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Det hører I mere om:

• Hvad satte os i gang med klimatilpasning?
– høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi 

skal have tid og plads til vandet
– en fælles vandvision for de næste mange år

• Hvad er besluttet og hvad sker der i Aarhus Kommune?
– Kommuneplan 2009 med klimatilpasning og plads til 

kontrollerede oversvømmelser 
– Byrådsbeslutning og bevilling til projekt om klimatilpasning, der 

kører lige nu
– Spildevandsplan 2010-2011 med krav om tilpasning, lokal 

afledning af regnvand (LAR), adskillelse af regnvand og 
spildevand

– Service til borgerne: kortlægning, risici og varsling
– Kommunal investering på 55 mio. kr. til forbedret sikkerhed mod 

oversvømmelse af den centrale midtby i Aarhus
– Deltagelse i udredningsprojekter og blik for udlandet
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Klimatilpasning, Århus 
Midtby

Aarhus - en typisk 
dansk købstad ved vandet
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Vandet i sin helhed - kredsløb

”Målet og udgangspunktet for Vand Vision 2100 er, 
at der opnås en bæredygtig udnyttelse af hele 
vandkredsløbet”

”i den samlede forvaltning af vandkredsløbet – både 
nu og i fremtiden – skal skabes de bedst mulige 
betingelser for mennesker, miljø og natur. 
Betingelser, som til enhver tid er robuste og 
tilpasningsdygtige nok til at kunne modstå de 
udefrakommende ændringer i form af bl.a. 
befolkningsudvikling og klimaændringer”

”Der skal tilstræbes størst mulig 

synergi mellem
grundvandsdannelse, klimatilpasning 

og lokal anvendelse af regnvand.””Arealanvendelse skal risikovurderes 
i forhold til klimaændringer.”
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Fordele ved forventede                   
klimaændringer i Danmark

• Varmere klima: dejligt for de fleste
• Vand nok i fremtiden: grundlæggende 

samfundsmæssig forudsætning, som 
mange andre lande må kikke langt efter!
– at havspejlet kommer til at stå højere og 
nedbøren i Danmark bliver lidt skævere 
fordelt over året, tilpasser vi os efter
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Byens vand er en integreret 
del af byens vækst

• Tid og plads til vandet – forebyggelse
• Nytænkning af vores fysiske planlægning med mere 

respekt for vand (”Vil du herske over naturen, må du 
adlyde dens love” Francis Bacon, 1561-1626) 

• altså ”Vind med vandet i stedet for at kæmpe imod 
vandet”

• Mere vand i byen, i landskabet, flere engsøer, 
vandområder og regnvandsbassiner som Egå Engsø og 
Årslev Engsø

• Diger og sluser – helbredelse
når forebyggelse er for sent – f.eks. i Risskov og 
midtbyen
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Byrådsbeslutning klimatilpasning

Indsatsområde 7: 
Klimatilpasning

Forbedret sikkerhed mod 
oversvømmelse
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Klimaplan Århus……
…også med plads til vandet 

• Vi forbedrer sikkerheden mod oversvømmelse i såvel 
eksisterende som i nye byområder. Byrådet har besluttet 55 
mio. kr. til anlæg, der er færdige i 2015. Projektering i gang.

• Vi formulerer retningslinjer og anbefalinger med henblik på
tilpasning til et ændret klima. Bruges i kommuneplanen, lokal-
planer og i sektorplaner. Indgår allerede og er under 
udbygning, bl.a. nationalt udredningsarbejde.

• Vi foretager en detaljeret kortlægning og vurdering af 
oversvømmelsesrisici og laver varsling for hele Aarhus 
Kommune. 2011-2012:  3,1 mio. kr. til udredningsarbejdet. 

Delvis afsluttet.
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Aarhus Midtby uden højvandssluse ved mundingen af Aarhus Å.
Registrerede vandstande som i 2006-2007

og vandføring i åen klimafremskrevet med 25% 
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Vand allerede i 1825…….
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….også i 1865 masser af vand
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Aarhus Midtby med højvandssluse ved mundingen af Aarhus Å.
Registrerede vandstande som i 2006-2007

og vandføring i åen klimafremskrevet med 25% 
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Aarhus Å- modellen: 
state-of-the-art

• Dynamisk model af hele oplandet til Aarhus Å. 
MIKE 11, MIKE 21 og SHE
– 4 målestationer med lange serier
– Højdemodel fra 2006
– Detaljerede vandløbs- og sø opmålinger fra 2007
– Statussituation 2009 og klimafremskrevne scenarier

• Anvendes til:
– Nyudviklet varslingsmodel (3 døgn frem) der kører på

www.aarhus.dk og på www.CO2030.dk

– Planlægning - f.eks. vejanlæg, kloakanlæg, byggeri
– Analyse - f.eks klimatilpasning, restvandføring

http://www.aarhus.dk/
http://www.co2030.dk/
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En udsat bydel
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Vandstand =  2,0  - 2,5  - 3,0 m 
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Spildevandsplanen – også et aktiv i                           
klima-tilpasningen

• Klimatilpasning og sanering
– lokal håndtering af regnvand
– separering af fælleskloaksystemer
– plads til kontrollerede 

oversvømmelser

• Vandbalancer og indsats over for 
problemvandløb
– Langsommeligheden tilbage
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Tid og plads til vandet

• Samtænke og få mest for pengene: koble 
klimatilpasning med resten af samfundet og 
borgernes ønsker

• Opfylde nationale mål i de nye vandplaner og 
grøn vækst

• Flere rekreative områder med vand tæt på byen 
giver biodiversitet og attraktive boligområder  

• Vi dyrker rent drikkevand og folkesundhed
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Vådområde ved Egå: Rekreativt område, 
natur og vandmagasin.
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Klimatilpasning med plads 
til vandet i Egå
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Med tilbage til København

• Opfylde nationale mål i de nye vandplaner: Byrådet ser 
gerne, at mulighederne for en bred vifte af virkemidler 
kan bringes i spil 

• Samtænke og få mest for pengene: koble klimatilpasning 
med resten af samfundet og borgernes ønsker: kræver 
små-justeringer af planlov og vandsektorlov

• Klimatilpasning i de 2/3 af Danmark, der er landbrug: 
kom med ind i Grøn Vækst nu! 
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Tak for opmærksomheden  
moni@aarhus.dk

Projektleder Karen Elsborg og ingeniør Ole Helgren arbejder 
også med klimatilpasning i Aarhus, og de er her i dag 

mailto:moni@aarhus.dk
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