
Handlingsplan, 1. planperiode 

Områder Konsekvens uden indsats  Mål Forventet indsats Tidsperspektiv 
 

Ansvarlig Projektvaretagelse, 
overvågning og 
opfølgning 

Indsatsområde 1. 
Randers by, Vorup og Kristrup 

      

 
Randers by – området: Havnegade, 
Dronningekajen, Jens Otto Kraghs Plads, 
Stemannsgade, Østervold, Dytmærsken, 
Storegade, Tørvebryggen, Vestergrave, 
Hospitalsgade  
 
 
 
Delområde 1 

 
Nogle steder op til en 1 meters oversvømmelse i 
bykernen ved en 100 års stormflodshændelse i 
dag eller en 20 års hændelse i 2050. 
 
Berørte antal ejendomme er ca. 200. Der må 
forventesen del skader med et stort værditab til 
følge. 

 
Sikring af området mod stormflod har høj 
prioritet på grund af risikoen for tab af store 
værdier.  Projektet ”Byen til vandet” varetager 
planlægningen med hensyn til klimatilpasning og 
stormflodssikringen af området. Planlægning vil 
ske i dialog med områdets berørte beboere.  
Målet er, at kunne sikre området imod 
fremtidens stormfloder. 

 
Forhøjelse af terræn, vejbane, etablering af sluse i 
ny bro og anden højvandsbeskyttelse mod fjorden 
og Gudenåen er mulige virkemidler. 
Stormflodssikringen af området indgår som en del 
af projektet ”Byen til vandet”, hvor de ovennævnte 
virkemidler analyseres med henblik på valg af 
løsning. 

 
Planlægningsarbejdet 
varetages i projektet Byen 
til vandet, Planlægningen 
sker i risikostyringsplanens 
første planperiode (2015 – 
2020)  
 

 
Randers 
Kommune, 
Planafdelingen 

 
Miljø og Teknik,  
Plan 

 
Venezuela, Tjærbyvej (nord) 
 
 
 
 
Delområde 2 

 
Omkring halvdelen af kolonihaveområdet vil 
blive oversvømmet ved en 100 års hændelse i 
dag, svarende til en 20 årshændelse i 2050. Ved 
en 100 års hændelse i 2050 vil stort set hele 
kolonihaveområdet være oversvømmet. 
Omkring 30 huse oversvømmes med 1-2 meter. 

 
Muligheder for sikring af området eller dele af 
området skal undersøges. Der iværksættes en 
dialog med kolonihaveforeningens beboere om 
muligheder og begrænsninger i forhold til brug af 
virkemidler. 

 
Dialog med lejerne om muligheder og 
begrænsninger i forhold til sikring af området.  
De 30 mest udsatte huse med grunde helt ud til 
vandet kan være vanskelige at beskytte uden at 
herlighedsværdien vil gå tabt. 

 
Dialog med interessenter 
igangsættes i risiko-
styringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020).  

 
Randers 
Kommune 
(er udlejer) 

 
Miljø og Teknik,  
Vej og Trafik 

 
Nordhavn, Tøjhushaven, Toldbodgade  
 
 
 
 
 
 
Delområde 3 

 
Hele området er kraftigt udsat ved stormflod. 
Strækningen danner et stort vandgivende 
tværsnit og der er mange sårbare værdier i 
området. 
Ved en 100 årshændelse vil området blive 
oversvømmet med mellem 0,5 m og 1,5 m 

 
Sikring af området mod stormflod har høj 
prioritet på grund af risikoen for tab af store 
værdier. Stormflodssikringen skal ske gennem 
planlægning og dialog med berørte beboere og 
gennem etablering af sikringstiltag (fx forhøjelse 
af kajkant, forhøjelse af terræn eller veje mm). 
Målet er, at kunne sikre området imod 
fremtidens stormfloder. 

 
Forhøjelse af terræn, vejbane og etablering af 
anden højvandsbeskyttelse syd for området, mod 
fjorden og Gudenåen. Planlægningen skal indgå i 
eller koordineres i forhold til planlægningen i 
projektet, ”Byen til vandet”.  
 

 
Planlægning af området 
med valg af virkemidler til 
sikring igangsættes i 
risikostyringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020)  
 

 
Randers 
Kommune, 
Planafdelingen 

 
Miljø og Teknik, 
Plan, Vej  og Trafik 

 
Pieren, Kraftvarmeværket 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delområde 4 

 
Hele området er kraftigt udsat ved stormflod. 
Op til en 1 meters oversvømmelse på Pieren.  
Enormt værditab ved en stormflodshændelse 
over 2.00 (DVR90) svarer til en 200 års hændelse 
i dag eller en 100 års hændelse i 2050. 
 
El- og varmeforsyning for hele Randers og dele af 
oplandet vil ophøre i en længere periode (mere 
end 2 dage). Risiko for tab af brændsel vil få 
alvorlige konsekvenser for hele Kronjylland.  

 
Sikring af området omkring kraft-varmeværket 
har højeste prioritet på grund af dets vitale 
betydning for opretholdelse af el- og 
varmeforsyningen i hele Randers by. 
 
El- og varmeforsyningen skal sikres imod 
stormflodshændelser med vandstande op til 3 
meter (DVR90). 

 
Forhøjelse af terræn eller kajkant – eller eventuelt 
sikring af bygninger via sikringsmur eller lign. 
 
Der iværksættes en dialog med interessenter med 
henblik på at udarbejde en handlingsplan for 
iværksættelse af initiativer.  

 
Planlægningsarbejde, og 
iværksættelse af 
virkemidler til sikring af 
kraftvarmeværket 
igangsættes i 
risikostyringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020)  
 

 
Randers 
Kommune, 
Randers Havn, 
Verdo A/S 

 
Miljø og Teknik, 
Plan, Byg og Brand 

 
Randers Bro 
 
 
 
 
 
 
 
Delområde 5 

 
Risiko for midlertidig lukning af Randers Bro ved 
en 100 års hændelse i dag, hvilket kan skabe 
trafikale problemer, ikke mindst i forhold til 
beredskabet handlemuligheder. 
Ved en 100 årshændelse i 2050 er der risiko for 
at Randers Bro bryder sammen på grund af 
vandtrykket. Der vil opstå alvorlige trafikale 
problemer. 

 
Sikring af området mod stormflod har høj 
prioritet på grund af risikoen for tab af store 
værdier (selve broen og i Randers by). 
Udfordringerne ved Randers Bro skal analyseres 
nærmere med henblik på broen evne til at 
modstå vandtrykket fra en 100 års 
stormflodshændelse. Planlægning og 
fremadrettet valg af virkemidler varetages i 
projektet ”Byen til vandet”. 

 
Problematikken om Randers Bro varetages i 
projektet ”Byen til vandet”, der vurderer 
muligheder for anvendelse af virkemidler i 
området og i relation til tilstødende områder 
(Nordhavn mv, Justesens Plæne, Tronholmen og 
Brotoften).   

 
Planlægningsarbejde, og 
valg af virkemidler 
varetages i projektet ”Byen 
til vandet”. Igangsættes i 
risikostyringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020)  
 

 
Randers 
Kommune, 
Planafdelingen 

 
Miljø og Teknik,  
Plan, Vej og Trafik 

 
Justesens plæne – Randers Regnskov 
 
 
 
 
 
Delområde 6 

 
Ingen nævneværdige værditab for Justesens 
Plæne i sig selv. Plæne og Randers Regnskov er 
sikret op til en 100 års hændelse i dag, men ikke 
til en 100 års hændelse i 2050. 
 
Risiko for tab af væsentlige værdier, hvis Randers 
Regnskov rammes af oversvømmelse. 

 
Sikring af området skal vurderes i sammenhæng 
med den planlægning og de virkemidler som 
projektet ”Byen til vandet” afklarer. 

 
Det vil være muligt at forhøjelse af terrænet med 
0,5 m. til 1m ved Regnskoven. Eventuel forhøjelse 
af terræn på Justesens Plæne ved etablering af 
kommende ny cykelsti eller ved at forhøje 
Tørvebryggens vejbane/vejkant. 

 
Planlægningsarbejde, og 
valg af virkemidler til sikring 
igangsættes i 
risikostyringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020)  
 
 
 

 
Randers 
Kommune, 
Planafdelingen 

 
Miljø og Teknik,  
Plan 



Områder Konsekvens uden indsats  Mål Forventet indsats Tidsperspektiv Ansvarlig Projektvaretagelse, 
overvågning, 
opfølgning 

Indsatsområde 1. 
Randers by, Vorup og Kristrup 

      

 
Hvidemølleområdet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delområde 7 

 
Nuværende blandet område med enkelte 
helårsboliger, tungere industri, erhverv, 
kolonihaver og et større naturområde.  På sigt 
tænkes Hvidemølleområdet omdannet fra 
blandet erhvervsområde til integreret natur- og 
oplevelsesområde blandt andet med Randers 
Regnskovs udvidelse, ”Bioplanet World”.  
Området vil delvist blive oversvømmet ved en 
100 års hændelse i dag, svarende til en 20 års 
hændelse i 2050. 
 
Risiko for tab af væsentlige værdier. 

 
Planlægning og sikring af området skal ske 
gennem involvering af og i samarbejde med 
områdets virksomheder.  

 
Den konkrete linjeføring af en ny sikringslinje, skal 
her ske under hensyn til den eksisterende § 3 
beskyttede natur efter naturbeskyttelsesloven. Der 
er desuden en del vandløb og afløb fra 
regnvandssystemet i området, der skal tages særlig 
højde for. 
Der er meget der taler for at benytte eksisterende 
diger eller infrastruktur i form af eksempelvis veje 
som sikringslinje, i stedet for at anlægge helt nye 
diger. Dette princip bør som hovedregel følges der 
hvor det er en mulighed fremfor at etablere nye 
diger i terrænet. 

 
Planlægningsarbejde 
igangsættes i 
risikostyringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020)  
 

 
Randers 
Kommune, 
områdets 
virksomheder 

 
Miljø og Teknik,  
Plan 

 
Romaltparken (øst for den nye havn) 
 
 
 
 
Delområde 8 

 
I området vil op til omkring 100 havehuse blive 
berørt ved en 100 års stormflodshændelse i dag, 
svarende til en 20 årshændelse i 2050. Området 
er beliggende i kote 2 og kote 3 (DVR90), hvilket 
betyder at oversvømmelserne mange steder 
primært kun vil berøre kældre og haveanlæg. 

 
Stormflodssikring af området skal ske gennem 
planlægning og dialog med berørte beboere. 
Planerne for havneudvidelsen skal inddrages 
med henblik på at finde en løsning, der 
tilgodeser sikringsbehovet.  

 
Dette område indgår i udviklingen af Randers 
Havn, hvor der bør indbygges sikring af baglandet. 
Området kan sikres på to måder. Enten ved at 
forhøje diget langs fjorden, eller ved at trække 
diget længere ind på land ved at benytte det 
sydlige dige efter gødningskajen. 

 
Planlægningsarbejde 
igangsættes i 
risikostyringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020)  
 

 
Randers 
Kommune 

 
Miljø og Teknik,  
Plan 

 
Randers Sydhavn (ny havn) 
 
 
 
 
Delområde 9 

 
Ingen 

 
Den ny Sydhavn med tilhørende højvandssikring 
og diger skal fungere sammen med tilstødende 
områder som stormflodssikring for hele området 
(Delområde 8 og 10). 

 
Den ny havn anlægges med beskyttelse til kote 3  
(DVR90). Planlægningen af anlæggelsen i kote 3 
meter betyder, at den ny havn minimum vil være 
fremtidssikret de næste 100 år, og at havnen  
fungerer som højvandssikring af områderne inde 
bagved mod syd.  

 
Planlægningsarbejde 
igangsættes i 
risikostyringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020)  
 

 
Randers 
Kommune og 
Randers Havn 

 
Miljø og Teknik,  
Plan 

 
Tronholmen 
 
 
 
 
Delområde 10 

 
Området er udsat direkte fra kysten op til 
Kristrup Engvej. Vil blive oversvømmet ved en 
100 års hændelse nu svarende til 20 års 
hændelse i 2050. Rensningsanlægget i området 
trues ikke af oversvømmelse, da det ligger over 
kote 3 (DVR90)   

 
Området skal planlægges i sammenhæng med 
planlægningen for delområde 5, 8, 9 og 11. 

 
Området kan sikres ved terrænregulering eller ved 
et kystdige eller mur langs gødningskajen mod øst 
indtil den fanger det eksisterende dige, som 
forhøjes. 

 
Planlægningsarbejde 
igangsættes i 
risikostyringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020)  
 

 
Randers 
Kommune 

 
Miljø og Teknik,  
Plan 

 
Brotoften 
 
 
Delområde 11 

 
Brotoften, Motorbådeklubben og Støberigade 
oversvømmes ved en 100 års hændelse. 
Oversvømmelsen vil ikke give større skader på 
bygninger, men kan skabe ravage i bådhavn. 

 
Området vurderes i sammenhæng med 
planlægning for delområde 5 og 9.  

 
Området oversvømmes fra åen. Området kan 
sikres gennem terrænregulering, dige eller mur 
mod Randers Bro. 

 
Planlægningsarbejde 
igangsættes i 
risikostyringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020)  

 
Randers 
Kommune 

 
Miljø og Teknik,  
Plan 

 
Bojesvej, Vænget, Mosevej 
 
 
 
 
 
Delområde 12 

 
Området er allerede i dag udsat ved en 20 års 
stormflodshændelse. Ved en 100 årshændelse 
kan omkring 40 boliger kan blive berørte. 
Risiko for tab ved oversvømmelse af indbo.  

 
Indledes dialog med beboerne om iværksættelse 
af sikringstiltag inden 2020, således at området 
bliver sikret til minimum at kunne modstå en 100 
års stormflodshændelse i 2050. 

 
Området kan sikres ved at forhøje en del af den 
gamle jernbanestrækning og sikre imod indløb 
gennem afvandingskanaler ved etablering af 
kontraklapper. 
 
Projektet varetages og udføres af Randers 
Spildevand A/S i samarbejde med Miljø og Teknik 
og beboerne i området. 

 
Planlægningsarbejde, og 
iværksættelse af 
virkemidler til sikring 
igangsættes i 
risikostyringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020)  
 

 
Randers 
Kommune  
og Randers 
Spildevand A/S 

 
Miljø og Teknik, 
Natur og Miljø 

 
Vorupkær  
 
 
 
 
 
 
 
Delområde 13 

 
Ca. 80 parceller i Vorupkærparken (primært 
kolonihaver) bliver berørt af oversvømmelse ved 
en 100 års stormflodshændelse i dag, svarende 
til en 20 års hændelse i 2050. 
 
Tab ved oversvømmelse af indbo. 

 
Indledes dialog med beboerne om iværksættelse 
af sikringstiltag inden 2020, således at området 
bliver sikret til minimum at kunne modstå en 100 
års stormflodshændelse i 2050.. 

 
Der kan udføres en forlængelse mod syd og en 
forhøjelse af det eksisterende dige.  
 
I forbindelse med separering af kloakvandet i 
Vorup, er der skiseret et nyt regnvandsbassin på 
arealet øst for Vorupkærparken. Den mulige 
etablering af dette bassin og anlægsarbejder i 
forbindelse hermed bør sammentænkes med 
stormflodssikring af Vorupkærparken. 

 
Planlægningsarbejde, og 
iværksættelse af 
virkemidler til sikring 
igangsættes i 
risikostyringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020)  
 

 
Randers 
Kommune  
og Randers 
Spildevand A/S 

 
Miljø og Teknik, 
Natur og Miljø 



Områder Konsekvens uden indsats  Mål Forventet indsats Tidsperspektiv Ansvarlig Projektvaretagelse, 
overvågning, 
opfølgning 

Indsatsområde 1.  
Randers by, Vorup og Kristrup 

      

 

Jernbanedæmning 
 
 
Delområde 14 

 

Risiko for brud på jernbanedæmning ved en 100 
års stormflodshændelse i 2050. 
 

 

At jernbanetrafikken kan opretholdes under og 
efter en 100 års stormflodshændelse i 2050, og 
at Banedanmark foretager en vurdering af, 
hvorvidt det er sikkert, at køre med tog under et 
tilsvarende stormflodsscenarie allerede nu.  

 

Banestyrelsen gennemgår dæmningen samt 
signalanlæg, med henblik på en 
sikkerhedsvurdering i forhold til stormflod. 

 

Planlægningsarbejde bør 
igangsættes i 
risikostyringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020)  
 

 

Banedanmark 
 

Miljø og Teknik, 
Klima og Energi 

 

Motorvejsbro 
 
 
Delområde 15 

 

Risiko for lukning af eller brud på 
motorvejsbro/dæmning ved en 100 års 
stormflodshændelse i dag, svarende til en 20 års 
hændelse i 2050. 

 

At trafikken over motorvejsbroen til alle tider 
kan opretholdes ved en 100 års 
stormflodshændelse. 
 

 

Vejdirektoratet undersøger dæmning og bro med 
henblik på at vurdere sikkerheden ved stormflod, 
således at forbindelsen over Gudenådalen er sikker 
og farbar ved vandstande på over 2 meter. 

 

Planlægningsarbejde bør 
igangsættes i 
risikostyringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020)  

 

Vejdirektoratet 
 
 
 

 

Miljø og Teknik, 
Klima og Energi 
 
 

Indsatsområde 2. 
Udbyhøj, Sødring 

      

 

Udbyhøj 
 
 
 
 
 
 
Delområde 16 

 

Området ved Udbyhøj by, færgehavn, marina, 
campingplads har høj risiko for at blive 
oversvømmet ved en 100 års 
stormflodshændelse, svarende til en 20 
årshændelse i 2050. Ved en 100 års hændelse i 
2050 vil et meget stort område mellem Mariager 
Fjord og Randers Fjord blive oversvømmet, 
sandsynligvis med store skader til følge. 

 

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. 
 

 

Stormflodsikringen skal ske gennem planlægning 
og dialog med områdets berørte beboere. 
 
 

 

Dialogen med borgerne og 
planlægningsarbejde 
igangsættes i 
risikostyringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020)  
 

 

Randers 
Kommune 

 

Miljø og Teknik, 
Plan og 
Klima og Energi 

 

Sødring sommerhusområde 
 
Delområde 17 

 

Området består af en enkelt række sommerhuse, 
hvoraf 13 stk. vil være udsat for oversvømmelse 
ved en 100 års stormflodshændelse i dag.  

 

At indlede en dialog med de berørte 
sommerhusejere om mulige tiltag, hvis de ønsker 
det. 

 

Området kan sikres ved en mindre 
terrænforhøjelse eller ved at inddige området. 

 

Dialogen igangsættes i 
risikostyringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020) 

 

Randers 
Kommune 

 

Miljø og Teknik 
Plan og 
Klima og Energi 

Indsatsområde 3. 
Uggelhuse, Albæk, Mellerup, Svinget 

      

 

Uggelhuse 
 
 
 
Delområde 18 

 

Marina og en række huse langs Engvej er i risiko 
for oversvømmelse ved en 100 års 
stormflodshændelse i  dag. Ved en 100 års 
stormflodshændelse i 2050 vil skaderne blive 
større og flere huse kan blive truet.  

 

At indlede en dialog med de berørte beboere om 
mulige tiltag. 

 

Sikre, at beboerne vurderer om og hvordan 
området bedst kan beskyttes imod 
oversvømmelse. Eventuelt gennem etablering af 
lave diger tæt på byen. 

 

Dialogen igangsættes i 
risikostyringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020) 

 

Randers 
Kommune 

 

Miljø og Teknik, 
Plan og 
Klima og Energi 

 

Albæk 
 
 
 
Delområde 19 

 

Albæk kan i dag modstå en 100 års 
stormflodshændelse.  Ved en tilsvarende 
hændelse i 2050 vil hovedparten af byen syd for 
landevejen blive berørt med nogle få 
centimeters vand på terræn.  

 

At indlede en dialog med de berørte beboere. 
Orientering og afklaring om behovet for mulige 
tiltag.  

 

Dialog med henblik på afklaring af muligheder og 
begrænsninger i forhold til valg af et sikringstiltag. 

 

Dialogen igangsættes i 
risikostyringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020) 

 

Randers 
Kommune 

 

Miljø og Teknik, 
Natur og Miljø 

 

Svinget 
 
Delområde 20 

 

Fritidshuse på lejede grunde. Alle huse er 
ekstremt udsatte ved stormflod, idet de er 
beliggende foran diget på koter under 1 m. 

 

Der indledes en dialog med Randers Havn, der 
ejer området, om begrænsninger/muligheder for 
iværksættelse af tiltag. 

 

Dialog med henblik på afklaring af muligheder og 
begrænsninger i forhold til valg af et sikringstiltag. 

 

Dialogen igangsættes i 
risikostyringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020) 

 

Randers 
Kommune, 
Randers Havn 

 

Miljø og Teknik, 
Plan, Klima og Energi 

 

Mellerup, færgehavn og marina 
 
 
 
 
Delområde 21 

 

Området påvirkes af oversvømmelse ved en 20 
års stormflodshændelse. Grundet placeringen 
helt ud til vandet vil Marina og færgehavn ikke 
kunne sikres. En 100 års hændelse vil om 100 år 
kunne give oversvømmelser i nogle af de østligst 
beliggende huse i Mellerup. 

 

At indlede en dialog med de berørte beboere. 
Orientering og afklaring om behovet for mulige 
tiltag. 

 

Dialog med henblik på afklaring af muligheder og 
begrænsninger i forhold til valg af et sikringstiltag. 

 

Dialogen igangsættes i 
risikostyringsplanens første 
planperiode (2015 – 2020) 

 

Randers 
Kommune 

 

Miljø og Teknik, 
Natur og Miljø 

Indsatsområde 4. 
Øvrige områder 

      

 

Øvrige områder 
 
 
 
 
 
 

 

En stor del af risikoområdet ”Randers Fjord” 
består af fjordenge, som tåler kortvarige 
oversvømmelser.  Mange landbrugsarealer er 
drænede og inddiget med tilhørende pumpelag, 
hvilket gør det nemmere at udpumpe vand fra 
oversvømmelser. Dog vil der være risiko for tab 
af afgrøder i visse tilfælde. 

 

At Randers Kommunes beredskab varetager 
planlægningen af beredskabsopgaver og 
indsatser i forbindelse med oversvømmelser 
gældende for hele kommunen – dermed også i 
Risikostyringsplanens, ”Øvrige områder”.  
 
 

 

Ingen i første planperiode udover den planlægning, 
der gælder for hele risikoområdet generelt, 
herunder beredskabets indsatsplanlægning. 

 

Planlægning af” Øvrige 
områder” vil ikke indgå i 
første planperiode udover 
den planlægning, der er 
gældende for hele området 
bl.a. beredskabets 
indsatsplanlægning 

 

Randers 
Kommune 

 

Miljø og Teknik, 
Natur og Miljø 



Overordnede tiltag Konsekvens uden indsats  Mål Forventet indsats Tidsperspektiv Ansvarlig Projektvaretagelse, 
overvågning, opfølgning 

Gældende for hele det udpegede 
risikoområde 

      

 
Screening og analyse af diger 

 
Manglende kendskab til digernes 
tilstand. Vurdering af digernes evne til at 
beskytte imod oversvømmelser. 

 
En screening og analyse af 
eksisterende diger skal  
• identificere, hvilke diger, der 

med fordel kan anvendes til at 
beskytte udpegede 
risikoområder og  

• kvalificere vurderingen af 
digernes tilstand i forhold til 
stormflodssikring 

• afklare, hvilke muligheder og 
behov der er for at forstærke 
eller forhøje de diger langs 
Randers Fjord, hvor 
risikokortlægningen viser at en 
beskyttelse ved hjælp af diger 
er formålstjenelig 

• pege på områder, hvor nye 
diger med fordel kan etableres 

 
Der iværksættes i efteråret 2014 og foråret 2015 en 
undersøgende gennemgang og vurdering af de diger, 
der tænkes anvendt til beskyttelse af risikoområder 
med henblik på udarbejdelse af en handlingsplan med 
prioritering af nødvendige tiltag.   

 
Iværksættes i 
risikostyringsplanens 
første planperiode 
(2015 – 2020) 

 
Randers Kommune 

 
Miljø og Teknik, 
Natur og Miljø 

 
Detailanalyse af sluseprojekt  

 
Manglende overblik over, hvilken værdi 
et sluseprojekt kan have for fremtidens 
højvandsbeskyttelse. Manglende 
beslutningsgrundlag for vurdering af 
investeringsøkonomi. 

 
At kvalificere beslutningsprocessen 
i forbindelse med en vurdering og 
valg af fremtidens sikring imod 
stormfloder.  

 
Etablering af en sluse for enden af Randers Fjord kan 
fremtidssikre imod oversvømmelser i et mere end 100 
års perspektiv. 
Detailanalysen skal omhandle projektøkonomi, cost 
benefit og konsekvens for miljø, natur og erhverv. 

 
Detailanalysen 
Iværksættes i 
risikostyringsplanens 
første planperiode 
(2015 – 2020)  

 
Randers Kommune ved 
hjælp af ekstern 
rådgiver 

 
Miljø og Teknik, 
Klima og Energi, 
Natur og Miljø 

 
Kortlægning og registrering af 
kommunevejenes tilstand, sikkerhed og 
farbarhed ved stormflod 

 
Manglende kendskab til vejenes evne 
som flugtvej i forhold til farbarhed ved 
stormflod. 

 
Sikre et overblik over hvilke veje 
der kan anvendes i krisesituationer. 

 
Aflevering af rapport med kortlægning 

 
Iværksættes i 
risikostyringsplanens 
første planperiode 
(2015 – 2020) 

 
Randers Kommune ved 
hjælp af ekstern 
rådgiver 

 
Miljø og Teknik, 
Vej og Trafik 

 
 Information 

 
Manglende styring af kommunikation i 
en krisesituation. 

 
Alle borgere, der ønsker det, skal 
have adgang til automatisk varsling 
om risiko for stormflod. 

 
Etablering af et system, der kan varsle om højvande via 
automatisk udsendelse af varsling på sms. Systemet 
tilbydes de borgere, der ønsker at modtage det. 

 
Iværksættes i 
risikostyringsplanens 
første planperiode 
(2015 – 2020) 

 
Randers Kommune ved 
hjælp af ekstern 
rådgiver 

 
Klima og Energi,  
Randers Brandvæsen 

 
Klimasikring gennem planlægningen, 
screeningsværktøj 

 
Uden et screeningsværktøj vil der opstå 
et hul i konfliktstyringen i forbindelse 
med planlægning og projektering. 

 
Sikre at kommende planlægning og 
projektering tager højde for 
langsigtede klimaændringer og nye 
initiativer og tiltag i risikoområder 
ikke påvirkes af pludselige 
oversvømmelser 

 
Screeningsværktøjet indarbejdes i skemaet til 
screening i forbindelse med miljøvurdering 

 
Iværksættes i 
risikostyringsplanens 
første planperiode 
(2015 – 2020) 

 
Randers Kommune 

 
Miljø og Teknik, 
Plan 

 
Dialog med borgere og oplandskommuner 
 

 
Risiko for tab af vital viden, valg af dårlige 
løsninger samt udnyttelse af 
synergieffekter synliggjort gennem 
dialogen. 

 
Sikre at risikostyringen inddrager 
og vurderer de berørte borgeres 
ønsker om valg af virkemiddel. 

 
Afholdelse af borgermøder. Eventuelt kan der 
nedsættes studiekredse i Risikostyringsplanens 
høringsfase, hvis der er ønsker derom. 

 
Iværksættes i planens 
høringsfase – henover 
foråret 2015.  

 
Randers Kommune 

 
Miljø og Teknik, 
Klima og Energi 

 
Indsatsplan for beredskabet 
 

 
Manglende prioriteringsgrund i forhold 
til valg og vurdering af indsats under en 
ekstrem stormflodshændelse. 

 
Sikre overblikket med henblik på 
valg og vurdering af indsatser ved 
ekstrem stormflod. Sikre nødvendig 
materiel og mandskab til 
opgavehåndtering i krisesituation. 

 
Udarbejdelse af indsatsplanen med særlig fokus på at 
beskytte offentlige anlæg såsom: - 
transformatorstationer, gasforsyning, 
telekommunikationssystemer, vandforsyning, veje, 
broer, plejehjem/ældreboliger, skoler. 

 
Iværksættes inden 
planens ikrafttræden 
ved udgangen af 2015. 

 
Randers Kommune 

 
Miljø og Teknik, 
Klima og Energi,  
Randers Brandvæsen 

 
Oversigt over hvordan planen sikres 
opfølgning og overvågning 

 
Manglende styringsredskab i forhold til 
realisering af planen 

 
Sikre at risikostyringsplanens mål 
og indsatser i forhold til 
handlingsplanen, varetages til 
aftalte tid. 

 
Nedsættelse af projektgruppe til  varetagelse af 
opgaven. Der afholdes mindst tre årlige møder, som 
fastsættes ved årets begyndelse. Gruppen referer til 
ledelsen.  

 
Iværksættes inden 
planens ikrafttræden 
ved udgangen af 2015. 

 
Randers Kommune 

 
Miljø og Teknik, 
Klima og Energi 

 


