
 

 

Prioritering af indsatser i de udvalgte risikoområder.  Risikoområder i ”Øvrige byer i Randers kommune” (områder B1 til B12) 
Kort eller område id I relation til og truet 

af 
Beskrivelse 

Emne, mulige indgreb 
Initiativ, projekt 

Formål Anbefaling Prioritering Ansvarlig 

 
Risikokort 
 
Risikoområde  
B11 – Udbyhøj  
 

 
Stormflod 
Oversvømmelse ved 
stormflodshændelse 
 

 
Stormflodssikring 
Analyse af løsningsmodeller i forhold til sikring 
af Udbyhøj by og havn.  Der tages initiativ til en 
dialog med borgerne i området om muligheder 
og begrænsninger vedr. stormflodssikring. 

 
Sikre, at der bliver truffet en beslutning om hvordan 
området bedst kan beskyttes imod oversvømmelse 
med baggrund i en detaljeret analyse af 
løsningsmodeller og en vurdering af digernes 
kapacitet. 

 
At arbejdet igangsættes i forbindelse med udarbejdelsen 
af risikostyringsplanen jf. EU’s oversvømmelsesdirektiv. 
At borgerne i Udbyhøj og interessenter inddrages i 
udvælgelsen af løsningsmodeller. 
 
At spørgsmål om finansiering drøftes med Staten 

 
Første prioritet 
 
Opgaven varetages på kort sigt (2014-15) 
Tiltag iværksættes over en årrække (jf. risikostyringsplan) 

 
Randers Kommune tager 
initiativet 
 
Private lodsejere 
Kystdirektoratet 

 
Risikokort 
 
Risikoområde  
B8 – Uggelhuse  
 

 
Stormflod 
Oversvømmelse ved 
stormflodshændelse 
 

 
Stormflodssikring 
Analyse af mulige løsningsmodeller i forhold til 
sikring af enkelte ejendomme i Uggelhuse. Der 
tages initiativ til en dialog med de berørte 
husejere om muligheder og begrænsninger 
vedr. stormflodssikring. 

 
Sikre, at der bliver truffet en beslutning om hvordan 
området bedst kan beskyttes imod oversvømmelse.  

 
At arbejdet igangsættes i forbindelse med udarbejdelsen 
af risikostyringsplanen jf. EU’s oversvømmelsesdirektiv. 
At beboerne i Uggelhuse inddrages i ift. løsningsmodeller. 
 

 
Anden prioritet 
 
Opgaven varetages på kort- eller mellemlangt sigt (2014-
2020) 

 
Randers Kommune tager 
initiativet 
 
Private lodsejere  
 

 
Risikokort 
 
Risikoområde  
B3 – Langå  
 

 
Nedbør + Stormflod 
Oversvømmelse 
forårsaget af en 
ekstrem 
nedbørshændelse. 
 
Oversvømmelse 
forårsaget af 
højvande i Gudenåen 
pga. stormflod 
 

 
Stormflodssikring 
Analyse af mulige løsningsmodeller i forhold til 
sikring af enkelte ejendomme syd for 
Gudenåen i forhold til højvande ved stormflod 
og ved en ekstrem nedbørshændelse.  
Der tages initiativ til en dialog med de berørte 
husejere om muligheder og begrænsninger 
vedr. sikring imod oversvømmelse. 
 
Kortlægning af Renseanlæggets sårbarhed ved 
højvande. 

 
Sikre, at der bliver truffet en beslutning om, hvordan 
området bedst kan beskyttes imod oversvømmelse. 

 
At der indledes en dialog med borgerne i de berørte 
ejendomme. 

 
Tredje prioritet 
 
Opgaven varetages indenfor rammerne af den eksisterende 
spildevandsplanlægning.  
 
Initiativet til dialogen om højvandssikring i forhold til 
stormflod vurderes ikke som presserende.  
Varetages på kort- eller mellemlangt sigt (2014-2020) 

 
Randers Kommune og 
Randers Spildevand A/S tager 
initiativet 
 
Private lodsejere  
 

 
Risikokort 
 
B1 – Asferg   
B2 – Øster Bjerregrav  
B4 – Haslund   
B5 – Spentrup   
B6 – Harridslev   
B7 – Hald   
B9 – Gjerlev   
B10 – Øster Tørslev  
B12 – Havndal  

 
Nedbør 
Oversvømmelse 
forårsaget af en 
ekstrem 
nedbørshændelse 
 

 
Separatkloakering 
Tilpasning af kloaksystem. Undersøgelse af 
muligheder for etablering af projekter mhp. 
afledning af regnvand på terræn. 
 
Separatkloakering af områderne B1 (Asferg); 
B2 (Øster Bjerregrav); B4 (Haslund); B5 
(Spentrup); B6 (Harridslev); B7 (Hald); B9 
(Gjerlev); B10 (Øster Tørslev) og B12 (Havndal).  
 
 

 
Gennem separatkloakering og tilpasning af det 
eksisterende kloaksystem i områderne B1, B2, B4, 
B5, B6, B7, B9, B10 og B12 minimeres risikoen for 
spildevandsforurenede oversvømmelser ved 
skybrud. 

 
Opgaven defineres og varetages gennem 
spildevandsplanlægningen med mål om at opgaven er 
udført senest i 2025. 

 
Varetages indenfor rammerne af den eksisterende 
spildevandsplan.  
 
Opgaven varetages på kort- eller mellemlangt sigt (2014-
2020) 
 

 
Randers Spildevand A/S 

 


