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INDLEDNING
Vand er en integreret del af byens vækst. Klimaet ændrer sig og 
forventningerne er, at Danmark i fremtiden får et mere ekstremt 
vejr med flere storme, kraftigere og hyppigere skybrud og læn-
gere tørkeperioder. Derudover stiger vandet i havene, ligesom 
vandløb, søer og grundvandet bliver påvirket. Ændringerne for-
ventes at ske gradvist over mange år. Der er derfor tid til forbe-
redelse, forebyggelse og til at indrette byrum, infrastruktur og 
det åbne land, så det i stort omfang er muligt at beskytte både 
privat ejendom og vores fælles værdier mod oversvømmelse. 

Klimatilpasning handler om at udvise rettidig omhu i forhold til 
at beskytte vores nuværende værdier – infrastruktur, sygehuse 
og boliger m.v. – og i forhold til placering af fremtidige byområ-
der. Ved klimatilpasningsprojekter med flere funktioner kan vi 
udnytte de øgede vandmængder til at videreudvikle Aarhus som 
en attraktiv kommune at bo, arbejde og leve i. Klimatilpasning i 
samarbejde med erhvervslivet kan lede til innovative løsninger, 
der understøtter kommunens vækstdagsorden. 

Byrådet ønsker med initiativerne i klimatilpasningsplanen pri-
mært at begrænse den skadevoldende effekt af skybrud og 
stormflod. Ved at betragte vandet som en ressource kan det un-
derstøtte Aarhus Kommunes arbejde med at skabe en mere 
grøn og blå by. En by hvor borgere har kort afstand til rekreative 
områder og smukke byrum, og gode muligheder for sunde ak-
tiviteter i hverdagen. Natur, byrum, rekreative områder og land-
skaber er uundværlige elementer, når vi vil klimatilpasse Aar-
hus, så skader kan forebygges og begrænses.

Klimatilpasningsplanen indeholder en kortlægning af oversvøm-
melsestruede områder i kommunen, uanset om vandet kom-
mer fra skybrud, havet, vandløb eller søer. Planen beskriver de 
værdier, Aarhus Kommune ønsker at beskytte, og den opstiller 
nogle overordnede retningslinjer og rammer for, hvordan kom-
munen i den fysiske planlægning kan tage højde for de forven-
tede klimaforandringer. Planen udpeger og prioriterer områder, 
hvor der i de kommende år skal gøres en indsats for at tilpasse 
kommunen til mere vand. 

Fuldstændig sikring mod ekstreme skybrud og kraftige storm-
floder er umuligt. Oversvømmelser vil også forekomme i frem-
tiden. Vi har derfor et effektivt beredskab som sørger for at be-
skytte menneskeliv og væsentlige samfundsinteresser i videst 
muligt omfang.

Tilpasning til mere vand er en fælles sag. Kommunen har an-
svaret for den langsigtede planlægning og for at opstille ram-
mer for lokalplanlægningen, således vi kan beskytte og udvik-
le fælles værdier. Den enkelte lodsejer og erhvervsdrivende skal 
selv klimatilpasse egen ejendom og matrikel. Det er kun ved en 
samlet indsats, at Aarhus Kommune nu og i fremtiden vil kunne 
tilpasse sig klimaændringerne. 
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LÆSEVEJLEDNING 
Dette hæfte indeholder to dele; Et Kommuneplantillæg og en Klima-
indsatsplan. 

Tilsammen udgør de to dele Aarhus Kommunes Klimatilpasningsplan 
– Tilpasning til mere vand. 

Kommuneplantillægget indeholder grundlag og forudsætninger, kort, 
målsætninger og  og retningslinjer, der skal indarbejdes i Kommune-
plan 2013. Retningslinjerne vil få indflydelse på den fremtidige plan-
lægning for bl.a. byggeri, veje og brug af det åbne land i oversvømmel-
sestruede områder, men vil også medføre at der skal laves analyser af 
og planlægning for overordnede sammenhænge i kommunens vand-
balance. Kommuneplantillægget er vurderet i hh.t. Lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer, og det er besluttet at planen ikke skal 
miljøvurderes.

Kommuneplantillægget oplister temaer eller områder, hvor klimatil-
pasningen kan igangsættes baseret på deres risiko for oversvømmelse. 

Anden del af Klimatilpasningsplanen udgøres af en Klimaindsatsplan, 
som underbygger kommuneplantillægget og redegør bl.a. for, hvem 
der har ansvar for klimatilpasning og hvordan kommunen prioriterer 
sin klimatilpasningsindsats. 

I indsatsplanen uddybes både oversvømmelsesrisikoen, kortlægning af 
forskellige områders værdier, en udpegning af såkaldte hotspots samt 
de områder, hvor klimatilpasningen i perioden 2014-2017 prioriteres.

I Klimaindsatsplanen redegøres nærmere for følgende:
 » KLIMASCENARIER

 » OVERSVØMMELSESRISIKO 

 » VÆRDIKORTLÆGNING

 » HOTSPOTUDPEGNING 

 » UDPEGNING OG PRIORITERING AF PROJEKTOMRÅDER

 » LOVGIVNING

 » FINANSIERINGSMULIGHEDER

 » ANSVARSFORDELING FOR KLIMATILPASNING

På Aarhus Kommunes hjemmeside www.aarhus.dk/oversvømmelse 
finder du information om, hvordan du kan forholde sig til oversvøm-
melse – både før, under og efter en eventuel oversvømmelse samt får 
mulighed for at se kort over oversvømmelsestrusler lokalt og i hele 
kommunen.



 5
Aarhus Kommune, Klimatilpasningsplan

INDHOLDSFOR TEGNEL SE

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1  
TIL KOMMUNEPLAN 2013:

REDEGØRELSE 6

GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER 9

MÅLSÆTNINGER 16

RETNINGSLINJER 16

KLIMAINDSATSPLAN:

INDLEDNING 18

ANSVARSFORDELING OG FINANSIERING 19

INDSATSOMRÅDER TIL KLIMATILPASNING 21

UDPEGNING AF OMRÅDER TIL KLIMATILPASNING 28

PRIORITEREDE PROJEKTER 2015-2017 31

NUVÆRENDE KLIMATILPASNINGSPROJEKTER 32

LOVGIVNING OG POLITISK BESLUTNINGSGRUNDLAG 34

  



6
Klimatilpasningsplan, Aarhus Kommune

REDEGØRELSE

KLIMATILPASNING TIL MERE VAND
Klimaændringerne er i fuld gang. De betyder, at havene stiger, 
at der er øget risiko for oversvømmelser fra kloaknettet ved sky-
brud, oversvømmelser fra vandløb og søer, ligesom der er om-
råder, som forsumper på grund af opstigende grundvand. 

Disse ændringer er dynamiske og udfordrer Aarhus Kommune 
på både kort og lang sigt og kræver dynamiske rammer for kli-
matilpasningen. Ændringerne skaber samtidig mulighed for at 
udvikle kommunen og udnytte de kommende investeringer i kli-
matilpasning til at realisere det aarhusianske vækstpotentiale 
på vandområdet og understøtte målsætningerne i Aarhus Kom-
munes vækstdagsorden. Klimatilpasningsplanlægningen gør 
os i stand til at udvikle projekter, som leder vandet væk fra det, 
vi gerne vil beskytte hen til områder, hvor vandet ikke udgør en 
trussel, og hvor det tilmed i mange tilfælde kan skabe en øget 
værdi og udviklingsmuligheder.

Planlægningen for Klimatilpasning til mere vand kan betragtes 
som en paraply for mangeartede opgaver med forvaltning af 
vand og vandets kredsløb – grundvand, vandløb, søer, nedbør, 
drikkevand, spildevand, oversvømmelser i byen og på landet – 
og er en direkte udmøntning af Vand Vision 2100, som er Aarhus 
Byråds samlede vision for vandets kredsløb.

Aarhus Kommune vil vende udfordringerne til muligheder ved 
at:

 » skabe tid og plads til vandet, så tab af fælles samfundsværdier 
minimeres, vitale dele af kommunen beskyttes og nye rekrea-
tive muligheder udvikles

 » arbejde med klimatilpasning ud fra mottoet: ’Mere vand – 
nye muligheder’

 » betragte klimatilpasning som en forudsætning for fortsat 
vækst i Aarhus Kommune

 » skabe synergier og værditilvækst ved at vælge klimatilpas-
ningsløsninger med flere funktioner

 » investere, hvor der opnås mest mulig nytteværdi.

Klimatilpasningsplanerne giver overblik over, hvor der er true-
de områder er samt hvor, der er udviklingspotentialer. Planen 
sikrer rammerne for prioriteringen af, hvor der skal sættes ind 
først og med hvilke midler.

TID OG PLADS TIL VANDET
Aarhus Kommune ønsker med klimatilpasningsplanerne at ska-
be den nødvendige tid og plads til vandet. Det betyder i praksis, 
at kommunen, borgere, erhvervsliv og landbruget forberedes 
bedst muligt på de fremtidige klimaændringer, så tab af værdier 
i videst muligt omfang forebygges og nye muligheder gribes. 

Kommunen skal være på forkant med klimaændringerne ved at 
tilpasse og forberede kommunen til mere vand gennem den fy-
siske planlægning. Kommunen skal understøtte, at der er de 
nødvendige virkemidler til håndtering af vand på både private 
ejendomme, i lokalområder og i kommunalt regi. Ved så vidt 
muligt at forebygge oversvømmelser og udvikle byen med van-
det kan den stigende trussel om oversvømmelse udnyttes til at 
gentænke byens indretning og dens forskellige funktioner. Der 
skal ikke kun tænkes i større kloakrør eller i det akutte bered-
skab, når det regner så meget, at afløbssystemerne ikke kan føl-
ge med. Der er behov for innovative løsninger til håndtering af 
vandet.

Når der over tid skal skabes den nødvendige plads til mere vand 
er det åbne land, byrum og rekreative områder uundværlige ele-
menter. Det kan for eksempel være nødvendigt midlertidigt 
at bruge et grønt areal, et fritidsanlæg, et byrum eller lignende 
som vandreservoir, for at undgå oversvømmelse af et værdifuldt 
naboområde. For at sikre bedre tværgående løsninger, skal der 
samarbejdes på tværs af magistrater, forvaltninger og med eks-
terne samarbejdspartnere. 

Inddragelse af det åbne land i klimatilpasningen kan understøt-
te Aarhus Kommunes mål om at fordoble naturarealet inden 
2030 og at øge skovrejsningen. Der kan skabes mere skov, natur 
og vådområder ved at arealer til håndtering af mere vand, hen-
ligger som grønne arealer, der over tid kan blive til permanente, 
fugtige naturområder. Desuden kan tilbageholdelse af overfla-
devand i landskabet understøtte de statslige vandplaner ved at 
vandløbskvaliteten forbedres, når der skabes mere naturlige af-
strømningsforhold.

KOMMUNEPL ANTILL ÆG  NR .  1 
TIL  KOMMUNEPL AN  2 013



 7
Aarhus Kommune, Klimatilpasningsplan

MERE VAND – NYE MULIGHEDER 
Klimatilpasning i byen har et potentiale for at skabe værdifor-
øgelse på mange niveauer. Nedenfor er en række eksempler på 
øget værdi som følge af klimatilpasning:

 » Nye rekreative områder med øget naturindhold og dyreliv – i 
form af parker, sansehaver eller bare som stier, hvor vandet 
kan nedsive – og som samtidig forbinder byen på nye måder 
og inviterer til bevægelse og naturoplevelser

 » Klimatilpasningselementer med flere funktioner for eksempel 
anlæg der kan opmagasinere vand i regnvejr og fungere som 
skaterramper eller legepladser i tørvejr 

 » Grønne tage, vand i haver og vand i byrummet

 » Lokal anvendelse af regnvand gennem Urban Gardening i 
taghaver, fælleshaver og lignende med gevinst i form af so-
ciale aktiviteter og dyrkning af lokale afgrøder.

Regnvandet skal ikke nødvendigvis gemmes væk under jorden 
i kloakrør. Håndtering af mere vand i byen består ikke alene i 
forebyggelse mod oversvømmelse, tilpasning til mere nedbør 
og krav om øget fleksibilitet – men kan også være en drivkraft 
for forbedring af byens rum, aktiviteter og sammenhængskraft. 
Derved fremmes mulighederne for at byens borgere kan kom-
me ud, rundt og mødes hvorved målsætningerne i Friluftsplan 
2013 – 2017 understøttes. Klimatilpasning kan dermed være 
med til at gøre byen til et mere attraktivt sted at være – til gavn 
for både beboere, turister samt erhvervsdrivende og kan samti-
dig skabe grøn vækst og arbejdspladser.

FORUDSÆTNING FOR VÆKST
En klimatilpasset kommune er en forudsætning for fortsat 
vækst og fortsat udvikling af kommunen som attraktiv for bå-
de borgere, erhverv og kulturliv. Planlægningen skal forebyg-
ge oversvømmelse og understøtte sikker drift af kommunen og 
dens ydelser, infrastruktur, mv.
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En vigtig del af klimatilpasningen i Aarhus Kommune omhand-
ler den trafikale infrastruktur. Dels repræsenterer vejene en stor 
økonomisk værdi, som det er vigtigt at passe på. Endnu vigtige-
re er, at vejene er en forudsætning for, at Aarhus som samfund 
kan fungere, også under ekstreme vejrsituationer. Det er for ek-
sempel vigtigt, at brand- og redningskøretøjer kan komme frem 
til oversvømmelsesramte områder og mennesker i nød. Hand-
lende og erhvervsliv er ligeledes afhængige af sikker drift og 
fremkommelighed. I visse tilfælde kan nogle af de mindre veje 
desuden bruges til at lede vandet væk fra fx boligområder for at 
begrænse skader på værdier.

I en attraktiv kommune skal de vitale funktoner beskyttes mod 
oversvømmelse, så betjeningen af borgere og erhvervsliv opret-
holdes, selv når kommunen trues af oversvømmelser.

SYNERGIER
Klimatilpasningsplanerne danner baggrund for tilpasning af vo-
res byer og landskaber til et ændret klima. Tilpasning som sam-
tidig understøtter biodiversitet, øget naturindhold, smukkere 
uderum samt rekreative og sundhedsfremmende muligheder. 

Ved at udnytte klimaændringerne til innovation, nytænkning, og 
samarbejde med virksomheder og videninstitutioner,  ønsker 
Aarhus Kommune at være en foregangskommune, der skaber 
holdbare og bæredygtige løsninger.

Da de enkelte klimatilpasningsløsninger meget sjældent er i 
brug, er det vigtigt, at de også skaber en værdi i dagligdagen 
og ikke udelukkende i de korte tidsrum, hvor de fælles værdier 
er truet af oversvømmelse. Kommunens rekreative arealer kan 
inddrages ved håndtering af vand samtidig med at deres æste-
tik, naturværdi og den flerstrengede anvendelse sikres og end-
og øges.

Ved en samlet indsats på tværs i kommunen kan der opnås 
synergier og koordinering med andre større projekter om ek-
sempelvis Green Tech, byomdannelse, nybyggeri, energirenove-
ring og større anlægsprojekter. 

Klimaændringerne skal udnyttes til at forbedre og nytænke vo-
res omgivelser på tværs af skalaer og ansvarsområder. Indsat-
serne skal bygges på klimaets ændrede betingelser og samtidig 
sikre god æstetik og funktionalitet. Dermed højnes byens kvali-
tet. Arbejdet med klimatilpasningen vil ændre på tankegangen 
og kulturen omkring brugen af kommunens landskaber og om-
givelser, og det vil forandre måden, der bygges på. Klimatilpas-
ning vil også være en drivkraft for opgradering af byens rum, ak-
tiviteter og sammenhængskraft. 

Ved at lave en samlet plan for tilpasning til mere vand og ved 
at planlægge med omtanke og forudseenhed udnyttes synergi-
er til gavn for alle. De første erfaringer med alternative klimatil-
pasningsløsninger viser, at de ofte er billigere at gennemføre, 
samt mere rekreative, værdiskabende og fleksible end traditio-
nelle spildevandstekniske løsninger som f.eks. kloakrør og tradi-
tionelle regnvandsbassiner. Klimatilpasning kan ofte indtænkes 
og realiseres uden væsentlige merudgifter, når der sker ny-, om- 
og tilbygning.

Klimaændringer og disses fremskrivning er behæftet med en vis usik-
kerhed. Miljøministeriet anbefaler brug af scenarie A1B fra 2007 fra 
FN ś klimapanel nedskaleret til danske forhold af DMI. A1B scenariet er 
et middelscenarie, og det anses for relativt sikkert frem til 2050.

Oversvømmelseskortet viser områder, der risikerer oversvømmelse fra 
henholdsvis hav, søer, vandløb eller ved skybrud i tilfælde af en 100 års 
hændelse i 2050.

Oversvømmelseskortene er screeningskort, hvorfor de er forbundet 
med en vis usikkerhed. Derudover kan der forekomme voldsommere 
hændelser end den anvendte 100 års hændelse i 2050 hvorved yderlige-
re områder vil oversvømmes. 

Ifølge en aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 
for 2013, skal alle kommuner lave en kortlægning af oversvømmelsestru-
ede områder, en værdisætning af disse områder samt udarbejde en kli-
matilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen skal indarbejdes direkte i 
kommuneplanen eller som et tillæg hertil.
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GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER
Klimaændringerne medfører bl.a. mere vand i form af mere 
regn, voldsommere regn, vandspejlstigninger i havet og i nogle 
områder også et højere beliggende grundvandsspejl. Det med-
fører oversvømmelser og dermed skader og omkostninger, som 
gennem planlægningen skal minimeres og forebygges i videst 
mulige omfang. Den konkrete opfølgning på kommuneplanlæg-
ningen sker via Klimaindsatsplanen, lokalplanlægningen, pro-
jektudviklingen og byggesagsbehandlingen m.v. 

Der er foretaget en kortlægning af henholdsvis oversvømmel-
sestruede områder og af kommunens værdier, se kortene på si-
de 11 og 13. Værdier er i denne forstand ikke kun økonomiske, 
men vedrører også en række andre elementer der skal tages i 
betragtning. Et områdes værdi, bliver således forøget, hvis det 
indeholder såkaldte hotspots.

Hotspots er anlæg, bygninger eller områder, der har en høj 
værdi set ud fra deres funktion eller ud fra sundhedsmæssi-
ge, kulturelle, historiske, naturmæssige, miljømæssige, bered-
skabsmæssige og infrastrukturelle betragtninger. Eksempler på 
hotspots er evakueringstunge anlæg fx plejehjem, centrale tek-
niske anlæg, kommunale ejendomme med vitale funktioner, det 
kritiske vejnet og drikkevandsforsyningen.

Når oplysningerne på kortene sammenholdes fremkommer et så-
kaldt risikobillede, der viser, hvor der både er stor sandsynlighed for 
oversvømmelse og høje omkostninger her ved. Risikobilledet giver 
dermed et fingerpeg om, hvordan klimatilpasningen kan prioriteres, 
når der i øvrigt skal tages hensyn til andre planer, byens udvikling, 
økonomi m.v. Se kort side 15 der viser de udpegede risikoområder. 

BYUDVIKLING I OVERSVØMMELSESTRUEDE OMRÅDER
Formålet med klimatilpasningsplanlægningen er først og frem-
mest at undgå problemer som følge af mere vand i fremtidige 
og nuværende oversvømmelsestruede områder. Problemer, der 
med kortlægningen af oversvømmelsestruede områder, allere-
de nu kan forudses og forebygges eller i al fald mindskes. 

Planlægningen forhindrer ikke byudvikling i de oversvømmelsestru-
ede områder, men formålet er, at der ved byggeri, opfyldning mv. ik-
ke må skabes barrierer for vandhåndteringen inden for det pågæl-
dende område eller naboområder. Dog skal man undgå at etablere 
kælderboliger i oversvømmelsestruede områder. 

Der skal endvidere være opmærksomhed på, at arealer, der har ri-
siko for at blive oversvømmet, med fordel kan indgå som en del af 
områdets rekreative funktioner og ikke nødvendigvis bebygges.

Nogle af de oversvømmelsestruede områder er allerede bebyg-
get eller rammebelagt i kommuneplanen. I disse områder skal 
man tilpasse sig bedst muligt, så byggeri og anlæg ikke lider 
skade. Det gælder både byggeri af boliger, erhverv, p-anlæg, tek-
niske anlæg mv.

Både myndigheder og bygherrer skal betragte vandet som en 
ressource og et potentiale for forbedring af et områdes værdier. 
Regnvand kan bruges til at skabe rekreative, naturmæssige eller 
nye funktionelle muligheder og kan derudover også nyttiggøres 
via genbrug i byggeriet. 

Kommunen prioriterer projekter og samarbejder, hvor klima-
tilpasning bidrager positivt til et områdes rekreative og natur-
mæssige værdier. Det er dog vigtigt at sikre, at lokal afledning 
af vandet ikke giver risiko for forurening af grundvandet.

Alle nye byudviklingsområder separatkloakeres eller bliver ud-
lagt som områder, hvor der skal ske en lokal anvendelse af regn-
vand. Byrådet har vedtaget Spildevandsplan 2013-16, hvoraf det 
fremgår, at alle eksisterende fælleskloakerede områder skal se-
paratkloakeres inden 2085. Kloakseparering vil sige, at husspil-
devandet bliver afledt til renseanlæg i egen kloakledning, mens 
regnvandet enten bliver ledt i egen ledning til nærmeste vand-
løb efter en passende forsinkelse og rensning, nedsevet lokalt til 
undergrunden, på anden vis anvendt lokalt i nærområdet eller 
bliver anvendt på den enkelte husejers grund.

Håndteringen af regnvand handler om at få langsommelighed, 
at forsinke vandet så presset på kloaksystemet og vandløb mind-
skes. Samtidig må håndteringen af regnvand på terræn ikke med-
føre skade på byggeri og anlæg. For at opnå en mere naturlig, 
langsom afstrømning af overfladevandet vil det være hensigts-
mæssigt, at mest muligt regnvand afledes lokalt ved nedsivning, 
hvis det i øvrigt er foreneligt med grundvandsinteressen. Dette 
kan både være i nye byudviklingsområder, i eksisterende byområ-
der, der skal omdannes eller i områder, der skal separatkloakeres. 

Det er ikke teknisk eller økonomisk muligt at dimensione-
re hverken nedsivningsanlæg eller regnvandssystemer så-
ledes, at de kan håndtere de kraftigste regnskyl (skybrud). 
Uanset om overf ladevand nedsiver til undergrunden eller 
af ledes til nærmeste vandløb i separate regnvandslednin-
ger, vil der opstå situationer, hvor regnvandet oversvøm-
mer terrænet. Ved at tilpasse et område til det ændrede kli-
ma, vil oversvømmelser ske sjældnere end forudsat i Spil-
devandsplanens servicemål. 

DE FØLGENDE AFSNIT OG KORT TIL OG MED RETNINGSLINJERNE INDSÆTTES I KOMMUNEPLAN 2013:
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I forbindelse med byudvikling er det muligt at forebygge store 
skader fra skybrud, ofte ved ret simple foranstaltninger. Ved at 
indbygge klimatilpasningen tidligt i processen øges muligheder-
ne for økonomisk favorable løsninger. Terrænet, vejene og byg-
ningerne kan placeres og udformes således at vandet – så vidt 
muligt – ledes hen, hvor det gør mindst skade, eller måske end-
da gavn.

Uanset om overfladevandet afledes til vandløb, fordampes, gen-
anvendes eller nedsives, bør håndteringen af regnvandet ind-
tænkes i den fremtidige byplanlægning, således at byens vand 
genanvendes og bliver en integreret del af byens vækst, jf. Vand 
Vision 2100. 

Vandet og det grønne i form af anlæg med flere funktioner og 
anvendelser, forbedrer folks mulighed for at leve et sundt liv. 
Eksempler er synligt eller rislende vand, træer, større grønne 
områder, begrønning af bygninger og byrum, permeable belæg-
ninger, blomsterbede og måske endda deciderede byhaver.

Ved at skabe flere, større og bedre sammenhænge mellem de 
grønne/blå områder tæt på vores boliger, forbedres mulighe-
derne for fysisk aktivitet i byen og i hverdagen. Det er helt i tråd 

med Aarhus Kommunes Sundhedspolitik 2012-14 og byrådets 
beslutning om maksimalt 500 m til et grønt område fra boliger.

Langs kysten kan problemerne med oversvømmelse være sær-
lig kritiske. Oversvømmelse fra havet, eventuelt kombineret 
med opstigende grundvand og oversvømmelse fra skybrud, 
kræver en særlig stillingtagen til risiko for oversvømmelse ved 
stormflod, når man planlægger byudvikling, eller bygge- og an-
lægsarbejder.

Områder, som ikke er optaget af byggeri, veje eller andre anlæg, 
kan anvendes som midlertidige opbevaringsområder for vand. 
Derfor må disse områder ikke ændres fysisk uden en forudgå-
ende vurdering i forhold til områdets egnethed som opbeva-
ringsområde for vand.

Forud for planlægning af nye byudviklingsområder, bør der fore-
tages en analyse af områdets blå og grønne strukturer. Ved bå-
de at analysere de eksisterende forhold og de mulige fremtidi-
ge, herunder hvad klimaændringerne betyder for det pågælden-
de område, kan man ofte udnytte vandet som ressource frem 
for at se vandet som et problem. 

Et overordnet netværk for et lokalområdes vand og natur skal 
sikre tilstrækkelig plads til håndtering af både nutidens og frem-
tidens skybrud. Sådanne planer for byens vandbalance gør, at 
byen vil kunne udvikles og eksistere med en høj grad af sikker-
hed mod ødelæggende oversvømmelser af bygninger, anlæg 
mv. 

Byen kan således udvikle sig på en måde, hvor nødvendige sti-
systemer, regnvandsledninger og -bassiner giver mulighed for 
flere anvendelser og øger lokalområdets naturmæssige og re-
kreative værdi. Byen får foræret grønne og blå elementer, som 
man ellers skulle konstruere som ekstraanlæg for at gøre områ-
det attraktivt. 

Samtidig kan en sådan analyse i et endnu ikke planlagt områ-
de, også være med til at sikre, at kommende byområder udvik-
les sammen med vandet og understøtter at vi kan planlægge og 
udvikle den fremtidige by rundt om eksisterende, værdifulde na-
turområder.

ERHVERV
Risikoen for oversvømmelse af en virksomhed med stoffer og/
eller produktioner, som kan medføre forurening af jord, overfla-
devand og/eller grundvand, kræver en særlig opmærksomhed i 
forhold til deres indretning og drift. 
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OMRÅDER HVOR DER ER RISIKO FOR OVERSVØMMELSE FRA HAV, VANDLØB, SØER ELLER VED SKYBRUD. OVERSVØMMELSENS OMFANG ER BASERET PÅ 
EN HÆNDELSE DER STATISTISK SET VIL FOREKOMME MED 100 ÅRS MELLEMRUM I 2050
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VÆRDI OPGJORT SOM SKADES-
OMKOSTNINGER:

>3.000.000 

500.000 - 3.000.000

10.000 - 500.000 

1.000 - 10.000

0 - 1.000

Oversvømmelse af oplag eller produktionsenheder med mil-
jøbelastende stoffer kan forårsage forurening af de nærmeste 
omgivelser eller et større område, hvis stofferne ender i vand-
miljøet. På arealer, der er udpeget som oversvømmelsestrue-
de, kan der derfor kun planlægges for nye virksomheder med 
miljøbelastende aktiviteter/oplag, såfremt der kan redegøres 
for at virksomheden enten reelt ikke er oversvømmelsestruet 
(gennem detailkortklægning) eller for at oversvømmelsestrus-
len er håndteret gennem diverse foranstaltninger.

I de tilfælde, hvor der er eksisterende virksomheder inden for 
de oversvømmelsestruede områder, og virksomhederne har 
mulighed for udvidelse inden for de planmæssige rammer, kan 

kommunen inddrage oversvømmelsesrisikoen i de miljøtek-
niske vurderinger og i vilkårene i miljøgodkendelsen. I de til-
fælde, hvor der ikke kræves miljøgodkendelse, har kommunen 
mulighed for at håndtere problemstillingen via tilsyn og ”For-
skrift om opbevaring af olier og kemikalier”. 

Nedsivning af regnvand gennem lag af forurenet jord kan ud-
gøre et problem for både natur, overfladevand og grundvandet. 
Derfor skal det så vidt muligt undgås at placere forurenet jord i 
oversvømmelsestruede områder.

Hvis det er nødvendigt ud fra et klimatilpasningshensyn at gen-
nemføre nye klimatilpasningsanlæg på arealer, der er kortlagt 
efter jordforureningsloven, er det muligt at undgå forurening af 
miljø og natur. Efter jordforureningslovens § 8 kan man inden 
for områder med særlige drikkevandsinteresser, områder til al-
men vandforsyning eller arealer, hvor arealanvendelsen ændres 
til følsom anvendelse, f.eks. rekreative formål, sikre at eventuel 
forurening ikke medfører en risiko overfor natur, miljø og men-
neskers sundhed. Det kan være ved at forbyde selve anlægget 
og forsøge at flytte det til arealer, hvor jorden ikke er forurenet 
eller ved at etablere forskellige foranstaltninger, så forurening 
ikke sker.

VEJE, STI- OG PARKERINGSANLÆG
Klimatilpasning skal tænkes ind i kommunens vejprojekter. Ved 
etablering af nye veje eller udbedring af eksisterende vejfor-
hold, bør vejanlægget udføres, så det ikke skaber oversvøm-
melsesproblemer, men derimod leder vandet væk fra risikoom-
råder til områder, der er gearede til at klare store regnmæng-
der. Vejene kan på den måde bruges til transport af regnvand. 

Aarhus Kommune har udpeget en række overordnede veje, kal-
det det kritiske vejnet, hvor det er særligt vigtigt, at fremkom-
meligheden opretholdes. Dette vejnet rummer beredskabets 
redningsveje samt øvrige større veje, som er nødvendige for at 
opretholde byens drift.

Det kritiske vejnet skal så vidt muligt sikres mod oversvømmel-
se. Der skal etableres foranstaltninger, så overfladevandvandet 
efter større regnskyl kan ledes væk med det samme, for at und-
gå at selve vejen bliver en transportvej for afledning af vand fra 
større områder. Det betyder dels, at der skal sikres en passen-
de kapacitet i kloakkerne, dels at der skal laves projekter på si-
dearealer, så vand fra oversvømmede arealer ikke ender på det 
kritiske vejnet, men i stedet ledes andre steder hen.

I forbindelse med vejudlæg kan der etableres vandtrug eller 
regnbede til forsinkelse eller nedsivning af regnvandet. Ved an-



 13
Aarhus Kommune, Klimatilpasningsplan

VÆRDI OPGJORT SOM SKADES-
OMKOSTNINGER:
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KORTET VISER KOMMUNEN INDDELT I CELLER, HVOR HVER CELLE ER TILDELT EN VÆRDI. 
VÆRDIEN SVARER TIL SKADESOMKOSTNINGERNE VED EN HÆNDELSE, DER STATISTISK SET VIL FOREKOMME MED 100 ÅRS MELLEMRUM I 2050
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læg af sådanne elementer skal der så vidt muligt tænkes i dob-
beltfunktioner, som måske endda kan medvirke til at øge trafik-
sikkerheden, forskønne et gaderum eller skabe muligheder for 
parkering eller ophold. Vejvand skal renses inden det må nedsi-
ves eller udledes, hvis der er risiko for forurening af grundvand eller 
vandløb. Ved skybrud kan der opstå situationer, hvor rensning ik-
ke er muligt på grund af de store vandmængder og i de situationer 
må det accepteres, at nogle veje periodevist bliver oversvømmet.

DET ÅBNE LAND 
Formålet med udpegningen af vådområder er at skabe mere 
plads og tid til vandet. Det er langt mere hensigtsmæssigt at 
gemme vandet i vådområder i det åbne land, end at lede det via 
vandløbene gennem byen, hvor det kan gøre langt større skade. 
Når man vurderer om et areal er egnet som vådområde, er det vig-
tigt at tydeliggøre eventuelle ulemper og gener, herunder om våd-
områderne kan øge risikoen for oversvømmelser i et andet område 
eller om grundvandsstanden påvirkes, hvor det er uønsket.

Etablering af vådområder er typisk billigere end traditionelle løs-
ninger til håndtering af vand inde i byen. Vådområder giver også 
mulighed for større biodiversitet, bedre forbindelser mellem fle-
re naturområder og kan være udgangspunktet for en lang række 
rekreative aktiviteter. 

KRITERIER FOR PRIORITERING AF 
KLIMATILPASNINGSPROJEKTER
Grundlaget for at afgøre, hvor klimatilpasning kan igangsættes og 
i hvilken rækkefølge, er en kortlægning af, hvor i Aarhus Kommu-
ne der er risiko for oversvømmelse fra enten skybrud, vandløb, søer 
eller havet. Dette grundlag er sammenholdt med et områdes værdi, 
opgjort som skadesomkostninger og ved udpegning af hotspots. 
Nærmere oplysning om værdisætning og hotspots fås via kom-
munens hjemmeside www.aarhus.dk/oversvømmelse.

Eksempler på hotspots er evakueringstunge anlæg fx pleje-
hjem, centrale tekniske anlæg, kommunale ejendomme med 
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vitale funktioner, det kritiske vejnet og drikkevandsforsynin-
gen.

Af retningslinjerne fremgår hvilke kriterier, der ligger til grund 
for udpegning af mulige projektområder. På den baggrund kan 
der således løbende udpeges nye indsatsområder, hvor der skal 
igangsættes klimatilpasningsprojekter. Herudover udføres der kli-
matilpasning i forbindelse med fx kloakrenoveringsprojekter og 
ved etablering af nye vejanlæg, kommunale byggeprojekter mv. 

Grundlæggende skal klimatilpasningen planlægges og udfø-
res af dem, der får nytte og gavn af projektet, hvis dette kan af-
klares. Ved større projekter, hvor væsentlige samfundsmæssige 
værdier er truet, kan kommunen lave klimatilpasningsprojekter 
eller iværksætte en yderligere kortlægning og indsamling af vi-
den til belysning af problemet. I andre områder kan kommunen 
fungere som facilitator for processen og om muligt stille viden 
om områderne til rådighed.

UDPEGEDE OMRÅDER/PROJEKTER TIL VIDERE 
PLANLÆGNING OG GENNEMFØRELSE 

 » Skejby vest udvikles som klimatilpasningsprojekt på grund af 
de store byggerier og anlægsarbejder i forbindelse med Skej-
by Sygehus og synergier ved byggeriet af Det nye Universi-
tetshospital, Letbanen og udviklingen af Vestereng

 » Vejlby/Rissko/Egå, fordi området er truet af oversvømmelser 
fra både hav, grundvand og skybrud. Der findes flere kritiske 
veje og flere hotspots 

 » Havnen, fordi der er flere hotspots og konsekvenserne af 
oversvømmelse skal kortlægges

 » Det såkaldte kritiske vejnet, som består af de veje, der er sær-
ligt vigtige for fremkommeligheden herunder veje der er vig-
tige for beredskabet

 » Supplerende undersøgelser i resten af kommunen med hen-
blik på senere prioriteringer.

MÅLSÆTNINGER
Aarhus Kommune skal være på forkant med klimaændringer-
ne ved at tilpasse kommunen til mere vand gennem den fysiske 
planlægning. Som et led i klimatilpasningen skal udvikles pro-
jekter, som leder vandet væk fra det, vi gerne vil beskytte, hen 
til områder, hvor vandet ikke udgør en trussel, men hvor vandet 
kan skabe øget værdi og udviklingsmuligheder.

RETNINGSLINJER
BYUDVIKLING I OVERSVØMMELSESTRUEDE OMRÅDER
1.1 Oversvømmelsestruede områder i Aarhus Kommune fremgår af kortet 

side 11.

1.2 Der kan som hovedregel ikke udlægges arealer til ny byudvikling inden-
for områder, der er udpeget som oversvømmelsestruede.

1.3 Ved igangsætning af planlægningen for nye byvækstområder i ikke-ram-
mebelagte områder, skal der på baggrund af kommunens oversvøm-
melseskortlægning foretages en analyse af, hvor vandet vil samle sig. 
Analysen skal også vise vandets strømningsveje samt omfatte en ana-
lyse af beskyttede og mulige nye naturområder. Analysen skal danne 
grundlag for den øvrige planlægning.

1.4 Ved enhver form for planlægning i oversvømmelsestruede byområder, 
skal bebyggelse og anlæg udformes, så arealerne kan tåle periodevise 
oversvømmelser. 

1.5 Ved planlægning for byggeri, vejanlæg eller tekniske anlæg indenfor et 
oversvømmelsestruet område i eksisterende og planlagt by, skal det 
indgå i planlægningen, hvordan oversvømmelsesrisikoen håndteres i lo-
kalområdet. Det skal beskrives i hvilket omfang denne håndtering kan 
bidrage til at forøge områdets visuelle og rekreative kvaliteter. 

Innovative løsninger skal prioriteres såfremt det kan godtgøres at de bi-
drager positivt til håndtering af vand og den lokale vandbalance inden-
for området eller for nærområdet.

Anlæggene må ikke hindre eller begrænse mulighederne for at håndtere 
store vandmængder i området.

1.6 I forbindelse med planlægning for byudvikling eller byomdannelse, skal 
området disponeres, så regnvand så vidt muligt kan håndteres på ter-
ræn, uden at gøre skade på bygninger og infrastrukturanlæg. Dette om-
fatter både regnvand fra området og/eller fra naboområder- i hverdags-
situationer - og så vidt muligt, under skybrud.

1.7  Overskydende regnvand skal så vidt muligt afledes lokalt, enten via 
nedsivning, fordampning eller til overfladerecipient, således at der op-
nås størst mulig forsinkelse og rensning af overfladevandet. 

1.8 Ved opfyldning med jord mv. indenfor oversvømmelsestruede områder, skal 
det godtgøres, at opfyldingen ikke medfører oversvømmelser andetsteds.

1.9 Ved planlægning for nye aktiviteter i områder langs kysten, der som 
følge af klimaændringer vil opleve en forøget risiko for oversvømmelse, 
skal en vurdering af oversvømmelsesrisikoen fra havet og grundvandet 
indgå i plangrundlaget. 
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1.10 Områder til friluftsformål og øvrige områder i landzone samt rekreative 
og grønne områder i byzone, der ligger i oversvømmelsestruede områ-
der, må ikke ændres fysisk uden en forudgående vurdering af områdets 
anvendelighed til afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med over-
svømmelser.

1.11 I oversvømmelsestruede områder med fælleskloakering kan der ikke 
etableres kælderboliger.

ERHVERV
2.1  I områder, der er udpeget som oversvømmelsestruede, kan der som 

udgangspunkt kun planlægges for nye virksomheder med miljøbela-
stede aktiviteter/oplag, som kan forårsage forurening af grundvand og 
overfladevand, såfremt virksomheden kan redegøre for følgende for-
hold; 
A) at arealet reelt ikke er truet af oversvømmelse (eksemplevis gennem 
detaljeret kortlægning), eller 
B) at der er gennemført tilstrækkelige foranstaltninger til forebyggel-
se af og håndtering af oversvømmelsestruslen med henblik på at und-
gå forurening.

2.2 Ved nybyggeri og udvidelse af eksisterende virksomheder i oversvøm-
melsestruede områder, skal træffes de nødvendige foranstaltninger, så 
der ikke sker forurening af grundvand og overfladevand i forbindelse 
med oversvømmelse.

2.3 Forurenet jord fra f.eks. bygge- og anlægsarbejde, må ikke deponeres i 
oversvømmelsestruede områder. 

2.4 På arealer som er kortlagt efter jordforureningsloven og hvor der er fun-
det forurening, skal det i forbindelse med ny planlægning for virksom-
heder sikres, at forureningen ikke medfører en øget risiko overfor natur, 
miljø og menneskers sundhed gennem etablering af klimatilpasnings-
anlæg.

VEJE, STI- OG PARKERINGSANLÆG
3.1 Vej- og stianlæg skal ved nyanlæg eller renovering vurderes og udfor-

mes i forhold til, om de kan medvirke til at aflede vandet i oversvøm-
melsestruede områder eller forsinke vandtilstrømningen til oversvøm-
melsestruede områder.

DET ÅBNE LAND 
4.1 Ved udpegning af fremtidige mulige vådområder, skal der foretages en 

vurdering af arealernes egnethed til at forsinke vand i forbindelse med 
skybrud. Vurderingen skal foretages inden detaljeret planlægning af 
vådområdet og skal belyse, hvilke ulemper og fordele der vil være for-
bundet med en sådan udpegning. I vurderingen skal det således indgå i 
hvilket omfang tilbageholdelse af vand kan skabe sammenhæng med de 
udpegede økologiske forbindelser, øvrige mulige naturområder, eksiste-

rende eller potentielle stiforbindelser samt andre forhold i relation til 
naturindhold, infrastruktur, rekreative værdier.

4.2 Klimatilpasningsprojekter i form af nye søer/vådområder, der placeres i 
områder med særlig god landskabskarakter, skal udformes med særlig 
hensyn til landskabet. Det skal dokumenteres, at projektet ikke forrin-
ger områdets særlige karaktergivende landskabselementer. Det gælder 
landskabets naturmæssige, kulturmæssige og visuelle indhold. 

KRITERIER FOR PRIORITERING AF 
KLIMATILPASNINGSPROJEKTER
5.1 Kriterierne for udpegning af indsatsområder på baggrund af oversvøm-

melseskortlægningen er i prioriteret rækkefølge:

at området er truet af oversvømmelse fra enten skybrud, vandløb, sø-
er eller hav,

at oversvømmelse vil udgøre en væsentlig sundhedsmæssig risiko for 
mennesker,

at området indeholder væsentlige samfundsmæssige værdier, der 
forventes meget store skadesomkostninger, eller der er udpegede 
hotspots (anlæg, bygninger eller områder, der har en høj værdi set ud 
fra funktion, sundhedsmæssige, kulturelle, historiske, naturmæssige, 
miljømæssige og infrastrukturelle betragtninger),

at ødelæggelserne vil have langstrakte og vidtgående konsekvenser for 
drift af vitale samfundsfunktioner,

at oversvømmelsen har en udbredelse, så mange områder med stor 
værdi berøres eller at den rammer et tætbefolket område.

at der kan opnås synergier med allerede planlagte projekter i området, 
og at der kan tilgodeses flere hensyn som f.eks. rekreative, naturmæs-
sige og andre værdier til gavn for borgerne

5.2  Ved planlægning og udførelse af tiltag til klimatilpasning i oversvøm-
melsestruede områder, skal der indtænkes sidegevinster i form af fx re-
kreative aktiviteter, naturmæssige interesser, bedre stisystemer eller 
jobskabelse. Så vidt muligt skal tiltagene koordineres med andre større 
projekter for at opnå synergi og være omkostningseffektive.
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INDLEDNING
Klimaindsatsplanen udmønter den konkrete klimatilpasning i 
Aarhus Kommune indenfor rammerne af Kommuneplanen. Ind-
satsplanen understøtter, at Aarhus Kommune udvikles med 
vandet under mottoet: ”Mere vand – Nye muligheder” gennem 
konkret klimatilpasning af truede områder samt fortsat kortlæg-
ning af risici. En udvikling, der kræver en fælles indsats. 

Klimaindsatsplanen udpeger og prioriterer konkrete projekter, 
som forebygger og begrænser skader fra oversvømmelser. I de 

prioriterede områder kan en klimatilpasningsindsats helt eller 
delvist løftes af kommunen. En prioriteret rækkefølge er vigtig 
således der først sættes ind hvor problemerne er størst, og hvor 
de største værdier er truet. En sådan prioritering og efterfølgen-
de finansiering kræver politisk stillingstagen og inddragelse af 
borgere og erhvervsliv. 

Udmøntning af konkrete projekter tilgodeser samtidig Aarhus 
Kommunes vision om, at der via samarbejde med erhvervsli-
vet skabes innovative løsninger, der understøtter kommunens 

KLIMAINDSAT SPL AN
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vækstdagsorden. Konkrete klimatilpasningsprojekter kan være 
med til at gøre byen til et mere attraktivt sted at være – til gavn 
for både beboere, turister samt erhvervsdrivende. 

Klimaindsatsplanen omhandler desuden:

 » Finansieringsmuligheder

 » Ansvarsfordeling for klimatilpasning

 » Klimascenarier

 » Oversvømmelsesrisiko 

 » Værdikortlægning

 » Udpegning af hotspot 

 » Udpegning og prioritering af projektområder

 » Lovgivning.

ANSVARSFORDELING OG FINANSIERING

SAMARBEJDE OG ANSVAR
Aarhus Kommune vil i sin klimatilpasning overvejende fokusere 
på offentlige og samfundsmæssige værdier blandt andet infra-
struktur. Det kan være beskyttelse af vitale samfundsfunktioner 
som infrastruktur. Desuden kan kommunen vælge at lave tiltag, 
som både vil gavne lokalt, og som samtidig har en større almen 
interesse. Desuden kan kommunen gennemføre tiltag, hvor kli-
matilpasningen er så kompleks, at der er behov for en mere 
overordnet koordinering og styring.

Aarhus Kommune har desuden fokus på projekter, der både mi-
nimerer risikoen for oversvømmelser og mindsker de økonomi-
ske og sundhedsmæssige konsekvenser heraf. Som myndighed 
og som ejer af vigtige infrastrukturanlæg som fx veje, vand- og 
varmeforsyning er der stort rationale i at tænke i forebyggelse. 

Private boligejere og erhvervsdrivende har ansvaret for klimatil-
pasning af egen ejendom og jord, og det er vigtigt at ansvars-
fordelingen mellem myndighed, forsyning og private er klar. Til-
pasning af Aarhus til mere vand sker i et samarbejde mellem 
mange aktører og gennem nye samarbejder. Der er fokus på at 
problemet ikke flyttes rundt – og at vandet ikke bare ledes til na-
boen. 

Omhyggelig og rettidig planlægning er ikke altid tilstrækkeligt til 
at undgå oversvømmelser, ligesom omkostningerne til at hånd-
tere vandet under stort set alle vejrforhold i givet fald vil være 
enorme. Vi kan tilpasse os – men ikke sikre os – mod oversvøm-
melser. Aarhus Kommune har derfor beredskabsplaner, der 
håndterer meget ekstreme hændelser, hvor liv og vigtige infra-
strukturanlæg er truede. 

Kommunens beredskabsindsats vil altid give mennesker i fa-
re første prioritet. Herudover ydes en akut indsats ved fare for 
samfundsmæssige værdier fx elforsyning, hospitaler, kritiske 
ydelser i kommunen eller ved fare for forurening.

Samarbejdet med nabokommuner er vigtigt i de områder, hvor 
vandløb, søer, veje m.v kan lede vand henover kommunegræn-
sen. I den øvre del af oplandet til Aarhus Å samt til Lyngbygårds 
Å strømmer der fra Skanderborg Kommune vand ind i Aarhus 
Kommune. Fra Aarhus Kommune strømmer der med Spørring 
Å og Lilleåen vand ind i Gudenå-systemet i Favrskov Kommune. 
Det er for alle vandløbene begrænsede mængder vand Tilsva-
rende er der behov for samarbejde med andre myndigheder el-
ler andre som ejer vitale anlæg i Aarhus Kommune f.eks. Region 
Midt, Elselskaber, Vejdirektoratet og BaneDanmark.

FINANSIERING
Klimatilpasningsprojekter vil som nævnt som udgangspunkt 
skulle finansieres af dem, der får nytte og gavn af projektet. Mu-
lighederne for finansiering er desuden afhængig af om over-
svømmelserne kommer fra havet, fra opstigende grundvand el-
ler fra tag- og overfladevand.

Hvis der for eksempel er behov for etablering af et havdige til 
beskyttelse mod stormflod, vil anlægget skulle betales af de 
grundejere, der får gavn af projektet. Der er lovgivningsmæssigt 

KLIMATILPASNING KRÆVER EN FÆLLES INDSATS
Hvor fælles værdier som fx vigtige infrastruktur elementer som veje, 
vandværker, kulturarv og institutioner er truet af oversvømmelse, er det 
kommunen, der tilpasser de berørte områder. Kommunen beskytter og-
så byområder mod store skadevoldende oversvømmelser.

Borgere og erhvervsdrivende skal beskytte egne værdier som fx boliger 
og varelagre mod at der kan være vand på terræn ved skybrud. Det er 
også grundejernes ansvar at sikre sig mod oversvømmelser i kældre fra 
kloaksystemet i forbindelse med skybrud.”



20
Klimatilpasningsplan, Aarhus Kommune

og i praksis en lang og god erfaring i Danmark med at opret-
te digelag netop til sådanne funktioner. Det er også den enkelte 
grundejer, der skal betale for etablering af f.eks. et højvandsluk-
ke i kloakken, for at forhindre kælderoversvømmelse. Tilsva-
rende gælder, at hvis der i et afgrænset område er behov for en 
grundvandssænkning for at forebygge problemer med opstigen-
de grundvand, så finansieres anlægget i forhold til værdien her-
af for de pågældende lodsejere. Og det vil som udgangspunkt 
for eksempel også være elselskabet, der skal betale for at fore-
bygge, at en transformatorstation oversvømmes.

Nogle klimatilpasningsprojekter har en sådan karakter, at det 
ikke er muligt eller meget vanskeligt at definere den kreds af 
grundejere, der får nytte af projektet. Hvis projektet i øvrigt har 
vital og stor samfundsmæssig betydning– for eksempel ved at 
det også rummer rekreative og andre værdier til gavn for bor-
gerne - kan kommunen vælge helt eller delvist at stå for finan-
sieringen. Et eksempel på et sådant projekt kunne være etab-
lering af et vådområde i stil med Egå Engsø i det åbne land, 
som mindsker oversvømmelsesrisikoen i nedenfor liggende 
bydele. 

I februar 2013 blev der åbnet for, at vandselskaber under be-
stemte forudsætninger kan medfinansiere 100 % af kommuna-
le og private klimatilpasningsprojekter, som vedrører håndterin-
gen af tag- og overfladevand. Muligheden for at finansiere dis-
se projekter 100% via taksterne er med økonomiaftalen mel-
lem Regeringen og KL for 2015 foreløbig forlænget 1 år. Det be-
tyder, at 100% takstfinasieringkan opnås, såfremt aftaler herom 
er indgået inden d 31/12 2015. Derefter skal 25% dækkes af pro-
jektejeren, hvilket oftest er kommunen.

Afgørelser om hvorvidt vandselskaberne må medfinansiere dis-
se projekter om håndtering af tag- og overfladevand, træffes af 
det statslige Forsyningssekretariat efter ansøgning fra Aarhus 
Vand. 

En betingelse for takstfinansiering er, at projektet skal være omfat-
tet af en kommunal beslutning - en klimatilpasningsplan eller en 
spildevandsplan. Tilsvarende er finansiering af takstmidler efter 
2015 afhængig af at projektområdet er beliggende i et område som 
er udpeget som oversvømmelsestruet i Klimatilpasningsplan. 

Vandselskaberne kan alene afholde og indregne udgifter over 
spildevandstaksterne til elementer, som er nødvendige for hånd-
teringen af tag- og overfladevand – og ikke udgifter til ”borde og 
bænke”. Projektet skal være omkostningseffektivt, dvs. anlægs- 
og driftsomkostninger skal i projektets levetid være billigere 
end traditionelle kloakløsninger.

Tilsvarende krav om kommunal beslutning er gældende for kli-
matilpasningsprojekter som sikrer opfyldelse af miljø- og ser-
vicemål for Aarhus Vand. For eksempel kan klimatilpasning i et 
område reducere hyppigheden hvormed spildevand løber ud og 
forurener et vandløb.

I modsætning til finansiering af tag- og overfladevand er der i 
dag ingen lovfæstede finansieringsmuligheder til forebyggelse 
af oversvømmelser fra havet og grundvandet. 

KLIMATILPASNINGSNIVEAU
Hvis der i et givent område investeres i klimatilpasning, bliver 
området mere robust til at modstå klimaændringerne. Det be-
tyder, at oversvømmelser her vil blive sjældnere eller af me-
re begrænset omfang. Investeringerne vil tjene sig ind i form af 
sparede skadesomkostninger og/eller at driften af vitale sam-
fundsnyttige funktioner kan opretholdes.

Mulighederne for takstfinansiering af klimatilpasning afhænger 
af om oversvømmelsen sker som følge af skybrud, stormfloder, 
opstigende grundvand eller om det skyldes oversvømmelser fra 

INTERESSENTER 
Klimatilpasningsplanen er Aarhus Kommunes værktøj til at udstikke de 
overordnede rammer for den fysiske planlægning, og til at udpege de om-
råder der er i risiko for at blive oversvømmede fra enten havet, vandløb, 
søer, grundvand og skybrud, samt til at prioritere de områder, hvor der 
skal ske en kommunal indsats og til at videre formidle, hvor der med for-
del kan iværksættes andre initiativer til klimatilpasning.

Aarhus Vand er en væsentlig bidragsyder til planen og har bl.a. leveret he-
le oversvømmelseskortlægningen for byerne. Aarhus Vand har ansvaret 
for at financierer, etablere og drive de anlæg, der afleder spildevand og 
håndterer regnvand og spildevand indenfor det aftalte serviceniveau. De 
kan anvende planens rammer, retningslinier og oversvømmelseskort i de-
res planlægning og i detail projekteringen af klimatilpasningsprojekter 
vedrørende oversvømmelser fra skybrud.

Andre vil ligeledes kunne anvende planen i det den viser screeningens ud-
pegning af oversvømmelsestruede områder og ikke kun dem hvor der sker 
en offentlig indsats. Kortgrundlaget vil kunne anvendes af fx Banedan-
mark, Vejdirektoratet, elselskaber, landboforeninger, politi m.fl. ligesom 
private lodsejere og erhvervsdrivende får lejlighed til at vurdere behovet 
for en egen indsats.
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søer og vandløb. Løsningerne vil ligeledes afhænge af, hvorfra 
truslen kommer.

Med klimatilpasningsplanerne fastlægges ikke et decideret kli-
matilpasningsniveau eller et ekstra sikkerhedsniveau, for hele 
kommunen. Der udpeges udelukkende områder truet af over-
svømmelse.

I områder, der i dag trues af oversvømmelser, kan der laves pro-
jekter af både kommunen og private. Projekter som i det givne 
område vil øge beskyttelsesniveauet mod oversvømmelse eller 
sørge for at klimaændringerne ikke øger risikoen for oversvøm-
melser yderligere. 

Klimatilpasningsplanerne kortlægger de steder, hvor der vil væ-
re øget sandsynlighed for oversvømmelse. Kortlægningen viser 

dog ikke hvor oversvømmelser vil give en mindre vandstand på 
terræn af begrænset varighed, da dette skal kunne tåles – vi skal 
tilpasse os klimaet, men kan ikke helt undgå oversvømmelser. 

INDSATSOMRÅDER TIL KLIMATILPASNING
I forbindelse med Klimatilpasningsplanlægningen er oversvøm-
melsestruede områder blevet kortlagt. Derudover er værdien i 
de oversvømmelsestruede områder er fastlagt ud fra skades-
omkostningerne ved en oversvømmelse samt ved udpegning af 
såkaldte hotspots. 

Hotspots er bygninger eller anlæg, hvis værdi i høj grad er knyt-
tet til dets funktion frem for en reel materiel værdi. På den bag-
grund er der udpeget områder, hvor der enten bør ske en snar-
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lig klimatilpasning eller hvor der er behov for supplerende kort-
lægning og indsamling af viden. 

Viden om klimaændringer og fremskrivninger af de nuværen-
de klimaændringer er afgørende, når de oversvømmelsestruede 
områder skal udpeges. 

Sandsynligheden for oversvømmelse i et område og oversvømmel-
sens størrelse kombineret med områdets værdi indgår ved udpeg-
ning og prioritering af, hvor der skal ske en kommunal klimatilpas-
ning.

I denne plan prioriteres fem områder/emner til kommunal ind-
sats. Indsatser som består i enten en klimatilpasning af områ-
det eller en yderligere belysning af problemets omfang - herun-
der indsamling af mere viden.

FORVENTEDE KLIMAÆNDRINGER
Da mange investeringer har en lang tidshorisont er det nød-
vendig at vurdere og følge med i, hvordan klimaet udvikler sig 
i fremtiden. Der findes flere teoretiske scenarier for fremskriv-
ning af klimaændringerne, og disse har forskellig udvikling i 
temperatur, nedbør og havspejlsstigninger. Klimaændringer og 
disses fremskrivning er behæftet med en vis usikkerhed.

Hvad angår nedbørsfremskrivningerne har Aarhus Kommu-
ne valgt at følge Miljøministeriets anbefaling om at anvende 
A1B-scenariet, der er et middelscenarie baseret på FN ś klima-
panels rapport fra 2007 tilpasset til danske forhold af DMI. Sce-
nariet anses for at være relativt sikkert frem til 2050.

Havfremskrivningerne tager udgangspunkt i anbefalingerne fra 
FNs klimapanel, som forudsiger en stigning i havspejl på 30-50 
cm frem mod 2050. Dertil skal lægges en øget sandsynlighed 
for både øget hyppighed og øget styrke af stormfloderne. Aar-
hus Kommune har indarbejdet disse anbefalinger i fremskriv-
ningen af havniveauet.

Forskellige hændelser som for eksempel en stormflod med en vis 
vandstand, og et skybrud af bestemt intensitet og varighed fore-
kommer med et vist interval. Det er forventningen, at klimaæn-
dringerne vil øge både frekvensen og hændelsernes styrke. Men 
hændelserne er uafhængige, så derfor kan man blive ramt at flere 
hændelser samtidig eller to kraftige hændelser med kort interval, 
selvom der statistisk set burde være længere tid i mellem. 

OVERSVØMMELSESKORT
Samtlige fremtidsscenarier for oversvømmelser fra nedbør (sky-
brud), vandløb eller havet (stormflod) er beregnet ud fra en for-

ÅRSMIDDELNEDBØR

VINTERNEDBØR

SOMMERNEDBØR

ANTAL DØGN MED MERE END 
10 MM NEDBØR

5-DØGNSNEDBØR

MIDDELINTENSITET, NEDBØR

KRAFTIGE HÆNDELSER, NEDBØR

ÅRSMIDDELTEMPERATUR

VINTERMIDDELTEMPERATUR

SOMMERMIDDELTEMPERATUR

FROSTVEJR

VÆKSTSÆSON

HEDEBØLGE

TROPENÆTTER

+ 7% (± 3%)

+11% (± 3%)

+4% (± 4%)

+3 døgn

+6 mm

+0,2mm/d

+0,2mm/d

+1,2°C (± 0,2°C)

+1,5°C (± 0,2°C)

+0,9°C (± 0,1°C)

- 24 døgn

+40 døgn

+ 1,3 døgn

+5 døgn

KLIMAÆNDRINGER I DANMARK FREM TIL 2050 IFØLGE A1B-SCENARIET

OMRÅDER DER ER TRUET AF OVERSVØMMELSER VED SKYBRUD
DE BLÅ OMRÅDER VISER, HVOR DER VIL STÅ VAND PÅ TERRÆN. ALLE LED-
NINGSANLÆG BLIVER I LØBET AF FÅ ÅR OPMÅLT OG MODELLERET, HVOR-
EFTER KORTET OPDATERES. DET OPDATEREDE KORT KAN SES PÅ AARHUS.
DK/OVERSVØMMELSE.
SE ENDVIDERE DENNE PUBLIKATION SIDE 11.
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ventet 100 års hændelse i 2050. 100 års hændelsen er en ekstrem 
hændelse, der statistisk indtræffer med 100 års mellemrum. En 
100 års hændelse, der indtræffer i 2050 pga klimaændringerne 
være kraftigere end en 100 års hændelse, der indtræffer i 2014. 

Oversvømmelseskortene er screeningskort, hvorfor de er for-
bundet med en vis usikkerhed. Det kan betyde, at nogle områ-
der er udpegede uden reelt at være truede af oversvømmelse, 
mens andre ikke er udpegede uanset at de kan oversvømmes i 
tilfælde af fx skybrud. Derfor vil der i forbindelse med de kon-
krete klimatilpasningsprojekter være behov for supplerende un-
dersøgelser og detaljerede analyser. Borgernes viden om områ-
der, der tidligere har været oversvømmede, er ligeledes vigtige 
for udpegning af projektområder, hvorfor udkastet til planen var 
fremlagt i en otte ugers offentlig høring.

De anvendte kort er tilgængelige på hjemmesiden www.aarhus.
dk/oversvømmelse. Der kan zoomes i kortene, så der kan op-
nås information om lokale forhold.

Skybrud 
Aarhus Vand har leveret et kort, der viser områder, der oversvøm-
mes ved skybrud. Uden for byområderne fyldes lavninger i det åb-
ne land op, og i byområder viser kortene de arealer, der oversvøm-
mes, når afløbssystemets kapacitet er overskredet ved skybrud. 

Byområderne er enten fælleskloakeret (vidensniveau 1) eller se-
paratkloakeret (vidensniveau 2). Dette forhold har betydning for 
nøjagtigheden af kortgrundlaget. Vores viden om kloaknettet er 
større og mere opdateret i de områder, der er kloakeret med et 
fælles rør til spildevand og regnvand end de områder, hvor der 
er en separat ledning til spildevand og regnvand. I løbet af de 
kommende år vil samtlige offentlige ledningsanlæg blive beskre-
vet i computermodeller på vidensniveau 1, hvilket vil forbedre 
vores forudsigelser i alle kloakerede områder. 

Vidensniveau 1: Ledningsanlægget er allerede velbeskrevet i en 
model for Aarhus Kommune.

Vidensniveau 2: Disse ledningsanlæg er endnu ikke modelleret 
og beskrevet i Aarhus Kommune.

Strømningsveje
Strømningsveje viser, hvordan vand vil strømme på terrænet, når 
der ikke er et kloaksystem, eller når kloaksystemet er fuldt. Strøm-
ningsvejene er der, hvor vandet vil strømme fra en lavning til den 
næste. Der hvor vandet vil løbe, skal man som lodsejer være op-
mærksom på, at beskytte sit hus, så vandet ikke løber ind i kældre 
m.v. Kortet er tilgængeligt på www.aarhus.dk/oversvømmelse.

Vandløb og søer
De fleste vandløb har en sådan størrelse, at de kan aflede en så 
stor vandmængde, at de tilgrænsende arealer statistisk over-
svømmes hvert andet år. Større vandføringer og ekstreme hæn-
delser som 100 års hændelsen fremskrevet til 2050 vil medføre 
større oversvømmelser af de vandløbs- og sønære arealer.

Havstigninger og stormflod
Aarhus Kommunes kystnære beliggenhed kan give store proble-
mer med indtrængende havvand i de lavtliggende kystområder. 

Et problem er stormflod, hvor kraftig vind/storm kan medføre 
ekstremt høje vandstande i en kort periode på op til et par da-
ge. I november 2006 blev der således over en flere timer lang 
periode registreret en vandstand i Aarhus Havn på 1,76 m over 
normal vandstand. Såfremt der i samme periode havde været 

KORTET VISER HVILKE AREALER DER OVERSVØMMES AF VANDLØB OG SØ-
ER VED EN 100 ÅRS HÆNDELSE I 2050. EFFEKTEN AF SLUSE- OG PUMPEAN-
LÆGGET I OVERGANGEN MELLEM AARHUS Å OG AARHUS HAVN ER IND-
REGNET.
SE ENDVIDERE DENNE PUBLIKATION SIDE 11.
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dagligt højvande eller kraftig regn i oplandet til Aarhus Å ville 
vandstanden i midtbyen have været forhøjet til over 2 m.

Et andet problem er, at en gradvis stigende vandstand i havet 
over mange år også medfører en tilsvarende højere grundvand-
stand under de kystnære arealer.

Disse konsekvenser kan forstærkes eller formindskes som følge 
af lokale hævninger eller sætninger af terrænet. Der planlægges 
en kortlægning af disse landændringer.

Stormflodskortet  viser, hvilke arealer der kan blive oversvøm-
met fra havet ved en havvandstand på 2,13 m. Denne vand-
stand er baseret på et scenarium med en stormflod fremkom-
met som en 100 års hændelse i 2050 kombineret med en per-
manent vandstandsstigning i havene. Grundvandsstigninger er 
ikke indregnet.

Grundvandsstanden
Forudsigelser om mere vinternedbør vil øge grundvandsstan-
den, hvorimod de generelt højere temperaturer vil sænke 
grundvandsstanden. Grundvandsstanden er afhængig af vand-
standen i søerne og i havet, hvorfor det samlet set er forvent-
ningen, at det terrænnære grundvand vil stige med deraf følgen-
de risiko for oversvømmelse/forsumpning nedefra.

Stigning i det terrænnære grundvand vil have en række andre 
konsekvenser, bl.a. underminering af veje og boliger, vandind-
trængning i kældre, indsivning i kloakker ligesom nedsivnings-
mulighederne begrænses. 

Ændringer i grundvandsstanden sker ikke fra den ene dag til 
den anden. De forventes at ske gradvist over de kommende år-
tier. Der er altså tid til at indrette sig på de ændrede forhold, 
selvom der i dag allerede er områder i Aarhus Kommune, hvor 

KORTET VISER HVILKE OMRÅDER DER OVERSVØMMES VED STORMFLOD 
SVARENDE TIL EN 100ÅRS HÆNDELSE I 2050
SE ENDVIDERE DENNE PUBLIKATION SIDE 11

NUVÆRENDE NETVÆRK AF BORINGER, HVOR  DEN TERRÆNNÆRE GRUND-
VANDSTAND OVERVÅGES
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det terrænnære grundvand står højt og giver problemer for boli-
ger og veje. Det dybe grundvand, som anvendes til drikkevand, 
påvirkes i mindre grad end det terrænnære grundvand af klima-
ændringerne, ligesom påvirkningen dér sker langsommere.

For at kunne planlægge i forhold til ændringer i grundvands-
spejlets beliggenhed er der i 2013 påbegyndt en overvågning i 
henholdsvis Egå og Aarhus midtby. Denne overvågning foreta-
ges foreløbig til 2015, men kan udvides efter behov. Kendska-
bet til det terrænnære grundvands placering er vigtig i forhold 
til placering af nybyggeri og tekniske anlæg samt vedligehold af 
bygninger og veje.

VÆRDISÆTNING
Som et led i prioriteringen af indsatserne i klimatilpasningen 
har Aarhus Kommune opstillet en model for værdisætning af 
områder, bygninger, anlæg og funktioner. Værdisætningen er 
delt i to – den ene del vedrører skadesomkostningerne målt på 
retableringsværdien efter en oversvømmelse.

Den anden del vedrører værdien af enten den tilknyttede funkti-
on eller at skader er uoprettelige. Et plejehjem har for eksempel 
en værdi som bygning. Tilsvarende har plejehjemmet en vær-
di på grund af dens funktion, som er pasning af ældre borgere, 
som er sårbare overfor både evakuering og genhusning. Det er 
vigtigt at have øje for at værditabet kan række længere end bare 
varigheden af oversvømmelse.

VÆRDISÆTNING VED SKADESOMKOSTNINGER
Værdisætningen af arealer, bygninger, infrastrukturanlæg, tek-
niske anlæg mm. er vurderet ud fra en gennemsnitlig materiel 
værdi, dvs skadesværdien, beregnet som retableringsværdien. 
Her er anvendt standardværdier oplyst fra Forsikring og Pension. 
Skadesbeløbene er typiske gennemsnitsværdier for omkostnin-
gerne til genopretning af området, bygningen eller anlægget til 
oprindelig stand samt til erstatning for indbo, varelager mm.   

Værdierne indgår som omkostningerne pr. m2 eller enhed. De 
er indregnet som forholdstal, der beskriver forskellen mellem 
den billigste skade – oversvømmelse af arealer i det åbne land 
– og de dyreste skader – oversvømmelser i tæt bebyggelse el-
ler erhvervsområder. Skadesomkostningerne er ikke udtryk for 
en konkret værdifastsættelse. De skal alene ses som et priorite-
ringsværktøj i udpegningen af fremtidige klimatilpasningspro-
jektområder. 

KORTET VISER KOMMUNEN INDDELT I CELLER, HVOR HVER CELLE ER TIL-
DELT EN VÆRDI.VÆRDIEN SVARER TIL SKADESOMKOSTNINGERNE VED EN 
HÆNDELSE, DER STATISTISK SET VIL FOREKOMME MED 100 ÅRS MELLEM-
RUM I 2050. SE ENDVIDERE DENNE PUBLIKATION SIDE 13
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EKSISTERENDE OG PLANLAGT BY

SKOV

REKREATIVT OMRÅDE

G R U N D K O R T

EKSISTERENDE OG PLANLAGT BANE

EKSISTERENDE OG PLANLAGT VEJ

PERSPEKTIVAREAL

HOTSPOTS:
»BEREDSKAB

»EJENDOMME

»KRITISK VEJNET

»DRIKKEVANDSFORSYNING

»SPILDEVANDTEKNISKE ANLÆG

»VARMEFORSYNING

»KULTURARV OG -MILJØER

»MILJØSKADE

KORT DER VISER HOTSPOTS TRUET AF OVERSVØMMELSE



 27
Aarhus Kommune, Klimatilpasningsplan

VÆRDISÆTNING VED HOTSPOTS
Ud over skadesomkostninger arbejder Aarhus Kommune i sin pri-
oritering af klimatilpasning med såkaldte hotspots. Med hotspots 
menes anlæg, bygninger eller områder, der har en høj værdi set ud 
fra sundhedsmæssige, kulturelle, historiske, naturmæssige, miljø-
mæssige og infrastrukturelle betragtninger – tillagt værdien af den 
funktion, der knytter sig til brugen. F.eks. kan et plejehjem eller et 
hospital tillægges en status som værende et hotspot fordi det huser 
borgere, som er vanskelige at evakuere og genhuse. 

De udpegede hotspots er taget med, fordi de ved en oversvøm-
melse er uerstattelige, eller oversvømmelsen kan forårsage om-
fattende person- eller miljøskade, eller kan have store konse-
kvenser for kommunens drift. 

Værdierne under beskyttet natur har en særlig karakter, da klima-
ændringerne og klimatilpasningsløsningerne i nogle tilfælde kan 
forøge naturværdien samt øge mængden af natur. Særlig ved den 
konkrete planlægning af klimatilpasningen skal naturværdierne 
inddrages så de i nødvendigt omfang beskyttes samtidig med at 
deres potentiale for at skabe mere værdi benyttes. De indgår som 
hotspots for at fastholde fokus på de særlige forhold.

BEREDSKAB 

KOMMUNALE EJENDOMME 
MED VITALE FUNKTIONER 

KRITISK VEJNET 

BESKYTTET NATUR 

DRIKKEVANDSFORSYNING 

SPILDEVANDSTEKNISKE 
ANLÆG
VARMEFORSYNING 

KULTURARV- OG MILJØER

MILJØSKADE

Veje, evakueringstunge bygninger, an-
dre bygninger, elforsyning
Centrale for kommunens drift, gen-
husningstunge brugere, evakuerings-
tung anvendelse
Centrale veje for afvikling af trafik og 
for kommunens drift
Fredet natur, bilag IV arter, NAtura 
200, §3 beskyttet natur
Drikkevandsboringer, vandværker, ud-
pumpningsanlæg
Rensningsanlæg, pumpestationer, 
bassiner
Varmeforsyningsanlæg, kedelanlæg, 
pumpeanlæg og vekselanlæg
Fredede bygninger og arkiver
Listevirksomheder, affaldsdeponier, 
landbrug, V2kortlagte grunde

DE UDPEGEDE HOTSPOTS ER I FØLGENDE HOVEDKATEGORIER:
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UDPEGNING AF OMRÅDER TIL KLIMATILPASNING

PRIORITERING AF KLIMATILPASNINGSPROJEKTER
Som udgangspunkt skal klimatilpasningen planlægges, udfø-
res og betales af dem, der får nytte og gavn af projektet. Ved stør-
re projekter, hvor væsentlige samfundsnyttige værdier er truet, kan 
kommunen lave klimatilpasningsprojekter eller iværksætte en yder-
ligere kortlægning og indsamling af viden til belysning af proble-
met. I andre områder kan kommunen fungerer som facilitator for 
processen og om muligt stille viden om områderne til rådighed.

Grundlaget for at beslutte, hvor klimatilpasningen skal igangsættes 
og i hvilken rækkefølge, er dels en kortlægning af et områdes risiko 
for oversvømmelse sammenholdt med et områdes værdi – opgjort 
som skadesomkostninger eller gennem udpegning som hotspot. 

En forudsætning for at projekter til håndtering af tag- og over-
fladevand kan finansieres via taksterne efter 2015 er, at området 
er udpeget i en klimatilpasningsplan. Der er ikke et tilsvarende 
udpegningsbehov for projekter, der håndterer oversvømmelses-
risikoen fra vandløb, søer, hav og opstigende grundvand, da så-
danne projekter ikke kan takstfinansieres.

UDPEGNINGSKRITERIER
På baggrund af ovennævnte kort er der er udpeget indsatsom-
råder. Kriterierne for udpegning er følgende:

 »  området er truet af oversvømmelse fra enten skybrud, vand-
løb, søer eller hav

 » oversvømmelse vil udgøre en væsentlig sundhedsmæssig ri-
siko for mennesker

 » området indeholder væsentlige samfundsmæssige værdier, 
der forventes meget store skadesomkostninger, eller der er 
hotspots

 » ødelæggelserne vil have langstrakte og vidtgående konse-
kvenser for drift af vitale samfundsfunktioner

 » oversvømmelsen har en udbredelse så mange boliger berø-
res eller den rammer et tætbefolket område

 » der kan opnås synergier med allerede planlagte projekter i 
området, og der kan tilgodeses flere hensyn som f.eks. rekre-
ative, naturmæssige og andre værdier til gavn for borgerne.

Det forhold at et område oversvømmes med en vis sandsynlig-
hed, er ikke i sig selv tilstrækkelig til at det udpeges som ind-
satsområde i planen. 

I perioden 2014-16 færdiggøres slusen i Aarhus Å samt pilotpro-
jektet i Lystrup. Kommunens erfaring fra disse projekter kan an-
vendes i de prioriterede områder, hvor der er behov for en snar-
lig indsats. 

INDSATSOMRÅDER
Diagrammet til højre viser indsatsområderne.

Indsatsen i de udpegede områder er prioriteret. Områderne er 
opdelt i fire kategorier afhængig af hvor hurtigt der skal iværk-
sættes tiltag. De fire kategorier er følgende:

 » Pilotområde Lystrup, hvor 12 klimatilpasningsprojekter er i 
gang (2015-2017)

 » Prioriterede projektområder 2015-2017 er (Skejby, Vejlby/Ris-
skov, Havnen, Kritiske vejstrækninger)

 » Hotspots – behov for endelig afklaring af sårbarhed

 » Afventer kortlægning af projektejerskab og løsningsmulighe-
der.
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INDSATSOMRÅDE

Lystrup pilotprojekt

Havnen

Skejby Vest

Vejlby/Risskov

Vigtige veje

Hotspots

Aarhus Midtby
Egå
Den Gamle By
Langenæs til midtbyen
Harlev
Hjortshøj
Industriområde Jens 
Juulsvej
Jernaldervej
Kalenderkvarteret
Løgten
Malling
Mollerup
Mårslet
Ormslev
Skæring
Skødstrup
Solbjerg
Studstrup strand
Studstrupværket
Tilst
Tranbjerg
Universitetet

HANDLING

Under udførelse

Risikoen kortlægges og løs-
ningsforslag vurderes
Klimatilpasningsprojekt be-
skrives i 2014
Risikoen kortlægges og løs-
ningsforslag vurderes
Risikoen kortlægges og løs-
ningsforslag vurderes

Afventer konkret vurdering  
af sårbarhed overfor over-
svømmelse

Afventer yderligere kort-
lægning 2015-2017

PERIODE

2015 - 2017

2014-2017

2014-2015

2014-2017

2014-2017

2015 - 2017

Efter 2017

KORTET  VISER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDER
SE OGSÅ KORT SIDE 15
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HERREDSVEJ

GRENÅVEJ

SKEJBY NORDLANDSVEJ

VEJLBY RINGVEJVEJLBY RINGVEJ

HAVNEGADE

JÆGERGÅRDSGADE

MARSELIS BOULEVARD

STRANDVEJEN

DJURSLANDMOTORVEJEN

MEJLBYVEJ

SKEJBYBAKKEVEJ

SØFTENVEJ

HERREDSVEJ

GRENÅVEJ

SKEJBY NORDLANDSVEJ

VEJLBY RINGVEJVEJLBY RINGVEJ

HAVNEGADE

JÆGERGÅRDSGADE

MARSELIS BOULEVARD

STRANDVEJEN

DJURSLANDMOTORVEJEN

MEJLBYVEJ

SKEJBYBAKKEVEJ

SØFTENVEJ

HERREDSVEJ

GRENÅVEJ

SKEJBY NORDLANDSVEJ

VEJLBY RINGVEJVEJLBY RINGVEJ

HAVNEGADE

JÆGERGÅRDSGADE

MARSELIS BOULEVARD

STRANDVEJEN

DJURSLANDMOTORVEJEN

MEJLBYVEJ

SKEJBYBAKKEVEJ

SØFTENVEJ

PROJEKTOMRÅDE SKEJBY

PROJEKTOMRÅDE VEJLBY

PROJEKTOMRÅDE HAVNEN

UDVALGTE INDSATSOMRÅDER
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Ud over de prioriterede projektområder vil klimatilpasning ind-
gå som en naturlig del af såvel Aarhus Kommunes som Aar-
hus Vands anlægsarbejder. For eksempel vil klimatilpasning til 
skybrud indgå som en del af projektet, når Aarhus Vand fore-
tager separering af kloaksystemet i de fælleskloakerede områ-
der og tilsvarende indtænkes klimatilpasning i stort omfang ved 
renovering og nyanlæg af veje. Dermed kan der være klimatil-
pasningsprojekter i områder, som ikke umiddelbart er de mest 
oversvømmelsestruede, men hvor der er synergi mellem klima-
tilpasning og anlægsarbejder, som udføres af andre årsager.

PRIORITEREDE PROJEKTER 2015-2017
Kortlægningen af oversvømmelsestruede områder viser, at der 
er følgende områder, hvor klimatilpasningen bør ske snarest og 
med kommunen som projektejer.

Skejby
Området i Skejby har højeste prioritet, p.g.a. stor oversvømmel-
sesrisiko, som berører store arealer, samtidig med at der er væ-
sentlige samfundsinteresser i området i form af bl.a. det nuvæ-
rende Skejby Sygehus samt en central ambulancevej. 

Derudover er der stor bygge- og anlægsaktivitet i området med 
Det Nye Universitetshospital, Letbanen, forlægning af Her-
redsvej samt udvikling af Vestereng. Endelig pågår der arbejde 
med at skabe grønne løsninger i Skejby Erhvervsområde, hvilket 
med fordel kan tænkes sammen med alternativ håndtering af 
vandet i hele oplandet. 

Der vil være synergi i at klimatilpasse området nu frem for sene-
re, når de igangværende anlægsarbejder er afsluttet, og det der-
med vil være dyrere eller i praksis vanskeligt at indarbejde kli-
matilpasningsløsninger. 

I Skejby påbegynder Aarhus Kommune udarbejdelse af klimatil-
pasningsprojekt i samarbejde med Aarhus Vand, Letbanen og 
Region Midt snarest.

Vejlby/Risskov
Området er truet af oversvømmelse fra havet, grundvandet, 
vandløb, søer og ved skybrud, hvorfor der er behov for en koor-
dineret klimatilpasning. Der er behov for indsamling af mere de-
taljeret viden om bl.a. kloakering af vejene og slusedriften ved 
Egåen samt fortsat monitering af det terrænnære grundvand og 
kombination af denne viden med information om vandføring i 
Egåen og vandstanden ved Åkrogen.

Uanset at kommunen ikke har mulighed for at udvikle klimatil-
pasningsprojekter til afhjælpning af alle problemerne, vil kom-
munen fortsætte sin kortlægning af problemerne i området. 
Kommunen vil desuden beskrive ansvarsfordelingen og fungere 
som koordinator/facilitator ved klimatilpasningsprojekter i om-
rådet som for eksempel det private digelags arbejde med fore-
byggelsen mod skader fra havspejlsstigninger. 

Klimatilpasningsprojekterne skal tænkes ind som en helhed, da 
enkeltstående løsninger med fordel kan indgå i en større sam-
menhæng, så synergier høstes, og det forebygges, at vandet ik-
ke ”strømmer over til naboen”. 

Moniteringen af det terrænnære grundvand samt vandstanden 
i Egå Engsø og Egåen fortsættes og resultaterne kobles tættere 
sammen med slusen i Egåens drift. 

Havnen
Dele af havnen er ikke udbygget til samme kote, som de nye 
havnearealer i Aarhus Ø. Da der på de lavere liggende dele af 
havneområdet findes flere hotspots vil en oversvømmelse af 
disse arealer sandsynligvis være problematisk. Der skal ske en 
detailkortlægning af oversvømmelsesrisikoen samt af konse-
kvenserne af en oversvømmelse for at belyse problemerne bed-
re og finde løsningsmuligheder. 

Kritiske veje
Flere kritiske veje er truet af oversvømmelse. Disse veje er af-
gørende for både kommunens drift ved en oversvømmelse og 
fremkommeligheden for beredskabet. De vejstrækninger, der 
er truet af oversvømmelse undergår en konkret risikovurdering, 
med henblik på at beskrive behovet for og omfanget af en af-
hjælpning.

Supplerende undersøgelser i resten af kommunen
Ud over de konkrete projekter er der fortsat behov for at få en 
større viden om oversvømmelsesrisikoen samtidig med at erfa-
ringerne fra igangværende klimatilpasningsprojekter indarbej-
des. I perioden 2015-2017 frem mod Kommuneplan 2017 arbej-
des der med følgende emner:

 » fortsætte og eventuel udvide overvågningen af det terrænnæ-
re grundvand i områder med relevans for vejnettet m.v.

 » diger og sluse ved Egå og Norsminde kortlægges

 » alle kloakerede områder opgraderes til vidensniveau 1, dvs. 
Aarhus Vand A/S udarbejder en model baseret på opmåling 
af kloaksystemet for alle kloakerede områder
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 » vandløbsovervågningen optimeres og online varsling etable-
res

 » kortlægning af landhævninger og -sænkninger fortsættes

 » der arbejdes med borgerinddragelse 

 » for udvalgte, relevante projektområder udarbejdes supple-
rende analyser, der skal fastlægge hvor store oversvømmel-
ser på terræn vi skal tolerere ved ekstremregn. Samtidig skal 
der regnes på, hvornår det bedst kan betale sig at investere i 
klimatilpasning, til hvilket beskyttelsesniveau og hvornår kan 
det bedst svare sig at lade være? Hvornår overstiger omkost-
ningerne ved at forebygge klimaforandringerne omkostnin-
gerne ved oversvømmelse. Hvilket beskyttelsesniveau er ren-
tabelt i forhold til investeringsomkostningerne

 » løbende afklaring og definition af roller og ansvar.

NUVÆRENDE KLIMATILPASNINGSPROJEKTER
Aarhus Kommune arbejder allerede i dag på at begrænse risiko-
en for oversvømmelser af centrale områder i kommunen ved at 
skabe tid og plads til vandet i landskabet. 

Der er igangsat flere klimatilpasningsprojekter, som bidrager med 
væsentlig erfaring i forhold til både projektering, finansiering, sam-
arbejde og synergier. Kommunen har som myndighed på vandom-
rådet gode muligheder for i samarbejde med Aarhus Vand A/S at 
sikre en helhedsorienteret forvaltning, planlægning og forebyggel-
se, så de mest effektive løsninger med mest synergieffekt vælges.

Egå Engsø
Egå Engsø er etableret for at rense vandet for bl.a. næringsstof-
fer inden vandet løber ud i Aarhus Bugten. Derudover fungerer 
søen som et stort vandreservoir, der forsinker vandet således at 
de bebyggede områder mellem søen og bugten i stort omfang 
beskyttes mod oversvømmelser fra Egåen. Ud over selve søens 
kapacitet er der en sluse ved åens udløb, som også bidrager til 
beskyttelsen, da den kan pumpe vandet fra Egåen ud i Aarhus 
Bugten, når vandet ledes fra engsøen til åen.

Under skybruddet over den nordlige del af Aarhus i august 2012 
viste den genskabte Egå Engsø sit værd i praksis. Under sky-
bruddet strømmede store vandmængder ind i engsøen, hvor 
det uden at gøre skade kunne opmagasineres for så langsomt 
i de efterfølgende dage at strømme ud i takt med, at der blev 
plads til vandet i Egåen.  De omkringliggende arealer har på 

få år udviklet sig til naturbeskyttet areal og indsigten til søens 
vandflade er fastholdt med naturpleje. Det giver grønne og re-
kreative oplevelser for kommunens borgere.

Skjoldhøjkilen
Skovrejsning og anlæg af forsinkelsesbassiner har skabt rekrea-
tive grønne områder i Brabrand.  Fra tidligere at være en kloak-
rende er der i dag et vandløb med gydevækstområder og moti-
onsruter i de grønne områder. Projektet er tværkommunalt og 
delvist finansieret af Aarhus Vand A/S.

Sluse i Aarhus Å
Aarhus Kommune og Aarhus Vand A/S er gået sammen om 
at etablere en sluse ved Dokk1, hvor Aarhus Å løber ud i hav-
nen. Sluseløsningen forebygger oversvømmelser i Aarhus Midt-
by. Slusen gør det muligt at bruge Aarhus Å som et kilometer-
langt vandreservoir til opbevaring af tag- og overfladevand, når 
vandstanden i bugten samtidig er høj. Derudover fungerer slu-
sen også, når vandstanden i bugten er så høj at havvand truer 
med at oversvømme midtbyen.

Pilotprojekt Lystrup
Aarhus Kommune og Aarhus Vand vil sammen tilpasse Lystrup 
til at kunne håndtere skybrud nu og i fremtiden. Eksempler på, 
hvordan vi vil gøre det, er ved at etablere dæmninger, ændre 
vejforløb og indrette parker og grønne områder på nye måder 
forskellige steder i byen. 

Fælles for løsningerne er, at de er billigere end traditionelle løs-
ninger til håndtering af tag- og overfladevand. Erfaringerne fra 
Lystrup skal bruges i kommende klimatilpasningsprojekter i re-
sten af kommunen de kommende år.

Pilotprojektet til klimatilpasning af Lystrup indeholder en ræk-
ke forskellige delprojekter, som alle har det til fælles, at de en-
ten forsinker/tilbageholder regnvandet eller leder regnvandet 
hen til områder, hvor skaderne ved oversvømmelser er mindre 
- f.eks. marker i stedet for huse. Samlet set kan borgernes, virk-
somhedernes, Aarhus Vands og Aarhus Kommunes indsatser 
gøre, at Lystrup fremover bedre kan modstå vandmasserne ved 
skybrud.

Delprojekterne er alle en del af en samlet løsning, så delprojek-
ter i de højere beliggende dele af byen er med til at aflaste de la-
vere beliggende dele af byen. 

Hjemmeside  
Aarhus Kommune lancerede i 2012 hjemmesiden www.aarhus.
dk/oversvømmelse. Hjemmesiden er etableret for at have en 
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platform til at informere om oversvømmelse. Siden indeholder 
information om konkrete projekter samt om planlægning af til-
pasning til mere vand. Siden er samtidig en kanal for krisekom-
munikation om beredskab i tilfælde af oversvømmelse.

Hjemmesiden indeholder bl.a.

 » oversvømmelseskort,

 » varslingssystemer, 

 » gode råd til husejere og virksomheder om forebyggelse, 

 » status på igangværende planer og projekter med relation til 
tilpasning til mere vand og 

 » oplysninger om kommunens beredskab i tilfælde af over-
svømmelse.

Beredskabsplan
I 2013 er kommunens Indsatsplan for voldsomt vejr udvidet, så 
den er tilpasset den forøgede risiko for skybrud og stormflod. 
Planen har fokus på kriseledelse. Det skyldes, at en større over-
svømmelse vil påvirke kommunens fortsatte drift på en række 
kritiske områder. Ved en større oversvømmelse vil der være be-
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hov for tværgående koordinering af indsats og ressourcer både 
under og efter selve oversvømmelsen. Planen er udarbejdet af 
Teknik og Miljø i tæt samarbejde med Aarhus Vand, DMI, NR-
GI, Embedslægeinstitutionen, Region Midt (hospitaler) og Øst-
jyllands Politi.

Projekter i Spildevandsplanen 2013-2016 
Spildevandsplanen indeholder også tiltag som bidrager til kli-
matilpasning af Aarhus. Det drejer sig bl.a. om en langsigtet 
strategi om at regn og spildevand separeres og en strategi for 
LAR (Lokal Afledning af Regnvand), som betyder, at regnvand 
håndteres lokalt på egen grund eller lokalt i området. 

Separeringsstrategien
Separeringsstrategien betyder, at spildevand ledes til rensean-
læg, mens regnvandet ledes til vandløb, direkte til Aarhus Bugt 
eller håndteres lokalt for eksempler ved nedsivning på egen 
grund. 

Fordelene ved separering er, at renseanlæggenes kapacitet kan 
udnyttes bedre, risikoen for oversvømmelse med kloakvand re-
duceres, udledning af urenset spildevand reduceres og der er 
mulighed for rekreativ udnyttelse af regnvandet. Set med klima-
tilpasningsøjne er den helt store fordel ved separering, at den 
hygiejniske risiko ved oversvømmelse reduceres, og at det giver 
helt andre handlemuligheder i forhold til klimatilpasning ved 
håndtering af overfladevand på terræn.

LAR-strategien
Strategien for Lokal Afledning af Regnvand understøtter gen-
etablering af en naturlig lokal tilbageholdelse af regnvandet for 
at reducere risikoen for oversvømmelser. Den kraftigere nedbør 
vi oplever nu og i fremtiden, betyder hyppigere overbelastning 
af kloakrør og vandløb med oversvømmelser til følge. Derfor er 
det vigtigt både at forsinke og begrænse tilledningen af regn-
vand til kloakken og her er LAR et vigtigt bidrag 

Ved LAR løsninger kan regnvandet nedsives, fordampes eller 
anvendes lokalt i for eksempel haver, til tøjvask eller toiletskyl. 
LAR er således et alternativ til separering. I spildevandsplanen 
er udpeget de kloakoplande, hvor det er foreneligt med grund-
vandsinteresserne at nedsive tag- og overfladevand. Tilsvaren-
de er der udpeget en række områder, hvor der kan tilbagebeta-
les tilslutningsbidrag for regnvand, hvis alle grundejere kan bli-
ve enige om at aflede regnvandet lokalt.

Ligesom med kloaksystemet, så er det vigtigt at gøre sig klart, 
at nedsivningsanlæg og regnbede ikke kan dimensioneres til at 

klare belastningen fra skybrud. Der skal derfor også i områder 
med lokal regnvandsafledning (LAR-områder) planlægges for, 
at regnvand skal kunne håndteres på terræn i tilfælde af eks-
tremregn. Det vil sige, at LAR som udgangspunkt skal supple-
res med yderligere klimatilpasning af vand på terræn.

Forskellige klimatilpasningsløsninger til forskellig regn
Klimatilpasning skal ske i forhold til alle regnsituationer – lige 
fra hverdagsregn til skybrud. Afhængig af hvilken type regn man 
vil klimatilpasse sig imod – er det meget forskellige løsningsmu-
ligheder, der skal tages i anvendelse. Eksempelvis kan et grønt 
tag, nedsivningsanlæg, vejbede eller genanvendelse af regnvand 
i haven/boligen (LAR-løsninger) ikke håndtere skybrud. Men 
løsningerne kan være med til at aflaste det eksisterende kloak-
system og genskabe langsommeligheden i vandkredsløbet og 
reducere oversvømmelserne.

Overgangsløsningerne mellem hverdagsregn og ekstremregn, 
vil typisk bestå i at udforme landskabet/byrummet således, at 
der er plads til mere regn, uden at de dog kan håndtere de eks-
treme situationer. 

LOVGIVNING OG POLITISK 
BESLUTNINGSGRUNDLAG 

LOVGRUNDLAG
Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 
for 2013 indebærer, at alle kommuner skal udarbejde en klima-
tilpasningsplan. Planen skal indarbejdes i kommuneplanen el-
ler være et tillæg hertil. I Aarhus udarbejdes planen som et til-
læg til Kommuneplan 2013, hvor de generelle retningslinjer for 
klimatilpasningen besluttes. Tillægget følges af denne klimaind-
satsplan, der beskriver projektområder, kortlægning m.v. 

Med vedtagelsen af den nye Planlov i sommeren 2012 er der 
desuden givet mulighed for, at forureningshensyn og klimatil-
pasning kan bruges som planlægningsmæssige begrundelser i 
såkaldte ”Klimalokalplaner”. Det vil sige lokalplaner, der tager 
højde for kraftig blæst, skybrud og andre vejrmæssige forhold 
gennem bestemmelser for et byggeris udformning eller place-
ring - alene med klimatilpasning som begrundelse.

Via en ændring i spildevandsbekendtgørelsen i december 2012, 
kan kommunerne hos vandselskaberne bestille et nærmere defi-
neret oversvømmelseskort, der viser oversvømmelser fra skybrud. 
Aarhus Vand har leveret oversvømmelseskortet i oktober 2013.
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SERVICEMÅL I SPILDEVANDSPLANEN  
FOR NORMAL REGN

KOMMUNEN (BYRÅDET) 
     » Mål og rammer 
     » Spildevandsplan

VANDSELSKABET – KLOAKANLÆG: 
     » Planlægning 
     » Udførelse 
     » Drift 
     » Ejerskab

PRIVATE  – PRIVATE KLOAKANLÆG: 
     » Udførelse og drift 
     » Beskyttelse af egen bolig

BEREDSKAB VED OVERSVØMMELSE

KOMMUNEN (BRANDVÆSEN M FL.) 
     » Akut beredskab 
     » Kriseledelse 
     » Fortsat drift af kommunen 
     » Sektoransvar

VANDSELSKABET – KLOAKANLÆG: 
     » Beredskab kloakanlæg 
     » Bidrag til kriseledelse

PRIVATE  – PRIVATE KLOAKANLÆG: 
     » Udførelse og drift 
     » Beskyttelse af egen bolig

PRIVATE KLIMATILPASNINGSPROJEKTER
     » Planlægning 
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SERVICEMÅL I SPILDEVANDS-
PLANEN FOR NORMAL REGN

KOMMUNEN (BYRÅDET) 
     » Mål og rammer 
     » Spildevandsplan

VANDSELSKABET – KLOAKANLÆG: 
     » Planlægning 
     » Udførelse 
     » Drift 
     » Ejerskab

PRIVATE  – PRIVATE KLOAKAN-
LÆG: 
     » Udførelse og drift 
     » Beskyttelse af egen bolig

KLIMATILPASNINGSNUVEUAER I 
KLIMATILPASNINGSPLANEN FOR 
REGN UD OVER NORMALREGN

KOMMUNEN (BYRÅDET) 
   » Planlægning terrænløsninger 
   » Prioritering kommunale projekter
   » Facilitering private projekter
   » Sektoransvar

VANDSELSKABET – KLOAKANLÆG 
MED NYE MILJØ/SERVICEMÅL: 
   » Planlægning 
   » Udførelse 
   » Drift 
   » Ejerskab

PRIVATE KLOAKANLÆG: 
   » Udførelse og drift 
   » Beskyttelse af egen bolig

PRIVATE KLIMATILPASNINGS-
PROJEKTER
   » Planlægning 
   » Udførelse 
   » Drift 
   » Ejerskab

BEREDSKAB VED OVERSVØM-
MELSE

KOMMUNEN (BRANDVÆSEN M FL.) 
     » Akut beredskab 
     » Kriseledelse 
     » Fortsat drift af kommunen 
     » Sektoransvar

VANDSELSKABET – KLOAKANLÆG: 
     » Beredskab kloakanlæg 
     » Bidrag til kriseledelse

PRIVATE  – PRIVATE KLOAKANLÆG: 
     » Udførelse og drift 
     » Beskyttelse af egen bolig

PRIVATE KLIMATILPASNINGS-
PROJEKTER
     » Planlægning 
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Staten har i 2013 iværksat en evaluering af hele vandsektorlov-
givningen, som formentlig vil medføre nogle lovændringer, der 
vedrører planlægning og finansiering af klimatilpasningsprojek-
ter vedrørende tag- og overfladevand. Såfremt lovændringerne får 
betydning for indsatserne i denne plan, vil de blive indarbejdet.

SERVICENIVEAU
Skybrud
I dag er der ét kendt serviceniveau vedrørende håndtering af 
regnvand – nemlig det som er defineret i spildevandsplanen. 
Byens afløbssystem er indrettet til at kunne aflede den givne 
regnmængde – typisk den der statistisk set forventes hvert 10 
år. Herefter overlades ansvaret til borgeren selv, og ved akut fa-
re for menneskeliv, til brandvæsen og politi, se fig. 36.

Med den nuværende klimalovgivning lægges der op til, at der 
indføres et ekstra serviceniveau eller sikkerhedsniveau, som 
vedrører en klimatilpasningsgrad for oversvømmelser ved ned-
bør ud over normalregnen. Dette nye niveau ligger mellem Spil-
devandsplanens serviceniveau og ekstremsituationerne, hvor 
det er helt nødvendigt at Brandvæsen og Politi tager over og af-
værger krisesituationer. 

I de oversvømmelsestruede områder, som er udpeget i Aarhus 
Kommunes Klimatilpasningsplan kan Aarhus Vand A/S efter an-
søgning ved Forsyningssekretariatet finansiere klimatilpasnings-
projekter, der håndterer tag- og overfladevand.  Når der i sådan-
ne områder er gennemført klimatilpasningsprojekter, vil der væ-
re et højere serviceniveau, og der skal mere vand til, førend der 
ses ødelæggende oversvømmelser. Dette nye sikkerhedsniveau 
for meget kraftig regn, kan indføres ved kommunale eller pri-
vate projekter i samarbejde med Aarhus Vand eller andre parter.

Vandløb og søer
Oversvømmelser fra vandløb og søer er regulativ bestemt. Ty-
pisk er der fastsat bestemmelser om hvordan vandføringsevnen 
skal være, så der ikke sker oversvømmelse af de vandløbsnære 
arealer hyppigere end hvert andet år.

Opstigende grundvand
Opstigende grundvand er ikke i dag omfattet af et kommunalt 
serviceniveau og skal håndteres af de berørte lodsejere. Kom-
munen kan facilitere, at flere går sammen i fx pumpelag eller 
lignende for at løse problemet samlet for et område.

Stigende havspejl
Tilsvarende er stigninger i havspejlet ikke i dag omfattet af et 
serviceniveau og er dermed ikke med den nuværende lovgiv-
ning et kommunalt ansvarsområde. Kommunen kan dog vælge 

at forebygge skader på store fælles værdier eller meget tæt be-
byggede områder med vigtige infrastrukturanlæg. Etablering af 
private digelag mv. kan eventuelt faciliteres og understøttes af 
kommunen.

Vandplaner
Statens Vandplaner for 1.5 Randers Fjord, 1.7 Aarhus Bugt og 1.9 
Horsens Fjord er vedtaget i oktober 2014. I det omfang der i de 
vedtagne planer peges på indsatser, der kan have betydning for 
indsatsen eller prioriteringen i denne klimatilpasningsplan vil 
de efterfølgende blive indarbejdet. 

HVAD ER ET SERVICENIVEAU
Serviceniveau beskriver hvor hyppigt der accepteres vand til terræn og 
dette fastlægges i spildevandsplanen i de kloakerede områder. Dimensi-
onerne i de større vandløb er fastlagt efter, hvor ofte en oversvømmel-
se af de vandløbsnære arealer accepteres. Redningsberedskabets service-
niveau og dimensionering besluttes af byrådet mindst en gang i hver by-
rådsperiode.
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EKSISTERENDE SERVICENIVEAU FOR KLOAKANLÆG
Aarhus Byråd har i spildevandsplanen fastlagt et såkaldt serviceniveau i for-
hold til grundejere, der i form af en række funktionskrav definerer, hvor of-
te kloakledninger statistisk set må være fuldtløbende eller der må ske op-
stuvning til terræn fra det kommunale kloaksystem, dvs. det kloaksystem, 
der drives af Aarhus Vand A/S. Baggrunden er, at kloakken af tekniske og 
økonomiske hensyn ikke kan dimensioneres således, at oversvømmelser er 
udelukket under alle tænkelige forhold. Der vil altid kunne forekomme eks-
tremt kraftige regnskyl, som vil forårsage oversvømmelse. Men det må na-
turligvis ikke ske for hyppigt. I Aarhus Kommune må opstuvning til terræn i 
fælleskloakerede og separatkloakerede områder statistisk set kun ske hen-
holdsvis hvert 10. år og hvert 5. år, og kloakledninger må statistisk set kun 
være fuldtløbende én gang hvert 2. år i fælleskloakerede områder og én 
gang om året i separatkloakerede områder.

I fælleskloakerede områder kan der således statistisk set maksimalt ske 
oversvømmelse af kældre en gang hvert 2. år. Dette er under forudsætning 
af, at ejendommens kældergulv ligger mere end 30 cm over toppen af ho-
vedkloakledningen i det punkt, hvor stikledningen fra ejendommen er til-
sluttet hovedledningen. Såfremt grundejeren ønsker sikkerhed mod over-
svømmelse fra det offentlige afløbssystem udover det af kommunen fast-
satte niveau, skal grundejeren for egen regning gennemføre foranstaltnin-
ger til sikring heraf, f.eks. etablering af højvandslukke.

Aarhus Vand A/S dimensionerer og renoverer kloakanlæggene efter oven-
stående funktionskrav, og ved dimensioneringen anvendes der en klimafak-
tor, således at funktionskravene også kan overholdes i fremtiden med de 
forventede klimaforandringer.

Kontrollen af om Aarhus Vand A/S overholder funktionskravene sker på 
baggrund af de af grundejerne konkret oplevede hændelser. F.eks. svarer 
funktionskravet for separatkloakken til, at der højst må opleves opstuvning 
på terræn 3 gange på 7 år. Alternativt kan overholdelsen tjekkes ved hjælp 
af hydrauliske modelberegninger af kloakken.

Ved at klimatilpasse et område, ændres der som udgangspunkt ikke på ser-
viceniveauet for kloaksystemet – der vil ske opstuvning til terræn lige så 
hyppigt/sjældent som hidtil. Men ved at håndtere det opstuvende vand 
smart på overfladen, afbødes den skadevoldende effekt.
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VILLAKVARTERET

TORVE OG PLADSER

GADERUMMET

GÅRDRUMMET

STØRRE BYRUM

EKSEMPLER PÅ, HVORDAN MAN KAN BRUGE VAND TIL AT 
SKABE BYRUM OG NATUROMRÅDER MED STORE KVALITETER



Spørgsmål om Klimatilpasningsplanen kan rettes til:

Vedrørende kommuneplantillægget: 
Arkitekt Heidi Milan Bilenberg 
Ledelsessekretariatet, Teknik og Miljø 
Tlf: 4185 9771, hebi@aarhus.dk

Vedrørende klimaindsatsplanen:  
Hydrolog Lone Mossin 
Miljø og Energi, Teknik og Miljø 
Tlf: 8940 4031
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