
NOVEMBER 2013 

RANDERS FORSYNING OG RANDERS KOMMUNE 

KORTLÆGNING AF 
OVERSVØMMELSESTRUEDE 

AREALER 
TEKNISK RAPPORT 

 

   

 
 





 

 

NOVEMBER 2013 

RANDERS FORSYNING OG RANDERS KOMMUNE 

KORTLÆGNING AF 
OVERSVØMMELSESTRUEDE 

AREALER 
TEKNISK RAPPORT 

 

  

 ADRESSE COWI A/S 

Parallelvej 2 

2800 Kongens Lyngby 

Danmark 

 

 TLF +45 56 40 00 00 

 FAX +45 56 40 99 99 

 WWW cowi.dk 

PROJEKTNR. A036331 

DOKUMENTNR. 001 

VERSION 2 

UDGIVELSESDATO  10. November 2013  

UDARBEJDET Jeppe Sikker Jensen 

KONTROLLERET Troels Christiansen  

GODKENDT Jeppe Sikker Jensen 





  
KORTLÆGNING AF OVERSVØMMELSESTRUEDE AREALER 

\\cowi.net\projects\A035000\A036331\3_Pdoc\DOC\A036331-001_Kortlægning_af_oversvømmelsestruede_arealer_rev3.docx 

5 

INDHOLD 

1 Indledning 9 

2 Klimascenarier 10 

2.1 Klimaudviklingen 10 

3 Omfang af undersøgelser 14 

4 Kortlægning af oversvømmelser fra regn 15 

4.1 Kortlægning af oversvømmelsestruede arealer i 
byområder 15 

4.2 Kortlægning af oversvømmelser i det åbne land 18 

4.3 Sammenfatning af oversvømmelser fra regn 19 

5 Kortlægning af vandløbsoversvømmelser 21 

5.1 Vurdering af vandløbsoversvømmelser 62 

5.2 Sammenfatning på vandløbsoversvømmelser 21 

6 Kortlægninger af oversvømmelser fra hav 22 

6.1 Sammenfatning på oversvømmelser fra hav 23 

7 Kortlægninger af ændrede grundvandsforhold 24 

7.1 Sammenfatning på kortlægning af ændrede 
grundvandsforhold 26 

8 Kortlægning af kombinerede hændelser 28 

8.1 Sandsynlighed for kombinerede hændelser 28 

8.2 Resultater af de kombinerede hændelser 29 

8.3 Sammenfatning på kombinerede 

oversvømmelseshændelser 30 



   
6 KORTLÆGNING AF OVERSVØMMELSESTRUEDE AREALER 

\\cowi.net\projects\A035000\A036331\3_Pdoc\DOC\A036331-001_Kortlægning_af_oversvømmelsestruede_arealer_rev3.docx 

9 Værdi og risikokortlægning 31 

9.1 Beregning af risiko 31 

9.2 Datagrundlag og databehandling 33 

9.3 Resultater 33 

9.4 Risiko 35 

9.5 Efterbehandling og brug af analyseresultater 36 

10 Input til handleplan for klimatilpasning 38 

10.1 Udpegning af risikoområder 38 

10.2 Randers by 38 

10.3 Øvrige byområder 41 

10.4 Det åbne land 43 

11 Katalog over konkrete indgreb 45 

11.1 Kloaksystem 45 

11.2 Sikring af Randers By mod højvande vha. 
sluseklap 51 

11.3 Sikring vha. andre løsningsmetoder 57 

11.4 Sammenfatning af sikring mod højvande 59 

12 Referencer 61 

 

 

BILAG 

Bilag A Valg af klimafaktor for vandløb og 
bestemmelse af ekstreme vandføringer ved 

Randers 

Bilag B Sandsynlighedsbetragtninger for 
kombinerede hændelser 

Bilag C Kortbilag 

Bilag D Datastruktur 

Bilag E Scenarier for KDI-beregninger 

Bilag F GEUS beregninger af grundvandsforhold 

Bilag G Slusesystemer 



  
KORTLÆGNING AF OVERSVØMMELSESTRUEDE AREALER 

\\cowi.net\projects\A035000\A036331\3_Pdoc\DOC\A036331-001_Kortlægning_af_oversvømmelsestruede_arealer_rev3.docx 

7 

 





  
KORTLÆGNING AF OVERSVØMMELSESTRUEDE AREALER 

\\cowi.net\projects\A035000\A036331\3_Pdoc\DOC\A036331-001_Kortlægning_af_oversvømmelsestruede_arealer_rev3.docx 

9 

1 Indledning 

Stigende havvandstand og ændret og kraftige nedbørsmønstre har medført, at der 

flere og kraftigere oversvømmelser med store gener og økonomiske tab. Natursty-

relsen har derfor igangsat en national indsats for klimatilpasning og som et led i 

denne skal alle danske kommuner have udarbejdet en handleplan for klimatilpas-

ning inden udgangen af 2013.  

Klimatilpasningsplanen skal ifølge Naturstyrelsen baseres på: 

› kortlægninger af oversvømmelsestruede arealer 

› en værdisætning og  

› en risikokortlægning.  

Randers Forsyning og Randers Kommune har derfor besluttet at udarbejde en kli-

matilpasningsplan i 2013. Nærværende rapport beskriver de udførte kortlægninger 

af oversvømmelsestruede arealer der indgår i klimatilpasningsarbejdet. Rapporten 

beskriver forudsætningerne for kortlægningen i form af klimascenarier samt en 

teknisk beskrivelse af de udførte kortlægninger og resultater.  

Kortlægningerne udgøres af Naturstyrelsens landsdækkende kortlægninger på 

screeningsniveau og Skybrudskort
® 

udarbejdet for hele Region Midt. I de centrale 

dele af Randers By er der udført detaljeret hydrauliske modeller. Derudover er der 

udført grundige analyser af samspillet mellem fjorden, Gudenåen og byen. 

Den efterfølgende risikokortlægning for hele Randers Kommune danner grundlag 

for en vurdering af, hvor der er behov for at iværksætte specifikke klimatilpas-

ningstiltag. Der opstilles en oversigt over risikoområder og relevante tiltag konkre-

tiseres og prissættes overordnet. På dette grundlag kan Randers Kommune udar-

bejde en decideret handleplan, der kan indgå i kommuneplanen som et tillæg til 

denne. 
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2 Klimascenarier 

2.1 Klimaudviklingen 

2.1.1 Klimascenarier 

Oversvømmelseskortlægningerne er baseret på den viden og de forudsigelser, som 

har været tilgængelige maj 2013. Strategien er dog udformet således, at nyere viden 

umiddelbart vil kunne anvendes i de konkrete handleplaner, som løbende vil blive 

udarbejdet. Randers Kommune baserer al fremadrettet klimatilpasning på statens 

udmeldinger og anbefalinger, www.klimatilpasning.dk. 

Det forventede vandrelaterede klimaændringer i Randers Kommune indenfor de 

kommende hundrede år, kan kortfattet beskrives som følger: 

› Mere regn.  

Vi får mere regn om vinteren og mindre om sommeren. Om sommeren får vi 

både tørkeperioder og kraftigere regnskyl. 

› Højere havvandstand. 

Havvandstanden forventes ifølge DMI at stige mellem 0,3 og 1,0 m. Det anbe-

fales endvidere at undersøge konsekvenserne af endnu højere stigninger. Ran-

ders Kommune har besluttet at basere klimatilpasningsarbejdet på en vands-

tandsstigning på 1,0 m. Dette er fastsat som et konservativt bud på den forven-

tede vandstandsstigning. For år 2050 regnes således med en stigning på 0,30 

m.  

› Ændret vandføring i vandløb. 

Vandføringen i vandløb forventes at ændres, så der kommer mere vand i vin-

terperioden og mindre om sommeren. Der vil være større sandsynlighed for 

sommerudtørring i mindre vandløb, samt for oversvømmelser ifm. de våde pe-

rioder (både sommer og vinter). 

› Ændret grundvandstand. 

De ændrede nedbørs og fordampningsforhold, vil påvirke grundvandstanden. 

http://www.klimatilpasning.dk/
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Lokalt kan der ske en stigning, som kan medføre afvandings- og dyrknings-

problemer.  

Baseret på www.klimatilpasning.dk  

Tabel 1  Forventet fremtidig klimaudvikling for Randers Kommune. 

www.klimatilpasning.dk  

År  2012 2050 2110 

Temperatur Grader oC -  +2,2-+3,1 

Regn intensitet, 5 års regn 

Regn intensitet, 10 års regn 

Regn intensitet, 20 års regn 

Regn intensitet, 50 års regn 

Regn intensitet, 100 års regn 

Faktor* 1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,11 

1,14 

1,15 

1,17 

1,18 

1,2 

1,25 

1,3 

1,35 

1,4 

Maks. vandføring i vandløb Faktor 1,0 1,12 1,3 

Havvandsstand* 

Højvande, 1 års hændelse 

Højvande, 20 års hændelse 

Højvande, 100 års hændelse 

Kote, m 

(DVR90) 

0,04 m 

1,06 m 

1,56 m 

1,76 m 

0,23 m 

1,29 m 

1,79 m 

1,99 m 

0,65 m 

1,71 m 

2,21 m 

2,41 m 

Grundvand** Ændring -  -1 - +2,0m 

* Baseret på Kystdirektoratet (bilag 1). Det bemærkes at Kystdirektoratet anvender en 

vandstandsstigning på 80 cm for år 2110. Ved en stigning på 1,00 m vil vandtanden være 

hhv. 7 cm højere i 2050 og 20 cm højere i 2110. 

** Ændringer i terrænnært grundvand er meget afhængig af lokale forhold. Herunder jord-

bund og afvanding. Der kan være større lokale ændringer. 

Af tabellen ses, at en 100 års regn forventes at øges med 18% i år 2050 i forhold til i dag 

(faktor 1,18), og med 40% i år 2110 (faktor 1,4). Et 100 års højvande (overskrides i gen-

nemsnit hvert 100 år) vil optræde med en maksimal vandstand på 1,76 m i dag, 1,99 i år 

2050 og 2.41 m i år 2110, i forhold til det nuværende kotesystem, Dansk Vertikalreference 

1990 (DVR90). 

2.1.2 Landhævning 

Vurderingen af landhævningen i Randers Kommune er baseret på den nyeste viden 

fra DTU Space. På dette grundlag er landhævningen vurderet til 1,5 mm om året. 

http://www.klimatilpasning.dk/
http://www.klimatilpasning.dk/
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Figur 2-1 Absolut landhævning i Danmark DTU Space 2012. 

Det bemærkes dog at der kan være store lokale forskelle forårsaget af lokale sæt-

ninger mm. Dette vurderes bl.a. at være tilfældet i store dele af de å og fjordnære 

arealer i Randers Kommune, hvor de organiske jorde sætter sig. Baseret på over-

sigtkort fra DTU-Space, vurderes disse at kunne være af mindst samme størrelses-

orden som den generelle landhævning for dele af Gudenåen ved Randers. De lokale 

sætninger er dog ikke medtaget i kortlægningerne. 
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Figur 2-2 Genmålinger af højdefixpunkter viser, at der mange steder sker mindre (lyse-

rød) eller større (røde) sætninger i de kyst og ånære arealer. Lokale sætninger 

kan være op til 10 mm/år. DTU Space 2012. 
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3 Omfang af undersøgelser 

Nedenstående tabel gengiver de oversvømmelseskortlægninger, der danner grund-

lag for klimatilpasningsplanen for Randers Kommune. 

Årsag til over-

svømmelse 

Undersøgt geografisk 

område 

Metode for kort-

lægning 

Kortlægning 

udført af 

Nedbør  

(direkte på overfla-

derne) 

Randers By, fælleskloa-

keret 

(MIKE Urban) MIKE 

FLOOD 

COWI 

Randers By, separatklo-

akeret 

Skybrudskort® COWI 

Øvrige byer Skybrudskort® COWI 

Åbent land Skybrudskort® COWI 

Vandløb 

(indirekte fra ned-

bør) 

Vandløb i Randers 

Kommune 

Screening fra NST Naturstyrelsen 

Gudenåen gennem Ran-

ders 

MIKE FLOOD/MIKE 

Urban 

COWI 

Hav 

(stigende vandstand 

og stormflod) 

Randers Fjord MIKE 21 Kystdirektoratet 

Grundvand Randers Kommune Kortlægning fra 

NST 

GEUS 

Kombinerede hæn-

delser 

Randers By MIKE FLOOD/Mike 

Urban 

COWI 
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4 Kortlægning af oversvømmelser fra 

regn 

Ved skybrud forstås ifølge DMI en nedbør på mere en 15 mm over 30 minutter.  

4.1 Kortlægning af oversvømmelsestruede 
arealer i byområder 

Kloaksystemerne er ikke dimensioneret til at kunne transportere alt vandet væk ved 

skybrud, hvorfor der ved skybrud vil ske oversvømmelser med vand, der løber på 

overfladen mod lavere liggende områder.  

Nye kloakanlæg i separatkloakerede områder dimensioneres til en 5 års hændelse 

og til en 10 års hændelse i fælleskloakerede områder. Ved ny dimensionering tages 

hensyn til den forventede udvikling i klimaet. En 5 års regn defineres ud fra varig-

hed og intensitet, til brug for dette anvendes normalt CDS regn
1
. En 5 års CDS 

regn for Randers i 2013 med en varighed på 4 timer indeholder knap 29 mm vand. 

Tabel 2 Funktionskrav til afløbssystemer i Randers kommune 

 Arealanvendelse  Mindste gentagelsespe-
riode i år  
Opstuvning til kritisk 
kote/terræn  

Mindste gentagelsespe-
riode i år  
Fuldtløbende rør  

Fælleskloakerede områder  10  2  

Separatkloakerede områder  5  1  

 

 

                                                      

 

 
1
 CDS regn: Chicago Design Storm (CDS), blev udviklet i midten af forrige århundrede i 

USA, har fundet bred anvendelse i Danmark. En enkelt CDS-regn indeholder for én valgt 

gentagelsesperiode information om maksimale middelintensiteter for et interval af varighe-

der og samler på denne måde information fra en hel regnkurve i én enkelt dimensionerings-

regn. 
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Randers Spildevand har for de fælleskloakerede områder i Randers By, udført fuldt 

dynamisk hydrauliske beregninger for at udpege de områder, som vil blive ramt af 

oversvømmelser fra løbende eller stående vand på overfladen i de situationer, hvor 

kloaksystemet ikke kan følge med. For de separatkloakerede områder af Randers 

og for de øvrige byområder baseres vurderingerne på Skybrudskort
®
. 

4.1.1 Fælleskloakerede områder i Randers 

Den eksisterende MIKE Urban model for Randers By er anvendt for den fællesklo-

akerede del. Der er tilføjet terrændata inkl. bygninger, således at der kan regnes 

MIKE FLOOD (oversvømmelser på terræn ved ekstremregn) på de omfattede area-

ler. 

 

Figur 4-1 Eksempel på resultat for MIKE FLOOD beregning. De grønne områder er 

oversvømmet med 1-10 cm vand. de blå områder med mere end 10 cm. 

Beregningerne er udført for situationen i 2050, svarende til de krav, der er anført til 

vandselskabernes oversvømmelseskort i bekendtgørelse 1222 af 14-12-2012. 

MIKE FLOOD modellen er opstillet, så den omfatter relevante dele af Gudenåen 

og Randers Fjord. Og anvendes endvidere til beregninger af kombinerede hændel-

ser af højvande, afstrømning i afløbssystemet og afstrømning i Gudenåen, se afsnit 

8.  

Når der regnes på de kombinerede scenarier, hvor den samlede vandmængde fra 

byområderne kan have betydning for vandstanden i fjorden, indregnes de forvente-

Kombineret model, 

for Gudenå, Randers 

Fjord og Randers By 
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de vandmængder fra de separatkloakerede områder, baseret på arealbetragtninger 

og relevante udledningspunkter. 

4.1.2 Separatkloakerede områder i Randers 

De separatkloakerede områder udgør væsentlige arealer i Randers By. For disse 

områder udføres en overordnet analyse, baseret på Skybrudskort
®
.  

 

Figur 4-2  Udsnit af Skybrudskort
®
 for Randers, med kortlægning af forventede over-

svømmelser ved ekstremregn i år 2050. Numre refererer til unikt oplandsnum-

mer. I signaturen viser ”sbk_5aars” (rød) forventet udbredelse af oversvøm-

melse ved en 5 års regn i år 2050, baseret på Skybrudskort
®
. 

Analysen baseres på, at kloaksystemet kan håndtere en 5 års regn i separatkloake-

rede områder og en 10 års regn i fælleskloakerede områder. Dette svarer til de for-

ventede nuværende forhold, viden om kloaksystemets funktion, udtrykt af Randers 

Spildevand på møde d. 1. februar 2013. Her blev der ikke udtrykt kendskab til sær-

lige problemer, der kunne indikere at funktionskravet ikke er opfyldt. 

Som grundlag for kortlægningen er anvendt oplande fra spildevandsplanen med 

befæstelsesgrader. Disse indgår i beregningen. Der er regnet med en sikkerhedsfak-

tor på 1,1 på de kloakerede områder, bl.a. for at tage hensyn til fremtidig fortæt-

ning, dvs. at kortene er lidt konservative.  

For de ikke kloakerede områder er der forudsat nedsivning som kortlagt af Natur-

styrelsen på www.klimatilapsning.dk. Denne nedsivning er omregnet til forventet 

potentiale over 4 timer, hvilket svarer til varigheden af de CDS regn, som anvendes 

til beregningen.  

 

http://www.klimatilapsning.dk/
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Kortlægning viser de forventede oversvømmede arealer ved en 5, 10, 20, 50 og 100 

års regn i 2050, beregnet med de af Naturstyrelsen beskrevne klimafaktorer.  

Her forudsættes det, som for fællessystemet, at kloaksystemet ikke udbygges.  

4.1.3 Øvrige byområder 

For de øvrige byer baseres kortlægningen på anvendelse af Skybrudskort
®
. For dis-

se områder udføres oversvømmelseskortet på samme måde som for de separatkloa-

kerede områder i Randers By. Der tages dog hensyn til om områderne er separat 

eller fælleskloakerede i forhold til, hvor meget vand kloaksystemet forudsættes at 

kunne håndtere og dermed den forventede funktion og hyppighed for opstuvning til 

terræn. 

Som grundlag for kortlægningen er anvendt oplande og befæstelsesgrader fra spil-

devandsplanen med befæstelsesgrader, som indgår i beregningen. For de ikke kloa-

kerede områder er der forudsat nedsivning som kortlagt af Naturstyrelsen på 

www.klimatilapsning.dk. Nedsivningen er omregnet til forventet potentiale over 4 

timer, hvilket svarer til varigheden af de CDS regn, der anvendes til beregningen. 

For de hændelser, som overskrider dette niveau, fastlægges den vandmængde, der 

vil strømme på terræn og kan give anledning til oversvømmelser. Skybrudskort
®
 

kan herefter anvendes til at illustrere konkret, hvilke områder der forventes over-

svømmede.  Der er regnet med en sikkerhedsfaktor på 1,1 på de kloakerede områ-

der, dvs. at kortene er lidt konservative. 

Kortene vil således vise den situation, der er gældende såfremt afløbssystemet ak-

kurat opfylder funktionskravene, som angivet i spildevandsplanen. 

4.2 Kortlægning af oversvømmelser i det åbne 
land 

 I det åbne land anvendes Skybrudskort
®
 til at lokalisere arealer truet af 

oversvømmelser. Ofte vil disse arealer dog allerede være kendte, da disse typisk 

står vandmættede i foråret i forbindelse med forårsafstrømningen. Det vil således 

være de samme områder der er truet af oversvømmelser ved ekstreme afstrøm-

ningshændelser. 

Øvrige byområder i 

Randers Kommune 

http://www.klimatilapsning.dk/
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Figur 4-3 Skybrudskort
®
 for 50og 100 års hændelse i det åbne land 

Beregningen af om et skybrud giver anledning til oversvømmelser på terræn af-

hænger af en række forhold, som alle er indeholdt i beregningerne for det åbne land 

i Randers Kommune: intensiteten af nedbørshændelsen, jordbundsforholdene, ter-

rænhældningen i oplandet, arealanvendelse (pløjemark eller græs), initial fugtighed 

(tidligere nedbørshændelser), frost mm. 

Kortlægningen af de oversvømmelsestruede arealer i det åbne land er udført ved 

hjælp af Skybrudskort
®
 og viden omkring nedsivningsforholdene, baseret på of-

fentliggjorte kort over nedsivningspotentialet i de øverste jordlag på 

www.klimatilapsning.dk. 

Kortlægningerne giver et kvalificeret bud på den forventelige vandmængde på ter-

ræn afhængig af gentagelsesperiode og jordbundsforhold. Da der er tale om en 

screening af oversvømmelsestruede arealer i det åbne land, baseres vurderingerne 

på sunde faglige betragtninger, der generelt vil være lidt på den sikre side. 

4.3 Sammenfatning af oversvømmelser fra regn 

Det kan på grundlag af de udførte beregninger konkluderes at: 

› Ved ekstreme hændelser, vil der kunne opstå oversvømmelser på terræn i de 

fælleskloakerede områder i Randers By. 

› Beregningerne viser primært oversvømmelser på veje med op til 10 cm vand, 

som ledes mod lavereliggende arealer. I disse områder kan der opstår større 

http://www.klimatilapsning.dk/
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oversvømmelser med vanddybder på over 30 cm. De områder, som bereg-

ningsmæssigt oversvømmes med mere end 10 cm er dog begrænsede. 

› I forbindelse med klimatilpasning af kloaksystemerne vil oversvømmelserne 

kunne reduceres. Da beregningerne er baseret på den nuværende kapacitet af 

kloaksystemet. 
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5 Kortlægning af 

vandløbsoversvømmelser 

Der er udført en oversvømmelsesscreening af alle kommunale vandløb, baseret på 

Naturstyrelsens kortmateriale. Screeningen er udført ved at fastlægge, hvilke area-

ler der oversvømmes ved stigninger i vandstanden på 1 m. Screeningen tager såle-

des ikke højde for vandløbsgeometri kontra vandføring, slug/broer, vandgivende 

opland etc. De berørte arealer kortlægges og indgår for de væsentlige vandløbs-

strækninger i risikovurderingen, med en skønnet sandsynlighed. 

 

Det fastligges hvilke områder, som kan oversvømmes ved 1 meter vandløbsstig-

ning og risikobilledet vurderes indledningsvist ved at sammenholde med en værdi-

kortlægning af bygninger. Datagrundlaget er baseret på kortmaterialet stillet til rå-

dighed af Naturstyrelsen. Screeningen tager således ikke højde for vandløbsgeome-

tri kontra vandføring, slug/broer, vandgivende opland etc. Derfor skal kortlægnin-

gen kun betragtes som en overordnet screening, som kan give tidlige indikationer 

af hvor der bør laves yderligere analyser. 

Kortlægningen af vandløbsoversvømmelser fremgår af bilag A. 

5.1 Sammenfatning på vandløbsoversvømmelser 

Det kan på grundlag af de udførte beregninger konkluderes at: 

› Det må generelt forventes, at der i lavtliggende arealer langs vandløb, vil fore-

komme hyppigere oversvømmelser i fremtiden, end der gør i dag. Dette vil 

især ske i vinterhalvåret og i forbindelse med ekstremt våde sommerperioder. 

› Langs Gudenåen er det især de arealer længst nedstrøms, der er truede. Men 

dette er primært en konsekvens af vandstandsstigningen i havet, se afsnit 6. 
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6 Kortlægninger af oversvømmelser fra 

hav 

Randers Fjord er udpeget som risikoområde i Danmark, i forbindelse med imple-

menteringen af oversvømmelsesdirektivet .  

Kystdirektoratet arbejder sideløbende med oversvømmelsesdirektivets plantrin 2, 

og udfører stormflodsberegningerne for Randers Fjord i 2013. Randers Kommune 

vil blive inddraget i dette arbejde. Den af kystdirektoratet udarbejdede risikokort-

lægning ift. oversvømmelsesdirektivet forventes tilgængelig for Randers Kommune 

ultimo i 2013. 

Kystdirektoratet har udført oversvømmelseskortlægninger baseret på en avanceret 

modellering med MIKE 21. Beregningerne er udført for følgende hændelser. 

Tabel 3 Kystdirektoratets scenarier for vandstandsstigning og stormflod. 

Gentagelsesperio-

de 

2012 2050 2100 

Middelvandspejl 4 cm 23 cm 65 cm 

20 års stormflod 155 cm 179 cm Ikke beregnet 

100 års stormflod 176 cm 199 cm 241 cm 

1 års hændelsen (overskrides i gennemsnit 1 gang om året) er 106 cm. 

Kortlægningen af Randers Fjord er baseret på Kystdirektoratets kortlægninger for 

konkrete hændelser i år 2050. 

Modelleringen er udført med en fuldt dynamisk model, der beskriver hvordan en 

stormflodshændelse bevæger sig ind gennem Randers Fjord. Modellen medtager 

ikke de nederste dele af Gudenåen og kan således ikke anvendes til kortlægning af 

oversvømmelser langs denne forårsaget af vandstandsstigning og stormflod. End-

videre er de yderste kyststrækninger til Kattegat udeladt af modellen. For disse om-

råder har COWI suppleret resultaterne med lidt simplere GIS baserede kortlægnin-

ger. Der foreligger således temaer for oversvømmelsesudbredelser for 20 og 100 

års hændelser i 2050.  

Sammenhæng med 

oversvømmelsesdi-

rektivet 
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Figur 6-1 Oversigtskort over oversvømmelser fra havet for Randers Fjord for 20 og 

100års hændelser i 2050. 

Øvrige kortbilag fremgår af kort 4.01 og 4.02. 

6.1 Sammenfatning på oversvømmelser fra hav 

Det fremgår af kortlægningerne at: 

› Store dele af engarealerne langs Randers Fjord og de nederste dele af Guden-

åen er truede af oversvømmelser ved 20 og 100 års hændelser i år 2050. 

› De umiddelbare konsekvenser, vurderet som oversvømmede arealer, forårsa-

get af oversvømmelser fra hav, er væsentligt større, end de konsekvenser 

oversvømmelser fra vandløb eller regn alene kan medføre. 
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7 Kortlægninger af ændrede 

grundvandsforhold 

Grundvandsforholdene giver ikke pludselige oversvømmelser, som det kendes fra 

skybrud og stormflod, eller vandløbsoversvømmelser. Ændrede grundvandsforhold 

kan dog få stor betydning for, hvor vandlidende arealer er og dermed have betyd-

ning for landbrugsdrift, bygninger eller infrastrukturanlæg som veje og jernbaner. 

Disse er dimensioneret på grundlag af et givent niveau for grundvandspejlet, og 

hvis dette ændres, kan det have stor betydning. Desuden er grundvandsstanden fle-

re steder betydeligt påvirket af aktuelle indvindingsforhold. Såfremt der ændres i 

disse, kan det have væsentligt større påvirkning end den ændring klimaændringerne 

vil medføre. 

Ændrede grundvandsforhold vil således primært have betydning over længere tids-

perioder og det må forventes, at det er muligt gradvist at tilpasse sig disse ændrin-

ger, f.eks. ved dræning. De ændrede grundvandsforhold er således ikke medtaget i 

risikovurderingen. 

De nuværende og fremtidige grundvandsforhold er kortlagt af GEUS og offentlig-

gjort på www.klimatilpasning.dk. Herunder følger en beskrivelse af model og for-

udsætninger fra www.klimatilpasning.dk: 

Det fremtidige klimas indflydelse på ændringer i grundvandstanden er beregnet 

med "Den nationale vandressource model", kaldet DK-modellen. Modellen er 

en detaljeret landsdækkende integreret grundvands-overfladevandsmodel, der 

beskriver samtlige komponenter i ferskvandskredsløbet. Det betyder, at fakto-

rer som nedbørs- og fordampnings-indvirkning på overfladisk afstrømning og 

nedsivning til rodzonen, dræn- og overfaldenær afstrømning og videre nedsiv-

ning til grundvandet, er inkluderet. 

Modellen har en opbygning med et 500x500 meter net med omkring 10 bereg-

ningslag for Danmark og inkluderer data om geologi, jordart, jordtype, topogra-

fi, klima og hydrologi. Modellen er opbygget i MIKE SHE/MIKE 11 koden, se 

mere på www.vandmodel.dk. 

  

http://www.klimatilpasning.dk/
http://www.vandmodel.dk/
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Der er anvendt GEUS-videreudviklede og kalibrerede 2011 version af DK-

modellen. Denne version indeholder blandt andet en opdatering af rodzone-

modellen ("two-layer") med de nye anbefalinger fra vandbalanceprojektet gen-

nemført i 2011, en invers modellering der har sikret en troværdig vandbalance, 

dynamik i simulering af trykniveau, vandløbsafstrømning og realistiske model-

parametre samt et robust setup hvor øverste beregningslag er ført et par meter 

under øvre grundvandsspejl. 

Usikkerheder på klimamodel-input er håndteret ved de tre nævnte scenarier 

(våd, median og tør fremskrivning), mens usikkerheden på den hydrologiske 

model og parameterværdier er vurderet ved hjælp af en følsomhedsanalyse. 

På den baggrund er det valgt at vise resultater med 1-meter intervaller for 

grundvandsstanden, og 20 millimeter intervaller for grundvandsdannelsen, sva-

rende til den parameterusikkerhed der er vurderet på den hydrologiske model. 

Til at beregne effekten af fremtidens klima på grundvandet er resultaterne fra 

det såkaldte ENSEMBLES-projekt blevet anvendt. Projektet består af kørsler 

med regionale klimamodeller for A1B-scenariet, hvorfra tre versioner af A1B-

scenariet er vist i grundvandskortene. 

I bilag G er gengivet de udførte kortlægninger. 

  Middel grundvandsstand for det øverste frie grundvandsspejl i det nuvæ-
rende regime (1991-2010) og  
o ændring heraf for A1B-scenariet for perioden 2021-2050 i forhold 

til referenceperioden 1961-1990. 

  En karakteristisk værdi for høj grundvandsstand (højeste 5-døgns grund-
vandsstand, der overskrides i gennemsnit en gang hvert 10. år) i det 
øverste frie grundvandsspejl i det nuværende regime (1991-2010) og 
o  ændring heraf for A1B for perioden 2021-2050 i forhold til referen-

ceperioden 1961-1990. 

Figur 7-1viser ændringen af middelgrundvandspejlet for perioden 2021-2050 ift. 

Referenceperioden. 
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Figur 7-1 Ændring af middel grundvandsstand for det øverste frie grundvandsspejl for 

A1B-scenariet for perioden 2021-2050 i forhold til referenceperioden 1961-

1990. 

7.1 Sammenfatning på kortlægning af ændrede 
grundvandsforhold 

Det fremgår af kortlægningerne at: 

› Der generelt er tale om et stigende grundvandspejl med stigninger på op mod 

2-3 m, i det fleste områder dog 0-1 m. Stigningerne vil være størst i de områ-

der, der i forvejen har den højeste grundvandsstand. 
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› Det må forventes, at det stigende grundvand kan medføre afvandingsproble-

mer i lavtliggende områder (lavninger og ånære arealer) og der kan blive be-

hov for øget dræning for at kunne opretholde den nuværende anvendelse af 

arealerne. 

› I byområderne og langs infrastrukturer kan en stigende grundvandstand med-

føre et øget behov for afværgeforanstaltninger i form af omfangsdræn og evt. 

pumper. 
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8 Kortlægning af kombinerede hændelser 

 Situationen omkring Randers by, Randers Fjord og Gudenåen er en helt særlig 

problemstilling, da kombinationen af højvande, ekstremregn og høj afstrømning i 

Gudenåen kan medføre øgede problemer i forhold til de enkelte hændelser. 

Der er indledningsvist udført et simpelt statistisk studie af sandsynligheden for 

sammenfaldene hændelser og korrelationen mellem forskellige typer af hændelser 

og opstillet en tabel, som viser sandsynligheden for kombinerede hændelser.  

› relevant kombination af højvande og ekstremregn 

› relevant kombination af højvande og høj afstrømning i Gudenå 

› relevant kombination af højvande, afstrømning i Gudenå og ekstremregn 

Ved relevant forstås, at der ses på sandsynlige hændelser (gentagelsesperiode under 

1000 år), hvilket måske svarer til f.eks. en 1 års højvandshændelse i kombination 

med en relativ hyppig nedbørshændelse.  

8.1 Sandsynlighed for kombinerede hændelser 

Bilag A indeholder en statistisk analyse af sandsynlighed for kombinerede hændel-

ser. På grundlag af dette er udvalgt 6 kombinationsscenarier, gengivet i nedenstå-

ende tabel. Scenarie 4 og 6 har dog væsentligt større gentagelsesperioder end 1000 

år, men er medtaget for at vurdere worst case scenarier og også medtage effekten af 

ekstremregn. De ekstreme nedbørshændelser forekommer stort set altid om som-

meren og det er derfor meget usandsynligt, at det sker samtidigt med høj vandstand 

eller vandføring, som typisk optræder om vinteren. 
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Tabel 4 Tabel over estimerede gentagelsesperioder for kombinerede hændelser 

Regn vandfø-

ring 

vand-

stand 

estimeret gentagel-

sesperiode for kombi-

neret hændelse 

Scenarier beregnet 

- Vinter 1 år 1 år* Kombiscenarie 1 

- Vinter 20 år 20 år* Kombiscenarie 2 

- 2 år 1 år 25 år Kombiscenarie 3 

5 år Vinter 1 år 5000 år Kombiscenarie 4 

- 2 år 20 år 500 år Kombiscenarie 5 

- 10 år 20 år 14000 år Kombiscenarie 6 

* højvande i form af stormflod optræder stort altid i vinterhalvåret og i middel samtidigt 

med vintermiddelvandføring. Det er derfor valgt at anvende vintermiddelvandføringen ved 

beregning af stormflodshændelser. 

8.2 Resultater af de kombinerede hændelser 

Der er udført beregninger af udvalgte kombinationer af ekstremregn, højvande og 

vandføring. Disse er sammenholdt med situationer for enkelthændelserne alene. 

Det fremgår af den statistiske analyse, at nogle kombinationer er meget usandsyn-

lige, mens andre er langt mere sandsynlige. 

› Kombinationsscenarie 1, er kombinationen af et 1 års højvande og en vinter-

middelvandføring i Gudenåen. Dette vil være en typisk vintersituation med et 

moderat højvande 

› Kombinationsscenarie 2, er kombinationen af et 20 års højvande og en vin-

termiddelvandføring i Gudenåen. 

› Kombinationsscenarie 3, er kombinationen af medianmaksimumvandføringen 

i Gudenåen og et 1 års højvande. Dette optræder ca. hver 25 år samtidigt. 

› Kombinationsscenarie 4, er kombinationen af et 1 års højvande og en vinter-

middelvandføring i Gudenåen samtidigt med en 5 års nedbørshændelse. Det 

svare til kombinationsscenarie 1 plus nedbørshændelsen og kan således bruges 

til en vurdering af nedbørens betydning. 

› Kombinationsscenarie 5, er kombinationen af 20 års højvande og medianmak-

simum afstrømning, svarer til scenarie 2 med højere afstrømning. 

› Kombinationsscenarie 6, er kombinationen af 20 års højvande og 10 års-

afstrømning, svarer til scenarie 2 og 5 med endnu højere afstrømning. 
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I Tabel 5 er gengivet resultat af beregninger med den hydrauliske model. Resulta-

terne er udtrykt ved vandstanden ved Randers Bro, som vurderes repræsentativ og 

et godt grundlag for sammenligning. 

Tabel 5 Resultat af kombinerede hændelser 

Kombi-

scenarie  

Hændelser 

(2050) 

Gen-

tagel-

ses-

perio-

de 

Vand-

stand ved 

Randers 

Bro 

(m, 

DVR90) 

Vand-

stand i 

randbe-

tingelse 

m, 

DVR90) 

Bemærkninger 

1 Vintervandføring 

1 års højvande 

1 år 1,36 1,29 1 års højvande i havnen er 1,29 m 

2 Vintervandføring 

20 års højvande 

20 år 1,89 1,79 20 års højvande i havnen er 1,79 m 

3 2 års vandføring 

1 års højvande 

25 år 1,44 1,29 Forøgelse af vandføring giver anled-

ning til stigning i vandspejl på 8 cm ift. 

scen. 1 

4 5 års regn 

vintervandføring 

1 års højvande 

5000 år 1,37 1,29 5 års regn, giver kun en vandstands-

stigning i fjorden på yderligere 1 cm i 

forhold til scen. 1. 

5 2 års vandføring 

20 års højvande 

500 år 1,90 1,79 Forøgelse af vandføring giver kun an-

ledning til yderligere 1 cm ift. scen 2. 

6 10 års vandfø-

ring 

20 års højvande 

14000 

år 

1,90 1,79 Forøgelse af vandføring giver kun an-

ledning til yderligere 1 cm ift. scen 2. 

og ingen ændring ift. scen. 5, hvilket 

skyldes de store tværsnit. 

 

8.3 Sammenfatning på kombinerede 
oversvømmelseshændelser 

På grundlag af beregningerne af de kombinerede hændelser kan det konkluderes at: 

› Nedbørshændelser i kombination med højvande eller høj afstrømning, ikke vil 

forværre vandstandssituationen i Gudenå og Randers nævneværdigt. 

› Høj afstrømning i kombination med højvande, vil kun give begrænsede øgede 

vandstande ved Randers Bro. Højvandshændelsen vil i sig selv give det alt-

overvejende bidrag.  

› Det kan konkluderes, at det ikke er vandføringen alene fra Gudenåen, 

der medfører problemer, men at primært høj vandstand i Randers Fjord 

giver anledning til et stigende vandspejl. 
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9 Værdi og risikokortlægning 

Der er udført en kortlægning af den økonomiske risiko i forhold til oversvømmel-

ser i Randers Kommune. Kortlægningen giver et kommunalt overblik over steder 

med størst reel risiko målt som samfundsøkonomiske konsekvenser (tab pr. år i 

kroner), så klimatilpasningen kan prioriteres økonomisk optimalt.  

I det følgende beskrives den anvende analysemetode for kortlægning af over-

svømmelsesrisikoen i Randers Kommune. 

9.1 Beregning af risiko 

Risikovurderingen er bygget op omkring følgende hovedaktiviteter: 

Opgørelse af forventede klimaændringer og statistik for ekstreme situationer 

1 Beregning og kortlægning af oversvømmelseshændelser fra ekstremregn 

(skybrud og vandløb), der strømmer på overfladen og samler sig i de laveste 

områder på terræn ved forskellige situationer i dag og i fremtiden. Dette er be-

skrevet tidligere i rapporten. 

2 Beregning og kortlægning af sandsynlighed (vægtet sandsynlighed for over-

svømmelser ved ekstremhændelser i 2050) for ovenstående hændelser. 

3 Beregning og kortlægning af værdi/skadesomkostningsværdi (kroner) af alle 

områder/elementer som evt. kan rammes af oversvømmelse. 

4 Beregning og kortlægning af den økonomiske risiko (findes ved at gange 

sandsynligheden for oversvømmelse med værdien/skadesomkostningen af en 

oversvømmelse). 
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Figur 9-1 - Figuren illustrerer, hvordan to forskellige hændelsestyper og deres hyppighed kan 

sammenfattes til sandsynlighed, som sammen med værdien giver risikoen for oversvømmelse 

opgjort på celleniveau.  

Kortlægning Der er fremstillet 4 temakort; hændelser, sandsynlighed, værdi og risiko. 

Hændelseskort viser den konkrete arealmæssige udbredelse af de forskellige typer 

af oversvømmelser, mens der anvendes cellekort for de 3 øvrige typer.   

Inddelingen i celler på 100x100m gør det muligt at regne på værdierne i den enkel-

te celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer.  

Værdisætning Skadesomkostningerne ved oversvømmelse, benævnt værdi, opgøres som en celle-

værdi på baggrund af de anvendte temaer, og udtrykkes i kroner. De enkelte tema-

lag er tildelt en værdi og indenfor hver celle beregnes, hvor meget de pågældende 

temalag udgør af det samlede celleareal og dermed, hvilken værdi cellen repræsen-

terer. Vægtningen omfatter følgende temaer:  

Gruppe Beskrivelse Enhed Værdisætning (kr. pr. enhed) 

Bebyggelse 

Industri og Erhverv m2 1000 

Boliger m2 600 

Sommerhuse m2 400 

Kolonihaver m2 100 

Offentlig og privat service m2 1000 

Anlæg 

Motorveje og primære trafikve-

je(Motortrafikveje) 
m2 

45 

Sekundære trafikveje m2 30 

Andre veje m2 10 

Jernbane og letbane m2 90 

Kulturarv Kirker/Kapel m2 3000 
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kirkegård m2 300 

Fortidsminder m2 1500 

Natur* 
NATURA2000 m2 1 

§ 3 m2 1 

Hotspots 

Renseanlæg antal +1000000 til øvrig score 

Transformatorstationer (forsynin-

gen, elselskab) 
antal +100000 til øvrig score for 60 kV,  

+10000 til øvrig score for øvrige  

MR stationer (Naturgas) antal +100000 til øvrig score 

Kildepladser / Boringer antal +100000 til øvrig score 

Vindmøller antal +100000 til øvrig score 

El- Gas- varmeværk, forbræn-

dingsanstalt eller lignende 
antal 

+100000 til øvrig score 

Landbrug** 

Høj bonitet m2 0.65 

Middel bonitet m2 0.55 

Lav bonitet m2 0.35 

*Værdierne for natur er sat til 1 kr/m². Dette er indledningsvist sat for at synliggøre na-

turværdierne. Det vil være muligt at udføre en mere detaljeret vægtning, hvor der tages 

hensyn til de forskellige naturtyper og deres specifikke sårbarhed.  

**Værdierne for landbrug er baseret på det forventede afgrødetab, fastlagt ud fra jordens 

bonitet. Det vil have stor betydning på hvilken årstid oversvømmelsen sker. 

Vægtningen er baseret på den udarbejdede vejledning til Region Midt og defineret i 

dialog med Randers Kommune. I GIS tabellerne er de endvidere indføjet 5 tomme 

kolonner, der gør det muligt at indarbejde yderligere temaer. 

9.2 Datagrundlag og databehandling 

Oversvømmelseskortene for nedbør, hav og vandløb udgør grundlaget for bereg-

ningerne af sandsynligheder. Til brug for værdikortlægningen har Randers Kom-

mune stillet en række GIS temaer til rådighed. Dette materiale er gennemgået og 

anvendt til udarbejdelse af kortlægningerne. 

9.3 Resultater 

Resultaterne af analysen præsenteres og beskrives i det følgende, opdelt i hændel-

ser, sandsynlighed, værdi og risiko.  

Læsning af kort Hver type kort har sin egen farveskala, sådan, at det er enkelt at adskille dem fra 

hinanden (se f.eks. Figur 9-1). Fælles for skalaerne er, at den røde farve gengiver 

højeste- sandsynlighed, værdi og risiko.  

9.3.1 Sandsynlighed 

For oversvømmelser defineres mange scenarier som sandsynligheder. En 20 år 

hændelse er således 5 gange så sandsynlig som en 100 års hændelse. Udbredelsen 

af de enkelte scenarier kendes fra hændelserne, og hver celle udtrykker, hvor stor 

sandsynligheden for oversvømmelse er. En sandsynlighed på 0,01 svarer eksem-

pelvis til, at der for den pågældende celle er en sandsynlighed på 1 mod 100 for, at 
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der indenfor det pågældende år forekommer en oversvømmelse. Sandsynligheds-

kortene er opdelt i 6 niveauer, med rød som den mest sandsynlige. 

Sandsynlighederne findes som totale sandsynligheder i år 2050. 

 

Figur 9-2  Sandsynlighed for oversvømmelse i 2050, samlet for regn, stormflod og vand-

løb. Sandsynligheden (p) er fastsat i hele tal fra 0-1. En sandsynlighed (p) over 

0.1(røde arealer) svarer således til 10% i år 2050 eller en 10 års hændelse. 

På kommuneniveau er sandsynligheden for oversvømmelse i 2050 størst, langs 

Randers Fjord og Gudenåen. I området øst for Randers er der både sandsynlighed 

for oversvømmelse fra vandløb og ved stormflod. Derudover er det de by- og vand-

løbsnære arealer der er truede af oversvømmelser. 

9.3.2 Skadesomkostningsværdi 

Skadesomkostningsværdierne er opgjort ud fra erfaringstal for oversvømmelses-

skader, værdien af bygninger og installationer, betydningen af infrastrukturen for 

transport mv. (se endvidere afsnit 9). For hver celle er udregnet, hvor stor en del af 

cellen f.eks. bebyggelsen udgør. Hver celle udtrykker den samlede værdi, altså 

summen af alle skadesomkostninger, udtrykt ved den estimerede skadesomkost-

ningsværdi. 

 

 

Kommunekort 

 

Kort 10 SS2050 
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Der er taget udgangspunkt i den nuværende arealanvendelse, og således ikke taget 

hensyn til at nogle områder vil skifte anvendelse i de kommende år. Dette er valgt 

idet værdisætningen primært skal bruges til at prioritere indsatsen for at beskytte de 

eksisterende værdier, mens nye byer og infrastruktur antages at blive placeret hen-

sigtsmæssigt i forhold til klimaændringerne ud fra klimatilpasningsplanens anvis-

ninger.  

 

Figur 9-3  Værdi af skadesomkostninger på celleniveau, opgjort på grundlag af nuværen-

de arealanvendelse.  

For hele Randers Kommune ses det, at de største værdier er koncentreret omkring 

byområderne. De allerstørste værdier er i den centrale del af Randers og i industri-

områderne. I det åbne land fremtræder infrastrukturen. 

9.4 Risiko 

På celleniveau findes risikoen for oversvømmelser som den samlede sandsynlighed 

for oversvømmelseshændelser i cellen ganget med skadesværdien for den pågæl-

dende celle, risiko = sandsynlighed * værdi.  

Risikoen er beregnet for hver celle som totale risiko for år 2050.  

 

Kommunekort 

 

Kort 20 Værdi 
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Figur 9-4  Risiko for oversvømmelse i 2050 

Risikokortet for 2050 viser flere områder med høj risiko. Disse er hovedsageligt 

koncentreret omkring selve Randers By, enkelte kystnære landsbyer og øvrige by-

områder i kommunen. 

9.5 Efterbehandling og brug af analyseresultater 

Alle data og kort foreligger i GIS format, hvilket sikre, at kommunen efterfølgende 

kan arbejde dynamisk med alle GIS-temaer og kortudformninger. Dette muliggør 

nærstudier af delområder, en anden udformning og definition af farveskalaer mv. 

Ved brug af GIS hjælpeværktøjer kan et enkelt område udsættes for oversvømmel-

seshændelser sammen og hver for sig, lige som sandsynlighed og risiko kan præ-

senteres for forskellige år, som det er gjort med eksempelkortene i denne rapport. 

Ved planlægningen af byudvikling, ny infrastruktur samt overvejelser om æn-

dring/renovering af bestående anlæg mv. udgør kortlægningen af oversvømmelses-

truede områder et unikt værktøj.  

Nye byområder og korridorer for infrastruktur kan placeres hensigtsmæssigt i for-

hold til sandsynligheden for oversvømmelse. Truet eksisterende bebyggelse kan 

 

 

Kommunekort 

 

Kort 30RS2050 

Byudvikling  
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sikres eller opgives. Grønne klimatilpasningskorridorer kan udpeges til forsinkelse 

af regn,  

Her skal sandsynlighedskortene for oversvømmelse anvendes - ikke risikokorte-

ne, da disse er baseret på arealernes nuværende anvendelse. 

Et nærmest uundværligt værktøj for en overordnet tilrettelæggelse af beredskab er 

kortlægningen af de områder, hvor regnfloder og søer vil optræde ved ekstrem 

regn. Med dette overblik er det lettere at sikre at løsningerne ikke flytter problemet 

fra et sted til et andet, hvor vandet evt. vil gøre mere skade.  

En måde at gøre dette på kunne være at anvendes kortene i rækkefølgende Risiko - 

Sandsynlighed - Hændelse. Sådan, at der tages udgangspunkt i risikoen, for deref-

ter at vurdere, hvor sandsynligheden er størst og dermed kunne rette en indsats mod 

den enkelte hændelse.  

Risikokortet kan bruges som et fælles udgangspunkt for at finde overordnede sam-

lede løsninger i et bredt forum, hvor deltagerne kan have forskellige interesser. 

Kortene viser en økonomisk afstemt sammenvægtning af alle hensyn, sammensat 

ud fra de individuelle emnemæssige hensyn, som f.eks. værdi af infrastruktur. Med 

kortene og analyserne som udgangspunkt det kan blive lettere at finde afstemte 

løsninger til indarbejdelse i kommuneplanen og prioritering af indsatsen for klima-

tilpasning.  

Beredskab 

Overblik og fælles 

løsninger  
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10 Input til handleplan for klimatilpasning 

En handleplan for klimatilpasning bør indeholde en plan for hvordan en klimatil-

pasning af kommunen gribes an, i hvilken rækkefølge og på hvilken måde. Formå-

let er at lave en plan, der beskriver hvilke problemer, som skal løses først, og hvor-

når et givent stort projekt bør sættes på budgettet. Endelig kan en handleplan give 

anledning til sammentænkning med øvrige kommunale investeringer og evt. pro-

blemer. 

Groft sagt bør der tages stilling til alle områder med høj risiko i kommunen. Risi-

kokortlægningen er derfor en hjørnesten i handleplanarbejdet. I prioriteringsfasen 

kan tillige indgå viden om tidligere oversvømmelser, spildevandsplaner, udvik-

lingsplaner og evt. projektsynergier mellem f.eks. Vejdirektoratet og kommunen.  

Og prioriteringsmæssigt kan en handleplan tage afsæt i viden om alle oversvøm-

melsesforhold i kommunen, sådan at sammensætningen og rækkefølgen af tiltag 

bidrager til en langsigtet kommunal tilpasning inden for alle typer af tilpasning til 

fremtidig hyppigere ekstremnedbør. 

10.1 Udpegning af risikoområder 

På grundlag af de udførte kortlægninger udpeges følgende overordnede risikoom-

råder i Randers Kommune: 

› Randers by 

› Øvrige byområder 

› Det åbne land 

10.2 Randers by 

Randers By kan blive oversvømmet i forbindelse med: 

› Stormflod  

› Høj afstrømning i Gudenåen 
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› Ekstrem regn 

Over de kommende år, vil især truslen fra den stigende vandstand øges, mens æn-

dringerne forårsaget af ændret nedbør og afstrømning vil være mindre.  

Selve Randers er kortlagt med den samlede højeste risiko på risikokortet, hvilket 

udtrykker den samlede risiko, i forhold til alle typer af oversvømmelser.  

De mulige indgreb i forhold til at reducere risikoen i Randers By kan opdeles i to 

typer: 

› Sikring mod vand fra Gudenåen og Randers Fjord (behandles samlet, da løs-

ningerne skal kunne håndtere begge udfordringer)  

› Sikring mod ekstremregn 

10.2.1 Konkretisering af risikoområder i Randers By 

I Randers By er udpeget 5 hovedområder, der bør prioriteres i klimatilpasningen.  

 

Figur 10-1  Udpegning af 5 risikohovedområder i Randers By.  

 

 

R5 

R4 

R2 

R1 

R3 
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Der er 5 områder som umiddelbart har en højere risiko end resten af byen, disse er: 

ID Beskrivelse Truet af Mulige indgreb 

R1 Central del af Randers, 

nord for Fjorden 

Ekstremregn 

Høj vandstand 

Sikring mod høj-

vande 

Tilpasning af kloak-

system 

Skybrudssikring 

 

R2 Centrale del af Randers 

syd for Fjorden 

Ekstremregn 

Høj vandstand 

Sikring mod høj-

vande 

Tilpasning af kloak-

system 

Skybrudssikring 

R3 Hobrovej/Ringbulevarden Ekstremregn Tilpasning af kloak-

system 

Skybrudssikring 

R4 Dronningborg Ekstremregn Tilpasning af kloak-

system 

Skybrudssikring 

R5 Industriområde ved Had-

sundvej 

Ekstremregn Tilpasning af kloak-

system 

Skybrudssikring 

 

De 5 områder er udvalgt på grundlag af grafiske præsentation af risikokortet. Når 

der konkretiseres tiltag i disse områder kan der være behov for en mindre justering 

af områdeafgrænsningen. 

I forhold til de øvrige byer ligger den resterende del af Randers By i samme risiko-

niveau. De 5 områder er således en udpegning af de meste kritiske områder i Ran-

ders By, og et oplæg til de områder, som skal prioriteres i indsatsen. 
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10.3 Øvrige byområder 

Der er udpeget 12 risikoområder i de øvrige byer: 

 

Figur 10-2  Risikoområder i øvrige byer 

ID Beskrivelse Truet af Mulige indgreb 

B1 Asferg Ekstremregn Klimatilpasning af kloak-

system 

B2 Øster Bjerregrav Ekstremregn Klimatilpasning af kloak-

system 

B3 Langå Ekstremregn 

Vandløb 

Klimatilpasning af kloak-

system 

B4 Haslund Ekstremregn Klimatilpasning af kloak-

system 

B5 Spentrup Ekstremregn 

 

Vandløb 

Klimatilpasning af kloak-

system 

Sikring mod vandløbs-

oversvømmelser 

B6 Harridslev Ekstremregn Klimatilpasning af kloak-

system 

B7 Hald Ekstremregn Klimatilpasning af kloak-

system 

B8 Uggelhuse Stormflod Højvandsbeskyttelse 

B9 Gjerlev Ekstremregn Klimatilpasning af kloak-

system 

 

 

B12 

B11 

B10 
B9 

B8 

B7 

B6 

B5 

B4 

B3 

B2 

B1 
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B10 Øster Tørslev Ekstremregn 

 

Vandløb 

Klimatilpasning af kloak-

system 

Sikring mod vandløbs-

oversvømmelser 

B11 Udbyhøj Stormflod Højvandsbeskyttelse 

B12 Havndal Ekstremregn Klimatilpasning af kloak-

system 

 

Risikokortet viser generelt en større risiko i byområderne end i det åbne land. Dette 

skyldes primært den større tæthed af værdier. Det betyder at stort set alle byområ-

der får en større risiko end landområder. 

Udpegningen af de 12 mulige risikoområder i det åbne land er sket ud fra den gra-

fiske visualisering af resultaterne. Før der kan konkretiseres egentlige tiltag i by-

områderne, skal der etableres et bedre overblik over kloaksystemernes funktion. 

Udpegningen er sket på grundlag af Skybrudskort
®
 og en antagelse om at kloaksy-

stemerne lige akkurat opfylder funktionskravet. Er der områder med bedre funkti-

on, vil der således være mindre risiko. Er der derimod områder, hvor kloaksyste-

merne ikke er tidsvarende, kan det være at risikoen er større. Der bør derfor indled-

ningsvist skabes et bedre overblik over kloaksystemernes funktion i de risikoområ-

der, hvor problemet kan henføres til ekstremregn. 
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10.4 Det åbne land 

I det åbne land er der udpeget 5 risikoområder: 

 

Figur 10-3  Udpegede risikoområder i det åbne land 

ID Beskrivelse Truet af Mulige indgreb 

L1 Nordøstlige del af 

Randers Kommu-

ne. 

Stigende vandstand og 

stormflod 

Digebeskyttelse 

Ekstensivere anven-

delse 

L2 Ydre del af Ran-

ders Fjord 

Stigende vandstand og 

stormflod 

Digebeskyttelse 

Evt. sluse 

Ekstensivere anven-

delse 

L3 Indre del af Ran-

ders Fjord 

Stigende vandstand og 

stormflod 

Digebeskyttelse 

Evt. sluse 

Ekstensivere anven-

delse 

L4 Gudenåen Vandløbsoversvømmelser 

Stigende vandstand og 

stormflod 

Digebeskyttelse 

Evt. sluse 

Ekstensivere anven-

delse 

L5 Nørreå Vandløbsoversvømmelser Digebeskyttelse 

 

 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 
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Stigende vandstand og 

stormflod 

Evt. sluse 

Ekstensivere anven-

delse 

 

I det åbne land er det primært områderne langs Gudenå, Nørreå og Randers Fjord, 

der har høj risiko. 

Umiddelbart skyldes den høje risiko, den relativt store sandsynlighed for over-

svømmelse, da værdierne i områderne er begrænsede. Men i takt med at vandstan-

den i havet forventes at stige, øges sandsynligheden for oversvømmelse af digerne. 

I fremtiden vil det være en afvejning af omkostningerne ved at forhøje digerne og 

sandsynligheden for oversvømmelse der afgør hvad man kan gøre. Det vil være 

muligt at ekstensivere anvendelsen af store dele af de truede arealer og acceptere 

periodiske oversvømmelser. Herved vil områderne kunne videreudvikles som na-

turområder. 
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11 Katalog over konkrete indgreb 

I dette afsnit beskrives konkretiseres nogle af de mulige indsatser, som umiddelbart 

kan udpeges for at imødegå oversvømmelser og de konsekvenser som klimaæn-

dringerne vil have. 

Indsatserne er beskrevet på overordnet niveau og hvor det er muligt, er der givet 

overslagsmæssig økonomi for udførelsen. I nogle områder vil der dog være behov 

for mere detaljerede undersøgelser, for at fastlægge og konkretisere indsatsen yder-

ligere. 

11.1 Kloaksystem 

Der er udarbejdet overordnede forslag til, hvordan skaderne ved oversvømmelser 

reduceres. Forslaget er et overordnet koncept, som primært skal bruges til at vurde-

re omkostningerne, ved at tilpasse sig i forhold til de skadesomkostninger som 

oversvømmelserne forårsager. 

Alle oversvømmelser er samlet i små områder, som hver især kan inddeles i for-

skellige tilpasningsalternativer. 

11.1.1 Serviceniveau i forhold til oversvømmelser 

For at vurdere, hvilke tiltag som skal iværksættes er det nødvendigt indledningsvist 

at konkretiseres et serviceniveau for oversvømmelser i Randers Kommune. Defini-

tionen af dette serviceniveau kan eksempelvis fastlægges ud fra samfundsøkonomi-

ske betragtninger. På denne måde fastsættes serviceniveauet til det mest kost-

effektive niveau. I første omgang uden skelnen til hvem, der bærer omkostningerne 

og hvem, som får gevinsterne. 

Klimatilpasningsplanen skal medvirke til, at der kan fastsættes et serviceniveau 

mod oversvømmelser. Serviceniveauet kan herefter udmøntes gennem specifikke 

krav til afløbssystemer, vandløb og højvandssikring ved kysterne. 

De udarbejdede oversvømmelseskort viser, at der allerede opstår problemer ved en 

10 års hændelse i nogle områder. I disse områder vil afløbssystemet helt sikkert 
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ikke leve op til funktionskravene i år 2050. Der skal derfor iværksættes tiltag der 

kan fjerne disse oversvømmelser. Disse tiltag kunne være: 

› Separering af hele afløbssystemet, hvorved funktionskravet reduceres til en 5 

års hændelse, da kælderafløb frakobles og der nu er tale om rent regnvand. 

› Udvidelse af fællessystemet 

› Frakobling af regnvand fra enkeltområder 

Figur 11-1 angiver forslag til tiltag, der kan iværksættes i kloaksystemet for at 

imødekomme de største problemer i forhold til opfyldelse af funktionskravene. Det 

skal dog bemærkes at problemerne er identificerede på en ukalibreret model.  

› Der bør iværksættes måleprogrammer, som kan forbedre modellen og skabe 

grundlag for en egentlig projektering. 

 

Figur 11-1 Forslag til tiltag for opfyldelse af funktionskrav i afløbssystemet (vedlagt som 

bilag). 

I forhold til kloaksystemets funktionskrav vil det være traditionelle tiltag der kan 

iværksættes. På Figur 11-1 Forslag til tiltag for opfyldelse af funktionskrav i af-

løbssystemet (vedlagt som bilag). er anført de umiddelbare årsager som f.eks. be-

grænset kapacitet af afløbsledninger. 

Tiltag for opfyldelse 

af funktionskrav 
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Tabel 6 Oversigt over umiddelbare tiltag i kloaksystem 

Tiltag nr. Beskrivelse 

10-01 Begrænset kapacitet, øges evt. til Ø1000 

10-02 Begrænset kapacitet, øges evt. til Ø550 som nedstrøns 

10-03 Bassin overbelastes 

10-04 Begrænset kapacitet (og fald) 

10-05 Begrænset kapacitet 

10-06 Begrænset kapacitet 

10-07 Begrænset kapacitet 

10-08 Begrænset kapacitet 

10-09 Begrænset kapacitet 

10-10 Oversvømmelse ved overløbsbygværk, undersøges 

10-11 Begrænset kapacitet 

10-12 Begrænset kapacitet under motorvej 

10-13 Begrænset kapacitet 

10-14 Begrænset kapacitet 

10-15 Begrænset kapacitet, øges evt. til Ø550 som nedstrøms 

10-16 Begrænset kapacitet 

 

Ved iværksættelse af indgreb på kloaksystemet for at opfylde funktionskravene, 

skal det sikres, at problemet ikke flyttes længere nedstrøms, hvis kapaciteten øges 

på en opstrøms strækning. 

For at forbedre grundlaget for dimensionering af tiltag, bør der udføres målepro-

grammer på afstrømningen i kloaksystemerne. 

Ved oversvømmelser, som opstår ved mere ekstreme hændelser, f.eks. 50 og 100 

års hændelser, vil det sjældent være rentabelt, at udføre tiltag i selve kloaksystemet 

der kan fjerne disse. Investeringerne i rør vil simpelthen være for store sammen-

holdt med gevinsten. Her skal der i stedet fokuseres på tiltag, der kan reducere kon-

sekvenserne af oversvømmelser. Det er indledningsvist valgt, at arbejde med løs-

ninger der flytter problemet fra sårbare områder til mindre sårbare områder. Hygi-

ejnemæssige problemer er endvidere vigtige at forholde sig til ved disse meget 

konkrete løsninger, og bør medtages i vurderingen og der bør endvidere iværksæt-

tes separatkloakering. En separatkloakering alene fjerne dog ikke behovet for sky-

brudssikring.  

Der er opstillet 4 alternativer: 

› Transport af oversvømmelse til nærtliggende vandsystem 

› Transport af oversvømmelse til nærtliggende regnvandsbassin 

› Transport af oversvømmelse til nærtliggende grønt område 

› Ingen nærtliggende overfladisk magasineringsmulighed 

Øvrige tiltag for re-

duktion af over-

svømmelser ved eks-

tremregn 
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Figur 11-2 Oversigt overmulige indgreb for at reducere oversvømmelser ved ekstreme hændelser 

Tabel 7 Oversigt over umiddelbare tiltag i kloaksystem 

Tiltag nr. Beskrivelse 

100-01 Transport af overfladevand til havnebassin 

100-02 Transport af overfladevand til havnebassin 

100-03 Transport af overfladevand til havnebassin 

100-04 Transport af overfladevand til havnebassin (problem med kryds-

ning af baneareal) 

100-05 Transport af overfladevand til havnebassin (problem med kryds-

ning af baneareal) 

100-06 Transport af overfladevand til havnebassin (problem med kryds-

ning af baneareal) 

100-07 Transport af overfladevand til havnebassin 

100-08 Transport af overfladevand til havnebassin 

100-09 Transport af overfladevand til lavt område 

100-10 Transport af overfladevand til havnebassin 

100-11 Transport af overfladevand til nyt bassin i lavt område 

100-12 Transport af overfladevand til nyt bassin i lavt område 

100-13 Transport af overfladevand til vådområde 

100-14 Transport af overfladevand til vådområde 

100-15 Transport af overfladevand til vådområde 

100-16 Transport af overfladevand til vådområde 

100-17 Transport af overfladevand til vådområde/Gudenå 

100-18 Transport af overfladevand til nyt bassin i lavt område 

100-19 Transport af overfladevand til vådområde 

100-20 Transport af overfladevand til nyt bassin i lavt område 

100-21 Transport af overfladevand til havnebassin 

100-22 Transport af overfladevand til havnebassin 

100-23 Transport af overfladevand til havnebassin 



  
KORTLÆGNING AF OVERSVØMMELSESTRUEDE AREALER 

\\cowi.net\projects\A035000\A036331\3_Pdoc\DOC\A036331-001_Kortlægning_af_oversvømmelsestruede_arealer_rev3.docx 

49 

100-24 Transport af overfladevand til nyt bassin i lavt område 

100-25 Transport af overfladevand til nyt bassin i lavt område 

11.1.2 Transport til vandsystem eller Randers Fjord 

Vandløb, kan bruges til afledning ved skybrud. Disse vandsystemerne har ikke ka-

pacitet til det i dag, men vil kunne ændres til at føre mere vand ved at udvide un-

derføringer og øvrige flaskehalse. Udnyttelse af vandsystemerne til transport af 

skybrudsvand vil være den mest nærliggende og sandsynligvis billigste mulighed 

til skybrudshåndtering.  

 

Figur 11-3:  Eksempel på skybrudstiltag, hvor oversvømmelserne transporteres til et nær-

liggende vandsystem 

Ved transportløsninger af overfladevand til fjorden kan der blive behov for høj-

vandslukke på udløb, for at undgå, at havvand kan oversvømme byområderne ved 

højvande. 

11.1.3 Transport til regnvandsbassin 

Åbne regnvandsbassiner/søer kan også bruges ved skybrud. Det kræver dog, at den 

eksisterende bassinkapacitet udvides, så det er muligt at rumme den ekstra vand-

mængde. Det antages, at der er mulighed for at udvide bassinerne generelt, men at 

det muligvis kræver opkøb af tilstødende arealer.  

For at få transporteret vandet fra oversvømmelsesområderne til bassinerne skal der 

etableres transportveje. Det kan være på terræn i form af ændret vejprofil eller som 

grøfter/rendestene. Der kan dog være terrænmæssige forhindringer, hvor rør under 

jorden er mest hensigtsmæssigt.     
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I de fælleskloakerede områder i Randers By, er der i dag ingen åben bassiner. 

Fremtidige løsningerne skal således tænkes ind i en fremtidig separatkloakering af 

Randers By. 

11.1.4 Transport til grønt område 

Hvor der ikke er et nærtliggende vandsystem, regnvandsbassin eller sø, kan grønne 

områder inddrages til midlertidige oversvømmelsesområder. Oversvømmelse af de 

grønne områder vil kun forekomme i sjældne tilfælde ved store hændelser, eller når 

kapacitet af afløbssystemet er opbrugt allerede (kraftig regn flere dage i træk) og de 

grønne områder kan derfor bruges til andre formål i langt størstedelen af tiden som 

hidtil.  

For fælleskloakerede områder vil der være hygiejneproblemer. Udgangspunktet er 

dog, at der er tale om sjældne, helt ekstreme situationer og det alt andet lige, vil 

være bedre at få oversvømmet grønne arealer end beboelser og industri. 

 

Figur 11-4: Eksempel på grønt område, som kan bruges som oversvømmelsesbassin ved 

skybrud. 

11.1.5 Områder uden overfladisk magasinering 

De områder, hvor der ikke findes vandsystem, regnvandsbassiner eller grønne om-

råder som oversvømmelser kan transporteres over til. For disse områder er det 

sandsynligvis nødvendigt at etablere et underjordisk betonbassin, en stor ekstra 

transportledning eller opgradere det eksisterende afløbssystem betragteligt. 
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Figur 11-5:  Eksempel på et område hvor overfladisk magasinering som udgangspunkt ikke 

er mulig og underjordiske bassiner bør overvejes 

11.2 Sikring af Randers By mod højvande vha. 
sluseklap 

Formålet med de undersøgte løsninger for afværgeforanstaltninger er at sikre, at 

vandstanden i Randers By ikke overstiger ca. 1,5 m, hvilket er vurderet som kritisk 

for en række bygninger og selve havnearealerne. Nogle områder vil allerede være 

oversvømmelsestruede ved lavere vandstand omkring ca. 1 m over dagligt vande, 

men det vurderes at de er rimeligt beskyttede i dag, da en 1 års hændelsen estime-

res til 106 cm, hvilket ikke vurderes at give problemer. 
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Figur 11-6 Arealer under kote 1,5 m(DVR 90), der vil være truet af oversvømmelse ved 

højvande, er vist med blåt. 

Randers Kommune har anmodet COWI om at undersøgt mulighederne for en af-

lukning af Randers Fjord ved to lokaliteter. I det følgende er skitsemæssigt beskre-

vet løsninger, som på et foreløbige grundlag vurderes at være de mest relevante, 

vurderet ud fra de teknologiske, sikkerhedsmæssige og økonomiske aspekter. Det 

bør noteres, at de beskrevne mulige løsninger kun er baseret på en overordnet vur-

dering og den generelle erfaring med sluse- og højvandslukker. Der er således ikke 

udført beregninger af konstruktionerne, anlægsoverslag, hydrauliske beregninger 

eller analyser af byggemetoder. 

Der er på ideskitseniveau undersøgt to alternativer for placering af en sluse.Et al-

ternativ til sikring er en traditionel digeløsning langs vandet, hvilket beskrives se-

nere. 
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Figur 11-7 Mulige placeringer af sluse. Placering 1 i forbindelse med den nye krydsning 

umiddelbart øst for Randers, placeret efter hovedforslaget fra VVM, (Randers 

Kommune oktober 2008).Placering 2 mod nord ved Udbyhøj.  

Placering 1 ved ny krydsning øst for Randers 

For placering 1 øst for Randers foreslås en metode med nedfældelige portklapper, 

tilsvarende det næsten fuldførte projekt ”Moses” ved Venedig. I bilag G er beskre-

vet forskellige slusesystemer anvendt i udlandet. 

Lukning af Randers Fjord vil forventelig ske i forholdsvis færre tilfælde end ved 

Venedig, men kravene til etablering af lukningen vil sikkerhedsmæssigt og tids-

mæssigt være de samme. Når der varsles ekstremt højvande skal lukning kunne ske 

inden for varslingstiden – som vurderes fra 12 til 20 timer.   
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Figur 11-8 Princip for krydsning og placering af dæmning. Selve vejanlægget kan anven-

des til afgrænsning sålede,s at der kun skal laves mindre anlæg ved selve slu-

sen. 

Placering 2 ved Udbyhøj 

Ved placering af et anlæg, ved udmundingen af Randers Fjord, vil det udover selve 

sluseanlægget kræve betydelige anlæg i form af diger på land. 

 

Figur 11-9 Ved udmundingen af Randers Fjord, stilles der krav til supplerende anlæg i 

form af diger og dæmninger på land, der kan forhindre vandet i at løbe uden-

om. 
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Selve dæmningskonstruktionen over vand, inkl. portklap vil have et spænd på ca. 

500 m. Hertil kommer et betydeligt landanlæg med diger på ca. 2 km.  

11.2.1 Økonomi ved sluseklap 

På det foreliggende grundlag er det kun muligt at udføre et meget groft skøn over 

de mulige totalomkostninger. Dette overslag, der er baseret på lignende konstrukti-

onstyper, indikerer en totalomkostning for etablering af de beskrevne systemer på 

1,5-2,0 milliarder kr. Hertil kommer ca. 0,5-1,0 milliarder kr. til dæmnings- og di-

geanlæg, ved placering ved Udbyhøj (placering 2). 

De årlige omkostninger til drift og vedligehold vil være relativt begrænsede i for-

hold til etableringsomkostningerne. Der vil dog være behov for løbende vedlige-

holdelse og test af anlæggene funktion. 

Da hyppigheden af lukninger i den førte 40-50 års periode vil være meget begræn-

set (1-2 gange pr år) kan det faste mandskab begrænses til få personer for inspekti-

oner, vedligehold og prøver. Ved de sjældne reelle lukninger ved ekstreme højvan-

de skal der tilføres assistance fra havnens organisation. Dette vil mest være for at 

sikre afhjælpning i tilfælde af eventuelle nødsituationer og tekniske problemer, idet 

lukningssystemerne påregnes normalt at blive styret automatisk fra centrale kon-

trolrum. Når den generelle vandstand er steget ca. 80 cm omkring år 2110 vil hyp-

pigheden af lukninger accelerere og der bør til den tid være en fast bemanding. 

11.2.2 Konsekvensberegninger af sikring med sluseklap 

Som udgangspunkt vil en sluse stoppe det indtrængende havvand i forbindelse med 

stormflod og dermed forhindre oversvømmelser. Der er derfor de kombinerede 

scenarier, der er interessante, hvor Gudenåen fylder det bagvedliggende bassin, 

mens porten er lukket. Beregningerne er udført ud fra forudsætningen om, at porten 

etableres uden pumper og turbiner. I Figur 11-10 er illustreret de mekanismer,som 

styrer vandstandsstigningen på indersiden af slusen. 



   
56 KORTLÆGNING AF OVERSVØMMELSESTRUEDE AREALER 

\\cowi.net\projects\A035000\A036331\3_Pdoc\DOC\A036331-001_Kortlægning_af_oversvømmelsestruede_arealer_rev3.docx 

 

Figur 11-10 Principskitse for vandstandsstigning på indersiden af slusen. 

Vandstanden på indersiden af slusen vil stige, i den periode hvor slusen er lukket. 

Hastigheden vil være afhængig af tilstrømningen fra Gudenåen og nedbørsafstrøm-

ning fra Randers By, men også af størrelsen af det reservoir, der findes på indersi-

den. Figur 11-10 viser forskellen på placering af slusen. Dvs. skabelse af et stort 

eller lille reservoir.   

Tabel 8 Beregnet vandstand ved Randers Bro ved etablering af sluse for år 2050 

Beregningsscenarie Gentagelsesperiode Ingen 

sluse 

Indre 

sluse 

Ydre 

sluse 

1 års højvande 

Vintermiddelafstrømning 

1 år 1,43 1,17 0,47 

20 års stormflod 

Vintermiddelafstrømning 

20 år 1,96 1,30 0,47 

100 års stormflod 

Vintermiddelafstrømning 

100 år 2,16 1,35 0,47 

1 års højvande 

Medianmaksimum 

25 år 1,51 1,51 0,71 

20 års stormflod 

Medianmaksimumafstrømning 

500 år 1,97 1,90 0,72 

20 års stormflod 

10 års afstrømning 

14000 år 1,97 1,92 0,74 

5 års regn 

1 års højvande 

Vintermiddelafstrømning 

5000 år 1,44 1,23 0,47 

 

Beregningerne viser: 

› Ved ekstreme stomflodshændelser og vintermiddelafstrømning, som vil være 

den typiske afstrømningssituation under stormflod, vil en højvandssikring i 

form af sluse have en stor effekt og kunne sænke vandstanden med 70-80 cm 

ved en indre sluse og 1,5-1,7 m ved en ydre sluse. 

› Sker stormflodshændelsen samtidig med en ekstremafstrømning, medianmak-

simum eller derover, vil den indre sluse ikke have effekt, da vandstanden sti-
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ger på indersiden i næsten samme takt som stormflodshændelsen. Den ydre 

sluse vil stadig sænke den maksimale vandstand med op mod 1,2 m. 

› Optræder en 5 års regn samtidigt med at slusen er lukket, vil vandstanden stige 

med yderligere 6 cm ved den indre sluse og ubetydeligt ved en ydre sluse. 

11.2.3 Øvrige overvejelser ved etablering af sluseklap 

Dette projekt fokuserer udelukkede på de tekniske muligheder og udfordringer ved 

etablering af en sluseklap, der kan holde højvande ude af Randers By. Herunder er 

listet en række øvrige forhold, som skal belyses før en egentlig projekt kan igang-

sættes. 

› Jordbundsforhold 

› Konsekvenser for faunapassage 

› Konsekvenser for vandkvalitet og salinitet  

› Øvrige miljømæssige konsekvenser 

› Landskabelige konsekvenser 

› Konsekvenser for sejlads 

11.3 Sikring vha. andre løsningsmetoder 

Udover sikring vha. sluseklap kan følgende klimatilpasningsindgreb være relevan-

te:  

› Forhøjelse af diger langs Randers Fjord 

› Digebeskyttelse af Randers By 

› Forsinkelse af vandløbsafstrømning 

11.3.1 Forhøjelse af diger langs Randers Fjord 

En stor del af de lavtliggende arealer langs Randers Fjord er i dag beskyttede mod 

sædvanligt højvande med diger. 
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Figur 11-11 Mange arealer langs Randers Fjord er i dag beskyttet af diger. 

Disse jorddiger kan løbende forhøjes i takt med, at havvandstanden stiger og sand-

synligheden for oversvømmelser øges. 

Digerne vil løbende kunne forhøjes. Udgifterne hertil vil afhænge af omfang og 

tilstanden af eksisterende diger. En simpel forhøjelse af eksisterende diger på f.eks. 

0,5 m vurderes at kunne udføres for ca. 500-1000 kr./m mens større arbejder kan 

løbe op i mere, afhængig af behov for sikring med køreplader, transport af materia-

ler mm. 

Den samlede længde af fjorddiger er ca. 50-80 km afhængig af behov for forhøjelse 

af fløjdiger, vandløbsdiger og interne diger.  

11.3.2 Digebeskyttelse af Randers By 

Et alternativ til at lukke fjorden af med en sluse, er en beskyttelse af byen ved at 

etablere diger langs kystlinjen mod Randers Fjord og bredden langs Gudenåen. 

Dette kan ske som en kombination af permanente og midlertidige konstruktioner. 

Der findes i dag mange muligheder for at etablere midlertidige løsninger, som  

f.eks. anvendes i Hamborg og i mange centraleuropæiske byer, som er truede af 

oversvømmelser fra floder. 
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Figur 11-12 RandersBy kan beskyttes mod højvande ved at etablere diger langs Randers 

Fjord og Gudenåen. 

Der vil være behov for 6-8 km højvandsbeskyttelse afhængig af placering . 

Omkostningerne til beskyttelse vil afhænge af den konkrete udformning, hensyn til 

arkitektur, trafikale forhold mm. Det vurderes, at omkostningerne vil koste i stør-

relsesordenen 15-30.000 kr/m, svarende til et samlet overslag på 80-200 mio. kr. 

Hertil kan komme særlige hensyn til trafikale forhold mm. 

11.3.3 Forsinkelse af vandløbsafstrømning 

Ved byer der er truet af oversvømmelser fra vandløb, kan der arbejdes med forsin-

kelse af afstrømningen i oplandet. Sådanne indgreb, har størst betydning i mindre 

vandløbsoplande, hvor der med anvendelse af relativt beskedne arealer kan opnås 

en reduktion af afstrømningspeaken. I Gudenåens opland, er der allerede en stor 

udjævning af afstrømningen og når der er høj afstrømning varer det ofte i flere da-

ge ved Randers. Samtidig er vandføringen høj, oppe omkring 100 m
3
/s, skal denne 

reduceres med f.eks. 30 m
3
/s, vil dette kræve opmagasinering af 2,6 mio. m

3
 vand 

pr døgn, svarende til 1 meter vanddække af 2,6 km
2
, hvilket svarer til halvdelen af 

Tange Sø areal. I praksis vil der være behov for reduktion af vandføringen i måske 

5 dage, hvilket svarer til hele Tange Søs volumen. 

I betragtning af, at det ikke er vandløbsafstrømningen fra Gudenåen, som medfører 

de største udfordringer i forhold til klimatilpasning, er der ikke udført yderligere 

undersøgelser af mulighed for at reducere vandløbsafstrømningen. 

11.4 Sammenfatning af sikring mod højvande 

Det vil være muligt fremover at sikre Randers By mod højvande ved enten at etab-

lere en sluse eller etablere diger langs de truede arealer. Der er udført en skitse-

mæssig vurdering af tiltag, ligesom der overslagsmæssigt er fastsat økonomi på de 

foreslåede tiltag. 
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Tabel 9 Oversigt over mulige indgreb for højvandsbeskyttelse. 

Tiltag Overslag Bemærkninger 

Indre sluse ved ny kryds-

ning (Placering 1) 

1,5-2 mia. 

Evt. 40-80 mio. for digebe-

skyttelse langs Randers 

Fjord 

Kan etableres og integreres 

med den nye krydsning. 

Beskytter ikke de lavtlig-

gende arealer langs Ran-

ders Fjord. 

Ydre sluse ved Udbyhøj 

(Placering 2) 

2-3 mia. Beskytter både Randers og 

arealer langs Randers Fjord. 

Digebeskyttelse 80-200 mio. for sikring af 

Randers 

Evt. 40-80 mio. for digebe-

skyttelse langs Randers 

Fjord 
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Bilag A Vandløbsoversvømmelser og 

ekstreme vandføringer 

Vurdering af vandløbsoversvømmelser 

Nedenfor ses vandløbsoversvømmelser ved 1 meter vandløbsstigning overlejret 

værdikortlægningen for bygninger i hele Randers kommune.  

 

Figur 12-1 Oversigtkort med 1 m vandstandsstigning i vandløb og værdikort baseret på 

bbr oplysninger. Kortet er gengivet fra tilgængelige data på 

www.klimatilpasning.dk.  

Kortet viser beregnede oversvømmelser ved en 1,0 m vandstandsstigning langs 

primære strømningsveje og vandløb, samt hvor der er værdier baseret på BBR op-

lysninger. 

På baggrund af oversigtskortet er der udpeget fem risikobetonede byområder, som 

er vist i det følgende. 

http://www.klimatilpasning.dk/
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Figur 12-2 Randers centrum 

I Randers centrum skaber både Gudenå og dens tilløb risiko for oversvømmelser af 

bebyggede områder. Der er ikke gengivet oversvømmelser fra Randers Fjord. 

 

 

Figur 12-3 Langå 
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Figur 12-4 Øster Tørslev 

 

Figur 12-5 Spentrup 

På baggrund af Naturstyrelsens kortlægninger vurderes det, at flere byområder i 

Randers Kommune potentielt set oversvømmes ved kraftige vandføringer. Det vur-

deres dog at den udførte kortlægning er tilstrækkelig til at indgå i risikokortlægnin-
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gen. Hvor vandløbsstigningen på 1 m, skønsmæssigt tillægges værdien 1% svaren-

de til en 100 års hændelse. 

Valg af klimafaktor for beregning af vandløbsoversvømmelser. 

Valg af klimafaktor Der er generelt anvendt en klimafaktor på 1,3 ved fremskrivning af de forventede 

maksimale vandføringer til situationen i år 2110.  

For at vurdere, hvad klimaændringerne betyder for afstrømningen, bør det konkret 

for det enkelte vandløb vurderes, hvad der er den primære årsag til maksi-

malafstrømningen i systemet. Følgende forhold kan resultere i stor afstrømning:  

 

1 Naturlig høj afstrømning i forårsmånederne forårsaget af forårsnedbør, ringe 

fordampning, langsom snesmeltning, høj grundvandsstand mm.  

2 Hurtig snesmeltning på frosset jord, pludseligt tøbrud, evt. forårsaget af regn  

3 Ekstremregn i sensommeren, evt. i kombination med en meget våd sommer 

som medfører, at jorden i forvejen er vandmættet.  

De igangværende klimaforandringer vil påvirke ovenstående forhold på forskellig 

vis og afhængigt af, hvilket forhold, der har størst betydning i det aktuelle vand-

løbssystem, så kan effekten af klimaforandringerne blive forskellig.  

Ad 1) klimaforandringerne vil medføre en større vinternedbør med en forøgelse på 

op mod 40%, hvilket vil øge denne type afstrømning  

Ad 2) klimaforandringerne vil medføre stigende vintertemperaturer, hvilket vil re-

ducere antallet af døgn med snedække. Sandsynligheden for den type hændelser 

kan muligvis reduceres.  

Ad 3) klimaforandringerne medfører større variation i vores somre. Selvom det 

generelt bliver varmere og tørrere, så vil sandsynligheden for en våd sommer som i 

2007 og august 2010 øges. Dette kombineret med, at der forventes en øgning i in-

tensiteten af ekstremregn med op til 30% for en 10 års hændelse, vil medføre en 

øget sandsynlighed for den type af store afstrømninger i vandløb.  

Der er udført en række forskellige undersøgelser med det formål at kortlægge kli-

maforandringernes betydning for de maksimale afstrømninger i vandløb. Betragtes 

almindelige maksimumhændelser f.eks. i intervallet 1-10 års hændelser, er det ge-

nerelle billede, at der kan forventes en stigning i afstrømningen i størrelsesordenen 

20-30 %. Disse hændelser er typisk af type 1. Omfanget af ændringer er dog lidt 

mere usikkert for sjældnere hændelser f.eks. 100 års hændelser, da der er flere for-

skellige forhold og typer af hændelser, der kan have betydning. F.eks. var den stør-

ste oversvømmelse i Storåen ved Holstebro fra 1970 en type 2 oversvømmelse 

(hurtig snesmeltning). Hvis sandsynligheden for dette reduceres, er det således ikke 

givet, at fremtidige 100 års hændelser bliver værre. Men såfremt type 1 og type 3 

hændelser tilsvarende øges i omfang, så kan det være, at 100 års afstrømningen fra 

disse hændelser vil være større end for type 2, hvorved der alligevel vil ske en stig-

ning.  
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Det kræver således omfattende undersøgelser at belyse problematikken til bunds. 

Overordnet anbefales det dog at forvente en stigning i de maksimale afstrømninger 

fra medianmaksimum og op på 10-30 %.  

Der er udført en ekstremværdianalyse af vandføringerne ved målestation 21.09 

Gudenå, Ulstrup. 

Bestemmelse af ekstremvandføringer er baseret på plot af de årlige maksimalvand-

føringer på Gumbel graf og heraf estimering af de relevante ekstremværdier. 

 

Figur 12-6 Eksempel på Gumbel beregning for 21,09 Gudenå ved Ulstrup.. De relevante 

estimater for Q10, 20 og 100 er bestemt analytisk på grundlag af regressionsli-

nien. 

Tabel 10 Bestemmelse af ekstreme vandføringer i Gudenåen ved Randers 

Hændelse Enhedsvandføring 

m3/s/km2 

Vandføring ved 

Randers  

m3/s 

Q10, 2010 0,035 92 

Q20, 2010 0,038 99 

Q50, 2010 0,041 109 

Q100, 2010 0,044 117 

Q10, 2050 0,039 103 

Q20, 2050 0,042 111 

Q50, 2050 0,046 122 
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0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

Bestemmelse af eks-

tremvandføringer 



  
KORTLÆGNING AF OVERSVØMMELSESTRUEDE AREALER 

\\cowi.net\projects\A035000\A036331\3_Pdoc\DOC\A036331-001_Kortlægning_af_oversvømmelsestruede_arealer_rev3.docx 

67 

Q100, 2050 0,050 131 

Q10, 2110 0,045 119 

Q20, 2110 0,049 129 

Q50, 2110 0,054 142 

Q100, 2110 0,057 152 
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Bilag B Sandsynlighedsbetragtninger for 

kombinerede hændelser 

Kombinationen af hændelser der hver især kan give anledning til oversvømmelser 

er specielt interessant i Randers, hvor oversvømmelser dels kan afstedkommes af: 

› Ekstrem regn (byområder) 

› Landvarig regn (vandløb) 

› Forårsafstrømning og snesmeltning (vandløb) 

› Vind (Stormflod) 

De mest ekstreme af disse hændelser 50 og 100 år, giver hver især omfattende 

oversvømmelser. Det er dog interessant at få undersøgt sandsynligheden og konse-

kvenserne ved sammenfaldende hændelser. 

Til brug for dette er opstillet en simpel model for at estimere sandsynligheden for 

sammenfald. I første omgang er udført en analyse af fordelingen over året af de 

forskellige hændelser. 

Fordeling af ekstremregn: 

Der er udført an analyse af 9 års regndata fra Randers Centralrenseanlæg. For disse 

er beregnet de maksimale intensiteter over hhv. 10, 30 og 60 minutter. 

Nedenstående figur viser fordelingen af de 180 værste regnhændelser over året 

(mdr). 

 

Figur 12-7 Fordelingen af kraftige regnhændelser målt i Randers, værdierne angiver Gen-

tagelsesperioden i år. 
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Figuren viser, at hændelser med en gentagelsesperiode på 1 eller derover, gruppe-

rer sig med 4 i juli og 5 i august. Billedet er det samme når der ses på hyppige 

hændelser, der dog spreder sig ud over sommeren, maj-sept, men med en peak om-

kring august. 

Fordeling af ekstrem vandføringer 

Der er udført en analyse af vandføringsmålingerne fra Gudenå ved Ulstrup, hvor 

det er beregnet i hvor mange døgn pr. måned vandføringen har været over en given 

værdi fastsat som hhv. 1, 2, 10, 20 og 50 års vandføring. 

 

Figur 12-8 Fordelingen af ekstremvandføringer i Gudenå 

Da ekstreme vandføringer kan have en væsentlig længere varighed end en dag, er 

antallet af dage hvor 2 års vandføringen overskrides faktisk 328 dage ud af 13.696 

dage, svarende til 2,34% eller 8,5 dage pr. år. De ekstreme vandføringer fordeler 

sig med en peak i jan-mar, med de mest ekstreme i marts måned.  

Fordeling af ekstreme vandstande 

Der er udført en analyse af de højest målte vandstande fra kystdirektoratets høj-

vandsstatistik. Statistikken medtager de 40 værste hændelser i perioden 30-12-1909 

- 20-12-2012 (i alt 101,1 år, korrigeret for måleudfald). 
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De mest ekstreme vandstande forekommer i vinterhalvåret med en peak i novem-

ber, som er den måned med de fleste og de værste. 

Sandsynlighed for sammenfald 

Sandsynligheden for sammenfald er vurderet ud fra en simpel analyse. Det er anta-

get at: 

› Årstidsvariationen fastlagt for de enkelte typer af ekstremer er gældende 

› At sandsynligheden for en hændelse i løbet af en måned er homogent fordelt 

› At, når der ses bort fra den årstidsmæssige variation og korrelation, i øvrigt 

ikke er nogen korrelation mellem hændelserne. 

› At den gennemsnitlige ekstremhændelse optræder: 

› 4 timer pr år for en 1 års regnhændelse 

› 8,5 døgn pr. år for medianmaksimum vandløbsafstrømning 

› 1 døgn/år for et 1 års højvande 

Baseret på ovenstående kan følgende gentagelsesperioder for kombinerede hændel-

ser beregnes: 
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Tabel 11 Tabel over estimerede gentagelsesperioder for kombinerede hændelser 

Regn vandfø-
ring 

vand-
stand 

kombineret gentagel-
sesperiode 

1 år - - 1 år 

- 2 år - 0,12 år* 

- - 1 år 1 år 

- Vinter 1 år 1 år** 

 Vinter 20 år 20 år** 

 Vinter 100 år 100 år** 

1 år 2 år - 150 år 

1 år 5 år - 900 år 

1 år 10 år - 3100 år 

1 år - 1 år 1000 år 

- 2 år 1 år 25 år 

1 år 2 år 1 år 38000 år 

5 år 2 år  760 år 

5 år 5 år  4300 år 

5 år Vinter 1 år 5000 år 

 2 år  5 år 125 år 

 2 år 10 år 250 år 

 2 år 20 år 500 år 

- 5 år 5 år 720 år 

 5 år 10 år 1500 år 

 5 år 20 år 3000 år 

 10 år 1 år 700 år 

 10 år 5 år 3500 år 

- 10 år  10 år 7000 år 
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 10 år 20 år 14000 år 

* for en overskridelse på 1 døgn. Median maksimum optræder i gennemsnit 8,5 

døgn/år. 

** 1 års højvande optræder stort altid i vinterhalvåret og i middel samtidigt med 

vintermiddelvandføring. 

Det fremgår af beregningerne, at kombinationen af nedbør og en af de øvrige pa-

rametre bliver meget usandsynlig, da nedbøren sker i sommerhalvåret og de andre 

hændelser i vinterhalvåret. Derimod er kombinationen af høj vandføring og høj 

vandstand tidsmæssigt korreleret, så der er en rimelig stor sandsynlighed for at de 

optræder samtidigt. 
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Bilag C Kortbilag 

Kort Navn Indhold Udtryk 

Kort 1 Nedbør 2050 i Randers 

By 

MIKE FLOOD oversvøm-

melseskortlægning på 

baggrund af CDS regn  

5 års hændelse 2050 

10 års hændelse 2050 

20 års hændelse 2050 

50 års hændelse 2050 

100 års hændelse 2050 

Oversvømmelsesud-

bredelse 

Kort 2 Skybrudskort® for byom-

råder 

Langå 

Spentrup 

Oversvømmelsesud-

bredelse 

Kort 3 Skybrudskort® for det 

åbne land 

Udsnit Oversvømmelsesud-

bredelse 

Kort 4 Oversvømmelsesudbre-

delser for kombineret 

model 

20 års stormflod 

100 års stormflod 

100 års afstrømning 

Kombinationsscenarier 

Effekt af sluse 

Samlet stormflodsbereg-

ning 

Oversvømmelsesud-

bredelse 

Kort 5 Tiltag Tiltag i kloaksystem 

Skybrudstiltag 

Tiltag 

Kort 10 SStot2012 Den totale sandsynlighed 

for oversvømmelse i 2050 

pr. celle 

Andel af året 

Kort 20 Værdi  Skadesomkostningsværien 

pr. celle 

DKK pr. celle 

Kort 30 RStot2050 Den totale risiko for over-

svømmelse i 2050 pr. celle 

Risiko udtrykt i DKK 

pr. år (sandsynlighed 

* værdi) 

Tabel 12 - Oversigt over de kortbilag, der leveres i pdf format. 
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Bilag D Datastruktur 

Forkortelser Der er anvendt en række forkortelser i navngivning af forskellige scenarier, som 

f.eks. SS2050, der er den totale sandsynlighed for oversvømmelse i 2050. 

 Beregning  Hændelser 

Værdi Værdi pr. celle 20 20 års hændelse 2050 

VL Vandløb 50 50 års hændelse 2050 

SBK Skybrudskort® 100 100 års hændelse 2050 

SS Sandsynlighed 100k 100 års hændelse 2050 med klimafrem-

skrivning 

RS Risiko 2050 Situation i 2050 

 

GIS-data Risikovurdering indeholder tabellen. Filen indeholder et 100x100m grid over hele 

Randers Kommune. Alle grids har unikke id, nummeret fra 1 og opefter. I filens 

tabelstruktur har hver grid sin egen kolonne med tilhørende værdi kolonne. 

Ved fremstilling af nye kort tematiseres filen på kolonneniveau. Til brug for tema-

tisering med samme farveskalaer findes tematiseringsskabelonerne (MapInfo) for 

henholdsvis Sandsynlighed, Værdi og Risiko.  
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Bilag E Scenarier for KDI-beregninger 
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Bilag F GEUS beregninger af 

grundvandsforhold 

 

Figur 12-9 Middel grundvandsstand for det øverste frie grundvandsspejl i det nuværende 

regime (1991-2010) 
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Figur 12-10 Ændring af middel grundvandsstand for det øverste frie grundvandsspejl for 

A1B-scenariet for perioden 2021-2050 i forhold til referenceperioden 1961-

1990 

Det fremgår, at der generelt er tale om et stigende grundvandspejl med stigninger 

på op mod 2-3 m. Stigningerne vil være størst i de områder, der i forvejen har den 

højeste grundvandsstand. 
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Figur 12-11 En karakteristisk værdi for høj grundvandsstand (højeste 5-døgns grund-

vandsstand, der overskrides i gennemsnit en gang hvert 10. år) i det øverste frie 

grundvandsspejl i det nuværende regime (1991-2010). 
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Figur 12-12 Ændring af en karakteristisk værdi for høj grundvandsstand (højeste 5-døgns 

grund-vandsstand, der overskrides i gennemsnit en gang hvert 10. år) i det 

øverste frie grundvandsspejl for A1B for perioden 2021-2050 i forhold til refe-

renceperioden 1961-1990. 
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Bilag G Slusesystemer 

12.1.2 Eksisterende systemer i udlandet. 

Der findes adskillige systemer til store sluseporte og højvandssikring og den ved-

lagte rapport (engelsk) beskriver nogle af disse systemer der er installeret eller er 

ved at blive udført forskellige steder i Europa og USA.   

En analyse på basis af disse systemer og de tekniske og driftsmæssige forhold for 

det aktuelle projekt i Randers har peget på enkelte udvalgte løsninger, som vil være 

mulige og fordelagtige. 

Disse systemer omfatter:   

1. Vandret bevægelige porte udført som stålkassetter, som lukker for åbnin-

ger/indløb ved en vandret forskydning af portene. Disse anvendes ved åbninger op 

til 68 m bredde. 

Eksempel:  Berendtrecht Lock. Antwerben Havn, Holland. 

2. Stålkonstruktioner med flydende kvart-cirkulære vægge, som understøttes af 

trykdragere forbundet til centrale støttepunkter. Åbningerne lukkes ved drejning af 

systemet således at væggene lukker åbningen og derefter sænkes ved udpumpning 

af vand fra ballasttankene.  

Eksempel:  IHNC Flood Protection Barrier, New Orleans. 

3. Portklapper der er nedfældet i havbunden og rejses ved tømning af de hule 

stålporte, som derved ved opdriften drejer omkring vandrette aksler. Herved stiger 

den øverste portdel over vandlinjen og spærrer for højvandet.  

Eksempel:  ”Moses” Projektet ved Venedig. 

Alle de nævnte systemer vil principielt kunne anvendes til højvandssikring i Ran-

ders.  

12.1.3 Lukning ved ny krydsning 

Som nævnt ovenfor er kravene til havnens hovedindløb en ca. 80 m fri bredde og 

ingen obstruktioner og dette begrænser reelt den tekniske løsning for lukning af 

indløbet til ovenfornævnte metode ”3”, med nedfældelige portklapper, tilsvarende 

det næsten fuldførte projekt ”Moses” ved Venedig. Alternativt kan metode 1 an-

vendes. 

Projektet ved Venedig er indviet i 2011 og opført med det formål at sikre Venedig 

og omegn mod de fremtidige højvandssituationer, som forventes i stigende antal og 

med højere vandstande end hidtil. 

Lukning af Randers Fjord vil forventelig ske i forholdsvis færre tilfælde, men kra-

vene til etablering af lukningen vil sikkerhedsmæssigt og tidsmæssigt være de 

samme. Når der varsles ekstremt højvande skal lukning kunne ske inden for vars-

lingstiden – som vurderes fra 12 til 20 timer.   
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Nedenfor viste tegning viser et tværsnit i ”Moses” systemet, modificeret til en van-

dybde på 6-8 m, som er vanddybden i Randers Havn. Systemet består af følgende 

hovedelementer:  

› En betonkonstruktion nedsænket i havbunden med overside i niveau med den-

ne. Konstruktionen udføres som præfabrikerede betonsektioner som placeres 

på forberedte stenpuder. 

› Lukkeklapper udført som hule stålporte der drejer omkring vandrette aksler. I 

lukket tilstand er portene nedfældet i betonkonstruktionen, således at gennem-

sejlingsdybden er – 8 m.  

› Betonkonstruktioner i hver side af indløbet. Disse danner tætte overgange til 

bølgebryderne. 

Systemet fungerer ved at der ved højvandsvarsel indblæses luft i portkamrene såle-

des at portklapperne drejes op til en position ca. 30 grader fra lodret. Herved lukkes 

indløbet for vandindstrømning da alle samlinger er tætte.   

”Moses” systemet er hurtigt fungerende og fleksibelt m.h.t. til højvandsstand, da 

portklapperne kan rejses på få timer og til forskellige vinkler dvs. vandstandshøj-

der. 

Nedenfor er vist en skitse af systemet med portklappen løftet i lukkeposition. 

 

 
 

Dæmningsanlæg: 

På land forhøjes diger på ca. 1- 1,5 m hvor det er påkrævet. Det vurderes at selve 

vejanlægget med fordel kan anvendes som en tværgående barriere på tværs af fjor-

den. Der vil derfor kun være behov for begrænsede digekonstruktioner i relation til 

vejanlæg.  
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12.1.4 Lukningsprocessen. 

Ved varsel af forventet højvandsstand på over ca. 1,8 m (DVR90) og ifølge fastlag-

te kriterier, klargøres alle lukkesystemer for lukning, som besluttes og startes 3 -5 

timer før den kritiske højvandstand forventes. Skibsfarten og privat sejlads advise-

res og advarselslys aktiveres.   

Det påregnes at selve lukningsprocessen vil tage ½ - 1 time.  Lukningerne i de 

nordlige indløb kan reguleres i højden ved portklappernes vinkelstilling medens 

skydeportene i syd har en fast højde svarende til en topkote på + 3,5 m.  

Bemanding og operation af systemerne skønnes mest naturligt at være placeret i 

organisationen for havnen. Herved sikres bedste koordinering af skibstrafik, vars-

lingssystemer, vedligehold og assistance ved lukninger, også ved prøvelukninger 

som foreslås gennemført årligt. 

 

 


