
Handlingsplan. Forslag til initiativer, formål, anbefaling, prioritering og ansvar 
Kort eller område id I relation til og truet af 

Beskrivelse 
Emne, mulige indgreb 
Initiativ, projekt 

Formål Anbefaling Prioritering Ansvarlig Varetagelse  

 
Rækkefølge: 
Risikokort, 
Sandsynlighed, 
Hændelse 
 
 
 
 
 
 

 
Stormflod + nedbør 
Oversvømmelse og 
beredskab 

 
Beredskabsplan. Etablering af en 
krisestab. 
Beredskabsplan for omfattende 
oversvømmelser (stormflod og 
ekstremregn).  
 
Udarbejdelse af plan for opkvalificering af 
kommunale medarbejdere med 
borgerkontakt i særlige krisesituationer (fx 
under og efter en stormflodshændelse) 

 
Planen skal sikre at der findes en 
organisation/krisestab, der træder sammen i 
krisesituationer, og er bekendt med 
kortlægningerne og oversvømmelsesdata. 
 
 
 
Der udarbejdes retningslinjer for håndtering af 
borgerkontakt i krisesituationer.  

 
Der nedsættes en krisestab, der træder sammen ved 
stormflodshændelser og ekstreme regnhændelser. 
 
 
 
At relevant personale udpeges til opgaven og tilbydes kursus med 
manual og retningslinjer. 
At borgerne i kommunens borgerservice, M&T kan få generel og 
specifik vejledning og hjælp. 

 
Kort sigt (2014-15) 

 
Randers Kommune som 
initiativtager. 
Samarbejde med Politiet 
og Norddjurs Kommune 
 
 
Randers Kommune 

 
Beredskab 
 
 
 
 
 
Beredskab 
 
 

1 
 
Risikokort 
 
 
 
 

 
Stormflod 
Oversvømmelse og 
beredskab 

 
Opretholdelse af el- og varmeforsyning 
ved stormflod. 
Registrering, problemidentificering og 
handlingsafklaring i forhold til sikring af 
kraftvarmeværket på Randers Havn. 

 
Sikre at el- og varmeforsyningen kan opretholdes 
under stormflodhændelser.  

 
Der indledes en dialog med Verdo Varme og Randers Havn med 
henblik på at afklare hvad der skal til for at fremtidssikre værket i 
forhold til stormflodshændelser. 
Tvivlsspørgsmål om ansvarsfordeling og eventuel finansiering i 
forbindelse med sikring af kraft- varmeforsyningen skal afklares. 

 
Kort sigt (2014-15) 

 
Randers Kommune som 
initiativtager. 
 
Verdo , Randers Havn og 
Randers Kommune 

 
Beredskab 
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Sandsynlighedskort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stormflod 
Oversvømmelsesrisiko 
ved stormflod 
Infrastruktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stormflod + nedbør 

 
Infrastruktur og deponier som kan blive 
udsat for oversvømmelser 
Funktionssikring af centrale 
infrastrukturanlæg. Registrering, 
problemidentificering og handlingsafklaring 
i forhold til følgende lokaliteter: 
Havneanlæg 
Motorvejsbro 
Transformatorstationer 
Pumper, pumpestationer 
Naturgas, MR-stationer 
Jernbane (dæmning, bro, signalstyring) 
Vindmøller 
(transmission/elektronikstyring) 
Vandværker  
 
Depotgrunde 

 
Sikre at central infrastruktur, der ikke er ejet af 
Randers Kommune fungerer ved oversvømmelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risikoen for miljøforurening fra gamle 
depotgrunde kortlægges og vurderes i forhold til 
risiko for spredning af forureningen ved 
oversvømmelser og opstigende grundvand. 

 
Med udgangspunkt i sandsynlighedskortlægningen udpeges sårbar 
infrastruktur, der hvis det sættes ud af spillet, vil kunne berøre mange 
menneskers virke lokalt i forhold til transport, forsyning af vand og 
gas.  
 
Information til de ansvarlige ejere om mulig sårbarhed med 
opfordring til at de berørte ejere vurderer behov for iværksættelse af 
foranstaltninger til sikring af anlæggene.  
 
Randers Kommune tager initiativ til kontakt til de berørte ejere – 
enten telefonisk eller via brev/e-mail. 
 
 
 
 
 
At Region Midtjylland kontaktes med henblik på en afklaring af, 
hvornår kortlægningen forventes igangsat og afsluttet 

 
Kort eller mellemlang 
sigt (2014-2020) 

 
Randers Kommune, som 
initiativtager. 
 
Private og andre 
offentlige virksomheder 
vil have ansvar for 
eventuelle iværksættelser 
i eget infrastrukturanlæg 
med henblik på sikring af 
anlæggets funktion ved 
oversvømmelse. 
 
 
 
 
 
Randers Kommune tager 
kontakt. Region 
Midtjylland er ansvarlig 
for kortlægningen. 

 
Klima og Energi og 
Kommunikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Natur og Miljø 
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Sandsynlighedskort, 
Værdikort og Risikokort 
 
 
 
 

 
Stormflod 
Risikostyring ved 
oversvømmelse 

 
Risikostyringsplan 
Der udarbejdes en risikostyringsplan for 
sikring imod oversvømmelse. Planen 
udarbejdes i samarbejde med 
Kystdirektoratet, Naturstyrelsen og 
Norddjurs Kommune 

 
Sikre, at der foreligger en plan for risikostyring i 
forbindelse med stormflodshændelser. 

 
At der indledes et samarbejde med Norddjurs Kommune, 
Kystdirektoratet og Naturstyrelsen om opgaven.  

 
Kort sigt (2014-15) 

 
Randers Kommune. 
 
Samarbejde med 
Norddjurs Kommune, 
Kystdirektoratet og 
Naturstyrelsen 

 
Ikke afklaret 
Projektorganisering 
Deltagelse af Klima og Energi 
 

Møde med Norddjurs 
Kommune i jan. 2014 og med 
NST og Kystdirektoratet i feb.                                       

 
Sandsynlighedskort 
Risikokort 
 
 
 
 

 
Stormflod 
Forhøjet vandstand i 
fjord, 
stormflodshændelser.  
 
 

 
Screening og analyse af diger 
Med baggrund i sandsynlighedskort og 
risikokortlægningen udvælges de 
strækninger af diger, der skal screenes og 
analyseres for deres evne til at modstå 
fremtidens stormflodshændelser  

 
Screening og analyse skal kvalificere en vurdering 
af muligheder for forhøjelse af eksisterende 
diger langs Randers Fjord, de steder hvor 
risikokortlægningen viser at beskyttelse af diger 
er formålstjenelig.  
 

 
At screening og analyse iværksættes i samarbejde med 
Kystdirektoratet, Naturstyrelsen og Norddjurs Kommune. 
 
Arbejdet forventes at blive en del af det kommende arbejde med 
risikostyringsplanen i forbindelse med EU’s oversvømmelsesdirektiv. 

 
Kort sigt (2014-15) 

 
Randers Kommune som 
initiativtager 
 
Samarbejde med 
Norddjurs Kommune, 
Kystdirektoratet og 
Naturstyrelsen 

 
Ikke afklaret 
Udføres i forbindelse med 
risikostyringsplanen 
 
Deltagelse af Klima og Energi 
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Sandsynlighedskort 
 
  
 
 
 
 
 

 
Stormflod 
Forhøjet vandstand i 
fjord, 
stormflodshændelser 
 

 
Sluse – Dialog om afklaring af muligheder 
Afklaring af om en løsning med sluse(r) i 
Randers Fjord er realiserbar og behovet for 
en analyse af mulige sluse-projekter i 
Randers Fjord.  
 
Analysen skal omhandle projektøkonomi, 
cost benefit og konsekvens for miljø, natur 
og erhverv. 
 

 
Gennem en dialog med Staten og Norddjurs 
Kommune skal det afklares om der skal arbejdes 
videre med en sluseløsning, og hvorvidt der skal 
sættes en projektanalyse i gang. 
 
Formålet med en sluseløsning er at 
stormflodssikre Randers Fjord i mindst 100 år og 
på længere sigt kunne håndtere 
vandstandsstigninger og landsænkning i byerne 
langs fjorden især Randers By og Udbyhøj. 

 
At Randers Kommune tager initiativ til en dialog med Norddjurs 
Kommune, Naturstyrelsen og Kystdirektoratet om en sluseløsning. 
Behovet for iværksættelse af en analyse af sluseprojekter med 
løsningsforslag afklares i samme regi. 
 
En eventuel analyse skal omhandle projektøkonomi, cost benefit, 
finansiering og konsekvens for miljø, natur og erhverv. Analysen bør 
omfatte en relation til planlægning af kommende broprojekt over 
Randers Fjord.  
 

 
Dialog: Kort sigt (2014-
15) i forbindelse med 
udarbejdelse af 
risikostyringsplan. 
 
Eventuel analyse på 
kort sigt (2014-15) 
 
Eventuel etablering: 
På lang sigt (2020-2050) 
 

 
Randers Kommune som 
initiativtager 
 
Samarbejde med 
Norddjurs Kommune, 
Kystdirektoratet og 
Naturstyrelsen 

 
Ikke afklaret 
Udføres i forbindelse med 
risikostyringsplanen 
 
Deltagelse af Klima og Energi 
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Kort eller område id I relation til og truet af 
Beskrivelse 

Emne, mulige indgreb 
Initiativ, projekt 

Formål Anbefaling Prioritering Ansvarlig Varetagelse 

 
Sandsynlighedskort 
 
 

 
Stormflod 
Opstuvning af vand i 
kloakker og 
regnvandsafløb  

 
Handlingsplan for forebyggelse og 
håndtering af indtrængende vand i 
kloakkerne  
Handlingsplanen afklarer hvilke tiltag og 
procedurer, der skal iværksættes for at 
undgå oversvømmelser i særligt udsatte 
områder. 

 
Forebygge oversvømmelser forårsaget af vand, 
der presses op i kloakken ved stormflod. 

 
At Randers Spildevand A/S nedsætter en arbejdsgruppe med 
deltagelse af Randers Kommune. Arbejdsgruppen udarbejder en 
handlingsplan for sikring af kloakkerne imod indtrængende vand.  

 
Kort sigt (2014-15) 

 
Randers Spildevand A/S 
Samarbejde med Randers 
Kommune 

 
Randers Spildevand A/S 
Deltagelse af Vej og Trafik og 
Driftsafdeling  
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Sandsynlighedskort 
 
Omfatter alle 
kommunens borgere og 
virksomheder 
 
 
 
 
 

 
Stormflod + nedbør 
Oversvømmelsesrisiko, 
information af borgere 
og erhverv 

 
Information, borgere og virksomheder, 
kommunikationsplan 
Information til kommunens borgere og 
virksomheder. Råd og ideer til egen 
indsats. 
Give alle borgere, der ønsker det, adgang 
til automatisk varsling om risiko for 
oversvømmelse ved højvande i Randers 
Fjord. 
 
Kommunikationsplan for intern og ekstern 
kommunikation vedr. klimatilpasning/ 
risikostyring. 

 
Udarbejdelse af informationsmateriale og 
oplysningskampagner om muligheder for 
klimasikring.  Materialet skal bl.a. redegøre for 
hvor man har et eget ansvar. 
 
Automatisk stormflodsvarsling via sms-tjeneste 
eller telefonopkald er allerede en service 
Randers Kommune yder for en virksomheder og 
ejendomme, der trues af oversvømmelse på 
baggrund af tidligere historik.  
 

 
Der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af en 
kommunikationsplan for klimatilpasning/risikostyring. 
 
At der findes eller afsættes penge til udarbejdelse af husstandsomdelt 
pjece, udarbejdelse af hjemmeside og stormflodsvarsling via opkald 
eller sms. 
 
Pjecen kan eventuelt finansieres i samarbejde med andre, fx 
forsikringsbranchen, region eller nabokommuner. 

 
Kort sigt (2014-15) 

 
Randers Kommune 

 
Klima og Energi  
Kommunikation 
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Sandsynlighedskort 
 
Omfatter alle 
kommunalt ejede 
bygninger, elektronik, 
pumper mv. 

 
Stormflod + nedbør 
Oversvømmelsesrisiko, 
kommunale bygninger 

 
Udsatte bygninger, elektronik mm. 
Registrering af hvilke kommunale 
ejendomme og udstyr (elektronik, servere, 
elskabe, pumper mm), der er truet af 
oversvømmelse. Registreringen følges op 
med en handlingsplan og kortlægning af 
investeringsbehov. 

 
Sikre udsatte bygninger eller lokaler i bygninger 
imod oversvømmelse og eventuelt flytte udsat 
inventar, elektronik osv. At klimatilpasning af 
kommunens ejendomme indgår ved planlægning 
af fremtidige renoveringsarbejder, og der 
afsættes de nødvendige midler hertil. 

 
Der udarbejdes en handlingsplan for sikring af særligt sårbare 
bygninger, lokaler med sårbar elektronik, elektriske installationer, 
pumper mv. Registreringen skal også omfatte andre risici ved 
eksempelvis brand, strømsvigt, storm. 
 

 
Kort sigt (2014-15) 

 
Randers Kommune 

 
Bygninger 
Samarbejde med Beredskab 
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Sandsynlighedskort 
 
Omfatter alle 
kommuneveje 
 
 

 
Stormflod +nedbør 
Oversvømmelsesrisiko, 
kommunale veje og 
vejanlæg 

 
Klimatilpasning af kommuneveje 
Registrering af kommunevejenes tilstand 
og sikkerhed i forhold til klimaændringer 
med forøgede nedbørsmængder og 
stormflod. 
Registreringen følges op med en 
handlingsplan og kortlægning af 
investeringsbehov. 

 
At undersøge behovet for klimasikring af 
kommuneveje (bæreevne, erosion).  

 
Der udarbejdes en registrering med kortlægning, handlingsplan og 
investeringsoversigt.  Registreringen opdeles i to: 
 

1. Hvad gør vi ved oversvømmelse, når det sker? 
 

2. Hvad gør vi for at forebygge skader og undgå 
oversvømmelse? 

 
 
 
 
1 Kort sigt (2014-15) 
 
2 Mellemlangt 
sigt(2015-20)  

 
Randers Kommune 

 
Vej og Trafik 
 
Samarbejde med 
Driftsafdelingen og Randers 
Spildevand A/S 
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Risikokort 
 
 
 
 
 
 

 
Nedbør 
Oversvømmelse 
forårsaget af en ekstrem 
nedbørshændelse 
 

 
Separatkloakering 
Gennem spildevandsplanlægningen 
iværksættes separatkloakering af 5 
områder i Randers og 12 områder i 
kommunens øvrige byer. (se handlingsplan 
for prioritering af indsatser i udvalgte 
risikoområder).    

 
Minimere risikoen for spildevandsforurenede 
oversvømmelser ved skybrud.  
 

 
At Randers Kommune og Randers Spildevand A/S fortsat samarbejder 
om undersøgelse af muligheder for etablering af projekter mhp. 
afledning af regnvand på terræn. 
 
Undersøger muligheden for at etablere veje til afledning af regnvand 
ved brug af eksisterende veje, cykelstier, grøfter mv. 
 
Separatkloakering i risikoområderne i Randers by prioriteres frem, når 
det er muligt. Det skal vurderes om det giver anledning til en generel 
omprioritering af målene- og tidsplanen for separatkloakering. 

 
Opgaven varetages 
gennem 
spildevandsplanen over 
en årrække.  
 
Der henvises til 
handlingsplanen for de 
udvalgte geografiske 
risikoområder. 

 
Randers Kommune  
Randers Spildevand A/S 

 
Natur og Miljø 
Randers Spildevand A/S 
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Risikokort og 
sandsynlighedskort 
 
 
 

 
Stormflod + nedbør 
Andre kommuners 
planer 
 
Afledning til Gudenåen  

 
Dialog med oplandskommuner 
Der etableres en fast dialog for drøftelse af 
klimatilpasning mellem Gudenå-
kommunerne  
 

 
Sikre at lokale løsninger ikke eksporterer 
vandproblemer til nabokommuner. 

 
At Gudenåkomiteen har en procedure for en jævnlig drøftelse om 
klimatilpasning.  
 

 
Kort eller mellemlangt 
sigt (2014-2020) 

 
Randers Kommune som 
initiativtager 

 
Natur og Miljø 
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Sandsynlighedskort 
 
 
 
 
 
 

 
Stormflod + nedbør 
Klimasikring af 
lokalplaner og 
anlægsprojekter.  

 
Klimatilpasning, planer og projekter. 
Screening. 
I proceduren for screening til 
miljøvurdering indarbejdes et 
screeningsværktøj for klimatilpasning, der 
vil sikre byggeri og anlæg imod 
oversvømmelser 

 
Sikre at kommende planlægning og projektering 
tager højde for langsigtede klimaændringer 
 

 
I forbindelse med screening til miljøvurdering af lokalplaner og 
anlægsprojekter skal det i hvert konkret tilfælde vurderes, om der er 
behov for klimasikring. I screeningsskemaet til miljøvurdering 
indflettes en screening for klimatilpasning, der tager afsæt i 
sandsynlighedskortet. 
 

 
Kort sigt (2014-15) 

 
Randers Kommune 

 
Plan 
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Prioritering af indsatserne i de udvalgte risikoområder.  Risikoområder i ”Randers by” (områder R1 til R5) 
Kort eller 
område id 

I relation til og truet af 
Beskrivelse 

Emne, mulige indgreb 
Initiativ, projekt 

Formål Anbefaling Prioritering Ansvarlig 

 
Risikokort 
 
Risikoområde  
R1 – Randers C  
 

 
Stormflod 
Oversvømmelse ved 
stormflodshændelse 
 

 
Udsat infrastruktur og ejendomme og erhverv 
Detektering af sårbare lokaliteter i forhold til 
opretholdelse af sikker drift ved 
stormflodshændelse eller nedbørshændelser, 
der optræder op til mindst én gang hvert 
hundrede år.  
Det gælder varme- og elforsyning 
(kraftvarmeværk), kommunale bygninger, 
væsentlig infrastruktur som for eksempel 
broer, veje, elskabe og transformatorstationer, 
spildevandspumper). 
 
Detektering af ejendomme og erhverv, der vil 
blive truet af oversvømmelse. 
 
 
 
 
Handlingsplan for forebyggelse og håndtering 
af indtrængende vand i kloakkerne og 
regnvandsudløb. 
 

 
Punktsikring af særligt sårbare områder og 
infrastruktur i risikoområdet R1 – Randers C.  
Specielt området langs Randers Havn er særligt 
udsat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurdering af muligheder for at indsatser til 
beskyttelse imod oversvømmelse.  
 
 
 
 
Forhindre oversvømmelse i Tøjhushaven, 
Hospitalsgade, Tørvebryggen, Toldbodgade og 
Tøjhushavekvarteret. 

 
Der indledes en dialog med Verdo Varme og Randers Havn 
med henblik på at afklare hvad der skal til for at 
fremtidssikre værket i forhold til stormflodshændelser.  
Tvivlsspørgsmål om ansvarsfordeling og eventuel 
finansiering i forbindelse med sikring af kraft- 
varmeforsyningen skal afklares. 
 
Med udgangspunkt i sandsynlighedskortlægningen 
udpeges sårbar infrastruktur, der hvis det sættes ud af 
spillet, vil kunne berøre mange menneskers virke lokalt i 
forhold til transport, forsyning af vand og gas.  
 
Information til de ansvarlige ejere om mulig sårbarhed 
med opfordring til at de berørte ejere vurderer behov for 
iværksættelse af foranstaltninger til sikring af anlæggene.  
Randers Kommune tager initiativ til kontakt til de berørte 
ejere – enten telefonisk eller via brev/e-mail. 
 
Opgaven defineres og varetages gennem den 
risikostyringsplan som Randers Kommune i samarbejde 
med Norddjurs Kommune skal udarbejde og vedtage inden 
15. sept. 2015 jf. EU’s oversvømmelsesdirektiv. 
 

 
Første prioritet 
 
Opgaven varetages på kort sigt (2014-15) 
 
Iværksættes af tiltag til beskyttelse imod oversvømmelse vil 
ske over en årrække (jf. handlingsplan i risikostyringsplanen ) 

 
Randers Kommune tager 
initiativ 
 
Opgaven defineres og 
varetages gennem den 
risikostyringsplan som 
Randers Kommune skal 
udarbejde og vedtage inden 
udgangen af 2015 jf. Statens 
udpegning af særligt 
oversvømmelsestruede 
områder i Danmark og EU’s 
oversvømmelsesdirektiv. 
 
Private og andre offentlige 
virksomheder vil have ansvar 
for sikring af egen 
virksomhed. 
 
Delopgaven varetages i 
samarbejde med Randers 
Spildevand A/S. 

 
Risikokort 
 
Risikoområde  
R1 – Randers C  
 

 
Nedbør 
Oversvømmelse forårsaget af 
en ekstrem nedbørshændelse 
 

 
Separatkloakering 
Separatkloakering af den øvre del af R1, 
Undersøgelse af muligheder for etablering af 
projekter mhp. afledning af regnvand på 
terræn. 
 
Undersøge muligheden for at etablere veje til 
afledning af regnvand ved brug af eksisterende 
veje, cykelstier, grøfter mv.  
 

 
Gennem separatkloakering af den øvre del af 
risikoområdet R1-Randers C minimeres risikoen for 
spildevandsforurenede oversvømmelser ved 
skybrud. I området vil specielt bymidten få en 
mærkbar effekt ved separatkloakering. 
 
At lede vand væk fra områder, hvor det kan gøre 
meget skade til områder, hvor det gør mindre eller 
ingen skade 

 
Opgaven defineres og varetages gennem 
spildevandsplanlægningen med højeste opmærksomhed 

 
Opgaven har første prioritet, men varetages over en årrække 
fastsat i spildevandsplanen. 
 
Udførelse af opgaven varetages igennem 
spildevandsplanlægningen og tilpasses i forhold til diverse 
anlægsopgaver i vejene. 
 

 
Randers Spildevand A/S 
Randers Kommune 

 
Risikokort 
 
Risikoområde  
R2 – Randers S  
 

 
Stormflod 
Oversvømmelse ved 
stormflodshændelse 
 

 
Udsat infrastruktur og ejendomme og erhverv 
Detektering af sårbare lokaliteter i forhold til 
opretholdelse af sikker drift ved 
stormflodshændelse eller nedbørshændelser, 
der optræder op til mindst én gang hvert 
hundrede år.  
 
Detektering af ejendomme og erhverv der vil 
blive truet af oversvømmelse. 
 

 
Punktsikring af særligt sårbare områder. 
Nedre dele af Vorup og Randers Centralrenseanlæg i 
Kristrup. 
 
 
 
 
Vurdering af muligheder for at indsatser til 
beskyttelse imod oversvømmelse. 

 
Opgaven defineres og varetages gennem den 
risikostyringsplan som Randers Kommune skal udarbejde 
og vedtage inden udgangen af 2015 jf. Statens udpegning 
af særligt oversvømmelsestruede områder i Danmark og 
EU’s oversvømmelsesdirektiv.  
 

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

 
Randers Kommune 
 
 
 
 
 
 
Private lodsejere 

 
Risikokort 
 
Risikoområde  
R2 – Randers S, 
R3 – Randers V 
R4 – Randers Ø 
R5 – Randers N  
 

 
Nedbør 
Oversvømmelse forårsaget af 
en ekstrem nedbørshændelse 
 

 
Separatkloakering 
Separatkloakering af området R2 – Randers S;  
R3 – Randers V; R4 – Randers Ø; R5 – Randers 
N. 
 
Undersøgelse af muligheder for etablering af 
projekter mhp. afledning af regnvand på 
terræn. 
 

 
Gennem separatkloakering og tilpasning af det 
eksisterende kloaksystem i området R2 – Randers S, 
minimeres risikoen for spildevandsforurenede 
oversvømmelser ved skybrud.  

 
Opgaven defineres og varetages gennem 
spildevandsplanlægningen med næsthøjeste 
opmærksomhed. 

 
Opgaven er defineret med ”anden prioritet”, men varetages 
over en årrække fastsat i spildevandsplanen. 
 
Udførelse af opgaven varetages igennem 
spildevandsplanlægningen og tilpasses i forhold til diverse 
anlægsopgaver i vejene. 

 
Randers Spildevand A/S 
Randers Kommune 

 

 

 



 

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 

 

 

Prioritering af indsatser i de udvalgte risikoområder. Risikoområder i natur og landbrugsarealer i ”Det åbne land” (områder L1 til L5) 
Kort eller område id I relation til og truet 

af 
Beskrivelse 

Emne, mulige indgreb 
Initiativ, projekt 

Formål Anbefaling Prioritering Ansvarlig 

 
Sandsynlighedskort 
 
L1 – Nordøstlige del af 
        Randers kommune 
L2 – Ydre del af  
        Randers Fjord 
L3 – Indre del af  
        Randers Fjord 
L4 – Gudenå  
L5 – Nørreå  

 
Stormflod 
Oversvømmelse ved 
stormflodshændelse 
 

 
Beskyttelse af natur og landbrugsarealer 
imod oversvømmelse 
 
Udbygning af diger, dræning og afpumpning af 
vand.  
 
Ekstensiveret anvendelse af 
oversvømmelsestruede arealer. 

 
Sikre produktionsarealer og natur imod 
oversvømmelser på grund af 
havvandstandsstigning og stormflodshændelser. 
 
 
 
 
Skabe nye naturområder i overensstemmelse med 
vandplaner. 

 
Vurderes i forbindelse med risikostyringsplanen. 
 
  
 
 
 
 
Vurderes i forbindelse med prioritering i forhold til 
Vandplanens indsatsområder. 

 
Lav prioritering 

 
Private lodsejere 
 
 
 
 
 
 
Randers Kommune, 
Naturstyrelsen 

 


