
Forord

Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr. Vi må forvente et klima, hvor vi vil opleve flere ekstreme vejrbegivenheder. Konkret vil
det betyde, at vi inden udgangen af dette århundrede kan forvente, at temperaturen er steget med op til 3 grader og årsnedbøren med 14 %. Den
normale vandstand i Randers Fjord vil på samme tid være steget med op til 1 meter.

Randers by er med sin beliggenhed for enden af Gudenåen og i bunden af Randers Fjord specielt udfordret i forhold til at håndtere de ekstra
vandmængder, der kommer når vejret er ekstremt.

Med vedtagelsen af denne klimatilpasningsplan har vi taget fat på fremtidens håndtering af vand. Planen beskriver hvilke lokale udfordringer, vi står
overfor, og hvad vi vil gøre ved det.

Klimatilpasning er en stor opgave. Det kan koste mange penge at realisere de projekter, der beskytter os imod oversvømmelser. Derfor handler
planen om, hvordan vi prioriterer vores indsatser, så vi får mest valuta for pengene. Planen handler også om hvem der har ansvaret for hvad, og om
at synliggøre det fælles ansvar vi alle har for at løse opgaven.

Randers Kommune og Randers Spildevand A/S har i tæt samarbejde stået for udarbejdelse af planen. Dette samarbejde sikrer
overensstemmelse i vurderingen af opgavens omfang, og skaber sammenhæng og synergi mellem spildevandsplan, klimatilpasningsplan, øvrige
kommunale planer når de nødvendige initiativer skal sættes i værk.

Realiseringen af denne plan vedrører os alle, og det er byrådets håb, at interesserede borgere, nabokommuner, region, staten, vandselskaber, råd
og komitéer, industri & erhvervsliv, Havnen, pumpe og digelag, grønne organisationer osv. aktivt deltager med at få sat initiativer i gang, så vi
sammen klarer klimaets udfordringer bedst muligt.

Claus Omann Jensen

Borgmester

Din mening!

Forslaget til klimatilpasningsplan er i offentlig høring fra d. 18.02 til d. 18.04. Ved at klikke her, har du mulighed for at kommentere planen. Randers Byråd vil tage stilling til forslaget
og de indkomne bemærkninger, med henblik på en endelig vedtagelse af planen i juni 2014.

Download planen som PDF.

http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/download/plan_samlet.pdf


Grundlag

Klimaet forandrer sig

Indenfor de næste hundrede år må vi forvente at opleve et mere ekstremt vejr med kraftige storme, perioder med hedebølger, mere nedbør,
voldsommere regn og højere vandstand i havet, fjordene, åerne og søerne.

Op til 1 meters stigning i fjordens normalvandstand om 100 år og 14 % mere regnvand er nogle af de udfordringer vi skal slås med.

Det betyder, at vi må tage fat på opgaven med at tilpasse byerne og det åbne land, så vi kan imødegå de udfordringer, der følger med
klimaforandringerne. Vi har med andre ord brug for lokale løsninger på et globalt problem.

Middelalderbyen Randers blev grundlagt midt i et floddelta og dele af den gamle by er lavt beliggende. Men også enkelte andre områder og
bykvarterer i Randers er lavt beliggende ligesom nogle af byerne langs fjorden og åerne er det. Det er klart, at lavtliggende kystnære
beboelsesområder er meget sårbare overfor vandstandsstigninger, og nogle af dem vil måske på lang sigt blive vanskelige at sikre.

Selvom vi nu i over 800 år har beboet denne egn med åer, moser, enge, fjord og hav og flere gange har oplevet oversvømmelser ved stormflod,
skybrud og smeltevand fra sne, er opgaven med at tilpasse os forholdene nu blevet mere aktuel end nogensinde før på grund af den ekstra
mængde vand, der skal håndteres.

Med de udfordringer, vi står overfor, har vi brug for en langsigtet plan, der tager fat på opgaven.

Denne klimatilpasningsplan tager hul på de vigtige prioriteringsspørgsmål om, hvor, hvornår og hvordan vi tackler de øgede vandmængder i
Randers Kommune.

Forudsætningen for en god plan med de rigtige prioriteringer er viden, der sammenstilles på nye måder. Kortlægning af områder der er
oversvømmelsestruede ved forskellige vejrhændelser; kortlægning af værdier, og en kortlægning af de områder, hvor der er særlig risiko for tab af
værdier, er væsentlige grunddata i forhold til en prioritering af indsatsen. Desuden spiller klimaprognoser og økonomi en stor rolle, for at kunne
vælge de rigtige indsatser på det rette tidspunkt.

Klimatilpasningsplanen fokuserer på håndteringen af vand. Det betyder, at virkninger af vind, sol og varme ikke er en del af planen.

Planen godkendes som et kommuneplantillæg. Det betyder, at der fremadrettet vil blive taget højde for de udfordringer klimaet byder os, når der
skal træffes nye politiske beslutninger og vedtages planer og projekter.

En klimatilpasningsplan er dynamisk. I takt med klimaforandringernes udvikling vil vi få behov for at justere og tilpasse planen efter gældende
prognoser og aktuelle forhold.

Vores beliggenhed giver os udfordringer og en særlig forpligtelse til at være klar, når vandet truer.

Områderne langs Randers Fjord og Gudenåen ved Randers by er for nyligt  med baggrund i EU's oversvømmelsesdirektiv  blevet udpeget som ét
af ti særligt oversvømmelsestruede områder i Danmark.

Som konsekvens heraf skal kommunen senest i efteråret 2015 vedtage en risikostyringsplan for de særligt oversvømmelsestruede områder langs
kysten og i Randers by.

Truet af oversvømmelse

Randers kommune er omgivet af vand fra fjorde og vandløb. Beliggenheden giver os udfordringer og en særlig forpligtelse til at være klar, når vandet truer.

Områderne langs Randers Fjord og Gudenåen ved Randers by er for nyligt ‐ med baggrund i EU's oversvømmelsesdirektiv ‐ blevet udpeget som ét af ti særligt oversvømmelsestruede
områder i Danmark. Se kort.

Som konsekvens heraf skal kommunen  som opfølgning til denne plan  senest i efteråret 2015 vedtage en risikostyringsplan for de særligt
oversvømmelsestruede områder langs kysten og i Randers by.

Nyttige links

EU's oversvømmelsesdirektiv og de ti udpegede risikoområder i Danmark, læs mere her.

2 / 34 

http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/download/kort_til_billede_oversvoemmelse.pdf
http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/download/risiko_for_oversvoemmelse_kystdirektoratet.pdf


Klimatilpasning

Når vi i dag bygger et nyt hus eller anlægger en ny vej, forventer vi, at levetiden er mindst hundrede år. Lang holdbarhed stiller krav til
planlægningen. Vi skal være sikre på, at den planlægning, der er grundlaget for vores beslutninger nu også tager højde for de forandringer, der vil
ske på grund af klimaet i fremtiden.

Vi ved, at én af fremtidens helt store udfordringer er at undgå oversvømmelser. Men hvis oversvømmelser helt skal undgås, kan det betyde store
investeringer i tekniske anlæg, større kloakker, diger, sluser m.m. Investeringer som ikke vil stå mål med gevinsten. Der skal være en balance
mellem de investeringer, der laves, og de værdier de skal beskytte.

Indsatserne mod klimaudfordringerne skal derfor fastlægges og prioriteres ud fra hvor en oversvømmelse medfører størst tab af værdier.

Tre kortlægninger som grundlag

Klimatilpasningsplanen er bygget op omkring tre kortlægninger, som dækker kommunens samlede areal. De tre digitale kort udgør tilsammen det
risikobillede, som vi fremover vil bruge som udgangspunkt i planlægningen.

Oversvømmelseskort og sandsynlighedskort

Der er udarbejdet en detaljeret kortlægning for hele Randers Kommune med henblik på at klarlægge hvor sandsynligheden for oversvømmelse til
alle tider er størst. Denne kortlægning, som benævnes sandsynlighedskort, er summen af flere detaljerede kortlægninger for oversvømmelse fra
regn, opstigende grundvand, vandløb og havet. Kortet viser den samlede sandsynlighed for oversvømmelse et givet sted i kommunen.

Værdikort

Værdikortlægningen udpeger de steder i kommunen hvor de største værdier er og hvor det koster mest at være udsat for en oversvømmelse. Dette
kort benævnes værdikort.

Værdikortet er konstrueret ved hjælp af opgjorte erfaringstal fra skader forårsaget af oversvømmelse, fastsættelse af værdier efter type af
bygninger og installationer herunder en vurdering af afledte værditab, fx tab af produktion og transport. Læs mere i boksen til højre.

Risikokort

Beregning og kortlægning af økonomisk risiko findes ved at gange sandsynligheden for oversvømmelse med omkostningen af oversvømmelsen.

Risikokortet viser således på grafisk vis de områder, som har den største sandsynlighed for oversvømmelse og hvor de største
skadeomkostningsværdier pr. m2 befinder sig.

På baggrund af risikokortet har Randers kommune valgt en række områder som der skal ses nærmere på.

Heraf 5 risikoområder i Randers by, 12 risikoområder i øvrige byer samt 5 risikoområder i det åbne land.

Forberedt til fremtiden

Staten har sat klimatilpasning højt op på dagsordenen, og der er indgået aftale mellem KL og regeringen om, at alle kommuner skal udarbejde en
klimatilpasningsplan og indarbejde den i kommuneplanen.

Nyttige links

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Læs Miljøministeriets vejledning her.
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http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/dk/klimatilpasningsplan/planen/plan.htm
http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/download/klimatilpasningsvejledning_web.pdf


Klik dig adgang til Randers Kommunes kortlægninger:

Oversvømmelse, sandsynlighedskort.
Værdikort.
Risikokort.

Grundlag for beregning af værdisætning, læs mere her.
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http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/dk/klimatilpasningsplan/planen/plan.htm
http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/dk/klimatilpasningsplan/planen/plan.htm
http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/dk/klimatilpasningsplan/planen/plan.htm
http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/download/grundlag_for_beregning_af_vaerdisaetning.pdf


Tillæg til kommuneplan

Klimatilpasning bliver en del af kommuneplanen

Denne klimatilpasningsplan er et tillæg nr. 6 til kommuneplan 2013. Når klimatilpasningsplanen er endeligt vedtaget af byrådet, bliver den
indarbejdet som en fuldgyldig del af Kommuneplan 2013.

Klimatilpasningsplanen indeholder en retningslinje om, at ny bebyggelse som udgangspunkt skal opføres med gulv i stueetagen i min. kote 3,0.
Denne retningslinje erstatter bestemmelsen i Kommuneplanens generelle rammer vedr. en mindste gulvkote i kote 2,5 (i Kommuneplanen benævnt
"højvandsbyggelinje"). Klik på boksen til højre for yderligere information.

Nytige links:

Kommuneplanen 2013, læs mere her.
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http://kommuneplan.randers.dk/


Forudsætninger

Fremtidens vådere vejrudsigt

Fremtidens vejrudsigt lover et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder.

Som gennemsnit frem mod 2050 forventes temperaturen at stige med 1,2 grad. I år 2100 forventes temperaturen i gennemsnit at være steget med
2,9 grader. Vi vil få mere nedbør især om vinteren. Sommernedbøren er vanskeligere at forudsige, men vi må forvente oftere at blive ramt af
kraftige skybrud, end vi gør i dag. Havvandstanden vil i gennemsnit stige 1 cm pr år de næste 100 år.

Klimatilpasningsplanen tager afsæt i FN's klimapanels scenarie A1B. Det er det scenarie som Miljøministeriet anbefaler, at kommunerne bruger
ved modelberegninger af fremtidige oversvømmelser.

FN's klimapanel (IPPC), har senest i efteråret 2013 udsendt en opdateret rapport om fremtidens klimascenarier. Denne rapport har ikke ændret
væsentligt på det billede som A1B scenariet viser. Læs mere i boksen til højre.

Tidsperspektiv og klimaforudsætninger

Som udgangspunkt følger planen Miljøministeriets vejledning om, hvilket tidsperspektiv der skal anvendes.

Det betyder, at vi som udgangspunkt anvender et tidsperspektiv der rækker frem til 2050. Der hvor det giver mening inddrages et længere
tidsperspektiv,  frem til år 2100. Begrundelsen for det er, at de fleste infrastrukturanlæg, bygninger mv. har en længere levetid end til 2050.

Fremtidens klimascenarie - A1B.

Temperaturændringer og nedbørsændringer i Danmark.

Tabel 1: Temperaturangivelsen viser ændringer i forhold til referenceperioden 196190. Nedbørsændringerne er angivet i % i forhold til
referenceperioden 1961-90. Kilde: DMI

Nøgletal om klimaændringer i Danmark

Tabel 2:Tallene i de tre kolonner repræsenterer midler over perioderne: 19611990, 20212050 og 20712100. Til fremskrivningerne er benyttet
A1Bscenariet. Yderligere informationer om skemaet findes i "Kortlægning af klimaforandringer  muligheder og barrierer for handling", Task force
for Klimatilpasning. Kilde DMI.

Samarbejder omkring Klimatilpasningsplanen

Udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen er blevet til i et tæt samarbejde mellem Randers Kommune og Randers Spildevand a/s.

Klimaforandringerne sker på tværs af kommunegrænserne og nogle af de fælles udfordringer kommunerne har i forhold til planlægning og
indsatser inviterer til samarbejde.

Randers Kommune har deltaget aktivt i forskellige kommunale netværk om klimatilpasning, blandt andet i Kommunernes Landsforening (KL) og i
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Region Midtjylland. Sammen med de øvrige kommuner i Region Midt, har Randers Kommune udarbejdet et fælles grundlag for, hvordan vi
udarbejder planen (Skabelon til klimatilpasningsplan). Fremover vil det give os gode muligheder for et tæt samarbejde om fælles løsninger i
håndtering af vand på tværs af kommunegrænser.

I det forudgående arbejde med planen har der i foråret 2013 været afholdt en offentlig indledende idé og debatfase, hvor alle har haft mulighed for
at give input til det videre arbejde med planen. Det indkomne stof er efterfølgende indgået i arbejdet med planen.

For at lykkes med at tilpasse os til fremtidige klimaforandringer, er det nødvendigt med et bredt samarbejde med alle relevante aktører i opgaver,
der vedrører håndteringen af vand. Vi har derfor indledt dialogen med en række interessenter og aktører* med henblik på at kvalificere arbejdet
med planen.

------------------------------

*) Vandråd, Randers Kommune; Det grønne råd; Beredskabsstyrelsen m.fl.

Nyttige links

Læs mere i IPCCrapporten her.
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http://www.climatechange2013.org/report/


Datagrundlag

Nedenstående tabel gengiver de oversvømmelseskortlægninger, der danner grundlag for Klimatilpasningsplanen for Randers Kommune.

*) Mike Flood  et computerværktøj som gør det muligt at regne på de oversvømmelsesmæssige konsekvenser af eksempelvis en
nedbørshændelse i byen.

Nyttige Links

Oversvømmelseskort
Værdikort
Risikokort

Tekniske rapporter

Kortlægning af oversvømmelsestruede arealer. Udarbejdet af COWI, juni 2013.

Klimatilpasning i kommunerne. Økonomiske konsekvenser i Randers og Albertslund Kommune. Udarbejdet af NIRAS, dec. 2011 for DMI, Klima
og energiministeriet.

Haslund enge. Undersøgelse af områdets muligheder for tilbageholdelse af vand fra Gudenåen ved stormflod. Udarbejdet af Orbicon, jan. 2013 for
Randers Kommune.
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http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/dk/klimatilpasningsplan/planen/plan.htm
http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/dk/klimatilpasningsplan/planen/plan.htm
http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/dk/klimatilpasningsplan/planen/plan.htm
http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/download/a036331001_kortlaegning_af_oversvoemmelsestruede_arealer_rev3.pdf
http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/download/randers_case_.pdf
http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/download/notat_haslund_enge_som_bassin_til_forsinkelse_af_gudenaaens_afstroemning.pdf


Plan

Klimatilpasningsplanen er tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013.

Planen bygger på tre kortlægninger

Sandsynlighedskort (risiko for oversvømmelse fra nedbør, fjord, vandløb, grundvand + kombinerede hændelser)
Værdikort (mulige skadeværdier i et område)
Risikokort (sandsynlighed for oversvømmelse sammenholdt med de værdier, der kan gå tabt)

Udover en beskrivelse af grundlaget for kortlægningerne og de forudsætninger planen bygger på, omfatter klimatilpasningsplanen en beskrivelse
af de udfordringer kortlægningen viser, hvilke virkemidler der kan bringes i anvendelse, og hvilke initiativer der sættes i værk.

Klimatilpasningsplanen er en plan for, hvordan vi fremadrettet ser mulighederne for at kunne håndtere de ekstra vandmængder, der kommer som
konsekvens af klimaforandringerne.

Planen gælder for hele kommunen.

Med baggrund i risikokortlægningen har Randers Kommune udvalgt 22 områder, der skal ses nærmere på. Der er tale om 5 områder i Randers
by, 12 områder i øvrige byer og 5 områder i det åbne land. Med udgangspunkt i de udvalgte områder er planen inddelt i tre afsnit: "Randers",
"Øvrige byer" og "Det åbne land".

Brug de digitale kort.

Hvor er der størst sandsynlighed for oversvømmelse?  Er det lige der hvor jeg bor  eller er det for enden af vejen?

Oversvømmelseskortene viser, hvor der findes lavninger i terræn. Det er oftest i lavninger oversvømmelser vil ske, når vi for eksempel rammes af et
voldsomt skybrud. Men om der faktisk bliver oversvømmelse, afhænger af flere forskellige omstændigheder.

Om vandet løbe væk fra lavningen
Om jordens ledningsevne
Om befæstningsgrad
Om dybden af det øvre grundvandslag

Brug oversvømmelseskortene her på siden.

Der er mange gode råd til, hvad du selv kan gøre for at undgå oversvømmelse. Læs mere her.

10 km

Risiko (værdi*sandsynlighed)
i kr. pr. år i 2050
0 - 10

10 - 100

100 - 500

500 - 2.000

2.000 - 20.000

20.000 - 5.000.000

Samlet sandsynlighed for
oversvømmelse i 2050 i %
10 - 100 %

5 - 10 %

0,1 - 5 %

0,05 - 0,1 %

0,001 - 0,05 %

0 - 0,001 %

Værdi
(skadesomkostningersværdi)
i kroner

3.000.000 - 100.000.000

500.000 - 3.000.000

10.000 - 500.000

1000 - 10.000

0 - 1000

Terræn over kote 3
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Retningslinier

Byrådet vil:

Sikre klimatilpasning, med udgangspunkt i de tre kortlægninger: oversvømmelseskort, værdikort og risikokort.

Inddrage borgere, erhvervsliv, nabokommuner, region og stat, når det er relevant I forbindelse med konkrete klimatilpasningsprojekter.

Retningslinjer:

Ved udlæg af nye rammeområder skal der ske en vurdering i forhold til kortlægningen og det risikobillede, som Randers Kommune aktuelt
har.
Ny bebyggelse skal som udgangspunkt opføres med gulv i stueetagen i min. kote 3,0. Undtaget er bygninger, som er indrettet og anvendes
på en sådan måde, at der ikke sker skade i tilfælde af oversvømmelse, eller som er beskyttet på anden vis eksempelvis i form af dige el.lign.
Der skal reserveres arealer til håndtering af regnvand i forbindelse med lokalplanlægning for både nyt og eksisterende byggeri i
overensstemmelse med vandplanerne for Randers Fjord, Kattegat, Mariager Fjord og Limfjorden og Randers Kommunes Spildevandsplan.
Forsinkelsesbassiner for regnvand skal etableres som vådbassin eller anden bassintype, og indpasses som rekreative elementer, hvor det
er hensigtsmæssigt.
Ved ændret arealanvendelse tages hensyn til det åbne lands overfladeafstrømning.
Ved nyanlæg skal overfladevand som udgangspunkt håndteres ved kilden vha. lokal afledning.

Retningslinjens betydning og administration

Retningslinjen fokuserer på temaet vand, specielt håndteringen af vand.

Retningslinjen er bygget op omkring tre kortlægninger, som dækker hele Randers Kommunes areal. De tre digitale kort udgør tilsammen det
risikobillede, som vi fremover vil bruge som udgangspunkt i planlægningen, se kort.

Risikobilledet defineres ved at vurdere en lang række data i detaljer. De væsentligste datagrundlag er et oversvømmelseskort (hvor bliver der
vådt?) og et værdikortlægningskort (hvor bliver skaderne størst?). Med udgangspunkt i overlab i de to kort, er der udarbejdet et risikokort, der
udpeger de områder, som skal have særligt fokus. Risikokortet angiver de områder, hvor forskellige indsatser skal prioriteres og initiativer kan
indgå i den kommende planlægning.

Klimatilpasning kan i mange tilfælde give merværdi, og de penge Randers Kommune investerer i at forebygge oversvømmelsesproblemer, bør
samtidig give muligheder for leg, bevægelse, rekreation, naturoplevelser mv. I forbindelse med planlægning af større anlægsarbejder
(parker/veje/idræt mv.), skal det overvejes om klimatilpasningstiltag kan tænkes ind og på den måde give merværdi.

Formålet med retningslinjen vedr. en gulvkote i min. kote 3.0 er så vidt muligt at undgå omkostningsfulde skader i tilfælde af oversvømmelse.
Konkret betyder det, at stueetagen i ny bebyggelse på lavtliggende arealer ud til å, havn og fjord, skal hæves over terræn på en forhøjet sokkel
el.lign., svarende til mindst 3 meter over havniveau. Det kan ske på mange måder, afhængig af det konkrete projekt, og skal samtidig ske under
hensyn til andre forhold, så som arkitektur og bymiljø, tilgængelighed mv. Undtaget er bygninger, som er indrettet og anvendes på en sådan måde,
at der ikke sker skade i tilfælde af oversvømmelse, eller som er beskyttet på anden vis eksempelvis i form af dige el.lign. Retningslinjen har
betydning for de områder, hvor terrænet ligger under kote 3,0  se kortet ved at klikke på boksen til højre.

Forudsætninger for planen

Retningslinjen for klimatilpasning er indarbejdet i Kommuneplan 2013 som et kommuneplantillæg nr. 6, som samtidig betegnes
Klimatilpasningsplan.

De nederste fire punkter (ud af seks) i retningslinjen for klimatilpasning er identiske med de eksisterende retningslinjer i Kommuneplan 2013 vedr.
Overfladevand.

Retningslinjen vedr. en mindste gulvkote i kote 3,0 erstatter bestemmelsen i kommuneplanens generelle rammer vedr. mindste gulvkote i kote 2,5
(i Kommuneplanen benævnt "højvandsbyggelinje").

Brug de digitale kort!

Sandsynlighedskort
Værdikort
Risikokort

Retningslinjerne udgør et grundlag for kommunens administration af lovgivning inden for bl.a. planlægning, landzone, natur, miljø, byggesag, vej og
husdyr.
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Randers

Oversvømmelsestruede arealer

I Randers by fremstår særligt 5 områder fra kortlægningen med en særlig risiko. De 5 områder fremgår af denne figur.

Billede 1: Kortet viser risiko for oversvømmelse i år 2050. De 5 markerede områder (R1R5) i Randers by er særligt udsatte. De repræsenterer
områder hvor både sandsynligheden for oversvømmelse er høj og hvor relativt høje værdier samtidigt er til stede.

R1 omfatter området Randers by indenfor Ringboulevarden, benævnt Randers C.

R2 omfatter Vorup/Kristrup området, benævnt Randers S.

R3 omfatter Hornbæk/Helsted området, benævnt Randers V.

R4 omfatter Dronningborg området, benævnt Randers Ø.

R5 omfatter nordbyen uden for Ringboulevarden, benævnt Randers N.

Trusler

Truslerne for oversvømmelse og værditab i de 5 områder kommer fra flere sider:

I forbindelse med ekstraordinært højvande og stormflod (områderne R1, R2)
Ved kraftigt skybrud eller pludselig afsmeltning af store snemængder (områderne R1, R2, R3, R4, R5)
Opstigning af det øvre grundvand (områderne R1, R2)

I mange af de oversvømmelsestruede områder i byen er der risiko for tab af store værdier, når oversvømmelsen rammer. De områder, hvor såvel
sandsynligheden for oversvømmelse og høje værdier er til stede, er markerede (R1 til R5). Markeringerne angiver samtidig de områder, hvor en
beskyttelsesindsats imod oversvømmelse vil have størst effekt med hensyn til at undgå store værditab.

Oversvømmelse fra Randers Fjord og Gudenåens udløb

I områderne Randers C (R1) og Randers S (R2)  specielt hvor disse to områder overlapper hinanden, i området omkring havnen og Randers Bro 
er der både risiko for oversvømmelse fra fjorden, fra nedbør og fra opstigende grundvand. Det samme område kendetegnes ved, at der her findes
høje værdier, som kan gå tabt.

På grund af klimaforandringerne vil truslen fra en stigende vandstand blive større og større som årene går, og risikoen for oversvømmelse med
efterfølgende tab af værdier vil vokse i takt med vandstandsstigningerne. Specielt fra midten af dette århundrede er sandsynligheden for
oversvømmelse i dette område blevet så stor, at det vil kræve en permanent løsning, hvis området skal beskyttelse imod indtrængende vand, selv
ved de almindelige stormflodshændelser, vi oplever hvert 10. år.

Oversvømmelse fra nedbør

Bymidten med den gamle middelalderby befinder sig i området Randers C (R1). Dette område er fælleskloakeret og bliver belastet af det
regnvand og spildevand, der kommer fra nord. Ved skybrud er der risiko for oversvømmelse med spildevandsforurenet regnvand specielt i dette
område. Der er ikke kapacitet i kloaksystemet i bymidten til alt det vand, der kommer fra nordbyen. Kloakvandet vil derfor stuve op på overfladen
gennem kloakdæksler og afløb i kældre ved et kraftigt skybrud.
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Områderne Randers S (R2), Randers V (R3), Randers Ø (R4) og Randers N (R5) er delvist separatkloakerede. Randers Spildevand er i gang med
at separatkloakere områderne, hvorved de hygiejniske forhold ved overløb bliver væsentligt forbedret.

Oversvømmelse fra opstigende grundvand

Opstigende grundvand må forventes at medføre problemer med afvanding i lavtliggende områder. I Randers by kan en stigende grundvandsstand
medføre et øget behov for afværgeforanstaltninger i form af omfangsdræn og pumper for at sikre bygninger og infrastruktur.

Handlingsplan:

Se handlingsplan for Randers her.
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Fjorde og vandløb

Oversvømmelse fra fjord

I Randers kan oversvømmelser fra fjorden give problemer for beboelse og virksomheder i områderne Randers C (R1) og Randers S (R2). Især
langs med Havnen, Toldbodgade og de nært beliggende gader, Tørvebryggen, Hvidemøllekvarteret og syd for fjorden især i området omkring
Mosevej og ved Kristrup Engvej.

Kolonihaver både syd og nord for fjorden og Gudenåen er truet af oversvømmelser fra stormflod, hvert 20. år i 2050, hvilket svarer til hvert 100. år i
dag.

Det er imidlertid ikke kun bygninger, der trues af oversvømmelser. Ifølge kortlægningen vil en række større og væsentlige infrastrukturanlæg som
motorvejsbroen, jernbanedæmningen og Randers Bro blive truet af vandmasserne ved en 20100 års stormflodshændelse i 2050. Der vil
formentlig ikke være passage for almindelig trafik over Gudenåen i nordsydgående retning under disse forhold, hvilket kan afstedkomme en
række betydende udfodringer for eksempel i forhold til beredskab.

Under de samme forhold i stormfloden, vil andre områder med stor sårbarhed og central betydning påkalde sig helt særlig opmærksomhed. Hvis
byens kraftvarmeværk sættes ud af spillet i en længere periode, vil det have uoverskuelige konsekvenser, da hele byen risikerer at være uden el og
varme i flere dage.

Risikoen for oversvømmelse af havnearealerne og dermed kraftvarmeværket er størst i efter og vinterhalvåret, i samme periode hvor byens
indbyggere har størst behov for varme og el fra værket. Begge dele kan risikere at blive lukket ned i en længere periode, hvis værkets generatorer
og brændselslagre oversvømmes. Hvis centralrenseanlægget sættes ud af drift, vil dette medføre store problemer med at kunne håndtere byens
spildevand med konsekvenser for mennesker og miljø.

Der er således ikke tvivl om at begge disse hotspots er af vital karakter for byen og bør sikres imod oversvømmelse. Samtidigt vil en forhøjelse
eller anden sikring imod oversvømmelse af Randers Bro, motorvejsbroen samt jernbanen være oplagt i forbindelse med at disse infrastrukturanlæg
skal moderniseres eller udbygges.

Truslen fra den permanent stigende havvandstand vil ske langsomt. I gennemsnit 1 cm pr. år. Det betyder, at vi har tid til at finde hensigtsmæssige
løsninger på en række af de udfordringer, der følger med vandstandsstigningerne. For eksempel når vi skal nybygge i kystnære områder eller
renovere større infrastrukturanlæg som Randers Bro, jernbanedæmning og motorvejsbro til de forhold som fremtiden byder.

Billede 1: Delkortet viser havvandstanden omkring havneområdet ved kote 1,8 m., hvilket svarer til en 20 års stormflodhændelse i 2050.

Oversvømmelseskortlægningen viser at flere områder ved nordkajen som er i kote ca. 1,5 m i flere tilfælde er udsat for oversvømmelse længe før
en 20 års stormflodshændelse i 2050 indtræffer.
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Billede 2: Delkortet viser havvandstanden omkring kolonihaveområdet Vasen, nord for Gudenåen ved kote 1,8 m., hvilket omtrentlig svarer til
en 20 års stormflodshændelse i 2050.

Oversvømmelseskortet viser, at kolonihaveområder langs med fjorden og Gudenåen i flere tilfælde er udsat for oversvømmelse længe før en 20 års
stormflodshændelse i 2050 indtræffer.

Oversvømmelse fra vandløb

Med udsigt til mere vand i fremtiden, vil afstrømningen i vandløbene i øges med op til 30 % i 2050.

Ved byer, der er truet af oversvømmelser fra vandløb, arbejdes der ofte med at forsinke den afstrømning af vand, der kommer fra oplandet til
vandløbet. Det kan for eksempel ske ved, at genskabe vandløbets naturlige snoede form og ophøre med at dræne omliggende arealer og skabe
vådområder. Sådanne indgreb har størst betydning i mindre vandløbsoplande, hvor der med relative beskedne arealanvendelser kan opnås store
reduktioner af vandføringen i vandløbene.

Vådområdeprojekter skaber merværdi idet de både giver mere og bedre natur, løser nogle af udfordringerne med håndtering af regnvand og i
nogle tilfælde også påvirker positivt udenfor den enkelte kommunes grænser.

Et oplagt regi at arbejde videre med sådanne tiltag er i Vand Oplands Styregruppen (VOS) for Gudenåen. Det er et samarbejdsforum, hvor der i
forvejen bliver arbejdet med vandplanen for Randers Fjord. Fremtidens store udfordringer med at håndtere de øgede vandmængder kræver
samarbejde på tværs af kommunegrænser med tiltag, der i højere grad har afsæt og basis i vandløbsoplande end i kommunegrænser. På denne
måde kan man sikre, at de midler, der bruges til at forhindre en oversvømmelse også bliver investeret, hvor det giver mest effekt for pengene.

Lokalt for Randers by giver det god mening at arbejde med de små vandløb, Svejstrupbæk, Ladegårdsbækken og Rismøllebækken som løber i
periferien af Randers. Randers Kommune vil undersøge muligheden for at benytte vådområder som værktøj til at mindske risikoen for
oversvømmelse i byen langs med disse vandløb.

Hotspots:

Betegnelsen "Hotspots" bruges her om de mest betydningsfulde infrastrukturanlæg eller tekniske installationer, kulturværdier eller lignende, som er
særligt sårbare, hvis de oversvømmes.

Fakta:

Etablering af vådområder vil lokalt tilbageholde vandet og afgive det langsomt. På den måde kan man tage toppen af de høje afstrømninger når
vandløbet skal passere ind igennem byen. Dermed formindskes risikoen for oversvømmelse.
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Nedbør

Håndtering af regnvand

Klimaændringerne betyder, at der er behov for håndtering af større mængder regnvand, så de store skybrud ikke giver anledning til skader af
betydning for miljø, sundhed og økonomi.

I dag er afledning af regnvand tilrettelagt, så det hurtigst muligt ledes til kloaksystemet og derfra videre til vandløb, søer og havet. Målet for
afledningen af spildevand og regnvand er, at kloaksystemet kan bortlede vand, der svarer til en 5 års regn for separatkloakerede områder og en 10
års regn for fælleskloakerede områder. Ved etablering af nye ledninger og ved udskiftning af gamle ledninger tages allerede i dag hensyn til den
forventede ændring i klimaet.

Tabel 1: Viser, at de områder, der er fælleskloakeret tillader, at afledningssystemet i gennemsnit hvert 10. år ikke kan håndtere en
regnhændelse, så der opstår oversvømmelse. For områder, der er separatkloakerede er serviceniveauet sat til hvert 5. år.

Det er ikke samfundsøkonomisk rentabelt at udbygge kloaksystemerne, så de kan håndtere meget store vandmængder. Derfor er der fastlagt et
serviceniveau for, hvad kloaksystemet skal kunne håndtere. Vandmængder over dette serviceniveau kaldes i det efterfølgende for ekstreme
hændelser. Det er således nødvendigt, at se på alternative løsningsmuligheder til den traditionelle regnvandshåndtering i rørledninger. Fremover
skal vi i højere grad håndtere vandet, hvor det falder, ved nedsivning, fordampning, midlertidig opmagasinering mv. Der er desuden behov for et
beredskab, som træder i kraft ved særligt store nedbørsituationer, hvor der er for risiko for store værdier og infrastruktur bliver oversvømmet, når
det fastlagte serviceniveau overskrides.

Ved de store regnhændelser, større end hhv. en 5 års regn for separatkloakerede områder og en 10 års regn for fælleskloakerede områder, er der
ikke plads i kloaksystemet. Derfor begynder regnvandet at løbe på overfladen og søger mod de naturlige lavninger i terrænet. Spørgsmålet er, hvor
vandet løber hen, og hvor højt vandet vil stå i de laveste områder, og hvor meget skade det forvolder.

Kloakkens dimensioner og kapacitet

Fælleskloakkerede områder

Den daglige håndtering af regnvand fra veje og tage i hovedparten af byerne er kloakforsyningens ansvar. Dette sker i det meste af den indre by i
Randers, i fællesledninger, altså ledninger hvortil der ledes både regnvand og husholdningsspildevand. Ledningerne er i mange tilfælde etableret
for mange år siden og dimensioneret ud fra andre kriterier, end der gælder i dag.

I de fælleskloakerede områder, er der indbyggede overløb, der leder det spildevand/regnvand, der ikke er plads til i kloakken, ud i vandløb, søer
eller havn. En konsekvens af de øgede regnmængder er, at overløbsbygværkerne på kloakkerne oftere vil komme i brug. Derfor vil der blive ledt
endnu større mængder urenset spildevand ud i bl.a. naturen, end det sker i dag, såfremt kloaksystemet består uændret.

Det vand der ikke er plads til i kloakkerne, og som ikke bliver bortledt via overløbsbygværker, ender i kældre, haver, huse, vejarealer mv.
Som helhed skal kloakkerne leve op til nutidens krav om, at der maksimalt må løbe kloakvand på jordoverfladen én gang hvert tiende år (10 års
hændelse). Når det sker, vil kloakvandet søge mod lavereliggende områder.

Separatkloakkerede områder

I separatkloakerede områder, er kloakken delt i to. Den ene del afleder regnvand, og den anden afleder spildevand. I de separatkloakkerede
områder bliver opstuvning af regnvand fra kloakken derfor ikke blandet med spildevand. I praksis vil det betyde, at der aldrig løber spildevand på
overfladen og derfor er serviceniveauet for regnvandsledningen, at der må løbe regnvand på overfladen én gang hvert 5 år (5 års hændelse).

Normalt har kloaksystemer en levetid på mellem 50 og 100 år. Derfor er det allerede nu nødvendigt at tage højde for klimaændringerne om 100 år.
Når de kraftige regnskyl bliver hyppigere i fremtiden, er det nødvendigt at udvide kloakkerne eller reducere mængden af spildevand, der bliver ledt
til kloakken. Det skal gøres for at fastholde kloakforsyningens servicemål.

Beregning af konsekvenser ved ekstrem regn

For at kunne vurdere konsekvenserne af det ændrede klima i form af oftere og mere regn er det  ved hjælp af avancerede hydrauliske modeller 
undersøgt, hvor regnvandet vil strømme på overfladen, og hvor vandet vil samles. Beskrivelsen af modellerne fremgår af COWIs tekniske rapport.

Oversvømmelser fra skybrud i byerne i år 2050

Byerne er særligt følsomme for skybrud, og der er brug for både at tænke i her og nu beredskab og på mere langsigtede løsninger.

Fremtidens vejrudsigt lover mere nedbør, og vi kan derfor forvente mere skybrud med mere regnvand end vi kender det i dag. Nedenstående
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skema illustrerer, hvor meget intensiteten i millimeter nedbør ændrer sig for "samme" regnhændelse, hvis denne har en varighed på 4 timer.

Tabel 2: Kilde: "Skabelon til klimatilpasningsplan", Region Midtjylland, 2013

Billede 1: Oversvømmelseskort for en regnhændelse med en gentagelsesperiode på 10 år udført på den fælleskloakerede del af Randers By.
Kortet viser udbredelsen af oversvømmelse ved en 10 års regnhændelse i år 2050.

De simulerede oversvømmelser viser, at der i områderne Randers C (R1), Randers S (R2), og i Randers Ø (R5) findes flere steder, hvor
serviceniveauet ikke kan overholdes i 2050.

Ved en 10 års regnhændelse i 2050 sker oversvømmelse på terræn på op til 10 cm, i enkelte områder sker der en oversvømmelse op over 30 cm.
Områderne er i dag fælleskloakeret og kloakkerne er oprindelig dimensioneret til af kunne håndtere en 10 års regnhændelse. Men da det er
mange år siden, at kloaksystemet blev etableret, er der ikke taget højde for klimaforandringerne. Det betyder, at kloakkerne visse steder i de
fælleskloakerede områder, udfordres i forhold til at kunne leve op til serviceniveauet.

I forhold til en 50 års og en 100 års regnhændelse i 2050, ses at oversvømmelser i takt med de øgede vandmængder bliver større i udbredelse. I
forhold til de områder, hvor der er mere end 10 cm vand på terræn bliver disse ligeledes større. Se det på kort her.

Det kan på grundlag af kortlægningen for den fælleskloakerede del konkluderes at:

Ved ekstreme hændelser, vil der kunne opstå oversvømmelser på terræn i de fælleskloakerede områder i områderne Randers C (R1),
Randers S (R2) og Randers Ø (R5).
Beregningerne viser primært oversvømmelser på veje med op til 10 cm vand, som ledes mod lavereliggende arealer. Der, hvor vandet
samles, kan der opstå større oversvømmelser med vanddybder på over 0,3 m. De berørte områder er dog begrænsede.
Når kloaksystemet renoveres og klimatilpasses vil oversvømmelserne kunne reduceres.

Desuden skal der tages hensyn til tøbrudssituationer, hvor vejret pludselig skifter, jorden er frossen, og vandet løber af på overfladen. I disse
situationer, sker der ingen infiltration af vandet gennem jorden og den smeltede sne søger derfor ligeledes mod lavere liggende områder og i
regnvandsbrønde mv. Det vand som opstår i forbindelse med pludselige tøbrudssituationer, kan sammenlignes med et skybrud og have de
samme konsekvenser med oversvømmelser.

Definition af ord:

Fælleskloakering:

Her samles regnvand fra tage og belægninger med spildevand fra toilet, bad og køkken i samme ledning.

Separatkloakering:

Her løber regnvand fra tage og belægninger i en ledning og spildevand fra køkken, bad og toilet i en anden ledning. Regnvand og spildevand er
således separeret i 2 forskellige ledninger.

Overløbsbygværker:

Bygværker, hvor der kan aflastes opblandet regn og spildevand enten til et bassin, et andet bygværk, i kloaksystemet eller til en recipient.
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Skybrud:

Regnvejr, hvor der på kort tid falder store mængder nedbør.

Nyttige links:

Kortlægning af oversvømmelsestruede arealer, Teknisk rappport udarbejdet af COWI, nov. 2013.
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Opstigende grundvand

Grundvandsforholdene giver normalt ikke pludselige oversvømmelser, som det opleves ved ekstreme regnhændelser, vandløbsoversvømmelser
og stormflod.

Grundvandsændringer kan have betydning for bygninger, tekniske anlæg m.m. Mange infrastrukturanlæg som veje, jernbaner mm, er
dimensioneret til en bæreevne ud fra et givet niveau for grundvandsspejlet, hvis dette ændres, ændres betingelserne for dimensioneringen og dette
kan have stor betydning.

Ændrede grundvandsforhold vil ofte komme langsomt over en årrække. Det må forventes, at det er muligt gradvist at tilpasse sig ændrede forhold
eksempelvis ved dræning, samt ved tilpasning til et stigende grundvandsspejl ved eksempelvis flytning af anlæg, transformatorstationer m.m.

De ændrede grundvandsforhold er således ikke medtaget i risikovurderingen.

Nyttige links:

Fremtidens grundvand, se kort og datamateriale her.
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Øvrige byer

Oversvømmelsestruede arealer

Risikokortlægningen peger på 12 småbyer med risiko for tab af værdier ved oversvømmelse. De 12 byer fremgår af nedenstående risikokort.

Truslerne for oversvømmelse og værditab i de 12 områder kommer fra tre mulige kilder til oversvømmelse

Fra Randers Fjord (højvande ved stormflod)
Fra vandløb (vandløb, der løber over sine bredder, fx på grund af pludselig tøvejr, meget regn i en periode mv.)
Fra nedbør (ved skybrud, fx hvor kloakkerne løber over)

De områder, der er truet af oversvømmelse fra fjorden er Udbyhøj (B11) og Uggelhuse (B8).
De områder, der er truet af oversvømmelse fra vandløb er byerne Langå (B3), Spentrup (B5) og Øster Tørslev (B10).
De områder, der er truet af oversvømmelse fra nedbørshændelser er Asferg (B1); Øster Bjerregrav (B2); Haslund (B4); Spentrup (B5); Harridslev
(B6); Hald (B7); Gjerlev (B9) og Øster Tørslev (B10).

Handlingsplan:

Handlingsplan for de øvrige byer.
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Fjorde og vandløb

Fjord

Truslen om oversvømmelse fra fjorden er i sagens natur kun relevant at se på hos de kystnære og lavtliggende byer.
Det er især Udbyhøj, Uggelhuse samt Randers by, som er truet af oversvømmelse fra havet.

I forbindelse med kortlægningen er der lavet beregninger af oversvømmelsesudbredelsen ved en 20 års hændelse i 2050. Herunder ses området
ved Udbyhøj. Ifølge kortdata ser det ud som om vandet trænger ind over digerne ved omkring 1,8 m. Dermed er hele Udbyhøj udsat for
oversvømmelse ved en vandstand over 1,8 m, hvilket vil ske i gennemsnit hvert 20. år fra 2050.

Billede 1: Kortet viser Udbyhøj ved en havvandstand på 1,8 meter svarende til en 20 års hændelse i 2050.

Længere inde på fjordens sydside befinder byen Uggelhuse sig.

Ved en 20 års stormflodshændelse i 2050 vil en mindre del af Uggelhuse blive påvirket af en direkte oversvømmelse. Overfor Uggelhuse på
fjordens nordlige side findes der et mindre sommerhusområde. Dette område er beliggende helt ud til fjorden, og flere af husene er tilpasset
stormflod ved eksempelvis at være bygget på pontoner fæstet til pæle, således at husene kan bevæge sig opad med en stigende vandstand.
Andre huse er klodset op, men risikere at blive oversvømmet ved selv mindre stormflodshændelser. Bag husene ligger et dige ind imod et
pumpelag. En analyse af digehøjden viser, at vandet begynder at trænge ind over diget allerede ved 1,21,3 meters højde. Sommerhusområdet vil
således befinde sig i en situation, hvor borgere og beredskabet m.m. vil være isoleret fra at kunne komme fra eller til området når vandstanden i
fjorden når en vandstandsstigning på 1,21,3 meter over daglig vande.

Billede 2: Kortet viser Uggelhuse samt sommerhusområdet nord for fjorden ved en havvandstand på 1,8 meter svarende til en 20 års
hændelse i 2050.

Hvad kan der gøres for at beskytte Udbyhøj, Uggelhuse og sommerhusområdet?

Foranstaltninger imod oversvømmelsestruslen vil eksempelvis være gennem beskyttelse med nye diger og forhøjelse af eksisterende diger i
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Udbyhøj og eventuelt i Uggelhuse. Sommerhusområdet, der ligger på fjordsiden af digerne kan ikke beskyttes ved hjælp af diger.

Mere radikale løsninger kunne være etablering af én eller to sluser i Randers Fjord.

Vandløb

Ved at sammenholde værdikortet med et oversvømmelseskort, der viser udbredelsen af oversvømmelser ved 1 meters vandstandsstigning i
vandløbene, viser kortlægningen, at der er tre mindre byområder i det åbne land, der kan blive berørt af oversvømmelse. Det drejer sig om mindre
områder i byerne Langå, Øster Tørslev og Spentrup, der alle er udsat i tilfælde af, at vandet i vandløbet stiger op til 1 meter. Kortlægningen viser
imidlertid også, at der ikke umiddelbart er store ejendomsværdier truet i disse områder.

For Øster Tørslev og Spentrups vedkommende er det kommunens vurdering, at en vandstandsstigning på 1 meter er et meget usandsynligt
scenarie. Risikoen for en vandstandsstigning på op til 1 meter i de mindre vandløb, er ikke stor. Lokalt er det topografien omkring vandløbet,
oplandets størrelse, dræn, grøfter og rør, vandløbets fald og oplandets udnyttelse m.m., som er afgørende for hvor meget en bestemt
nedbørshændelse vil medføre af vandstandsstigning. I en situation med et skybrud eller langvarigt nedbør i vandløbets opland, kan vandstanden i
vandløbene stige meget hurtigt.

For Langå´s vedkommende så er en vandstandsstigning på 1 meter ikke så urealistisk i og med at den permanente havvandstansstigning påvirker
vandstanden i Gudenåen helt op til Langå, lægger man hertil en stigende vandstand fra vandløbet pga. øget nedbør kan de lavtliggende områder i
Langå være i farezonen i situationer med ekstrem nedbør.

Billede 3: Kortet viser 1 meter vandløbsstigning ved Langå.

Tekniske rapport:

Kystdirektoratets metoderapport, oversvømmelsestruede områder.
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Nedbør

Nedbør

I de 12 udpegede områder, skal der ske en klimatilpasning af kloaksystemet. Det betyder, at byerne skal separatkloakeres. Undtaget er
Uggelhuse (B8), Udbyhøj (B11) og Langå (B3), hvor der allerede er separatkloakeret.

I takt med at byerne bliver separatkloakeret, ændrer de serviceniveau. Det betyder, at byer med separatkloakering kan aflede vand fra de
nedbørshændelser, vi normalt ser indenfor en femårig periode.

I de fælleskloakerede områder er kravene skærpede til, at kunne aflede vandet fra hændelser vi normalt forventer indenfor en tiårig periode.
Skærpelsen skyldes, at den forurening, der kommer når fælleskloakerede områder oversvømmer, er langt mere alvorlig end fra de
separatkloakerede områder.

I separatkloakerede byer vil vi derfor oftere opleve regnvand på terræn, og det skal derfor vurderes, om der kan foretages yderligere tiltag for at
bortlede regnvandet til grøfter, små vandløb eller til lavninger.
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Opstigende grundvand

Grundvandsforholdene giver normalt ikke pludselige oversvømmelser, som det opleves ved for eksempel skybrud, vandløbsoversvømmelser og
stormflod.

I byer kan grundvandsændringer have betydning for bygninger m.m. Mange infrastrukturanlæg som veje, jernbaner m.m. er dimensioneret til en
bæreevne ud fra et givet niveau for grundvandsspejlet, hvis dette ændres, ændres betingelserne for dimensioneringen, og dette kan have stor
betydning.

Ændrede grundvandsforhold vil primært have betydning over længere tidsperioder, og det må forventes, at det er muligt gradvist at tilpasse sig
ændrede forhold, eksempelvis ved dræning.

De ændrede grundvandsforhold er således ikke medtaget i risikovurderingen.

Nyttige links:

Fremtidens grundvand, se kort og datamateriale her.
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http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand.aspx


Det åbne land

Oversvømmelsestruede arealer

I det åbne land er der udpeget 5 risikoområder (L1L5). Udpegningen skyldes først og fremmest den relativt store sandsynlighed for
oversvømmelse, da værdierne i det åbne land er begrænsede. I takt med at vandstanden i havet stiger, øges sandsynligheden for oversvømmelse
af områderne.

Området L1 omfatter lavt beliggende arealer i den nordøstligste del af kommunen

Området L2 omfatter de ydre dele af Randers Fjord

Området L3 omfatter de indre dele af Randers Fjord

Området L4 omfatter arealer langs Gudenå

Området L5 omfatter arealer langs Nørreå

I fremtiden vil det være en afvejning af omkostningerne ved at forhøje eksisterende diger og sandsynligheden for oversvømmelse, der afgør hvilke
tiltag, der har den største omkostningseffektivitet. Det vil være muligt at ekstensivere anvendelsen af store dele af de truede arealer og acceptere
periodiske oversvømmelser. Herved vil områderne kunne videreudvikles som naturområder.

De mulige tiltag, der kan iværksættes for at reducere risikoen fra den stigende vandstand og stormflod er beskyttelse med diger, evt. sluse i fjorden
eller en ekstensivering af områdernes anvendelse.

Handlingsplan:

Handlingsplan for det åbne land.
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http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/download/handlingsskema___aabent_land_1511_lbj.pdf


Fjorde og vandløb
I det åbne land viser kortlægningen, at oversvømmelserne primært forekommer langs med fjordene og ved de store vandløb. Det er arealer ved
Mariager Fjord, Randers Fjord, langs med Gudenådalen samt Nørreådalen, der er mest udsatte for oversvømmelser, og den vigtigste årsag hertil
er den stigende havvandstand i kombination med stormflod.

Billede 1: Kortet viser Nørrådalen og Gudenådalen ved en havvandstand på 1,8 meter svarende til en 20 års hændelse i 2050.

Som det fremgår af kortet vil en stigende havvandstand påvirke langt væk fra havet, i Nørreå er der således påvirkning herfra helt op til Ålum.

Som det fremgår af kortet vil de vandløbsnære arealer i stigende grad blive udsat for oversvømmelse grundet havvandsstigning og
højvandshændelser. Det vil i årene frem imod 2050 og derefter afstedkomme spørgsmål omkring den fremtidige anvendelse af disse områder.
De øgede nedbørsmængder frem imod 2050 og senere vil især have betydning for de vandløbsnære arealer langs mange af kommunens mindre
vandløb. Fra omkring 2050 vil ekstra nedbør øge afstrømningen i vandløbene med op til en faktor 1,3. Det vil sige, at mængden af vand, der
transporteres i vandløbene vil stige med op til 30 %. Samtidig vil det betyde, at lavtliggende arealer langs vandløbene vil blive vådere. Hvad det
lokalt vil medføre af vandstandsstigning i vandløb og dannelse af nye våde engarealer, vil kræve en mere detaljeret beregning baseret på
vandløbets profil og det omkringliggende lands topografi.

Ansvar for vandløb

Alle offentlige vandløb, der vedligeholdes af kommunen, har et vandløbsregulativ. Vandløbsregulativet regulerer blandt andet plejen af vandløbet, så
den både sikrer en god økologisk tilstand i vandløbet og en tilstrækkelig afstrømning. Graden af afstrømning medvirker til at opretholde den sunde
økologiske tilstand i vandløbet, men skal samtidig også sikre at regn og overfladevand bliver ledt væk fra området. tekstboks

Landbrugsjord under vand

Markdræn sikrer, at regnvand føres væk fra markerne til nærmeste vandløb. Mange af landbrugsjorderne langs med fjorden drænes, og
efterfølgende bortpumpning af vandet er en forudsætning for at opretholde markdriften.
Der er ikke noget øvre loft for, hvor meget vand, der må afledes fra landbrugsjorde, og landbruget kan ikke pålægges at tilbageholde regnvandet
på egne jorde. Til gengæld har kommunen heller ikke ansvar for at vandløbene kan lede ubegrænsede mængder af nedbør væk.
Vedvarende nedbør i en længere periode eller pludselige skybrud forårsager ofte, at vandløbene ikke har tilstrækkelig kapacitet til at lede vandet
hurtigt nok væk.
Randers Kommune vurderer, at det er urealistisk at ændre alle vandløbsregulativerne, så de er tilpasset ekstreme hændelser. Derimod er
kommunen indstillet på en aktiv dialog med landbruget om at finde lokale løsninger, som kan imødegå problemer med oversvømmelse.
Afhængig af de lokale forhold kan dobbeltprofiler på vandløb, hvor vandløbet i en ekstrem situation er "designet" til ekstra vandføring, være en
mulighed. En anden løsning er opstuvning i naturlige lavninger, hvor det opmagasinerede vand eventuelt kan komme til gavn i tørre perioder.

Billede 2: Dobbeltprofileret vandløb

Figuren viser et vandløb hvor brinken er gravet væk i den ene side, så vandløbet i situationer med megen vand kan stige og oversvømme det lave
område til højre i skitsen, der er lavet et dobbeltprofil i vandløbet.
Løsninger skal tænkes sammen med forekomsten af beskyttet natur, kommunens vand og naturhandleplaner, hvor det ventes at næste generation
af planer vil have klimatilpasning med som et nyt parameter.

Særlige udfordringer langs med fjorden, Gudenå og Nørreå

Den stigning af havvandstanden, vi vil se næste 50 til 100 år, giver særlige udfordringer for landbrugsarealer langs med Randers Fjord, Gudenå og
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Nørreå.
Det er ikke den øgede vandstand fra nedbør, som udgør et stort problem.
Den kortlægning, der viser hvad der sker når havvandstanden stiger, tydeliggør, at det hovedsageligt er effekten af den stigende havvandstand, der
vil give problemer for driften af de lavtliggende jorder langs fjorden, Gudenå og Nørreå.
Hvor der i dag er inddigede områder, vil digerne skulle forhøjes for at forhindre en oversvømmelse af produktionsarealer. Ved en havvandstand på
ca. 1,8 m (hvilket svarer til en 20 års stormflodshændelse i 2050) vil store arealer inddiget landbrugsjord langs med fjorden samt i baglandet til
fjorden være udsat for oversvømmelse af havvand. Konkret vil det betyde at store arealer af særligt værdifuld landbrugsjord i den nordøstlige del af
kommunen lægges under vand.

Billede 3: Kortet viser store inddigede landbrugs områder i den nord østlige del af Randers kommune ved en havvandstand på 1,8 meter
svarende til en 20 års hændelse i 2050.

På ikke inddigede landbrugsjorder vil konsekvenserne af den stigende vandstand i fjorden og langs med Gudenå og Nørreå være en dårligere
dræning. Vandet vil stå i længere tid på marken, og drænene vil ikke have en effekt. For en række af disse jorde, må landmændene formentlig
indse at det ikke længere er muligt at opretholde den hidtidige landbrugsmæssige drift. På de jorde skal der tænkes nyt. Markerne her skal enten
have en anden anvendelse, der tåler vandet, eller helt opgives til landbrugsmæssig anvendelse.
I 2050 vil en 20 års stormflodshændelse give en vandstand på ca. 1,8 m. Det vil medføre, at store dele af Nørreådalen helt op til Ålum vil være sat
under vand. Det samme gælder for dele af Gudenådalen op til Langå. Oversvømmelserne i Gudenådalen vil dog være af mindre udbredelse
grundet den mere stejle topografi i denne dal.
I det åbne land er det ikke kun landbrugsjorder og naturområder, der vil komme under pres fra den stigende vandstand. Kortlægningen afslører, at
også enkelte tekniske anlæg samt enkeltbeliggende ejendomme, vil være udsatte for oversvømmelse ved en 20 års hændelse i 2050.
Herunder ses området ved Fladbro kro med selve kroen og speedway banen. Fladbro Kro har været kro siden det 17. århundrede og er således
en betydende kulturhistorisk bygning som vil blive truet af oversvømmelse.
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Billede 4: Kortet viser området ved Fladbro kro ved en havvandstand på 1,8 meter svarende til en 20 års hændelse i 2050.

Nye vådområder

Hvor landbrugsjorde er særligt udsatte for oversvømmelse kan det nogle steder give mening at konvertere arealerne til vådområder. Ved en
sammentænkning af vandplaner og oversvømmelsestruede områder langs med vores vandløb, opnår man en synenergi mellem klimatilpasning og
beskyttelse af landbrugsjorden.
Vådområderne kan aflaste vandløb nedstrøms og kan udformes, så de er fleksible overfor varierende vandmængder. Vådområder bør endvidere
indgå som et positivt element i kommunens grønne net af rekreative og natur områder.

Sårbar natur Strandenge og Rigkær

Hvor godt skal vi beskytte naturen imod naturen? Denne problemstilling bliver aktuel i forhold til at sikre sårbar og sjælden tør natur mod
oversvømmelser. Der findes arealer i kommunen, hvor der bliver behov for en særlig indsats for at undgå, at arealerne kommer til at stå under
vand.
Rigkær langs med vandløb og strandenge langs fjorden er naturtyper med særlige leveforhold for dyr og planter, som fordrer særlig
opmærksomhed, hvis ikke biodiversiteten skal forringes. Rigkær er en sjælden naturtype, der har etableret sig, hvor der forekommer tilstrømning af
kalkholdig, næringsfattig grundvand. Med havvandsstandsstigninger vil hovedparten af kommunens strandenge gå tabt. Strandengen vil de fleste
steder ikke kunne "rykke" med indenlands, da en meget stor del af området bagved strandengene er inddiget eller gammel stenalder kystskrænt.
En stor del af strandengene i Randers kommune vil derfor forsvinde i takt med den stigende havvandstand.
I Natura 2000 planen for Ålborg Bugt, Mariager og Randers Fjord er strandengene nævnt som særlig beskyttet biotop i udpegningsgrundlaget, og
der er målsætninger i planen om, at det areal strandengene udgør, ikke må formindskes i området. Læs mere i Natura 2000planen i boksen til
højre.
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Billede 5: Kortet viser en permanent havvandstandsstigning på 0,9 m svarende til den situation vi vil have omkring år 2100.

Det fremgår tydeligt af kortet, at det nuværende areal med strandeng er total oversvømmet. Strandengen som naturtype vil således være forsvundet
fra området til denne tid. Det er ikke umiddelbart muligt at se løsninger på, at forhindre denne tilbagegang af strandengsbiotopen.

Havvandstanden vil også påvirke en række af kommunens rigkær langs med Gudenåen og Nørreåen.
Rigkær er en sjælden naturtype, der har etableret sig, hvor der forekommer tilstrømning af egnet grundvand.
Det må formodes, at naturtypen langsomt vil forsvinde i takt med, at den enkelte lokalitet bliver mere og mere påvirket af stigende vandstand fra
vandløbet.
I vandløb som Kastbjerg å, Skals å, hovedparten af Tvede å, Øster Tørslev å m.fl. vil der ikke være tale om påvirkninger fra den stigende
havvandstand på vandløbets vandføring, i disse vandløb vil det alene være det ændrede nedbørsmønster og den øgede afstrømning som kan
medføre en ændret vandstand. For nøjagtigt at kunne sige noget om ændringen af det enkelte vandløbs afstrømningsmønster ved disse vandløb,
hvor den stigende havvandstand ingen påvirkning har, vil det være nødvendigt med detaljerede beregninger af vandløbets profil sammenholdt med
en højdemodel.

Overfladevand  øget udvaskning af fosfor

En anden trussel fra den permanent stigende havvandstand er oversvømmelsen af de næringsrige lavbundsjorder langs med fjorden og
vandløbene. Mange af disse lavbundsjorder har et stort indhold af fosfor, i takt med den permanent stigende havvandstand samt en stigende
grundvandsstand vil en stor del af disse jorde skifte fra en aerob (ilt tilstede) tilstand til en anaerob (ilt fraværende) tilstand. Dette skifte i jordens
iltningsstadie vil medføre, at den fosfor der er bundet i jorden under de nuværende forhold, vil løsne sig og udvaskes fra jorden.
I vandplanerne er fosfor anført som værende et problem for Randers og Mariager fjord. Den permanent stigende havvandstand vil således medføre
en ukendt udvaskning af fosfor fra oversvømmede lavbundsjorder. Det vil medføre, at en række af de tiltag, der foretages i vandplanerne for netop
at nedbringe fosfor, modvirkes af den øgede udledning.
Randers Kommune forventer at Staten i de kommende vandplaner indarbejder disse problemstillinger.
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Billede 6: Kortet viser eksempel på risikoområde for fosfor udvaskning i Nørreådalen, det viser overlap mellem lavbundsområder og områder
der vil være permanent vanddækkede i år 2100.

Ingen servicemål i det åbne land

Klimatilpasningsplanen ønsker ikke at fastlægge en grænse for, hvor ofte oversvømmelser skal kunne tåles i det åbne land. Dette skyldes ikke
mindst, at det er vanskeligt at regulere tilstrømningen fra oplandet, hvilket giver begrænsede virkemidler at handle med.
Oversvømmelser i det åbne land må derfor som hovedregel anses som et "naturligt" fænomen, og arealanvendelsen må indordne sig truslen for
oversvømmelse.

Nyttige links:

Natura 2000 planen.
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http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/001_125/14_Aalborg_Bugt.htm


Nedbør

Oversvømmelser fra regn i det åbne land

Kortlægning af oversvømmelser årsaget af nedbør er udført ved anvendelse af Skybrudskortet. Hvorvidt et skybrud vil give anledning til
oversvømmelser på terræn afhænger af en række lokale forhold såsom intensiteten af nedbøren, jordbundens beskaffenhed, terræn hældningen og
arealanvendelse med mere.

De arealer der er truet af oversvømmelse fra nedbør i det åbne land, er ofte allerede kendte, da disse typisk vil stå vandmættede om foråret i
forbindelse med tø og forårsafstrømningen.

Kortlægningen af oversvømmelser forårsaget af nedbør i det åbne land viser, at dette problem er af væsentlig mindre betydning end de
følgevirkninger som havvandsstigninger vil få i form af oversvømmelser ved stormfloder og mere permanent vandmættet jord på grund af
opstigende grundvand. Lokalt kan oversvømmelserne sagtens vise sig at have endda alvorlige konsekvenser.

Skybrudskortet kan anvendes til at lokalisere potentielle oversvømmelser for en 50 års og 100 års skybrudshændelse i det åbne land.

Billede 1: Kortet viser et udsnit af skybrudskortet i det åbne land i år 2050, og hvor der er risiko for vand ved hhv. en 50 års (sennepsgul) og 100
års (blå) skybrudshændelse. Desuden er strømningsvejene for vandet vist i kortet.

Fakta:

Skybrudskortet viser, hvor der vil samle sig regnvand i lavninger ved forskellige regnskyl, samt hvor dybt vandet vil stå ved det pågældende
regnskyl. Endvidere er det for disse regnskyl beregnet og vist på kort, hvilken vej regnvandet vil strømme mod disse lavninger. Dette giver overblik
over, hvor der vil ske oversvømmelse, hvor "slem" oversvømmelsen er og hvor hyppigt det vil ske.
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Opstigende grundvand

Grundvandsforholdene giver normalt ikke pludselige oversvømmelser, som det opleves ved skybrud, vandløbsoversvømmelser og stormflod.

I det åbne land vil det generelt stigende grundvandsspejl først og fremmest give problemer i de områder, der i forvejen har den højeste
grundvandsstand.

Det må forudses, at det stigende grundvandsspejl vil medføre problemer med afvanding i lavtliggende områder (lavninger, moser og ånære arealer
m.fl.). I nogle af de områder vil det formentlig ikke være muligt at øge dræningen med den konsekvens, at de må overgå til en mere ekstensiv
udnyttelse.

Langs med veje og anden infrastruktur i det åbne land, kan en stigende grundvandsstand medføre et øget behov for afværgeforanstaltninger i form
af omfangsdræn og evt. pumper.

Nyttige links:

Fremtidens grundvand, se kort og datamateriale her.
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http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand.aspx


Handlingsplan

Klimatilpasningsplanen munder ud i en handlingsplan. Handlingsplanen er opdelt ligesom klimatilpasningsplanen i Randers By, de øvrige byer og
det åbne land. Der er i handlingsplanen taget stilling til indenfor hvilken periode de forskellige områder skal analyseres og hvem der er ansvarlig for
arbejdet.

I områderne Randers:

Se handlingsplanen for Randers by her.

I de øvrige byer:

Se handlingsplanen for øvrige byer her.

I det åbne land:

Se handlingsplanen for det åbne land her.

Handlingsplan:

Se den samlede handlingsplan her.
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http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/download/handlingsskema_rev_1612_randers_by.pdf
http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/download/handlingsskema__pdf_1612_oevrige_byer.pdf
http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/download/handlingsskema_rev_1612_det_aabne_land.pdf
http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/download/handlingsskema_rev_1612_lbj.pdf


Miljøvurdering

Screeningfor miljøvurdering

Den 21. juli 2004 trådte bestemmelserne om miljøvurdering af planer og programmer i kraft. Lovens formål er at sikre et højt
miljøbeskyttelsesniveau og fremme bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis
gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Der er foretaget screening af klimatilpasningsplanen  kommuneplantillæg nr. 6 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer
(lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007 med senere ændringer.)
I screeningen er det vurderet, hvorvidt planen har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab,
flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv..

Konklusion  ikke egentlig miljørapport

Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om
miljøvurdering. De forventede øgede regnmængder og havvandsstigninger giver naturligvis i sig selv en væsentlig indvirkning på miljøet, og man
kan også tænke sig at forskellige former for klimatilpasning (fx forhøjelse af diger eller etablering af sluser i fjorden) engang i fremtiden kan give
ganske væsentlige miljøpåvirkninger.
Klimatilpasningsplan  Kommuneplantillæg nr. 6 er, i sig selv, dog primært et forsøg på at skabe en kortlægning og et overblik over den udfordring,
kommunen står overfor. De konkrete handlinger, som evt. kunne tænkes at have væsentlig indflydelse på miljøet, vil først blive fastlagt i den
efterfølgende planlægning, eksempelvis i form af lokalplaner, spildevandsplaner mv.

Klageadgang

På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af klimatilpasningsplanen. Byrådets
beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Denne beslutning kan påklages til Natur og
Miljøklagenævnet med en klagefrist på 4 uger fra forslaget til planen er offentliggjort.

Nyttige links:

Her kan du se Randers Kommunes miljøvurdering. Det er en samlet vurdering af, hvorvidt klimatilpasningsplanen kan få indvirkning på miljøet.

Screening for miljøvurdering

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer

Klagevejledning
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http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/download/screening_for_miljoevurdering__klimatilpasningsplan__kommuneplantillaeg_nr__6.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144075
http://randers-sp.cowi.webhouse.dk/download/klagevejledning_planloven.pdf


Hvad kan du selv gøre?

Sikring af kældre og private ejendomme

Sikring af egen ejendom, skal ske på privat initiativ. Kommunen kan ikke sikre alle ejendomme mod de store regnmængder der kommer både nu
og i fremtiden. Som borger kan du gøre mange ting selv for at regnvand og kloakvand ikke løber ind i dit hus eller kældre. De fleste ting kan du selv
udføre, eller få udført for mindre beløb, så du ikke risikerer, at dine ejendele bliver ødelagt.

Hvis du allerede har konstateret problemer med oversvømmelse af kælderen, vil det være gavnligt at få lavet et klimatjek på din ejendom. Det er
gratis, at få lavet klimatjek hos nogle firmaer, og ved enkelte forsikringsselskaber bliver din præmie sat ned, hvis de ting, der fremkommer ved
klimatjekket bliver efterkommet. Du kan evt. få installeret en højvandslukke i afløbet, få ændret terrænforholdene omkring huset, få lavet opkanter på
kældertrappe, lyskasser mv., alt efter hvad der bliver anbefalet ved klimatjekket. På www.klimatilpasning.dk kan du læse mere om, hvem der
tilbyder gratis klimatjek og meget mere.

Hvad kan du selv gøre:

Få lavet et klimatjek på dit hus/ejendom, så utætheder og mulige adgangsveje for vandet identificeres.
Spørg en kloakmester om du risikerer spildevand i kælderen gennem gulvafløb. Etablering af en højvandslukke/kontraventil vil stoppe et evt.
tilbageløb af spildevand til kælderafløbene. Dermed sikres, at der ikke kommer uhygiejnisk toiletvand ind i kælderen via gulvafløbet.
Sørg for at dit regnvand bliver ledt uden om kælderen. Dette gøres ved at sikre at terræn, terrasser, indkørsel mv. hælder væk fra huset og at
vandet kan komme videre væk derfra.
Sørg for at vinduer og døre i niveau med terræn eller under, er tætte, og at terrænet hælder væk fra disse.
Sørg for at der er opkant på trappeskakter og lyskasser, således at vandet ledes udenom disse.
Sikre at tagrender og nedløb er fri for skidt, blade, legetøj mv. Du skal også sikre dig, at tagrender og nedløb har den rigtige størrelse. Så
kan du også undgå fugtskader på dit hus.
Vær forberedt på skybrud og stormflod, fjern genstande der ikke kan tåle vand fra kælderen, og sæt tingene op på noget, så de ikke står
direkte på gulvet, med mindre det kan tåle vand. Hav sandsække parat til at sætte foran udvendige døre og kælder vinduer. Hav spande,
koste, skovle og klude klar til at opsamle vand der trænger ind.
Vær opmærksom på sne og snedriver. Når det tøer skal vandet kunne ledes væk fra huset, også selvom jorden er frossen.
Tjek din forsikring, om du tilstrækkeligt dækket.

Flere råd?

Sådan sikrer du dig, læs mere her.

Klik her for at finde flere råd på klimatilpasning.dk.
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http://www.klimatilpasning.dk/
http://www.randersspildevand.dk/klima/klimatilpasning---saadan-sikrer-du-dig/
http://www.klimatilpasning.dk/borger.aspx


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 
 
 
 

2 

 
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 
 
 

3 

 
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 
 

5 

 
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 
 
 
 
 
 

6 



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  

 
 
 

7 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
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 
 
 
 
 

9 

 
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. 

 
Kort eller mellemlangt 
sigt (2014-2020) 

 
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.  
 
Afsluttet i 2025 
 

 
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 

 



  

  

  

 

Screening for miljøvurdering 
Forslag til Klimatilpasningsplan – kommuneplantillæg nr. 6 

 

 

Miljø og teknik 
Plan 
Laksetorvet 
DK-8900 Randers C 
 
Telefon: 8915 1555 
 
hanne.jorvang@randers.dk 
www.randers.dk 

Sendt pr. mail til relevante myndigheder til udtalelse i perioden  

14.10.2013 - 01.11.2013 

… 

Høring af relevante myndigheder 
Randers Kommune og Randers Spildevand A/S er for tiden i gang med sammen at 
udarbejde forslag til en klimatilpasningsplan for Randers Kommune. Klimatilpasnings-
planen bliver en del af kommuneplan 2013, og får betegnelsen kommuneplantillæg nr. 
6. 
 
Klimatilpasningsplan – kommuneplantillæg nr. 6 omfatter hele Randers Kommunes 
areal. 

 

Randers Kommune har screenet den foreløbige udgave af planforslaget. Nærværende 

screening fremsendes hermed til alle relevante myndigheder og organisationer til ud-

talelse. Formålet er at få afklaret, om der findes yderligere viden hos andre myndighe-

der, som kan have indflydelse på Randers Kommunes afgørelse om, hvorvidt der er 

behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af planforslaget eller ej.  

 

Forvaltningens vurdering er, som det fremgår af nedenstående screening, at der efter-

følgende ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering. 

  

Høringen omhandler udelukkende Randers Kommunes beslutning om ikke at lave en 

egentlig miljøvurdering, og svar bedes kun omhandle dette.  

 

Frist for svar er fredag den 01.11.2013. 
 

Baggrund for screeningen 
Den 21. juli 2004 trådte bestemmelserne om ’Miljøvurdering af planer og programmer i 
kraft. Lovens formål er at fremme bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages 
miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirk-
ning på miljøet. 
 
Ovenstående planforslag er omfattet af Lov om miljøvurdering. Der er derfor foretaget 
en indledende vurdering i forhold til lovens bilag 3 og 4, samt en vurdering i forhold til 
en række miljøkategorier (se nedenfor).  
 
Formålet med nærværende screening er at afklare, om der efterfølgende skal udar-
bejdes en egentlig miljøvurdering eller ej. 
 
 

 



Screening af Klimatilpasningsplan – Kommuneplantillæg nr. 6 

 

Side 2 

 

Planforslaget går ud på 
Klimaet forandrer sig. Indenfor de næste hundrede år forventes et mere ekstremt vejr 
med kraftige storme, perioder med hedebølger, mere nedbør, voldsommere regn og 
højere vandstand i havet, åerne og søerne. Meget tyder på, at det er vandet, som 
bliver en særlig udfordring.  
 
Klimatilpasningsplanen for Randers Kommune vil med baggrund i Miljøministeriets 
vejledning og med forventninger om, at det især er vandet, der vil udfordre os, udeluk-
kende fokusere på temaet vand, specielt håndteringen af vand. Det betyder, at emner 
som vind, sol og varme ikke er taget med ud over disse emners indflydelse på forhold, 
der relaterer sig til vand. 
 
Klimatilpasningsplanen vil indeholde tre kortlægninger, som tilsammen skal vise et 
risikobillede. Risikobilledet defineres ved at vurdere en lang række data i detaljer. De 
væsentligste datagrundlag er oversvømmelseskort og et værdikortlægningskort. 
Med udgangspunkt i overlab i de to kort, er der udarbejdet et risikokort.  
 
På baggrund af risikokortet udpeges de områder, som skal have særligt fokus. Klima-
tilpasningsplanen anviser ikke, hvad der konkret skal ske af tiltag i de udpegede om-
råder. De konkrete handlinger vil skulle afklares efterfølgende, i samarbejde med rele-
vante interessenter. 
 
Klimatilpasningsplanen vil derudover indeholde generelle retningslinjer for den fremti-
dige håndtering af regnvand i hele Randers Kommune, bl.a. vedr. lokal nedsivning og 
forsinkelse af regnvand  

 
I de generelle rammer ændres gulvkote i stueetagen ved nybyggeri fra min. 2,5 meter 
til min. 3,0 meter. 
 
 
Tilpasning af planforslaget undervejs i processen  
Der har i foråret 2013 været afholdt en offentlig indledende idé- og debatfase, hvor 
alle har haft mulighed for at give input til det videre arbejde med planen. Det indkomne 
stof er efterfølgende indgået i arbejdet med planen. 
 
 
Konklusion 
Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 2. I 
screeningen er anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer, 
som en miljøvurdering jf. lovens § 1, stk. 2, skal omfatte. Skemaet fremgår på de 
næstfølgende sider.  
 
Ikke miljørapport  
Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig 
indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.  
 
De forventede øgede regnmængder og havvandsstigninger giver naturligvis i sig selv 
en væsentlig indvirkning på miljøet, og man kan også tænke sig at forskellige former 
for klimatilpasning (fx forhøjelse af diger eller etablering af sluser i fjorden) engang i 
fremtiden kan give ganske væsentlige miljøpåvirkninger.  
 
Klimatilpasningsplan – Kommuneplantillæg nr. 6 er, i sig selv, dog primært et forsøg 
på at skabe en kortlægning og et overblik over den udfordring, kommunen står over-
for. De konkrete handlinger, som evt. kunne tænkes at have væsentlig indflydelse på 
miljøet, vil først blive fastlagt i den efterfølgende planlægning, eksempelvis i form af 
lokalplaner, spildevandsplaner mv. 
 



Screening af Klimatilpasningsplan – Kommuneplantillæg nr. 6 
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Planforslagets navn: 

Klimatilpasningsplan – 
kommuneplantillæg nr. 6 

Dato: September/oktober 2013 

 
 
Udfyldt af: Plan/HJ 
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Checklisten har til formål at foretage en vurdering af, 
hvorvidt et planforslag har væsentlige miljømæssige 
konsekvenser.  

Miljøkonsekvenserne kan være både positive og negati-
ve, og der skal tages hensyn til både kortsigtede, langsig-
tede, direkte og indirekte effekter. 

Begrundelser/bemærkninger:
(Inkl. Initialer/afd./dato for kommentar)

By- og kulturmiljø & landskab 

Byarkitektonisk værdi 

F.eks. Bystruktur, Byprofil, Byafgræns-
ning, Visuel/æstetisk påvirkning, Særlige 
hensyn, sammenhænge mv. 

 

 X X  

Klimatilpasningsplanens retningslinjer omkring 
lokal nedsivning og forsinkelse af regnvand vil 
generelt set betyde flere regnvandsbassiner i 
kommunen. Regnvandsbassinerne kan, af-
hængig af udformning og lokale forhold og af 
øjnene der ser, både opleves som en positiv 
og en negativ indvirkning. (HJ/Plan/17. sept. 
2013) 

Landskabsarkitektonisk værdi 

F.eks. Værdifuldt landskab, Kystnærhed, 
Geologiske interesser, Terrænformer, 
Visuel påvirkning, større uforstyrrede 
landskaber,  

 

 X X  

Klimatilpasningsplanens retningslinjer omkring 
lokal nedsivning og forsinkelse af regnvand vil 
generelt set betyde flere regnvandsbassiner i 
kommunen. Regnvandsbassinerne kan, af-
hængig af udformning og lokale forhold og af 
øjnene der ser, både opleves som en positiv 
og en negativ indvirkning. (HJ/Plan/17. sept. 
2013) 

Kulturarv og arkæologiske for-
hold 

F.eks.: Værdifulde kulturmiljøer, Jordfaste 
fortidsminder, Kirkebyggelinie, Arkitekto-
nisk og arkæologisk arv. Bevaringsvær-
dige bygninger. 

 

X    

 

Grønne områder og beplantning 

F.eks. Parkområder, landskabskiler, 
skov, værdifuld beplantning, og adgang til 
disse områder. Medfører projektet ind-
greb i et grønt landskab/område? Drifts-
former, plantevalg og beplantning ift. 
bebyggelse  

 

 X   

Klimatilpasningsplanens retningslinjer omkring 
at klimatilpasning skal give merværdi, øger de 
lokale muligheder for leg, bevægelse, rekrea-
tion, naturoplevelser mv. (HJ/Plan/17. sept. 
2013) 

Naturbeskyttelse 

Dyre- og planteliv samt biologisk 
mangfoldighed 

F.eks. Ændringer i kvaliteten og omfan-
get af levesteder for planter og dyr. Fre-
dede arter. Aktiviteter eller færdsel i 
naturen, der påvirker plante- eller dyreli-
vet. Spredningskorridor for vilde dyr, 
Bilag 4 arter 

 

 X   

Klimatilpasningsplanens retningslinjer omkring 
lokal nedsivning og forsinkelse af regnvand 
giver mulighed for flere våde og delvist våde 
naturområder og dermed øget biodiversitet. 
(HJ/Plan/17. sept. 2013) 
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Naturbeskyttelsesinteresser 

F.eks. §3- sø, -mose, -overdrev, -å. 
Beskyttede jord- og stendiger, vandhuller. 
Skovbyggelinie, Strandbeskyttelseslinie. 
Særligt beskyttelsesområde, Natura 2000 

 

X    

 

Skovrejsning 

F.eks. skabes eller fjernes der skov? 

 
X    

 

 

Forurening  

Luft 

F.eks. luftforurening fra trafik og virksom-
heder. Er placeringen påvirket af luftforu-
rening fra omgivelserne? Nærhed til 
landbrug?  

 

X    

 

Lys og/eller refleksioner 

F.eks. Bygningsoverfladers, belysnings, 
skiltes, trafikanlægs og køretøjers påvirk-
ning i forhold til naboområder og trafikan-
ter 

 

X    

 

Jord 

F.eks. Kortlagt jordforurening? Påvirkning 
af inde-/udeklima. Jordens overflade, 
anvendelighed, dyrkningsværdi. Nedsiv-
ning i jorden. Vind- eller vanderosion. 
Jordhåndtering, områdeklassificering  

 

X    

Klimaforandringer kan på sigt betyde tab af 
lavtliggende dyrkningsarealer, men samtidig 
vil der muligvis ske det at dyrkningssæsonen 
forlænges. Ingen af delene er dog resultat af 
selve klimatilpasningsplanen. (HJ/Plan/14. 
okt. 2013) 

Grundvand 

F.eks. 300 m beskyttelseszone til vand-
forsyningsanlæg/ -boringer. Risiko for 
nedsivning af forurenende stoffer. Drik-
kevandsforsyning/reserver. OSD-område, 
Fremtidig vandforsyningsområde. Ind-
vendingsopland til vandværker 

 

X    

 

Overfladevand 

F.eks. udledning af organiske, uorgani-
ske, toksiske stoffer til søer/vandløb, 
vandmiljøplan, vådområder 

 

 X   

Klimatilpasningsplanens retningslinjer omkring 
lokal nedsivning og forsinkelse af regnvand 
giver mulighed for øget lokal rensning af 
regnvand. (HJ/Plan/17. sept. 2013) 

Udledning af spildevand 

F.eks. mængde, betydning for recipient, 
renseanlægs kapacitet 

 
X    

 

Støj og vibrationer 

F.eks. støjpåvirkning af omgivelserne.   
Er placeringen påvirket af støj fra omgi-
velserne? Trafikstøj! Støjgrænser i og 
uden for planområdet 

 

X    

 

Lugt 

F.eks. udledning af stoffer der giver 
lugtgener. Er placeringen påvirket af 
lugtgener fra omgivelserne? 

 

X    

 

Trafik og transport 

Sikkerhed/tryghed 

F.eks. oversigtsforhold, trafikstøj, skole-
vej 

 
X    
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Trafikafvikling/-kapacitet 

F.eks. tilgængeligheden til området med 
bil eller kollektiv transport samt for cyk-
lende og gående. Øget trafikmængder? 

 

X    

  

 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug  

  X  

Klimatilpasningsplanens retningslinjer om-
kring regnvandsbassiner optager areal – fx 
rundt regnet op til 10% af det samlede areal i 
en ny boligudstykning. (HJ/Plan/17. sept. 
2013) 

Energiforbrug  X     

Vandforbrug  

 X   

Klimatilpasningsplanens retningslinjer om-
kring øget lokal afledning af regnvand giver 
mulighed for at bruge regnvand til toiletskyl 
mv, og derved spare på drikkevandsressour-
cerne. (HJ/Plan/17. sept. 2013) 

Produkter, materialer, råstoffer  X     

Affald 

F.eks. Genanvendelse. Forøgelse af 
affaldsmængde. Transport af miljøfarlige 
stoffer, arbejdstilsynsforhold for renovati-
onsmedarbejdere 

 

X    

 

Befolkning og sundhed 

Mennesker  

F.eks. belastningsfaktorer som støj, 
luftforurening og stresspåvirkning. det 
fysiske arbejdsmiljø, det psykosociale 
arbejdsmiljø, tryghed i lokalområdet 

 

 X   

Klimatilpasningsplanens retningslinjer om-
kring at klimatilpasning skal give merværdi, 
øger de lokale muligheder for leg, bevægel-
se, rekreation, naturoplevelser mv. 
(HJ/Plan/17. sept. 2013) 

Sundhed 

F.eks. forventes det, at forslaget vil have 
væsentlige konsekvenser for livsstilsfak-
torer herunder: Rygning, Alkohol- og 
stofmisbrug, Fysisk inaktivitet eller Øvrigt 
misbrug 

 

 X   

Klimatilpasningsplanens retningslinjer om-
kring at klimatilpasning skal give merværdi, 
øger de lokale muligheder for leg, bevægel-
se, rekreation, naturoplevelser mv. 
(HJ/Plan/17. sept. 2013) 

Boligmiljø 

F.eks. Skabes der oplevelsesrige og 
trygge boligmiljøer og påvirkes eksiste-
rende boligmiljøer af planen? Planens 
konsekvenser for nærområdets beboere. 

 

 X   

Klimatilpasningsplanens retningslinjer om-
kring at klimatilpasning skal give merværdi, 
øger de lokale muligheder for leg, bevægel-
se, rekreation, naturoplevelser mv. 
(HJ/Plan/17. sept. 2013) 

Friluftsliv/rekreative interesser 

F.eks. skaber planen mulighed for uden-
dørsophold - herunder leg og sport m.v. 
Mulighed/adgang til rekreative oplevelser 

 

 X   

Klimatilpasningsplanens retningslinjer om-
kring at klimatilpasning skal give merværdi, 
øger de lokale muligheder for leg, bevægel-
se, rekreation, naturoplevelser mv. 
(HJ/Plan/17. sept. 2013) 

Svage grupper  

F.eks. børn, ældre og borgere med han-
dicap, tilgængelighed for alle? 

 

X    

 

Sociale konsekvenser 

F.eks. forventes det, at forslaget vil have 
væsentlige konsekvenser for borgernes 
sociale deltagelse herunder: Deltagelse i 

 

X    
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foreningsliv, Benyttelse af lokalområdets 
muligheder, Socialt netværk generelt 

Brand, eksplosion, giftpåvirkning 

Jf.Beredskab ang.  f.eks. Risikobekendt-
gørelsen. 

 

X    

 

Behov for miljøvurdering: 

NEJ JA 

X 
 

 

  

Sammenfatning Bemærkninger 

10 krydser i ”Positiv indvirkning”. 

3 krydser i ”Nogen negativ indvirkning”. 

0 krydser i ”Væsentlig negativ indvirkning”. 

 

De tre krydser i ”Nogen negativ indvirkning” vurderes ikke at have 
kumulativ karakter. 

 

Det vurderes, samlet set, at der ikke er behov for en egentlig miljø-
vurdering. 

De forventede øgede regnmængder og 
havvandsstigninger giver naturligvis i sig 
selv en væsentlig indvirkning på miljøet, og 
man kan også tænke sig at forskellige 
former for klimatilpasning (fx forhøjelse af 
diger eller etablering af sluser i fjorden) 
engang i fremtiden kan give ganske væ-
sentlige miljøpåvirkninger.  
 
Klimatilpasningsplan – Kommuneplantillæg 
nr. 6 er, i sig selv, dog primært et forsøg 
på at skabe en kortlægning og et overblik 
over den udfordring, kommunen står over-
for. De konkrete handlinger, som evt. kun-
ne tænkes at have væsentlig indflydelse 
på miljøet, vil først blive fastlagt i den efter-
følgende planlægning, eksempelvis i form 
af lokalplaner, spildevandsplaner mv. 
 

 
 
Vejledning ift. krav om miljøvurdering 
Planer som er omfattet af krav til MV: Et (eller flere) kryds i de mørkerøde felter ”væsentlig negativ ind-
virkning” betyder, at planforslaget altid er omfattet af kravet om miljøvurdering. 
 
Planer hvor der er mulighed for, at de er omfattet af krav til MV: Flere kryds i de røde felter ”nogen nega-
tiv indvirkning” kan betyde, at planforslaget/ene er omfattet af kravet om miljøvurdering. Mange miljøpå-
virkninger, som hver for sig er mindre betydende, kan tilsammen udgøre en væsentlig miljøpåvirkning, 
som skal miljøvurderes (indvirkningens kumulative karakter). 
 
Planer som ikke er omfattet af krav til MV: Kryds i felterne ” Ikke aktuelt / ingen indvirkning” eller ”Positiv ind-
virkning” kan ikke føre til, at planforslaget/ene er omfattet af kravet om miljøvurdering. 
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Miljøscreeningen er sendt til følgende myndigheder og organisationer: 
 
VERDO info@verdo.dk 
Vejdirektoratet vd@vd.dk 
Trafikministeriet trm@trm.dk 
Region Midtjylland kontakt@regionmidtjylland.dk 
Naturstyrelsen Aarhus aar@nst.dk 
Landboforeningen Kronjylland lje@lmo.dk 
Kystdirektoratet kdi@kyst.dk 
Kulturstyrelsen post@kulturstyrelsen.dk 
Kulturhistorisk Museum mail@museumoj.dk 
Kulturarvsstyrelsen kuas@kuas.dk 
Kopi-til-Dansk-Ornitologisk-forening natur@dof.dk 
Jordbrugskommissionen midtjylland@statsforvaltning.dk 
Handicaprådet v/ Preben Schmidt preben@achtonschmidt.dk 
Forsvarets bygning og etablissementstjeneste fbe@mil.dk 
Energistyrelsen ens@ens.dk 
EnergiMidt (tidl. Elro) info@energimidt.dk 
Direktoratet for FødevareErhverv dffe@dffe.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Århus randers@dof.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening Randers afd. chr@tdc.dk 
Randers Havn mail@randershavn.dk 
Langå Miljøgruppe lou.naeraa@gmail.com 
Byøkologisk Forum Solveiglsorensen@hotmail.com 
Friluftsrådet Eske.thoegersen@sol.dk 
Vandråd i Randers Kommune pederuj@gmail.com 
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