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Klimaforandringer i Nordeuropa

• Temperaturstigning

• Generel stigning i nedbør med 
en ændret fordeling

• Øget vinternedbør og reduktion i sommernedbør
• Havniveaustigning
• Flere ekstremer

– Længere perioder
– Større intensitet



Udfordring med vand
30-40% 
mere nedbør

0-2 m 
grundvandsstigning

½-1m 
havspejls-
stigning

5-15 % 
Stigning i 
vandføringer



Vision

Vand i balance!



Regional Midtjyllands rolle



Regionens og vækstforums energivision

Perspektivplan for 
50 % vedvarende 
energi i Region 
Midtjylland i 2025



Region Midtjyllands strategi

• Samarbejde med kommuner
– Stigende bevidsthed, netværksarbejde

• Peger på fælles vandudfordringer

• Europæiske samarbejder

• Erhvervssamarbejde
– innovation, proaktiv offentlig rekvirent m.v. 



Samarbejde med aktører

• Vidensinstitutioner

• Myndigheder

• Rådgivende ingeniører

• Interesseorganisationer



Sikring af nye og eksisterende installationer

• Veje og broer





Sektor påvirket af ændrede klimaforhold

• Veje og broer

• Bygge og anlæg



Fra det uforudsete til det planlagte

Fra Morten Riemer, 
Grontmij Carl Bro



Ændrede dyrkningsforhold

• Veje og broer

• Bygge og anlæg

• Landbrug









Ændrede dyrkningsforhold

• Veje og broer

• Bygge og anlæg

• Landbrug

• Havnen og byen



Planlægning og sikring



Klimaforandringer og vand

• Baglandet
– Generel stigning I nedbør med 

en ændret fordeling
– Flere ekstremer
– Længere perioder
– Større intensitet

• Havet

• Undergrunden



Europæisk samarbejde

Pilot area A: Belgische Middenkust, (B)

Pilot area B: Zeeland (B + NL)

Pilot area C: Terschelling and Northern 
Fryslan (NL)

Pilot area D: Borkum (D)

Pilot area E: Schleswig and Sdr. Jylland
(D + DK)

Pilot area F: Egebjerg (DK)

Pilot area G: Aarhus river (DK)



Erhvervsudvikling



• Fra, det er alvor. Hvordan imødegå
truslen ?

• Fra viden og løsninger i Centrum

• Fra fokus på rolle som myndighed

• Fra interessenter som modspillere

• Fra specialviden

• Til, det er alvor. Hvordan gør vi 
truslen til muligheder ?

• Til også at have fokus på
innovation og multifunktionelle 
ydelser og koncepter

• Til mere fokus på rollen som 
proaktiv offentlig rekvirent

• Til interessenter som partnere
og medskabere

• Til interdisciplinær viden

Erhvervsudvikling



Igangværende og afsluttede initiativer og projekter

• Klima i Praksis
• CLIWAT
• Regionale udviklingsplan (RUP)
• Energiregnskaber for kommunerne

• Fremtidige:
– Samarbejde på tværs af regionen
– Vand og forretningsudvikling
– WaterCAP



Fremtiden

• Visionen er balance, 

• Strategien er bl.a. stigende bevidsthed, 

• Netværksarbejde, 

• Innovation, proaktiv off. rekvirent m.v. 

• Vend truslen til spændende muligheder



Forslag til samarbejdsmodel



Vandkredsløbet hænger sammen

Grundvand

Havniveau

Nedbør Spilde 
vand

Overflade
-vand

Oppump-
ning



Lad os bruge hinanden

•Tænk på tværs!

•Tilpas tværfagligt!

•Tal med nogen du ikke har talt med før! 



Tak for opmærksomhedenTak for opmærksomheden
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