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Ekstrem skybrud lørdag aften 2. juli 2011
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• 90 – 110 mm skybrud på under 1½ time
• 24 mm på 10 min, 50 mm på 30 min
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Ekstrem skybrud lørdag aften 2. juli 2011
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Lyngbyvejen lørdag aften 2. juli 2011
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Grøndals Parkvej lørdag aften og dagen derpå
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2. Juli - en kort opsummering

• Lukkede indfaldsveje
• Oversvømmelse på Rigshospitalet, svigt 

at nødstrøm, elevatorer etc.
• Tæt på evakuering af Rigshospitalet og 

Hvidovre Hospital
• Tryghedsalarm for ældre brød sammen
• Nedbrud på politiets telefoner
• Oversvømmelser på Alarmcentralen
• Oversvømmelser Vestre Fængsel, 

teknikkælder Bane Danmark, 
Hovedbanegården

• 70% af kommunens forretningskritiske IT 
truet af oversvømmelser

• Strømsvigt



2. Juli - en kort opsummering

• Forsikringsskader - ikke endeligt 
opgjort, men ender på et sted omkring 
4 mia. kroner

• Skader på kommunale bygninger mv. 
anslået til ca. 500 mio kroner

• Tabt arbejdsfortjeneste ??
• Oversvømmede kældre i tusindvis
• Store tab for både private og 

virksomheder



2. Juli - beredskabet - erfaringer

• Sikring af alarmcentralens fortsatte drift
• Kontakt og kommunikation til centrale 

aktører i kommunen
• Sikring af livsvigtige områder - f.eks. 

Nødkald
• System for overblik over 

samfundskritiske institutioner - herunder 
statslige og regionale

• Oprettelse af krisestabe - sikre en mere 
optimal prioritering af opgaver og 
ressourcer

• Nedbringelse af skader på offentlige 
bygninger 
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Oversvømmelseskort for en 100 års regn
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Hvordan fungerede kloaksystemet?

• Helt overordnet: som det kan forventes!
– Pumper blev holdt kørende
– Afskudte dæksler sat på plads
– Renseanlæggene modtog, hvad der kom

• Men det var svært at komme rundt i byen
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Hvad mere kan kloakken gøre ved 
ekstremregn?

• Erfaringsopsamlingen viser, at:
– Det er vigtigt at sikre elektronikken og styringen
– Vi skal gennemregne (nye) anlæg for ekstremregn (men hvilken?)
– Vi kan foretage nogle mindre justeringer i det kloaksystem vi har i 

forhold til skybrud, men det kræver også en prioritering 

• Se kloaksystemet bredere end hidtil. Det er en vigtig brik i 
den samlede ekstremregnshåndtering i byen. 
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Uforudsete hændelser

• Skybruddet d. 2. juli ændrede 
billedet totalt

• Enorm interesse fra medierne 
og offentligheden

• Skabte stor politisk interesse
• Krav om hurtige og effektive 

resultater.



Skybrudsplan

3 elementer:

• Beredskab

• Håndtering af akutte situationer
• Trafikregulering
• Hjælp til nødstedte

• Hurtige løsninger

• Enkeltstående indsatser
• Langsigtede løsninger

• Gennemgribende analyse af byen 
og kortlægning af mulighed for 
afledning af vand. v. ekstrem regn

• Regionalt samarbejde



Strategi

• Vi handler, hvor risikoen for 
skader er størst - og hvor 
gevinsten ved at handle er 
størst

• Vi handler på 3 niveauer:

• Forebyggelse - forhindre at 
skader opstår

• Mindske skadernes omfang
• Reducere sårbarheden



Budget 2012

• 96 mio. afsat til klimatilpasning
• 52,5 mio til konkrete initiativer - især i 

forhold til skybrud
• 43 mio. til beredskab og sikring af 

forretningskritisk IT
• 0,5 mio. til vandpartnerskab i 

Nordhavn



Løsninger og udfordringer

• LAR - lokal afledning af regnvand -
på offentlige arealer

• Plan B - afledning af ekstremregn
v. skybrud

• Private tiltag - LAR i gårde, 
villahaver og private veje

• Men hvordan får vi plads til det 
hele i byen?



Regionalt og lokalt

• Udover vores egne problemer, så 
skal vi også forholde os til det 
regionale niveau

• Vand kender ikke kommunegrænser
• Vores kloaksystemer hænger 

sammen
• Derfor har vi dannet et lokal 

regnvandsforum, som sigter på at 
koordinere og fremme løsninger til 
håndtering af ekstrem regn



Lovgivning og finansiering

• Vi står med en lovgivning, som hverken 
på plan-området eller på 
finansieringsområdet er gearet til det 
arbejde, som vi skal i gang med

• Vi har behov for at kunne styre 
klimatilpasningsarbejdet langt strammere 
via Bygningsreglementet og via 
planlovgivningen

• Vi har behov for en afklaring af en række 
spørgsmål vedrørende finansiering -
både på investerings- og driftsiden især i 
forhold til løsninger, som ligger ud over 
de traditionelle løsninger
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Lykke Leonardsen

lykleo@tmf.kk.dk 

Sonia Sørensen 

sons@ke.dk


