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Vandet fra landet handler om at udvikle, teste og 
præsentere nye klimatilpasningsløsninger, der kan 
håndtere vandet fra landet og dermed aflaste 
byområder under skybrud og samtidig skabe grøn vækst 
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Vandet fra landet - Spor 
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 Fase 1: Afdækning – 1. kvartal 2014 – 1. kvartal 2015 

 Fase 2: Udvikling – 4. kvartal 2014 – 4. kvartal 2015 

 Fase 3: Afprøvning – 3. kvartal 2015 – 2. kvartal 2016 

 Fase 4: Udbredelse – 2. kvartal 2016 – 3. kvartal 2016 

 

Vandet fra landet - Tidsplan 
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Emneområder der bliver arbejdet videre med: 

 Afrapportering fra partnerskabet 

 Videreudvikling af beregninger til vandløb og nye 
klimatilpasningsværktøjer 

 Den faunapassable vandbremse – hvilke test kan gennemføres i 
laboratoriet til dokumentation af funktionen? 

 Mobile dæmninger – MUDP-projekt i samarbejde med Environment 
Solutions 

 Afslutningskonference på Teknologisk Institut i Aarhus den 6. 
oktober 

Hvad nu? 
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Beredskabsprojekt 
11. maj 2016 

 



 En del kommuner skal have opdateret deres beredskabsplaner i 
forhold til skybrud, stormflod og håndtering af oversvømmelser fra 
vandløb 

 En del kommuner skal i gang med indsatsplaner og actioncards for 
deres ”sorte” punkter  

 Det kommunale beredskab har fået ny organisation pr. 1/1-2016 

 Projekt om beredskab med start omkring 15. maj i samarbejde med 
Region Hovedstaden, Forsikring & Pension og Vand i Byer 

 

Beredskabsprojekt 
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 Hvad er status på beredskabsområdet i kommunerne nu? 

 Hvad mangler af viden for at kunne opdatere beredskabsplaner og 
udarbejde indsatsplaner og actioncards? 

 Organisering mellem kommuner, forsyninger, de nye 
beredskabsenheder og borgerne 

 Hvad er State of the art i forhold til varsling herunder øget brug af 
sensorer og on-line målinger i forhold til beredskabsplanlægning? 

 Rørcenter-anvisning om beredskabsplanlægning med tilhørende IT-
værktøjer 

 

 

Indhold i beredskabsprojekt 
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Hvem er med i Projekt om beredskab: 

 Teknologisk Institut (projektledelse) 

 AAU 

 DHI 

 NIRAS 

 Region Hovedstaden og Forsikring & Pension 

 Kommuner og Forsyninger 

 Andre fx DMI og Beredskabsstyrelsen 

 

 

 

Deltagere i projektet 

10 



Risiko = Sandsynlighed X 
Konsekvens 
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Reducere sandsynlighed 

for oversvømmelse: 

• Udbygge og optimere 
afløbssystem inkl. LAR 

• Forhindre overløb fra 
kloak  

• Hæve 
oversvømmelseskoter 

• Lede vandet væk og 
udnytte terrænet 

• Beredskab 

 

 

Reducere konsekvenser 

af oversvømmelse: 

• Flytte værdier og ændre 
arealanvendelse 

• Lave løsninger, der kan 
tåle oversvømmelse 

• Beredskab 

 

 



Klimatilpasning over tid 
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 Hvad har været godt i Vandet fra landet? 

 Hvad kunne have været gjort bedre/anderledes, så det havde givet 
større effekt? 

 Skal vi prøve at finde en måse at fortsætte partnerskabet på efter 
oktober 2016? Det kunne fx være som et projekt, ERFA-gruppe eller 
i regi af et andet partnerskab/netværk? 

 

Partnerskaber 
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