på kortet. De enkelte typer anvendelse er tildelt en værdi
og indenfor hver celle beregnes, hvor meget de pågældende anvendelser udgør
af det samlede celleareal og dermed, hvilken værdi cellen repræsenterer. Vægtningen omfatter:


Bebyggelse (boliger, fritidshuse, industri + handel, offentlig service, fredede
bygninger m.v.)



Anlæg (veje, jernbaner, affaldsdeponier m.v.)



Landbrug (bonitet høj/middel/lav)

Workshoppene er resulteret i følgende enhedstal for de enkelte temaer:

Bebyggelse

NB bonitet er her udtryk for høstudbytte
(middelværdi for 3 år)
og ikke direkte udtryk
for jordens kvalitet.
Data kan hentes fra
DJF Geodata - Geodatabiblioteket.

Anlæg

Landbrug

Kulturarv

NB Natur kunne være
et 5. tema f.eks. i
kommuner med risiko
for oversvømmelse
med havvand.

Værdi pr. m2 i kr

Anvendelse

Kilde til andel af celle

Industri og handel

BBR

1.000

Boliger

BBR

600

Fritidsboliger

BBR

400

Offentlig service

BBR

3.000

Fredede bygninger o. lign. BBR

10.000

Motorvej & Motortrafikvej

Standardbredde

45

Anden vej

Standardbredde

10

Jernbane

Standardbredde

90

Kirkegård

GIS-tema

100

Affaldsdeponier

GIS-tema

100

Høj bonitet

GIS-tema

0,65

Middel bonitet

GIS-tema

0,55

Lav bonitet

GIS-tema

0,35

Fortidsminder

GIS-tema

3.000

Kilde: COWI og Aarhus Kommune,
"Risikovurdering af oversvømmelser", september 2011.

Der kan anvendes flere og andre emner ved skadesværdisætningen, ligesom det
kan vælges at anvende et pointsystem frem for samfundsøkonomi eller direkte
skadesomkostninger. Det anbefales at holde de enkelte anvendelsestemaer adskilt på forskellige GIS-lag, så det er muligt at lave emnespecifikke kort og dermed få et bedre overblik over årsagerne til, at den enkelte celle er tildelt en høj
skadesværdi/følsomhed.
Det kan også være hensigtsmæssigt at vise alle meget følsomme bygninger eller
installationer specifikt på kortet (hospitaler, skoler, fredede bygninger, brandstationer, beredskab, elforsyning, særlige naturområder m.v.) Ved nogle bør skadesværdien muligvis vurderes nærmere.
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Her vises 2 eksempler, nemlig pointsystemerne, der er anvendt i klimatilpasningsplanen for Samsø Kommune og for de overordnede vurderinger i Region
Hovedstaden.

Eksempel 1 - Samsø Kommune
Skadesomkostningerne ved oversvømmelse, benævnt værdi, er sat med enheder fra 0,1 til 10 efter vurdering af skadesomkostningsværdi ved oversvømmelse. Således er eksempelvis skadesomkostningerne ved oversvømmelse af et
parcelhus vurderet som værdien 8, mens landbrugsjord er tildelt værdien 0,1.
De enkelte arealanvendelser opgøres pr. m2. En celles værdi udregnes på baggrund af sammensætning af arealanvendelse inden for cellen.
Vægtningen omfatter følgende temaer:
Bebyggelse

Industri, handel, erhverv
Boliger
Sommerhuse
Offentlig service
Fredede bygninger og lign.

Forsyning

Anlæg

8

2

4

2

9

2

8

2

m

m
m

m

Fjernvarmeværk

Antal

+0,25 til øvrig cellescore

Energiforsyningsanlæg

Antal

+0,25 til øvrig cellescore

Vandforsyningsboring

Antal

+0,25 til øvrig cellescore

Veje

Alle landbrugsarealer
Fortidsminder
Kirkegård

Natur

10

2

10

Vindmøller

Kulturarv

m2

m

Affaldsdeponier

NB landbrugsbygningerne er her medtaget
i værdisætningen af
bebyggelse (industri,
handel, erhverv).

Point

Renseanlæg

Lufthavn

Landbrug

Enhed

§3 områder
Skov

2

6

2

7

2

6

2

+0,1 til øvrig cellescore

2

0.2

2

2

2

2

2

0.1

2

0.2

2

m

m
m

m
m

m
m

m
m

Sportsanlæg

m

0.1

Rørlagt vandløb

Tilstede

+0,1 til øvrig cellescore
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Eksempel 2 - Region Hovedstaden
Emne

Tema

Bebyggelse

Byzone
Sommerhuszoner
Erhvervsområder
Landsbyafgrænsninger

Anlæg

Motorveje og motortrafikveje
Veje > 3 m
Jernbaner
Lufthavne, landingsbaner
Kirkegård
Affaldsdepoter
Gartneri
Campingpladser
Sportspladser og rekreative anlæg

Natur

Strandenge
Heder
Overdrev
Moser
Enge

Fredning

Fredede arealer, linjer og punkter
Fredningsforslag

Kulturmiljø

DKC arealer
Kulturarvsarealer
Fredede fortidsminder
Kirkefredninger

Skadesværdisætning er i Region Hovedstaden sket efter følgende pointsystem
fordelt på flere temaer:
Tema - Bebyggelse

Sårbarhedsindeks

Byzone

5

Sommerhuszoner

5

Erhvervsområder

5

Landsbyafgrænsninger

5
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Tema - Anlæg

Sårbarhedsindeks

Motorveje og motortrafikveje

4

Veje > 3 m

3

Jernbaner

5

Lufthavne, landingsbaner

4

Kirkegård

3

Affaldsdepoter

3

Gartneri

2

Campingpladser

2

Sportspladser og rekreative anlæg

1

Anvendt sårbarhedsindeks for det vægtede omfang af natur:
Tema - naturtype

Sårbarhedsindeks

0-5%

1

5 - 10 %

2

10 - 20 %

3

20 - 30 %

4

30 % -

5

Forklaring af beregningen af naturtype temaet:
De enkelte naturtyper tildeles ved beregningerne af den samlede natur følgende
vægt:
Tema - Naturtype

Vægt

Strandenge

4

Heder

5

Overdrev

5

Moser

3

Enge

2

Ved vægtningen af natur er der taget hensyn til den procentvise dækning af de 5 naturtyper i hver celle. Den procentvise dækning i cellen er herefter blevet ganget med
vægten for den respektive naturtype, hvorved en vægtet dækning for naturtypen er
fundet. For hver celle er den vægtede dækning for de enkelte naturtyper derpå blevet summeret til en samlet vægtet dækning med natur i cellen, som vist i eksemplet.
Eksempel på beregning af vægtet dækning for naturtyper i en celle:
Naturtype

Arealdækning
(%)

Vægt

Vægtet dækning (%)

Eng

7%

2

14 %

Mose

5%

3

15 %

Sum

29 %

Herefter kan det samlede sårbarhedsindeks for natur, fundet ved at omregne den
vægtede dækning til et sårbarhedsindeks for naturtyper, beregnes.
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Tema - Fredninger

Sårbarhedsindeks

Fredede arealer, linjer og punkter

5

Fredningsforslag

2

Tema - Kulturmiljø

39

Sårbarhedsindeks

DKC arealer

1

Kulturarvsarealer

3

Fredede fortidsminder

2

Kirkefredninger

2

Tilbage til afsnittet om værdikort – klik
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Bilag 4 - Risikovurderingen
Risikovurderingen er bygget op omkring følgende hovedaktiviteter:
 Opgørelse af forventede klimaændringer og opstilling af statistik for ekstreme situationer (f.eks. hyppigheder af forskellige højvands- og regnsituationer)


Beregning og kortlægning af udvalgte oversvømmelseshændelser fra
havet, vandløb samt ekstremregn, der oversvømmer kloakkerne og strømmer på overfladen og samler sig i lavninger eller som egentlige strømningsveje på terræn ved forskellige situationer i dag og i fremtiden. Der kan evt.
suppleres kort for ændringer af det terrænnære grundvandsspejl.



Beregning og kortlægning af sandsynlighed for ovenstående scenarier for
ekstreme klimapåvirkninger. Der kan både opgøres sandsynlighed for den
enkelte type hændelse og for den samlede sandsynlighed for "at få våde
fødder" ved en given lokalitet, uanset om det skyldes regn, vandløb eller havet.



Beregning og kortlægning af skadesomkostningsværdi af alle områder,
som evt. kan rammes af oversvømmelse. Der kan her også indregnes andre
forhold end de rent økonomiske, f.eks. naturværdier, kulturarv og lignende.



Beregning og kortlægning af økonomisk risiko (findes ved at gange sandsynligheden for oversvømmelse af en vis størrelse med værden/skadesomkostningen af en oversvømmelse).

Figuren illustrerer, hvordan 3 forskellige hændelsestyper og deres hyppighed kan
sammenfattes til sandsynlighed, som sammen med skadesværdien giver et billede af
den økonomiske risiko, der er forbundet med oversvømmelserne.

Tilbage til afsnittet om risikokortet - klik

SKABELON TIL KLIMATILPASNINGSPLANER

41

Bilag 5 - Den regionale udviklingsplan
Den regionale udviklingsplan er resultatet af et tæt samarbejde primært med
alle kommunerne i regionen. Allerede i 2007 har regionen og de 19 kommuner
ved udformningen af den første regionale udviklingsplan formuleret et sæt bærende principper for samarbejde. Her er parterne enedes om, at Region Midtjylland og de 19 kommuner i et målrettet strategisk samarbejde vil sikre koordinering, helhedstænkning, netværk og dialog på tværs af administrative og geografiske grænser.
Det aktuelle samarbejde om klimatilpasning har rødder i denne ambition og
gennemføres i overensstemmelse med de bærende samarbejdsprincipper og den
regionale udviklingsplan.
Region Midtjylland og de 19 kommuner har her følgende delvision for klimatilpasning:
I 2030 er klimaændringerne offensivt varetaget, og vi har omsat udfordringer til
nye forretningsmuligheder og samfundsmæssige forbedringer.
Det vil sige:


Bæredygtighed, som indebærer ligeværdige hensyn til sociale, miljømæssige
og økonomiske forhold er betegnende for den vedholdende klimatilpasningsindsats i Region Midtjylland.



Myndigheder, erhverv og brancheorganisationer har i fællesskab udviklet
klimavenlig arealanvendelsesstrategi og løser hermed udfordringen med periodevis overskydende eller manglende regnvand.



Virksomheder og videninstitutioner beskæftiger sig i stigende grad med
forskning og udvikling af klimatilpasning bl.a. i gensidigt berigende samarbejder.



De regionale aktører efterspørger aktivt nye klimatilpassede og bæredygtige
løsninger med henblik på at fremme virksomhedernes interesse i at komme
først med at udvikle dem.



Borgerne får mere viden om klimatilpasning og om egne muligheder for at
foretage ansvarlige valg – blandt andet ved, at uddannelsesinstitutioner underviser i emnet.



Stadig flere relevante regionale aktører indgår i internationale netværk, der
bidrager med inspiration, ressourcer og viden.

Klimaet forandrer sig, og vi skal tilpasse os de nye vilkår, der bl.a. betyder muligheder for:





nye
nye
nye
nye

samarbejder og forretningsudvikling
rekreative samspil mellem mennesker og vand
afgrøder og andre sæsoner
turistattraktioner

I Region Midtjylland vil vi især fokusere på de udfordringer og erhvervsmuligheder, de stigende og mere intense vandmængder giver os.
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Klimaforandringerne rummer store potentialer for erhvervsudvikling, idet der er
et voksende marked nationalt og globalt for nye produkter, teknologier, organisationsformer og løsninger, der kan imødegå klimaforandringerne.
Regionen og de 19 kommuner anbefaler alle offentlige og private regionale aktører at indgå i netværk med henblik på at bringe ny viden i spil og derved fremme klimatilpasningsaktiviteter i regionen.
Se mere på www.rup2012.rm.dk

Samarbejde mellem nabokommuner
Den regionale udviklingsplan danner på alle indsatsområder heri en fælles platform for dialog mellem aktører i regionen. Sådan kan den sammen med denne
skabelon anvendes som afsæt for en dialog mellem to nabokommuner om
kommunegrænseoverskridende udfordringer med overfladevand. Tilsvarende
kan disse anvendes i dialog med vandoplandsstyregrupperne, Gudenå Komiteen
og Limfjords Rådet. Handlingsplanen i klimatilpasningsplanen bør redegøre for,
hvilke samarbejder med parter udenfor kommunen den enkelte kommune vil
tage initiativ til.

Tilbage til afsnittet om vision - klik
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Bilag 6 - Visionsinspiration
Inspireret af Birgitte Hoffmanns oplæg den 26. februar 2013

Hvilke særkender og udfordringer er der i din by?


Identitet og fortælling



Kultur, natur og mødesteder



Uddannelse



…

Hvilke kvaliteter skal styrkes?


”Ved til stadighed at optimere
det eksisterende er vi hele
tiden bagud!
Vi skal finde nye løsninger!”
Hanne Juel, 1. workshop den
26. februar 2013

Klimarobust by med fokus på
livskvalitet, oplevelser, natur og vækst



Lokale værdier og ressourcer som udgangspunkt for arbejdet og ikke standardløsninger



Bydesign og samarbejder for at mindske risiko for oversvømmelser og
stormflod



Muligheder for bevægelse i det offentlige rum tilgængeligt for alle



Mødesteder og netværk på tværs af aldre mv.



Vandressourcer, der skaber muligheder for rekreation og oplevelser



Nye måder at bruge byen på og lokale processer, der involverer



Mix af mennesker, dyr og planter, hvor vandets veje er værdsat som en del
af byen



Grøn infrastruktur for dyr og planter



Vandsystemer designede til at understøtte socialt engagement og kulturelle
udtryk.



Kunst og legepladser, der fremhæver vandets veje, vandkredsløb, årstiderne
og biodiversitet

Tilbage til afsnit

Se Birgitte Hoffmanns oplæg på workshop:

om vision - klik

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/Regional%20Udviklingsplan/Klimaprojektgr
uppen/Netværk%20om%20skabelon/Birgitte%20Hoffmann%2026%20febr%202013.pdf

Se mere på: http://www.nordhavnen.dk/da-DK/Aarhusgadekvarteret/baggrund+for+byudvikling/Raadgiverne+fortaller/Den+blaa+by.aspx
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Bilag 7 - Eksempler på visioner


COPENHAGEN HAS A VISION:
We want to be the worlds best city to live in. A sustainable city with urban spaces, which invites to a multiple and unique urban life. We want
to be a metropolis for people.



Skanderborg Kommune skaber sammen med private udviklere en ny
landskabelig og bæredygtig bydel – Anebjerg.
Det overordnede mål er kvalitetsbevidst byudvikling, hvor sundhed, bæredygtighed, naturoplevelser og miljøbeskyttelse er kendetegnende.



Planen skal gøre Ballerup Kommune robust overfor konsekvenserne af
klimaforandringer i forhold til øget nedbør. Planen omhandler fire overordnede emner. For hvert af disse emner er der formuleret en vision:
Øget nedbør
Vi skal håndtere øgede regnmængder således, at oversvømmelser
minimeres og afstrømningen til vandløb ikke øges.
Skybrud
Skybrud skal håndteres på en samfundsmæssig forsvarlig måde.
Vandkvalitet
Det afledte regnvand skal bidrage til rent vand i vandløb, søer og
moser.
Synligt vand
Vi vil så vidt muligt tilbageholde og, hvor det er hensigtsmæssigt,
anvende regnvandet, hvor det falder. Derved tilgodeser vi også
grundvandet.

 Klimabyen for fremtiden
Det er det, vi gerne vil være på Frederiksberg, og med denne første klimatilpasningsplan lægger vi det vigtige fundament til at gøre Frederiksberg
mere robust over for fremtidens klimaændringer.

Vi kan

Fra Birgitte Hoffmanns indlæg den 26. februar 2013
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Hedensted - Klimasikker by i 100 år (uddrag af visioner og målsætninger
fra den klimasikre kommuneplan. Lidt frit citeret.)
Byudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag under hensyntagen
til de fremtidige klimaforandringer og medvirke til at styrke borgernes
livskvalitet.
Naturværdierne forøges, og forringelser af naturen forebygges. Samtidig
begrænses udvaskning af kvælstof til vandløb, søer og fjorde, og virkningerne af ændrede klimaforhold fremover afbødes.
o Juelsminde skal være sikker – også hvis det alligevel går galt, og
byen oversvømmes.
o

I Hornsyld og Bråskov er vandet en attraktion, som spiller en afgørende rolle for oplevelserne i byerne.



Klimatilpasningsvisionen for Hørsholm Kommune er:
o Løbende at tilpasse og forbedre vores aktiviteter til klimaændringerne
o Basere den fysiske planlægning på bæredygtig udvikling – også i
forhold til klima.



Ishøj Forsyning: vision om at klimatilpasse afløbssystemerne, baseret på
nyeste viden og teknologi, ved at tilbageholde, forsinke og styre regnvandet frem for alene at opgradere kapaciteten af kommunens afløbssystemer. Dette indebærer at integrere vand som et rekreativt element for
derved at tage højde for klimaforandringerne allerede på planlægningsstadiet af nye byområder og ved genplanlægning af eksisterende.



Mariagerfjord Kommune vil være på forkant med at håndtere ændrede
nedbørsforhold. Borgere og tilflyttere skal kunne føle sig trygge ved at
bo eller købe bolig i området uden at frygte, at deres hjem ligger i farezonen for at blive oversvømmet.



Middelfart Kommune vil imødegå de negative effekter af klimaændringerne og i videst muligt omfang bygge på bæredygtige og naturnære
løsninger, der om muligt også har rekreative aspekter.



Ringkøbing-Skjern Kommune vil være sikret mod konsekvenserne af
klimaændringerne og inddrager klimaændringerne i innovative løsninger
for udviklingen i land og by. Målsætningen er, at
o klimaudfordringerne vurderes i forbindelse med al konkret planlægning og inddrages i projektløsningen



o

vandsystemerne i det åbne land tilpasses, så afstrømning og
oversvømmelse, som følge af ændringer i nedbørsmønstret og
havvandstigninger, kan håndteres

o

en klimasikret byudvikling understøttes ved at fastlægge rammerne for håndtering af overfladevand

o

eksisterende infrastruktur, anlæg og bygninger bliver sikret imod
konsekvenserne af klimaændringerne

I Roskilde Kommune ser vi vand som en ressource – ikke et problem.
Dogme for klimatilpasning:
o Vand en ressource – ikke et problem
o

Innovative investeringer med merværdi
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o


Klimatilpasning – et fælles ansvar

Samsø Kommune sikrer, at borgere, virksomheder m.m. med rette kan
forvente, at kommunen er forberedt på det ændrede klima, samt at der
investeres fornuftigt i forhold til klimatilpasning.

Tilbage til afsnittet om vision - klik
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Bilag 8 - Eksempler på handlinger

”… de potentielt vandlidende arealer (jf. kortet i
hovedstrukturen) undersøges konkret, om de er
påvirket eller risikerer at
blive påvirket af forhøjet
sekundær grundvandstand”.



Kommunen vil udpege et primært vejnet, der sikrer færdsel til hospitaler
mv. i forbindelse med oversvømmelser og et sekundært vejnet, der kan
bruges til at lede vandet væk. (inspireret af KL, ”Et robust Danmark”)



Kommunen vil vurdere, hvilke af de udpegede vådområder og lavbundsarealer, der er egnede som vandreservoirer.



Kommunen vil igangsætte dialog, der adresserer miljøudfordringer vedrørende udvaskning, vandafstrømning og –nedsivning.



For at få bred gevinst af klimatilpasningstiltag vil kommunen indgå i
samarbejder og eventuelt partnerskaber om f.eks. bæredygtigt landbrug, naturbeskyttelse, byudvikling og oplevelsesøkonomi. (Inspireret af
Arkitektskolen Aarhus: ”Klimatilpasning og grøn omstilling i hybride byog landskabsområder”)



Kommunen vil indgå i dialog med landbrugets organisationer, aktuelle
lodsejere, forsyningen, vandløbs- og miljømyndighederne og klimakoordinator samt evt. proceskonsulent om at afværge lejlighedsvise oversvømmelser i XX, for at finde gensidigt tilfredsstillende løsninger.



I kommende planstrategier skal overvejes samspil mellem by og land,
herunder klimaforandringernes påvirkning af mulighederne for fødevareproduktion, naturgenopretning, rekreation, bosætning med videre.



Kommunen vil analysere mulighederne for at anvende egne grønne områder til forsinkelse/magasinering af regnvand. (inspireret af Frederiksberg Kommune)



Kommunen vil igangsætte dialog med brugere og ejere om tiltag til klimatilpasning i risikoområderne.



Kommunen vil indgå i samarbejder og eventuelt partnerskaber om lokale
anvendelser af regnvand i bymæssige OSD-områder, hvor regnvand ikke
kan nedsives af hensyn til grundvandets kvalitet.



Kommunen vil tilbyde vejledning for parcelhusejere i at ”holde på vandet”.



Kommunen vil kåre grundejerforeninger og boligkarreer, der viser gode
eksempler på at optimerer byen til fremtidens klimatiske udfordringer og
fremme samarbejde mellem borgere indbyrdes, samt mellem borgere og
andre interessenter (inspireret af Københavns Kommune)

Hedensted Kommune

Tilbage til afsnittet
om handlingsplaner
klik

Højbede til træer giver bedre plads til rødder og letter anlægsarbejde
med membran i OSD-områder. Træer har nedkølende effekt og reducerer afløbskoefficienten.
Inspireret af speciale i landskabsarkitektur og urban design af
Jacob Coln og Søren Schaunburg Jensen
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Bilag 9 - Eksempler på retningslinjer og rammer
Retningslinier
 Ved lokalplanlægning for byudvikling og -omdannelse redegøres for,
hvordan langsigtede ændringer i nedbørs- og vandstandsforhold imødegås. (inspireret af Hedensted Kommune)


I planlægningen af nye byområder, bygninger og anlæg skal regnvand
nyttiggøres eller afledes lokalt. (Inspireret af Gladsaxe Kommunes forslag til kommuneplan)



Regnvand skal, hvor det er muligt, indgå rekreativt i byens rum. (Gladsaxe Kommunes forslag til kommuneplan)



Der skal integreres grønne og blå elementer med rekreative formål i de
udpegede risikoområder. (inspireret af Frederiksberg Kommune)



I det åbne land skal den detaljerede planlægning bidrage til at forøge
naturværdierne og til at forebygge forringelser af naturen, som konsekvens af ændrede klimaforhold. (inspireret af Hedensted Kommune)



Der kan som udgangspunkt ikke planlægges for tekniske anlæg i oversvømmelsestruede arealer. Hvor et anlæg nødvendigvis skal placeres i
oversvømmelsestruede arealer, skal anlægget udformes, så det ikke
hindrer eller begrænser områdets funktion til håndtering af store vandmængder. Anlægget skal i så fald indrettes, så det kan tåle periodevise
oversvømmelser. (inspireret af Hedensted Kommune)

”Metode til håndtering og bortledning af overfladevand inden afledning til kloaksystemet skal være i
overensstemmelse med LAR-kataloget for Aalborg
Kommune”.
Aalborg Kommune ”klimastrategi
2012-2015, Tilpasning”



Anlæg, som modtager, behandler, omlaster eller deponerer forurenet
overskudsjord, må ikke lokaliseres i områder med risiko for oversvømmelse ved skybrud eller overskydende vand som følge af andre hændelser.



Klimasikring af byggeri og tekniske anlæg skal fortrinsvis ske ved fælles
anlæg og efter en samlet planlægning. (Hedensted Kommune)



Lavbundsarealer skal alene rumme byggeri, der er nødvendigt for den
jordbrugsmæssige drift, og som kan tåle en højere vandstand. Nye anlæg, herunder tekniske anlæg, veje m.v., der nødvendigvis skal placeres
på lavbundsarealer, skal udformes, så muligheden for naturligt vandstandsniveau og for naturgenopretning på lavbundsarealet i øvrigt ikke
går tabt. Anlægget skal udformes, så det kan tåle en forøget vandstand.
(inspireret af Hedensted Kommune)
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Der kan alene planlægges for nye søer og vandløb i områder, der er udpeget som særligt værdifulde landskabs- og kulturområder, når disse
indgår i klimasikringen af områdets værdier.

Tidligere var pigstensbelægninger meget udbredt
Rammer
 I lokalplanlægningen skal der i fremtiden indarbejdes krav til nye bebyggelser, så de ligger i et niveau, hvor de ikke bliver oversvømmet ved
ekstrem regn, og der kan i byggesagsbehandlingen stilles krav til afledning af vand, så omgivelserne og huset sikres bedst muligt imod uvedkommende vand. (Greve Kommune)


Bymæssige og kulturmæssige værdier skal så vidt muligt sikres mod
oversvømmelse (grundvand, overfladevand og havvand) på en måde, så
der tilføres nye bymæssige kvaliteter. (inspireret af Hedensted Kommunes klimasikrede kommuneplan)



Spildevandsanlæg skal sikres imod at bidrage til forurening af recipienten ved skybrud.



I lokalplanlægningen skal sikres, at overfladevand forsinkes og håndteres tættest muligt på kilden. (inspireret af Hedensted Kommune)



Belægninger skal i videst muligt omfang kunne gennemtrænges af vand,
så regnvand nedsiver på egen grund og kun i mindre omfang løber af.
Derfor må befæstningsgraden ikke overstige xx %. Det bebyggede areals andel af det befæstede areal kan reduceres med xx %, hvor disse er
udført som grønne tage.



I de dele af rammeområdet, der er udpeget som risikoområde, skal lokalplaner stille krav om hævet sokkelhøjde. (inspireret af Aalborg Kommune ”klimastrategi 2012-2015, Tilpasning”)
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Ved detaljeret planlægning af risikoområderne skal de nødvendige behov
for klimatilpasning identificeres, og der skal tages stilling til:

Anden lovgivning hindrer bl.a. tagvand til
vanding i OSD og NFI–
områder.

o

forureningsforebyggelse i forbindelse med oversvømmelse om
det samtidig er relevant i planlægningen at indarbejde

o

klimatilpasningstiltag som grønne tage, grønne vægge, regnvandsbede, grøfter, åbne kanaler og beplantning (inspireret af
Gladsaxe Kommunes forslag til kommuneplan)

o

arealudlæg til etablering af regnvandsbassin og kanaler til vandafledning (inspireret af Mariagerfjord Kommune)

Holstebro Kommune

Overfladevand fra haver opsamles i
faskiner og føres til regnbede langs
vejen.
Overløb fra regnvandstank sker til
faskine i vejbed.
Vejvand opsamles i regnbede langs
vejen.
Vand fra regnbedene ledes til eksisterende kloak.
Ballerup Kommune, princip for regnvandshåndteringen inden for lokalplanområde

Grønne tage kan optage regnvand
og reducere belastningen af kloakker

o

ubefæstede arealer for at sikre vandets nedsivningsmuligheder
(Mariagerfjord Kommune)

o

anlæg til opsamling af tagvand. Mulighed for at anvende tagvand
til vanding, toiletskyl og tøjvask (inspireret af Ballerup Kommune)

o

forsinkelse af regnvand i kombination med grønne områder (inspireret af Frederiksberg Kommune)

o

veje udformet til at tilbageholde regn i tilfælde af store regnhændelser (inspireret af Ballerup Kommune)

o

decentrale løsninger til begrænsning af regnvand til kloaksystemet ved nybyggeri og store ombygninger (inspireret af Aalborg
Kommune ”klimastrategi 2012-2015, Tilpasning”)

o

friluftsanlæg anlagt multifunktionelt, så de udover deres primære funktion kan fungere som reservoir for vand i forbindelse med
skybrud

o

tiltag for en mere varieret og artsrig natur

o

tiltag til mere bæredygtig areal- og ressourceanvendelse

Mariagerfjord Kommune

Danmark er et af verdens
tættest befolkede og mest
intenst dyrkede lande. Heri
ligger et potentiale for at
samtænke overfladevand,
bosætning og dyrkning.

Tilbage til afsnit om retningslinjer og rammer - klik
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Bilag 10 - Skybrudskort®
Dette bilag gengiver Cowi’s oplysninger om skybrudskortet der af Region Midtjylland stilles frit til rådighed for midtjyske kommuner.

Baggrund
Region Midtjylland har siden foråret 2012 arbejdet med en detaljeret beregning
af oversvømmelser i hele regionen, ved hjælp af Skybrudskort® og en detaljeret
hydraulisk opretning af højdemodellen for hele regionen. Resultaterne stilles til
rådighed for kommunerne som kan bruge dem til egne klimatilpasningsplaner og
samarbejder på tværs af kommunegrænser.
Miljøministeriet har siden meddelt at kommunerne sidst på året vil få stillet et
kort til rådighed som viser udbredelsen af oversvømmelser på land fra regn. Ved
møder med Naturstyrelsen er det blevet oplyst at det kort der vil blive stillet til
rådighed er meget grovmasket og baseres på et beregningsprincip svarende til
det der populært kaldes "simpel Blue Spot" og som alene simulerer "worst case".
Materialet fra Region Midtjylland er meget mere detaljeret og nuanceret og kan
indgå direkte i kommunens GIS-system og vurderingerne i forbindelse med klimatilpasningsplanen som skal være færdig inden udgangen af 2013.

Skybrudskortet og dets anvendelse
Giver overblik
Skybrudskortet viser, hvor der vil samle sig regnvand i lavninger ved forskellige
regnskyl, samt hvor dybt vandet vil stå ved det pågældende regnskyl. Endvidere
er det for disse regnskyl beregnet og vist på kort, hvilken vej regnvandet vil
strømme mod disse lavninger. Dette giver overblik over, hvor der vil ske oversvømmelse, hvor "slem" oversvømmelsen er og hvor hyppigt det vil ske. Alle
oplysninger leveres digitalt så oplysningerne kan lægges direkte ind i kommunens GIS-system.
Viser pytter og floder
Jo mere regn, jo større og dybere vandpytter og vildere "floder" på overfladen.
Kraftig regn vil komme hyppigere og mere lokalt i fremtiden. Derfor er det vigtigt at overveje, dels hvilke eksisterende områder der er truet af oversvømmelse
som giver skader og dels hvor man i nye områder kan bygge på "sikker grund"
og reservere de oversvømmelsestruede arealer til formål der ikke tager skade af
vand ved sjældne lejligheder.
Klimaændringerne sker allerede, men langsomt
Selvom ændringerne i klimaet vil ske forholdsvis langsomt, og der vil gå 50-100
år før de ekstreme nedbørshændelser generelt er steget med 30-40 % i intensitet og vandstanden i havet er steget med op imod 1 meter, så er det vigtigt allerede nu, at forberede sig på de ændringer der er på vej. Herved kan man sikre,
at planlægningen af f.eks. nye byområder tager hensyn til fremtidens udfordringer. Selvom mange ejendomme har en begrænset levetid på f.eks. 100 år, så
har placeringen af byområder og infrastrukturer en væsentlig længere levetid. I
de fleste byer i Danmark, har de centrale veje mm. ligget det samme sted i mere end 500 år.

52

SKABELON TIL KLIMATILPASNINGSPLANER

Sådan gør du
Ved vurderingerne om klimatilpasning kan skybrudskortet og strømningsvejene
f.eks. anvendes på følgende måde til at få et hurtigt overblik over hvor der de
væsentligste trusler findes i forhold til påvirkninger fra oversvømmelser.

1. Se på kortet, hvor der ved en 100 års regn vil ske oversvømmelse i lavninger og hvor der er brede strømningsveje (betydelige vandmængder som løber på terræn)

2. Se om der, i de områder som rammes af oversvømmelse eller som ligger
tæt ved store strømningsveje, ligger noget der kan tage stor skade af vandet eller som forhindrer transport, produktion, strømforsyning eller lignende.

3. Udpeg de områder hvor der er størst konsekvens af oversvømmelsen eller
områder der af andre årsager ønskes beskyttet mod oversvømmelse.

4. Prioriter beskyttelsen af de udvalgte områder ud fra en samlet vurdering af
hvor der:



kan gennemføres aktiviteter hurtigt og billigt med stor effekt,



kan opnås synergieffekter med projekter med andre formål,



er områder med stor risiko (store skader, store gener mv.)



sker påvirkning til/fra nabokommuner,



er områder man ønsker at beskytte meget af andre årsager,



osv.

5. Vurder overordnet hvilke metoder der skal/kan anvendes de forskellige steder og hvordan det kan indgå hensigtsmæssigt i relation til andre planer og
fysiske ændringer i området. Lav et groft økonomisk overslag og kortlæg
eventuelle bindinger for den praktiske gennemførelse af klimatilpasningen.

6. Lav en overordnet beskrivelse af princippet og intentionerne i klimatilpasningsplanen samt den foreløbige prioritering af indsatsen.

Teknisk beskrivelse af Skybrudskort®
Kortlægning af oversvømmelse fra ekstremregn
Klimaændringerne vil påvirke nedbørsforholdene i fremtiden. Der kan regnes
med 15 % forøgelse i 2060 og 30 % i 2110, for en 10 års hændelse og endnu
mere for sjældnere hændelser.
Skybrudskort® viser, hvor nedbøren vil samle sig på terrænet ved ekstrem nedbør. COWI har udviklet kortet i samarbejde med SCALGO.
Skybrudskort® er GIS-baseret, og udgangspunktet for kortlægningen er en hydraulisk tilpasset digital terrænmodel opdelt i et grid af mindre celler. Resultatet
angiver for hver enkelt celle, hvor mange millimeter afstrømning, der skal til, før
den specifikke celle er vanddækket.
Skybrudskort® er således et solidt screeningsværktøj for vurderinger af oversvømmelse i forbindelse med skybrud, og vil let kunne bruges i forbindelse med
anden planlægning via f.eks. GIS.

SKABELON TIL KLIMATILPASNINGSPLANER

53

Metode
COWI og SCALGO har i udviklingen af Skybrudskort® sammenholdt beregningerne med en række faktiske hændelser, og derigennem sikret størst mulig
overensstemmelse med faktisk nedbørsscenarier. Sandsynligheden for oversvømmelse i den enkelte celle afhænger an en række specifikke forhold, som
eksempelvis særlige kloakforhold, lokale pumper mv., som ikke kan indgå i den
udførte GIS analyse.
Som grundlag for udarbejdelsen af Skybrudskort® er her anvendt COWIs digitale
terrænmodel (DDH®). Alternativt kan kommunens egen terrænmodel anvendes.
Den anvendte terrænmodel er hydraulisk tilrettet, så den kan anvendes til modellering af afstrømning på overfladen. I modellen skal vandet f.eks. kunne
strømme frit under broer, så her skal terrænmodellen tilrettes. På den hydraulisk tilrettede terrænmodel er tilføjet bygninger på grundlag et digitalt bygningstema. Herved sikres at modellen ikke lader vandet bevæger sig gennem bygninger og karrebebyggelser som det almindelig vis ses ved de simple bluespot analyser. Alle beregningen er foretaget med udgangspunkt i den tilrettede terrænmodel med bygninger.
Analysen viser hvordan nedbøren vil strømme på overfladen mod lavninger. Efterhånden som de enkelte lavninger fyldes op analyseres, hvordan vandet fortsætter fra de fyldte lavninger mod andre lavninger og så fremdeles. Derved gradueres sandsynligheden for oversvømmelse af den enkelte lavning i overensstemmelse med virkelige hændelser.
Beregningen foretages med baggrund i terrænmodellen og tager hensyn til den
gradvise fyldning af terrænet. Helt små lokale lavninger på <1 m3 er med i analysen, men vises ikke på kortene da der er så mange og ubetydeligt små, at vil
forvirre billedet, så man mister overblikket og fokus på de reelle oversvømmelsesområder.
Beregningerne tager udgangspunkt i, at terrænmodellen er tæt, dvs. at der ikke
sker nedsivning til jordmatricen. Dog er det muligt at forudsætte, at det eksisterende kloaknet kan håndtere op til en 10-års regnhændelse (gængs praksis for
dimensionering af for fælleskloaker i Danmark pr. 2012). Dette svarer ca. til
40mm, varierer over landet (i 2012). Ved anvendelsen af Skybrudskortet kan
tages hensyn til kloakeringens kapacitet, ved at fratrække denne vandmængde
fra beregningen i byområder. På landområder kan kortene tilpasses nedsivning
for forskellige jordtyper, her er situationen dog mere kompleks. Som en del af
Skybrudskort® kan strømningsveje også kortlægges.
Resultatet udtrykkes i grid på 2x2m (standard for COWIs terrænmodel), eller i
den opløsning den til anvende terrænmodel har. Grid-et beskriver for hver enkelt celle, hvor mange millimeter nedbør, som skal til for at den konkrete celle
bliver oversvømmet. Analysen udføres ved alle størrelser af nedbør, så udbredelsen af oversvømmelse ved en regnhændelse på f.eks. 50 mm kan vises. En
nedbørhændelse skal i denne forbindelse forstås som en koncentreret nedbørshændelse - et skybrud.
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Principillustration af skybrudskorts gridfil.

Strømningsveje
Der er for udvalgte afstrømninger beregnet strømningsveje. Strømningsvejene
vil i analysen slutte, såfremt den lavning de løber til ikke er fyldt ved den givne
afstrømning. Strømningsvejene for 10 mm afstrømning vil således kun vise
strømningsveje fra begyndelsespunktet gennem evt. lavninger, der fyldes ved
en mindre vandmængde end 10 mm og videre til den første lavning, der endnu
ikke er fyldt.

Skybrudskort for 50 mm afstrømning med strømningsveje og oversvømmede arealer.

Skybrudskort® produktet
Skybrudskort® består af følgende GIS-temaer:
Bruttoresultatfil
Det direkte resultat af Skybrudskort® er en gridfil for hele området inddelt i 2x2
m grid. For hver enkelt celle er angivet den afstrømningsmængde, som skal til
før cellen bliver dækket med vand. Denne fil kan danne grundlag for udtræk,
ligesom der kan laves kort, der viser den graduerede fyldning af terræn, f.eks.
fra 0-150 mm.
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GIS-filer
For at lette det daglige arbejde med Skybrudskort®, har COWI på forhånd lavet
flere relevante udtræk fra bruttoresultatfilen. Disse GIS-filer dækker hele det
aktuelle geografiske område og angiver specifikke afstrømningshændelser. Udtrækkene er selvstændige GIS-filer og lavet for 10, 50 samt 100 mm.
For de meget sjældne hændelser vil der også være risiko for afstrømning fra
ikke befæstede arealer. Disse vil ofte være vandmættede efter den nedbørsmængde som kloaksystemet forventes at kunne håndtere (ca. 40 mm på 4 timer). Der kan derfor konservativt regnes med, at hele arealet ved ekstreme
hændelser med gentagelsesperioder over 100 år og op, vil medvirke til overfladisk afstrømning.
De udarbejdede temaer for forskellige mm. regn, svarer således ikke direkte til
dybden af nedbørshændelsen, men angiver den merafstrømning, der skal til for
at give de kortlagte oversvømmelser. I afsnittet ”Anvendelse af millimeter regn”,
nedenfor, findes en generel anbefaling af værdier.
For en 50 års hændelse kan nedbørsoverskuddet fastlægges til 70 mm - 40 mm
(den del, der løber i kloakken) = 30 mm. (dvs. GIS-filen for 30 mm nedbørshændelse anvendes til en konkret vurdering). Medregnes at noget regn kan nedsive i de grønne områder og noget vand holdes tilbage i lavninger skal yderligere
fratrækkes 10 mm ved en 4 timers regn, altså en overskydende regnmængde på
20 mm (70-40-10 mm).

Udsnit af Skybrudskort visende nedbørshændelser for 50mm (rød), 100mm (gul) og
150mm (blå). Til sammenligning er Blue Spot analyse vist (lyseblå). Blue spot og ortofotos
er ikke inkluderet i Skybrudskort®.

Strømningsveje
Der er ligeledes beregnet vektoriserede strømningsveje for 50 mm.. Begyndelsespunktet for 10mm og derover er 1250 gridceller, svarende til 5000 m2.
Anvendelse af millimeter regn
Som beskrevet ovenfor tager Skybrudskort® udgangspunkt i det antal millimeter
regn der skal bortledes ved en ekstrem nedbørshændelse. Skybrudskort® bliver
dermed ikke forældet, selvom sandsynlighederne for den pågældende regn ændres med tiden. Udgangspunktet er at kortlægge hvordan oversvømmelsesbilledet
og strømningsvejene vil se ud ved en regn med en bestemt mængde "overskydende nedbør". Den regn - og dermed der antal millimeter - man vælger kan
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således repræsentere en 100-års regn i 2010, men vil på grund af klimaændringerne repræsentere f.eks. en 50-års regn i 2110 fordi kraftig regn vil forekomme hyppigere i fremtiden.
Ved "overskydende nedbør" forstås den totale nedbørsmængde minus den
mængde regn der under regnbygen bortledes via kloaksystemet eller nedsiver
eller på anden måde holdes tilbage eller udledes direkte i afvandingssystemer.
f.eks. Kan en "overskydende nedbør" beregnes som følger: samlet nedbør er
100 mm, minus 40 mm afledt via kloakken, minus 8 mm som når at nedsive,
minus 2 mm som står i små lunker, regnbede mv. hvilket resulterer i en "overskydende nedbør på 50 mm (100-40-8-2=50).

Anvendelse af Skybrudskort®

Skybrudskort® kan anvendes i en række planlægningssammenhænge. Til inspiration er flere af disse nævnt i det følgende.
Revision af kommuneplan
Ændre tidligere udpegninger og ramme på baggrund af oversvømmelsesniveau.
Anvendelse af Skybrudskort-GIS-temaer sammen med kommunale plan-temaer
og zonekort.
Udlægning af nye byområder
Områder med stor sandsynlighed for oversvømmelse kan udtages af byområderne, eller udlægges til andre formål.
Anvendelse af Skybrudskort-GIS-temaer sammen med bl.a. ortofoto.
Klimatilpasning i forhold til ekstremregn
Mulighed for at lokalisere særligt kritiske områder, hvor det kan være nødvendigt at foretage hydrauliske beregninger på afløbssystemet for at klarlægge klimatilpasningsindsatsen. Lokalisering af muligheder for etablering af (naturlige)
bassiner. Udvælgelse i tilpasninger, der økonomisk kan betale sig i forhold til
sandsynligheden for oversvømmelse.
Anvendelse af Skybrudskort-GIS-temaer sammen med bl.a. ortofoto, kommunale plan-temaer og zonekort, matrikelkort.
Desuden som screening/første fase ved udpegning af områder til videre hydrauliske beregninger med f.eks. MIKE Flood.
Lokalisering af hyppige oversvømmelsesområder og udsatte bygninger
Anvendelse af Skybrudskort-GIS-temaer sammen med bl.a. ortofoto.
Information til borgere/virksomheder, som kan have høj sandsynlighed
for oversvømmelse
Hvis det ønskes i forhold til lokal klimatilpasning, kan informationer om oversvømmelsestruede områder deles med private og virksomheder. Desuden oversvømmelsestruede områder i f.eks. sommerhusområder.
Anvendelse af Skybrudskort-GIS-temaer sammen med matrikelkort og BBR register.
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Udarbejdelse af risikokortlægning
Skybrudskort® kan indgå som delelement (nedbør) i udarbejdelse af risikokort
for oversvømmelser. Risikokortlægning kan udføres på flere niveauer, i en gridbaseret GIS-tilgang
Anvendelse af Skybrudskort-GIS-temaer sammen med udbredelse af f.eks. havvandstandsstigninger, strømningsveje mv.
Teknisk beskrivelse af filer, kort mv.
Der er gennemført en fuld hydraulisk opretning af højdemodellen for området
omfattet af Region Midtjylland og foretaget avancerede beregninger af vandets
strømningsveje og gradvise opfyldning af lavninger. Beregningerne er udført
efter de rutiner og systemer der er indbygget i "Skybrudskort" som er udviklet
af COWI i samarbejde med SCALGO.
Beregninger og resultater er langt mere detaljerede og nuancerede end de mere
simple geometriske udtræk som er kendt under betegnelsen "Blue spot"-kort,
men må ikke sidestilles med de meget avancerede og inputtunge hydrauliske
modelleringer med f.eks. programpakkerne fra DHI (MIKE-Flood, MIKE 21 m.fl).
Kort med udvalgte resultater/temaer
Der er lavet følgende færdige tema-udtræk:
1.

Udstrækning af lavninger som fyldes ved 10 mm overskydende regn

2.

Udstrækning af lavninger som fyldes ved 50 mm overskydende regn

3.

Udstrækning af lavninger som fyldes ved 100 mm overskydende regn

4.

Strømningsveje som opstår ved 50 mm overskydende regn

Eksempler på mulig udskrift:

Udbredelse af oversvømmelse ved tre forskellige mængder overskydende regn
(Skybrudskortet).
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Udbredelse af oversvømmelse ved 100 mm overskydende regn og de dertil hørende
strømningsveje

Fil og data struktur
Lavninger = ASCII
Temaerne for udstrækning af delvis fyldte lavninger er afleveret til
kommunerne som ASCII filer, så resultaterne kan udskrives og bearbejdes ved hjælp af de mest almindeligt brugte GIS programmer.
Strømning = GEOTIFF
Temaerne for strømningsveje er afleveret til kommunerne som raster
filer, GEOTIFF.
Rastere til kommunerne er afleveret i ASCII format og samlet i blokke af
passende størrelse. Størrelsen af blokkene afhænger af hvor store områder og datamængder det vil være hensigtsmæssigt og muligt for
kommunerne at håndtere.
Regionen og de enkelte kommuner kan arbejde videre med rastere filerne i ASCII format i deres respektive GIS-systemer og programmer og
tilpasse formater mv. til lige præcis deres opsætning af programmer og
GIS system. Derved kan kommunerne arbejde mere frit og på den måde, de er vant til i deres individuelle GIS-systemer/programmer.
Opdeling af data
Temaerne er afleveret/organiseret for hver kommune samt et sydligt og
en nordligt bælte tværs over Jylland fra regionsgrænsen til grænsen for
modelberegningerne (for at få nogle af de oplande med som bidrager
med afstrømning ind i regionens område). Hver kommune har fået egne
data samt adgang til naboer mv. via regionen.
Test af formater af data
For at se om kommuner med forskellige GIS systemer har let ved at
modtage og håndtere det dataformat har der været sendt data til to
testkommuner med henholdsvis ArcGis og MAPINFO som GIS platform.
På basis af erfaringerne herfra samt tilsvarende test i COWI og Region
Midtjylland, er filformat eller afleveringsformen tilpasset.
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Stamdata
Alle temakort er afleveret til Region Midtjylland samt til de enkelte
kommuner.
Stamdata fra alle beregningerne, er kun afleveret til Region Midtjylland.
Stamdata fra beregningerne af hele modelområdet er afleveret i geotiff
format som senere kan oversættes til andre formater hvis det ønskes.
Både region og kommuner vil kunne gøre brug af stamdata hvis det ønskes at viderebearbejde beregningsresultaterne.

Tilbage til afsnittet om risikobilledet - klik

Jacob Coln og Søren Schaumburg Jensen har i deres projekt, GADEPLAN, leget med tanken om at opsamle regnvand i et vandtårn i gaden. Vandet kan efterfølgende anvendes til
vanding af beplantningen, dels i gaden og dels i gårdrummet.

