
 

Prioritering af indsatserne i de udvalgte risikoområder.  Risikoområder i ”Randers by” (områder R1 til R5) 

Kort eller 
område id 

I relation til og truet af 
Beskrivelse 

Emne, mulige indgreb 
Initiativ, projekt 

Formål Anbefaling Prioritering Ansvarlig 

 
Risikokort 
 
Risikoområde  
R1 – Randers C  
 

 
Stormflod 
Oversvømmelse ved 
stormflodshændelse 
 

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

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

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

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

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

 
Risikokort 
 
Risikoområde  
R1 – Randers C  
 

 
Nedbør 
Oversvømmelse forårsaget af 
en ekstrem nedbørshændelse 
 

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

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

 
Opgaven defineres og varetages gennem 
spildevandsplanlægningen med højeste opmærksomhed 

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

 
Randers Spildevand A/S 
Randers Kommune 

 
Risikokort 
 
Risikoområde  
R2 – Randers S  
 

 
Stormflod 
Oversvømmelse ved 
stormflodshændelse 
 

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

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

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

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

 
Randers Kommune 
 
 
 
 
 
 
Private lodsejere 

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

 
Nedbør 
Oversvømmelse forårsaget af 
en ekstrem nedbørshændelse 
 

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

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

 
Opgaven defineres og varetages gennem 
spildevandsplanlægningen med næsthøjeste 
opmærksomhed. 

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

 
Randers Spildevand A/S 
Randers Kommune 

 

 

 




