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Prioritering af klimatilpasningen af
regnvands- og vandløbssystemer i
Greve Kommune

I denne rapport beskrives forslag til prioritering af klimatilpasningen af
Greve Kommunes regnvands- og vandløbssystem.

Det er besluttet at klimatilpasse regnvandssystemerne i henhold til
serviceniveauet på regnvand og vandløb, så byens borgere ikke skal
opleve en øget hyppighed af oversvømmelser fra regnvandssystem og
vandløb i fremtiden ved klimaændringer.

Da ikke alle byområder kan tilpasses samtidig prioriteres byområderne på
baggrund af oversvømmelserne i 2007, som primært skyldtes ekstreme
vandføringer i vandløb.

Udgangspunktet for denne prioritering er: de byområder der er potentielt
hårdest ramt skal klimatilpasses først og jo flere oversvømmelser der kan
forebygges hurtigst muligt jo bedre

Rapporten er udarbejdet af Forsyningsvirksomheden og kvalitetssikret af
DHI Vand · Miljø · Sundhed, ved Forretnings- og Udviklingschef Ole Mark

Greve Kommune, Forsyningsvirksomheden

12-02-2009

Prioritering af klimatilpasning i Greve Kommune baseret på
erfaringer fra oversvømmelserne i 2007 og terrænforhold i byen
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Registreringer af oversvømmelser i 2007.
Pointgivning af byområderne.
Placering og antal af bygninger større end 50m2, som ligger i et hul indenfor hvert byområde.
Erhverv og offentlige bygninger (større end 50m2, som er beliggende i et hul).
Tabel med samtlige data anvendt til prioriteringen. Herunder: Navne på
klimatilpasningsbyområder (i det følgende kaldet ”byområderne”, bemærk byområderne har
navne efter større kvarterer eller veje i byområdet som ikke beskriver alt areal som er med) og
særlige bemærkninger til byområder i relation til rangordningen
6. Prioriteringen af byområderne.

Rapporten er udarbejdet af Forsyningsvirksomheden og kvalitetssikret af DHI Vand · Miljø ·
Sundhed, ved Forretnings- og Udviklingschef Ole Mark.
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1. BAGGRUND
Greve Byråd har besluttet et nyt serviceniveau for afledning af regnvand via regnvandssystem og
vandløb, som omfatter hensynet til øget nedbør og vandstand i Køge bugt pga. klimaændringer, se
reference 1.
I det følgende anvendes betegnelsen: ”Klimatilpasning af afstrømningssystemerne”. Når
afstrømningssystemerne (regnvandsledninger, vandløb, regnvandsbassiner osv.) i et byområde er
klimatilpasset, betyder det, at der kan garanteres imod oversvømmelser for en 5-10 års
nedbørshændelse i dette område i henhold til serviceniveauet (reference 1). Byrådet har dertil
besluttet, at ikke kun kommende systemer, men også de eksisterende afstrømningssystemer i Greve
Kommune skal klimatilpasses, dvs. skal opnå det nye serviceniveau. Der skal derfor foretages en
analyse af samtlige afstrømningssystemer, og hvor de nye servicekrav ikke er opfyldt skal der
etableres anlæg som sikrer det nye niveau. Som en konsekvens heraf er spildevandstaksten hævet i
2008, se reference 2.
Spildevand og regnvand er separeret i størstedelen af kommunen, dog er byområderne mellem
strandvejen og Køge Bugt på strækningen mellem Lille vejle Å og Mosede Havn ikke kloakeret til
at aflede regnvand. Kun i Tune findes der et fælleskloakeret system hvor regnvands og spildevand
blandes i de samme ledninger. Prioriteringen af klimatilpasningen, som beskrives her, omfatter
derfor kun regnvandssystemet i alle byområder og fællessystemet i Tune. Håndteringen af indsatsen
imod kælderoversvømmelser fra spildevandssystemet behandles i andre projekter (herunder
etableringen af en aflastning af spildevandssystemet ved renseanlægget).
En gennemførelse af en fuld klimatilpasning af afstrømningssystemerne i kommunen med
tilhørende analyser af de eksisterende systemer kan ikke gøres alle steder på én gang. Det er derfor
nødvendigt at prioritere klimatilpasningen mellem de forskellige byområder.
I første omgang foretages en prioritering af byområderne baseret på erfaringer og højdekort.
Prioriteringen foretages ved, at de områder som bliver oversvømmet først prioriteres først. Metoden
er helt i tråd med beskrivelserne i EU’s oversvømmelsesdirektiv.
Prioriteringen som er beskrevet her kvalitetssikres ved hjælp af en overordnet model af
afløbssystemet, en hydraulisk model, (strategimodellen se reference 3), der simulerer vandstande i
byområderne, når der forekommer hhv. store vandføringer fra baglandet og ekstreme nedbør. Ved
denne metode sammenlignes de simulerede vandstande med højderne i terræn og potentielle
oversvømmelser identificeres og sammenlignes med erfaringer.
Metoden sikrer at de borgere, som blev ramt af oversvømmelserne i 2007, får deres afløbssystemer
tjekket først.
Selve klimatilpasningen gennemføres i henhold til ”Klimakogebogen”, som Greve har været med til
at udarbejde i samarbejde med Odense, DHI og PH-Consult for Dansk Vand- og
Spildevandsforening (DANVA).
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2. DISKUSSION OG KONKLUSION
Samtlige byområder i Greve vil blive hydrauliske vurderet, og alt efter behov blive klimatilpasset,
men prioriteringen af klimatilpasningen foretages i første omgang kun på områder, hvor der er
vandløb eller regnvandssystem. En relativt stor del af kystområderne har ikke regnvandssystem og
medtages derfor ikke i klimatilpasningen. På et senere tidspunkt vil der evt. blive udarbejdet politisk
grundlag for beslutning om der skal etableres et regnvandssystem. Øget vandstand i Køge Bugt som
følge af klimaændringer kan vise sig at give højere grundvandsspejl i byområdet langs kysten,
hvilket kan betyde, at muligheden for nedsivning af regnvand reduceres i dette område og
oversvømmelsesrisikoen måske øges. Analyser vha. grundvandsmodellen vil kunne afdække dette
spørgsmål.
De registrerede oversvømmelser i 2007 er foretaget ved indberetninger fra byens borgere og ud fra
Forsyningsvirksomhedens observationer og erfaringer fra oversvømmelserne i 2007. Det er derfor
ikke 100 % sikkert, at alle oversvømmede områder er med i den her foretagne prioritering.
Ligeledes kan det ikke udelukkes, at enkelte oversvømmelser kan have skyldtes tilstanden af
regnvandssystemet. Regnvandssystemets funktion og vedligeholdelsesstand er pt. ved at blive
gennemgået ved hjælp af TV-inspektioner. Hvor der konstateres uregelmæssigheder foretages der
oprensning og/eller renovering. Dette arbejde afsluttes i 2011.
Da tilstanden af regnvandssystemet endnu ikke er fuldt gennemgået og da alle oversvømmelser ikke
nødvendigvis er registreret, er en vurdering af prioriteringen med den hydrodynamiske model
(strategimodellen) meget vigtig Det foreslås, at når de hydrodynamiske modeller er færdige vil den
her foreslåede prioritering blive vurderet ved hjælp af Strategimodellen. Hvis det viser sig, at
prioriteringen ændrer sig væsentlig ved anvendelse af modellerne, vil der blive foretaget detaljerede
vurderinger af det enkelte område, og først derefter vil prioriteringen evt. blive foreslået ændret.
Lovmæssige hensyn vil også kunne give et behov for omprioriteringer, herunder de kommende
vandplaner.
Resultatet af prioriteringen af klimatilpasningen betyder, at regnvandssystemet i nogle af Greves
byområder og fællessystemet i Tune, vil blive udvidet med større ledninger, nye bassiner osv., men
i andre områder vil det kunne vise sig, at systemerne allerede kan aflede de fremtidige 30 % mere
vand pga. klimaændringer, og der vil derfor ikke blive etableret nye anlæg i de pågældende
områder. Andre steder vil det kunne vise sig, at klimatilpasningen i ét byområde også får gavnlig
effekt i et andet byområde, som derfor ikke behøver yderligere anlæg.
Disse sammenhænge vil løbende blive afdækket, i takt med at Strategimodellen bliver forbedret
med målinger og ved erfaringsopsamling lokalt.
Det er således ikke nødvendigvis et problem/en svaghed for et områder at være prioriteret til
klimatilpasning sent, men afspejler snarere at afløbssystemet er i god funktion.
I alle byområder vil der blive udarbejdet beredskabsplaner, som vil sikre, at der er en plan for hvad
der skal gøres, når systemet udsættes for regnmængder, som ligger ud over det fastlagte
klimasikrede serviceniveau (se beskrivelsen af serviceniveauet i reference 1). Det gælder såvel
ekstrem nedbør som høj vandstand i Køge Bugt.
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Når ”beredskab” bliver nævnt i det følgende er der kun tale om beredskab specifikt imod vand på
terræn. Beredskabsplanerne for samtlige byområder vil blive prioriteret i en samlet beredskabsplan.
Det gælder derfor for områder som ligger sidst i prioriteringen, at de også hurtigt får glæde af
klimatilpasningen i Greve, idet hovedregnvandssystemer og vandløb optimeres, der udarbejdes
midlertidige beredskabsplaner for alle områder, der udarbejdes en grundvandsmodeller for hele
byen og der gennemføres en analyse af havvandsstandsstigningers effekt på
oversvømmelsesrisikoen for hele Greves kystområde.
Greve Kommune vil, med det foreliggende materiale kombineret med beregningerne med
Strategimodellen, have implementeret EU’s Oversvømmelsesdirektiv (se reference 4) i Greve for
vandløb (og regnvandssystemet) og med havprojektet også for havet. Dertil vil planlægningen af
indsats imod oversvømmelser fra regnvandssystemet være implementeret med samme
retningslinier, som det forventes, at staten vil kræve for oversvømmelser fra vandløb og hav.
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3. DATAGRUNDLAG FOR PRIORITERINGEN
Det er valgt at opdele byområderne så de stort set følger opdelingen af regnvandsoplandene, så det
sikres at der kan gennemføres hensigtsmæssige hydrauliske analyser ved klimatilpasningen af
afstrømningssystemet.
Til prioriteringen anvendes:
•

Erfaringer fra oversvømmelserne i juli 2007, som er oplyst direkte fra borgere eller
grundejerforeninger. Forsyningen har undersøgt om der er satellitbilleder af oversvømmelsen i
2007, men der er desværre ikke nogen satellitbilleder fra de dage oversvømmelsen stod på.
Prioriteringen er ikke baseret på oversvømmelserne i 2002, da denne nedbør var ulige fordelt
over kommunen med ekstrem nedbør i den centrale del af kommunen.

•

Der er en vis usikkerhed på indsamlingen af data, da den er baseret på borgeres henvendelser og
Forsyningens erfaringer. ”Vand i Greve” har gennemført en spørgeskemaundersøgelse hos
grundejerforeningerne i Greve som er inkluderet i materialet.

•

Digitaliseringen af regnvandssystemet. Indtastningen af regnvandsledningerne så de findes i
digital form foretages i Forsyningsvirksomheden.

•

Digital terrænmodel for Greve Kommune som er anvendt til at beregne dybden af fordybninger
i terrænoverfladen. I det følgende kaldet ”Hulkortet”. Hulkortet er udarbejdet af rådgiver for
Forsyningsvirksomheden på baggrund af terrænmodellen leveret af BlomInfo i 2005.

•

Gis-temaer over bygninger i kommunen samt tema for erhverv og offentlige bygninger, som er
udarbejdet af Center for IT & Digitalisering.
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4. BESKRIVELSE AF METODEN FOR PRIORITERINGEN
Teknik og Miljøudvalget har bedt administrationen prioritere klimatilpasning ud fra devisen: de der
er potentielt hårdest ramt skal klimatilpasses først og jo flere der kan hjælpes hurtigst mulig jo
bedre.
Denne politiske udmelding kan implementeres i praksis ved følgende ingeniørmæssige
fremgangsmåde:
• Klimatilpasningsområderne udvælges som de hydraulisk mest hensigtsmæssige. På bilag 5
ses klimatilpasningsbyområderne med navne.
•

Byområderne inddeles i følgende kategorier ved hjælp af erfaringerne fra oversvømmelsen
2007 efter følgende princip:
– 10: der har været oversvømmelse i stueplan
– 5: kælderoversvømmelser (primært med regnvand på terræn)
– 2.5: oversvømmelser på terræn nær bygninger
– 0-2: Huldybden hvor der ligger huse bestemmer et områdes karakter (potentielle
problemer med højintens regn)
På bilag 1 er oversvømmelserne fra 2007 præsenteret.

•

Der gives bemærkninger til områder som ligger i samme kategori og evt. differentieres
pointgivningen indenfor kategorien. Point i et område kan ændres hvis:
– Der er få/flere huse der har været oversvømmet (10 til 7: oversvømmelser i stueplan i
enkeltbolig og vand på terræn)
– Der er delvist klimatilpasset (pumper, jordvolde osv.) (f.eks. 10 til 9 da der er
gennemført hurtige tiltag)
– Point for et område vil aldrig ændre sig mere end at de ligger i samme kategori.
På bilag 2 ses pointgivningen for byområderne. Bemærkningerne er givet i bilag 5.

•

Antallet af bygninger større end 50m2 som ligger i et hul optælles, se bilag 3. Det er valgt at
anvende bygninger der er større end 50m2, da der ellers medregnes carporte, garager, udhuse
m.v.

•

Prioritering:
– Højest point prioriteres først
– Flest huse med samme point prioriteres højst
– Se en illustration af princippet i nedenstående tabel:
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Point

Antal bygninger i
huller

Prioritering

10

320

2

10

56

3

10

467

1

9

435

4

7

67

6

7

109

5

5

34

7

2

81

8

Tabel med illustration af princippet for prioriteringen vha. pointgivningen
På bilag 5 og bilag 6 ses den foreslåede prioritering af byområderne
For at give et indtryk af oversvømmelsesrisici for erhverv og offentlige bygninger er antallet af
disse, som er beliggende i hullerne, angivet for hvert byområde. Se bilag 4.
De hydrauliske modeller vil blive udviklet og forbedret gennem måleprogrammer og erfaringer i de
næste par år. Hvis lovmæssige hensyn eller modelberegningerne viser, at der er grund til at
prioritere anderledes end det er gjort her, vil det blive præsenteret politisk og administrationen vil
give en indstilling til en omprioritering.
Økonomiske aspekter kan tilsvarende give anledning til at det kan vise sig nødvendigt at
omprioritere. F.eks. hvis det viser sig at et relativt let og billigt tiltag vil have stor positiv effekt på
klimatilpasningen (som f.eks. det er gjort med etableringen af en udløbspumpe i Karlslunde).
Resultatet af den gennemførte prioritering ses på figur 6. Sammenlignes prioriteringen med
oversvømmelsesbilledet på bilag 1, ses der en klar sammenhæng: der hvor der har været flest
oversvømmelser klimatilpasses der først.
Dog er der afvigelser, f.eks. er Godsparken ikke prioriteret først, men som nr. 8, hvilket skyldes
(som beskrevet i bemærkningerne bilag 5), at der allerede er etableret en vold, kontraklapper m.m.
som giver en væsentlig beskyttelse af område.
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5. DET VIDERE ARBEJDE MED KLIMATILPASNING
5.1. Klimatilpasning af hovedregnvandssystemerne på tværs af de
prioriterede områder
Regnvandssystemerne i byen hænger sammen i hovedledninger og vandløb (hovedsystemer), dvs.
store ledninger og kanaler, som transporterer regnvand fra oplandene bag byen og fra byen til
kysten. Disse hovedsystemers kapacitet er naturligvis afgørende for, om der kan afvandes 30 %
mere nedbør fra hvert enkelt byområde (i de tilfælde hvor der ikke kan etableres anlæg der
tilbageholder den ekstra vandmængde i oplandet).
Første skridt i klimatilpasningen bliver derfor at vurdere den hydrauliske kapacitet i alle disse
hovedsystemer. Der opstilles derfor vandførings-, vandstands- og nedbørsmålere i disse systemer
som det første. Målerne i hovedsystemerne vil blive anvendt til en overordnet kalibrering af
hovedsystemerne i Strategimodellen. Baseret på dette etableres grundlaget for klimatilpasningen af
hovedsystemerne kapacitet i alle byområder.
Hovedsystemerne må klimatilpasses fra by til hav hvis det viser sig, at vand skal ledes væk fra
byområderne i stedet for at vandet tilbageholdes i områderne. Det betyder, at det i nogle tilfælde vil
være nødvendigt at etablere løsninger i form af anlæg, som er beliggende i et andet byområde end
det som klimatilpasses – da opstrøms indgreb også har en stor betydning nedstrøms.
Målerne i hovedsystemerne vil blive anvendt til en overordnet kalibrering af hovedsystemerne i
Strategimodellen. Strategimodellen vil derefter blive anvendt til at etablere midlertidige
beredskabsplaner for samtlige byområder. Beredskabsplanerne vil foreligge i 2012. De vil i
overordnede træk beskrive de sårbare områder i byområderne, og vil give forslag til, hvad der kan
gøres i tilfælde af ekstrem regn.

5.2.

Klimatilpasning af de enkelte byområder

Når alle områder er prioriteret, og når hovedledningerne er gennemgået, starter arbejdet med den
hydrauliske vurdering af regnvandssystemet i det enkelte byområde.
Første skridt er en lokal detaljering af strategimodellen i det enkelte område, så den afspejler de
korrekte fysiske forhold (alle øvrige byområder simplificeres i modellen). Sideløbende (eller inden)
indsamles målinger, så det sikres, at den hydrauliske model svarer til virkeligheden.
Når modellen er kalibreret påtrykkes den de i servicekravet definerede randbetingelser i form af
nedbør og havvandstand.
Er det nye serviceniveau ikke opfyldt, findes der løsninger for de største ledninger og derefter de
mindre ledninger, som fører vand fra relativt få bygninger og veje. Udvidelse af
regnvandsledningerne vil blive foretaget i tæt samarbejde med renoveringsarbejdet af
regnvandssystemet.
Strategimodellen opdateres med løsningerne og påtrykkes en ekstrem nedbør, der overskrider
serviceniveauet. Hermed bliver det klart og visualiseret, hvor evt. ekstremsituationer vil vise deres
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effekt i form af oversvømmelser. På baggrund af disse modelresultater udarbejdes der
beredskabsplaner.
Beredskab kan etableres enten som blivende anlæg, dvs. anlæg som etableres i systemet og som
optimerer afløbssystemet (hvilket giver et højere serviceniveau som volden ved Godsparken er et
eksempel på). Eller som instrukser til hvad der skal gøres under ekstrem regn, som er kraftigere end
serviceniveauet foreskriver. Dvs. en beskrivelse af hvor sandsække bør placeres, hvorfra og – til der
kan pumpes m.m. (som f.eks. beredskabsplanen ved Greve Midt).
Forslagene til løsninger og beredskabsplaner behandles politisk og der iværksættes
detailprojektering. Detailprojekteringen godkendes politisk inklusive frigivelse af nødvendig
anlægsbevilling.
Klimatilpasningen gennemføres i henhold til ”Klimakogebogen” som Greve har været med til at
udarbejde i samarbejde med Odense, DHI og PH-Consult for Dansk Vand- og Spildevandsforening
(DANVA).
Klimatilpasningen af de enkelte byområder starter med tilpasning af de store systemer som gavner
flest mulig. Når disse systemer er etableret for hele kommunen etableres klimatilpasningen af de
små ledninger, der afvander få bygninger og veje, efter den her gennemførte prioritering.
Ændringer indenfor regnvandssystemet er en administrativ/politisk beslutning, men næsten enhver
ændring i vandløbssystemet er desuden reguleringssager med deraf følgende offentlighedshøring og
myndighedsbehandling. Klimatilpasning af vandløb vil derfor foregå med en langt større træghed.

6. TIDSPLAN
Prioriteringen af klimatilpasningen er opdelt i 42 byområder. Det er besluttet, at klimatilpasningen
skal foregå over de kommende 11-14 år.
Det forventes alt efter størrelsen af byområdet at der kan gennemføres klimatilpasning af ét
byområde på 2 år: ét år til målinger og analyse og ét år til den fysiske implementering. Det betyder
at der i det år der måles skal falde relativt meget regn for at modellerne kan kalibreres
tilfredsstillende. I praksis vil kalibreringen foregå på nedbør som er observeret. Er de ”for små”
med følgende usikkerhed på modelresultaterne vil det blive oplyst i den politiske behandling af de
enkelte sager og det vil kræve en politisk beslutning af om klimatilpasningen alligevel skal
gennemføres på det foreliggende grundlag.
Det forventes, at der kan gennemføres klimatilpasning af 4 områder per år. I 2009 gennemføres der
3 klimatilpasninger og de i prioriteringen efterfølgende områder gennemføres derefter i rækkefølge.
Som tidligere beskrevet kan der være områder hvor der ikke skal etableres deciderede anlæg i et
byområde fordi serviceniveauet allerede er opfyldt. I disse områder vil klimatilpasningen i form af
etablering af beredskabsplaner blive gennemført hurtigere og tidsplanen vil derfor gå hurtigere. I år
hvor der er relativt små nedbør kan det blive nødvendigt at vente på mere regn og tidsplanen kan
blive forsinket.
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7. RELATIONER
7.1.

FNs internationale klimapanel (IPCC)

IPCC står for globale beregninger af klimaændringer og melder ud hvilken effekt vi kan forvente af
udledningen af CO2. Det må forventes, at der i løbet af den periode hvor Greve Kommune
klimatilpasses vil komme nye meldinger fra IPCC. Nye udmeldinger fra IPCC kan både komme til
at opjustere eller nedjustere forventninger til kommende ekstrem regn og Danmark. Det foreslås, at
disse udmeldinger fra IPCC, når de er omsat til praksis tages i ind i betragtningerne af
afløbssystemet i Greve. Det forventes dog, at de systemer, som opgraderes i Greve er robuste for
nye IPCC prognoser, idet der ved beregningerne af klimatilpasningen i Greve tages hensyn til både
øget nedbør og en gennemsnitlig havvandstandsstigning på 65 cm og endelig lægges der en
sikkerhedsfaktor til beregningerne. Næste IPCC rapport forventes om 4-5 år.

7.2.

Staten

I arbejdet med klimatilpasningen vil der være påkrævet et tæt samspil med implementering af
vandplanerne som er en del af Vandrammedirektivet. Dette er helt i tråd med formuleringerne i
EU's oversvømmelsesdirektiv. Greve Kommune følger implementeringen af EU's
oversvømmelsesdirektiv i lovgivningen tæt.
De kommende statslige vandplaner, vil indeholde overordnede mål og retningslinier for vandmiljøet
og kan muligvis ændre på de prioriteringer der er fremsat i rapporten

7.3.

Forslag til Kommuneplan 2009-2021

Under den igangværende kommuneplanrevision vil der være flere områder, som efter de viste
datagrundlagskort vil være i farezonen for at blive oversvømmet.
Forsyningsvirksomheden er i samarbejde med Teknik & Miljø, Plan og Beredskabet i gang med at
belyse denne problematik. Arbejdet vil givetvis medføre udpegning af områder, som det vil være
uhensigtsmæssigt at bebygge og områder, som det vil være nødvendigt at udpege til vandstuvning
og branddamme. Disse arealreserveringer skal skrives ind i kommuneplanens rammeområder for at
sikre, at de nødvendige arealer er til rådighed, når der skal sikres mod oversvømmelse jf.
prioriteringslisten.

7.4.

Nabokommunerne

Klimatilpasningen af og nær Lille Vejle Å og Karlstrup Mosebæk vil blive gennemført i tæt
samarbejde med hhv. Ishøj og Solrød pga. de fælles interesser i disse områder.
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8. FREMTIDEN/VISIONEN
I henhold til fremgangsmåden ved klimatilpasningen af regnvandssystemet og vandløbene vil
Strategimodellen, som arbejdet skrider frem, blive mere og mere korrekt (afspejle virkeligheden) og
veldokumenteret. Således bliver modellerne bedre og bedre de næste 3 - 15 år. Det betyder, at der
løbende etableres bedre og bedre beredskabsplaner og at der med tiden vil kunne etableres et
detaljeret varslingssystem for ekstremnedbør og evt. for vandstanden i Køge Bugt.
Varsling for store afstrømninger i vandløbene og til dels også i regnvandssystemet kræver
naturligvis kendskab til forholdene i grundvandszonen og til dels i havet.

8.1.

Grundvandsmodel

Grundvandsmodellen for Olsbæksystemets opland er ved at blive etableret. Modellen skal anvendes
til at give information om afstrømningerne fra grundvandszonen til vandløbene og give
informationer om vandstanden i grundvandszonen og deraf følgende overfladisk afstrømning.
Modellen for Olsbæksystemet vil blive anvendt i kombination med målinger i grundvandszonen til
at give erfaringer med i hvor høj grad der i fremtiden vil kunne varsles i situationer som juni-juli
2007.
Erfaringer med anvendelse af grundvandsmodellen for Olsbæksystemet vil blive anvendt når der
skal tages stilling til om der skal opstilles grundvandsmålere for de øvrige vandløbssystemer.

8.2.

Hav

Oversvømmelsesrisikoen fra havet vil blive behandlet særskilt i projektet der er i gang om
kortlægning af oversvømmelsesrisikoen fra havet (”implementering af EU's
Oversvømmelsesdirektiv i Greve”).

9. REFERENCER
1.
2.
3.
4.

Serviceniveau på regnvandssystemet og vandløbene i Greve Kommune. BY31 29.04.2008.
Spildevandstakst beslutning. BY33 24.06.2008.
Strategimodellen i strategibeskrivelsen TMU1 20.09.2007.
EU’s Oversvømmelsesdirektiv kan findes på ”http://www.danva.dk/sw17344.asp”.
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Bilag 2 Pointgivning af alle byområder baseret på oversvømmelseserfaringerne og huldybden
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Bilag 3 Antal bygninger større end 50 m2, som ligger i et hul, indenfor hvert byområde.
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Bilag 4 Antal erhverv og offentlige bygninger, større end 50 m2, som ligger i et hul, indenfor hvert byområde.
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OMRÅDENAVN
Greve Streget Birkedalen (A01)
Karlslunde Syd kanalen
Hundige Nord Udløb Lille Vejle Å (A78)
Greve Landsby Ø
Lundemosen (A19)
Kildebrønde Landsby
Greve Landsby V

Oversvømmelseserfaring og huldybde
Oversvømmelse 2007 husoversvømmelser regnvand
Oversvømmelse 2007 Terræn/husoversvømmelser
Oversvømmelse 2007 husoversvømmelser vandløb
Oversvømmelse 2007 husoversvømmelser vandløb
Oversvømmelse 2007 Kælderoversvømmelser regn+spv
Oversvømmelse 2007 husoversvømmelser vandløb
Oversvømmelse 2007 oversvømmelser gentagne

Hundige Godsparken (A36, A37, A39)

Oversvømmelse 2007 husoversvømmelser vandløb

9

Mosede mose (A23, A24)
Karlslunde Landsby

Oversvømmelse 2007 hus/kælderoversvømmelser
Oversvømmelse 2007 husoversvømmelser vandløb

7
7

Greve NØ Streget og Jerismosevej (A21, A01)
HundigeEriksmindekvarteret N (A82)
Hundige Lillevangsvej (A41, A39)

Oversv 2007 Terræn og kælder regnv (opstr Streget)
Oversvømmelse 2007 kældre spildevand og regnvand
Oversvømmelse 2007 kælderoversvømmelser vandløb

6
5
5

Greve Midt V (A19)
Hundige Håndværkerbyen (A46, A45, A43,
A42)
Karlslunde søen (A05)
Hundige Jerismosevej N (A38, A40)
Karlslunde NØ

Oversvømmelser terræn 2007, kælder 2002, hul 1.2

Områdemålinger i gang i Lundemosen
4 (resten opgrad 3 til 4)

Karlslunde Midt S (A05)
Tune Ø
Karlslunde vest
Karlslunde Midt N (A06)
Greve Midt NV (A47)
Greve Midt C (A18)
Greve Streget Udløb Syd (A01)
Hundige Olsbækeng (A44)

Oversvømmelse 2007 kælderoversvømmelser vandløb
Hul dybde op til 0.6 m (terrænoversv 2007)
Oversvømmelse 2007 Terrænoversvømmelser
Oversvømmelse 2007 Terræn/husoversvømmelser
Oversvømmelse 2007 Terrænoversvømmelser regnvand
?
Hul dybde 1m
Hul meget lokalt 1m
Hul meget lokalt 1m
Hul dybde op til 1m
Hul 0.9m
Hul (op til 1m)
Hul dybde optil 0.8m

Hundige Nord kyst (A77)

Hul småt

Greve Streget Udløb Nord (A01)
Mosede Havn (A02)
Hundige Gersagerparken (A35, A34)
Hundige Tejstgården
Hundige Industri (A83, A84)
Hundige NordØst (A79, A80, A81)

Hul dybde 0.4-0.6 (oversv 2002?)
Hul dybde 0.6m
Huldybde 0.6m
Huldybde 0.6m
Hul dybde 0.4-0.6 m
Hul småt

Hundige Rytterbakken (A34)
Hundige Gudekvarter (A81, A79, A77)

Hul dybde op til 0.6m
Huldybde 0.3m

Greve Main (A27)
Tune V
Mosede Havn vest (A02)
Rørmoseløbet vest (

Hul dybde 1m
Ingen mistanke
Ingen mistanke
Ingen mistanke

Karlslunde landsby S
Greve Midt (A21, A20, A01)
Langagergård (A03, A07)

Klimatilpasset 2008/2009
Klimatilpasset 2006

Bilag 5 Tabel med samtlige data anvendt til prioriteringen

Rang
10
10
10
10
10
10
10

Bemærkning

Klimatilpasning i gang (2008/2009)
Projekt i gang
Klimatilpasning i gang (2008/2009)
Nedgraderes pga. at der allerede er etableret vold (2007)
og pumpe(pga. pumpe)
Relativt få skadesvoldende oversvømmelser derfor 7
(Langagergårproj red. risikoen betragteligt)
Relativt få skadesvoldende oversvømmelser derfor 7
Opgraderes fra 5 til 6 pga. området ligger omkring
bassin og langt fra udløbet i Streget

Antal huse
Antal erhvervs- og off.
i huller
Prioritering
bygninger i hul
211
1
135
2
62
3
45
4
43
5
18
6
18
7

0
1
8
1
2
0
3

288

8

6

120
89

9
10

4
4

269
329
191

11
12
13

5
5
2

327

14

11

3 Henvendelser fra rækkehuskvarter - opgrad fra 2.5 til 3
2.5
2.5
2

83
247
107
217

15
16
17
18

21
4
2
5

2
1 Ledningssystemet skal registreres
1
1
1
0.9
0.9 Nedgraveret til 0.9m pga nærliggende pumpe
0.8 Ingen problemer i området tidligere
Opgraderet fra 0.6 til 0.7, da flere boliger er udsatte
0.7 ved at de ligger i hullet
Rankes højest (øges fra 0.6 til 0.7) pga.
0.7 oversvømmelsesmønstret i 2002
0.6
0.6
0.6
0.5 Industri
0.4
Relativt få påvirkede på trods af ekstremsituationen
0.3 2007. Olsbækken er oprenset.
0.3
Nedgraderes fra Huldybde 1m, da Greve Main er
0.2 designet som "våd eng" og ikke så tæt by
0.01 Ledningssystemet skal registreres
0.01
0.01
(forsænkning i terræn kan give mulighed
0.001 for terrænoversv ind i omr)
Øst for banen vil området blive opgraderet i forbindelse
0 med etableringen af havledningen
0

85
144
103
75
15
126
32
112

19
20
21
22
23
24
25
26

6
10
35
3
0
0
1
3

137

27

11

48
120
117
87
75
86

28
29
30
31
32
33

0
6
3
5
54
15

57
34

34
35

2
10

17
147
86
35

36
37
38
39

15
14
0
29

11

40

0

250
12

41
42

24
0

32

6

33
12

3
35
27

7

37

26

4

13
8

20
15
23
41

14

36

11

5
24

39
9

28
25

42
10
21

1

38
22

29
18

40

19
16
2

Bilag 6 Prioritering af byområderne baseret på pointgivning og antal bygninger (større end 50 m2), beliggende i huller.
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