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Med afsæt i: 

• Den regionale udviklingsplan

• Klimastrategi for hovedstadsregionen

• Klimastrategiens temaer

• Grøn transport 

• Energiplanlægning 

• Klimatilpasning 

• Bæredygtigt byggeri 

• Forbrug og indkøb  

• Grønne partnerskaber

Klimatilpasning -

Hvorfor interesserer Region Hovedstadens sig for det?



Analysen - Klimatilpasning i hovedstadsregionen

• Formål:

• At skabe overblik og viden

• At berede regionen på de forventede klimaændringer

• Samle parterne om fælles strategi og handlinger, baseret 
på faglighed og politiske beslutninger

• Analysen understreger:

• Eksisterer allerede mange tekniske redskaber 

• Men der mangler overblik over juridisk, administrativt og 
økonomisk ansvar og muligheder

• Der skal tages stilling til om der skal ske en 

• Ad hoc tilpasning 

• eller langsigtet planlægning



Klimatilpasning i hovedstadsregionen

2 centrale udfordringer: 

• Havvandsstigninger

• Ekstrem regn

Analysen kortlægger truede områder

• fra havet

• ekstrem regn 

• sårbarhed af de ramte områder

• samlet risikobillede

Konklusioner:

• disponere ud fra en samlet overordnet målsætning og strategi

• behov for koordinerende samarbejder omkring fælles vandløb  

• grønne korridorer som effektivt redskab for klimatilpasning

www.regionh.dk/klimastrategi



Samlet risikokort for Hovedstadsregionen



Sandsynlighedsindeks for oversvømmelser 
ved havvandsstigninger



Udsnit af oversigtskort for en havvandsstigning 
på 152 cm



Sandsynlighedsindeks for oversvømmelser 
af lavninger ved ekstrem regn



Sandsynlighedsindeks for strømningsveje ved 
ekstrem regn baseret på størrelse på oplande



Udsnit af oversigtskort over strømningsveje 
i tilfælde af ekstrem regn



Oversvømmelse i Fredensborg 2010



Stigninger i grundvandsstand i terrænnære 
bassiner (B2 scenariet, IPCC)



Hvad gør vi nu – status på klimastrategien

Processen har forløbet i 3 faser:

1. Forberedelses- og analysefase(jan – marts 2011)

2. Politisk dialog- og prioriteringsfase(feb. – sep. 2011)

3. Beslutningsfase (nov. 2011 – feb. 2012)

Embedsmandsseminar den 12. sep. – dialog om:

1. Synopsis

2. Forslag til målsætning

3. Forslag til fælles indsatser

Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)



Klima, kommuner og vand - KLIKOVAND

Formål:

• Effektiv og økonomisk tilpasning på vandområdet

• Kommuner og forsyningsselskaber har forudsætning for 
at planlægge og gennemføre individuelle strategier for 
klimatilpasning

Indsatsområder:

• Juridisk Grundlag

• Kommunikation og erfaringsudveksling

• Beslutningsstøtte

• Kompetenceløft

Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)



Anbefalinger til kommuner og stat

• Skabe overblik over påvirkninger og risici

• Danne samarbejdsfora omkring vandoplande og 

vådområder

• Koordinere og planlægge på tværs af grænser

• Lede vandet hen, hvor vi ønsker 

• Udvikle af nye løsninger med erhvervslivet

• Information til borgerne om risici og ansvar

Navn (Sidehoved/fod)Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)



Proces – forslag til arbejdsplan

Beslutningsfase (november 2011 - marts 2012)

� Forslag til klimastrategi for Politisk Samarbejdsudvalg 

(PSU) sept/okt 2011 

� Forslaget drøftes og godkendes af regionsråd og KKR 

Hovedstaden inden udsendelse i høring

� Høring i kommunerne i nov/dec 2011

� Endeligt forslag for regionsråd og KKR Hovedstaden til 

godkendelse feb/marts 2012 


