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FORORD

Skanderborg Kommune har generelt været skånet for de store oversvømmelser, som f.eks. 
Aarhus og København har oplevet de seneste år. Vi er, som landets højest beliggende kom-
mune, selvfølgelig begunstiget af, at vi ikke modtager store mængder vandløbsvand fra op-
strøms kommuner. Lokale forhold kan dog stadig give udfordringer ved kraftige skybrud. 
Det har vi bl.a. oplevet på Agnetevej i Ry og på Hørning Bytorv ved de store skybrud i 
2012. 

Vi må forberede os på, at de oversvømmelser, som vi har set de seneste år, vil blive flere 
og formentlige mere omfangsrige, og at skybrud kan medføre oversvømmelser og skader, 
også i vores kommune.

Denne Klimatilpasningsplan er Skanderborg Byråds bud på, hvordan vi i Skanderborg 
Kommune vil tilpasse os det ændrede klima, så skaderne ved skybrud begrænses.

Klimatilpasningsplanen er udarbejdet i et tæt og konstruktivt samarbejde med Skander-
borg Forsyningsvirksomhed. Der har i dette samarbejde været enighed om, at den kli-
masikring, vi skal foretage, ikke kun skal begrænse skaderne, men også tilføre merværdi. 
Det er som sådan vores fælles målsætning, at vores klimaløsninger skal give kommunens 
borgere flere og mere brugbare grønne og blå arealer – i byerne og i det åbne land.

Det er vores overbevisning, at de smarteste og mest brugbare løsninger findes sammen 
med de, som bor og færdes i områderne, hvor klimaløsningerne skal etableres. Både kom-
munen og forsyningen har gode erfaringer med at trække på de, som vores løsninger ved-
rører. Derfor vil vi gå i dialog og inddrage borgere, erhvervsliv og foreninger i ideudvikling 
og realisering af fremtidens klimaløsninger.

Med Klimatilpasningsplanen har vi et rigtig godt redskab til at prioritere og arbejde med 
klimatilpasningen af vores kommune. Planens retningslinjer og målsætninger fortæller, 
hvordan kommunen vil arbejde målrettet med klimasikringen, og i den tilhørende Indsat-
splan for 2014-2018 har Byrådet udpeget de indsatsområder, hvor vi finder, at det vil være 
vigtigt at sætte ind i de kommende fire år.

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed vil med denne plan 
opfordre alle til at tænke klimaforandringerne ind i deres hverdag. Det er vores overbevis-
ning, at vi med et konstruktivt samarbejde kan vende klimaudfordringerne til noget godt, 
og at regnvandet kan skabe mere værdi og flere oplevelser i vores kommune.

Jørgen Gaarde
Borgmester
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BAGGRUND OG FORMÅL

Kommuneplantillæg nr. 13-09 indeholder Skanderborg 
Kommunes Klimatilpasningsplan.

Klimatilpasningsplanen er udarbejdet i overensstemmelse 
med aftale mellem regeringen og Kommunernes 
Landsforening (KL) om, at alle landets kommuner i 2013 
skulle igangsætte udarbejdelsen af klimatilpasningsplaner.

INDHOLD

Klimatilpasningsplanen indeholder indledningsvis 
redegørelse og kortlægning af behovet for klimatilpas-
ning i Skanderborg Kommune og derefter målsætning 
og retningslinjer for Skanderborg Kommunens videre 
arbejde med klimatilpasning.

Klimatilpasningsplanen indeholder desuden rammeæn-
dringer for 3 konkrete rammeområder:
• Boligudlæg 30.B.18 (Søringen) i Galten-Skovby
• Erhvervsudlæg 30.E.06 (Marktoften) i Galten-Skovby
• Erhvervsudlæg 31.E.03 (Engvangsvej) i Galten-Skovby

Ændringerne beskriver, at der skal afsættes tilstræk-
kelige arealer til klimasikring i områderne, og at der i 
erhvervsområderne ikke må placeres virksomheder som 
udgør en forureningsrisiko.

Klimatilpasningsplanens kort kan ses 
på www.skanderborg.dk/
klimatilpasning eller via QR-koden.

I den kommende revision af kommuneplanen i 2015 vil 
Klimatilpasningsplanen og de tilhørende kortbilag blive 
indarbejdet i Kommuneplan 15.

BILAG

Klimatilpasningsplanen følges af Indsatsplan 2014-2018 
som beskriver de klimaindsatser, som Skanderborg 
Byråd har valgt at prioritere de kommende 4 år. Priori-
teringen er sket på baggrund af Klimatilpasningsplanens 
screening af behovet for klimatilpasning.

MILJØVURDERING

Kommuneplantillæg nr. 13-09 (Klimatilpasningsplan og 
Indsatsplan 2014-18) er screenet i henhold til Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurde-
ret, at planen medfører væsentlige positive virkninger på 
en række parametre. Derfor er planen miljøvurderet for 
så vidt gælder disse parametre. 

Miljøvurderingen ligger som selvstændigt dokument. 
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VAND SOM ET PROBLEM

Klimaændringerne betyder, at vi i fremtiden vil se hyp-
pigere og kraftigere regnskyl, og risikoen for oversvøm-
melser vil stige.

Både vores byer og vores landområder vil være udsatte. 
Byerne er i dag ikke indrettet til at kunne håndtere de 
øgede nedbørsmængder eller egentlige skybrud. Gen-
nem tiderne er byerne nemlig blevet indrettet mere in-
tensivt. Der er bygget tættere, og der er etableret mange 
nye asfalterede eller flisebelagte områder. Afstrømningen 
til kloakledninger, der er dimensioneret til en anden 
tid, er derfor stor, og dermed øges sandsynligheden for 
oversvømmelser. Også i det åbne land vil vi i fremtiden 
se flere og voldsommere oversvømmelser fra vandløb og 
søer.

Oversvømmelserne kan medføre store ødelæggelser af 
både menneskelige, økonomiske, samfundsmæssige og 
naturmæssige værdier, hvis vi ikke tager ansvar nu. Det 
er med andre ord for dyrt at lade være.

Denne klimatilpasningsplan viser, hvordan vi vil 
tilpasse os de ændrede forudsætninger. Planen udpeger 
indsatsområder, hvor vi skal i gang med løsninger mod 
oversvømmelser hurtigst muligt og udstikke retningslin-
jer for, hvordan vi fremadrettet skal minimere risikoen 
for oversvømmelser. 

VAND ER VÆRDI

Regnvand indgår som en naturlig del af vores økologiske 
system og bidrager bl.a. til dannelsen af mere grund-
vand, som er en begrænset ressource. At regnvandet 
kommer i større mængde i fremtiden, skal derfor ikke 
kun tænkes som et problem, men også som en ressource.

Hidtil har vi afledt regnvand i traditionelle aflednings-
systemer under jorden – tilmed i mange år i samme rør 
som kloakvandet. Regnvandet er så blevet sendt med 
på renseanlæggene, hvor det har belastet disse anlæg og 

ikke haft nogen gavnlig effekt før udledningen til vores 
søer og vandløb.

Ved kraftig regn og skybrud, udover hvad kloaksyste-
merne er dimensioneret til, har regnvandet derfor hidtil 
bidraget til oversvømmelser og opstuvninger i kloaksy-
stemerne. 

Efterhånden som nedbøren i fremtiden bliver kraftigere, 
vil problemerne blive større, medmindre vi gør noget 
aktivt for at forhindre det. Enten ved at øge kapaciteten 
i kloaksystemet eller ved at reducere den vandmængde, 
der skal ledes gennem kloakkerne. Hvis regnvandet i 
højere grad håndteres, hvor det falder eller føres videre 
i åbne systemer på overfladen, vil skaderne kunne 
begrænses. Samtidig vil regnvand i kanaler og åbne 
vandløb gennem byerne og opsamlet i bassiner i grønne 
områder eller i det åbne land indgå som rekreative 
elementer til gavn for naturen, miljøet og de, som bor og 
eller færdes i områderne.

PILOTPROJEKTER

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirk-
somhed tænker allerede i dag i utraditionelle løsninger, 
når regnvand skal håndteres.

I den nye bydel Anebjerg er regnvandet tænkt ind som 
en ressource fra starten af områdets planlægning. Regn-
vandet fra de private huse ledes i render og kanaler langs 
områdets grønne kiler og ud i det store nye skovområde 
Anebjerg Skov. Regnvandet er dermed med til at give 
det nye byområde og skoven flere spændende friarealer. 
Der kan gummistøvlesoppes i vandet, eller vandet kan 
opleves i de nye regnvandsbassiner, der er indrettet som 
naturlige elementer i det småbakkede landskab. Når 
regnvandet er på overfladen frem for i lukkede systemer, 
bliver vandet også en del af det naturlige kredsløb og er 
med til at berige naturen og miljøet i området.

KLIMAET UDFORDRER OS

Skanderborg Kommune ønsker at tage fremtidens klimaudfordring op og se mulighe-
derne, som det ændrede klima giver. Mere regn behøver ikke være et problem! Hvis vi 
i samarbejde leder efter de gode løsninger, kan vi lede vandet hen, hvor skaderne er 
mindst og merværdierne størst. Klimaændringerne kan med andre ord være med til 
at gøre vores byer og landområder kønnere og mere spændende at opholde sig i.
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I erhvervsområdet Klank ved Galten har kommunen, 
Skanderborg Forsyningsvirksomhed og den private 
udstykker arbejdet tæt sammen for at designe et nyt er-
hvervsområde, hvor regnvandet bliver en naturlig del af 
områdets profil. Ofte har traditionelle erhvervsområder 
være intensivt udnyttet. Grundene har været udstykket 
side om side, og områdets naturlige terræn reguleret, så 
virksomhederne kunne indrette sig på store flade arealer 
og anlægge asfalterede parkerings- og manøvrearealer. I 
det nye erhvervsområde i Klank har vi fra starten villet 
noget andet. Områdets disponering er tilpasset terrænet, 
omfanget af asfalterede arealer er begrænset og regnvan-
det er ledt til områdets lavereliggende dele. Den samlede 
afledning af regnvand fra området vil dermed blive 
mindsket, og belastningen af det naturlige vandløb langt 
mindre end ved en traditionel erhvervsudstykning.
 
I Låsby tænkes der også utraditionelt, når der kloaksane-
res i eksisterende by. Sideløbende med Klimatilpasnings-
planens udarbejdelse, har Skanderborg Kommune og 
Skanderborg Forsyningsvirksomhed i et tæt samarbejde 
med borgere og foreninger i Låsby opstartet projektet 
»Låsby – vandets og livets by». 

Store dele af Låsby stod i 2012 foran en kloaksepare-
ring. Behovet for en separering af kloak og regnvand er 
særligt udtalt i Låsby, fordi byens placering i landskabet 
gør, at al afvanding ledes mod byens dalstrøg, der løber 
parallelt med Hovedgaden fra syd mod nord.  Gennem 
årene har der ofte været oversvømmelser forskellige 
steder i byen, og behovet for en samlet løsning har været 
stor. Derfor blev det besluttet at igangsætte et stort kli-
ma- og dialogprojekt, hvor byens borgere og foreninger 
i samarbejde med kommune og forsyning kunne skabe 
nye løsninger, hvor regnvandet indgår som en særlig 
ressource og er med til at forskønne og »brande« Låsby, 
som en by, hvor regnvandet er med til at skabe liv. 

Århusvej

Hø
ve
rv
ej

Århusmotorvejen

Anebjerg
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Projektet skal vise, hvordan regnvandet kan indgå som 
rekreativ ressource i byen, og hvordan en kloaksepa-
rering suppleret med klimatiltag kan sikre, at der ved 
skybrud kun sker en kontrolleret oversvømmelse på de 
arealer, som er bedst egnede til oversvømmelse, og ikke i 
beboelsesområder eller andre steder hvor oversvømmel-
serne vil være bekostelige eller yderst uhensigtsmæssige.

Erfaringerne fra Anebjerg, Klank og Låsby ønsker kom-
mune og forsyning at bruge i det videre arbejde med at 
klimasikre udsatte områder i resten af kommunen. Nye 
lovændringer og regelsæt har netop til formål at gøre det 
lettere for kommune, forsyning og private at samarbejde 
om sådanne utraditionelle klimaløsninger for håndterin-
gen af regnvandet.

KLIMATILPASNINGSPLANENS INDHOLD

Denne plan har til formål, dels at beskrive hvilke lokale 
udfordringer der er i Skanderborg Kommune, dels 
hvilke løsninger der skal til for at klimatilpasse byerne 
og det åbne land – på kort sigt og på langt sigt.

Det vil ikke være realistisk – hverken teknisk eller øko-
nomisk – at realisere alle løsninger på én gang. Derfor 
er det ikke muligt at undgå oversvømmelser i fremtiden, 
men med denne plan fastlægges en strategi for, hvordan 
klimatilpasningen skal udføres – der fastlægges med 

andre ord en prioritering af indsatsen, så der sættes ind 
med løsninger, hvor det er mest nødvendigt og gavner 
mest.

Prioriteringen er sket på baggrund af en kortlægning af, 
hvor oversvømmelserne vil skade mest sammenholdt 
med de steder, hvor vi i dag allerede har kendte hændel-
ser. Samtidig er der i prioriteringen skelet til, hvor der 
allerede er andre tiltag i gang. Det er klart, at alle vil få 
mest ud af klimainvesteringerne, hvis de tænkes sam-
men med andre kommunale eller private tiltag.

Dermed også sagt, at klimatilpasning er et fælles ansvar. 
Kommune, forsyning, beredskab, erhvervsliv, grundejer-
foreninger og grundejere har alle et ansvar, og de bedste 
løsninger skabes i et samarbejde.

Samtidig skal klimatilpasningsplanen koordineres og 
have sammenhæng med kommunens øvrige sektor-
planer. Særligt sammenhængen til spildevandsplanen, 
vandhandleplanerne og beredskabsplanen er vigtig. 

Vigtigst af alt skal klimatilpasningsplanen iværksættes. 
Planen indeholder til dette formål en række retnings-
linjer for kommunens planlægning og myndighedsbe-
handling og målsætninger for det fremtidige samarbejde 
mellem kommunen, forsyningen og private om at gen-
nemføre klimatilpasningen. 

INNOVATIONSKLUB/ OLE OPFINDER 
FORENING, der kan udvikle 
Water Lab og andre 
aktiviteter.

CYKEL OG BMXKLUB
Frivillig forening til 
etablering af jordbane

BLOCH GRUNDS VENNER
Planlægning og afholdelse 
af diverse temaevents f.eks. 
”Lysfest”, open air mm.

LÅSBY LØBEKLUB
Samle- og mødested 
ved Blochs Grund samt 
etablering af nye ruter.

SKØJTER OG VINTER-
LEG
Mulighed for aktiv 
leg året rundt.

KÆLKEBAKKER
Sjove vinterlege i det 
kuperede terræn

PARKOUR
Indbyder til fri leg og 
bevægelse.

URBAN TRÆNING 
Forening der mødes og 
laver Fitness sammen i 
byens rum. Øvelser der 

KANO-/ KAJAKKLUB
mulighed for sejlads ved Blochs 
Grund både før, under og efter 
regnvandshændelser

LÅSBY VANDRELAUG
Ruter rundt i byen og 
ud i landskabet.

LÅSBY KUNSTFORENING
Kunstforening for vandre-
kunst i byrummet

ERHVERVSFORENING
En sammenslutning der 
kan se muligheder i 
hvordan de eksisteren-
de erhverv kan invol-
veres i realiseringen af 
byfornyelsesprojektet. 
F.eks. produktudvik-
ling i byens rum i form 
af en trappe i jern, en 
detalje eller andet.

LÅSBY OG OMEGNS FOLKE-
DANSERFORENING
Folkedans og Linedans på by-
torvet/ byens multiplads.

LÅSBY SPEJDERKORPS
Friluftsliv

”BOBBLEFORENINGEN
Drift og udlejning af 
fl ytbare bobbletelte

LÅSBYÆBLETS VENNER
Plantageforening - planlægge og 
afholde events. Høstfest, æble-
festival, podekurser, æblemost-
presning etc.

LÅSBY BORGERFORENING
Fællesspsining, sammenskuds-
fest, torve- markedsdage samt 
morgenbord på bytorvet/ byens 
multiplads ved Blochs grund.

LÅSBY SKOLEHAVER/ 
FRA JORD TIL BORD
Læringssted/ testcenter/ 
socialt fællesskab for 
små og store.

LÅSBY FRILUFTSSCENE
Plads til lokale arrangementer/ 
ramme om sammenhold, 
herunder byfester og lign.

LÅSBY BOLDKLUB
Herunder ”Gymnastik-
afdeling” og ”Udeliv”.

LÅSBY KAGE-
KONKURRENCE
og andre bagedyster

LÅSBY SANKT HANS FEST
og Låsby Sommerfest.

FORENINGEN FOR 
NATURLIG BEVÆGELSE
Skabelse af små inter-
ventioner, der gør det 
sjovt at bevæge sig i 
det nye landskab.
(Svævebaner, trædesten, slag-
line, ballancebomme mm.)LÅSBY ”GLADE BOLDDAGE”

OPLÆG TIL NYE TILTAG/ BRUGERDREVNE

FEBRUARNOVEMBER DECEMBER JANUAR

MARTSOKTOBER

APRILSEPTEMBER

MAJ

AUGUST

JULI JUNI

OLE OPFINDER FORENING/ INNOVATION
Forening, der udvikler og bygger projekter 
og installationer til f.eks. Water Lab.

BLOCH GRUNDS VENNER
Forening - afholder temaevents som f.eks 
lanternefest, lysfest, teltovernatning mm.

VANDRELAUG
Planlægger ruter/ laver kort og arrangerer 
ture rundt i byen og ud i landskabet - gi-
ver rig mulighed for gang, stavgang, løb.

CYKEL & BMX
Frivillig forening til planlægning, etablering 
og drift af jordbane til Cykel/ BMX. Der re-
serveres et område hvor overskudsjord fra 
udgravning af bassinerne kan bruges.

BOBBLEFORENING
Forening for drift og udlejning af flytbare 
tranparente telte til opsætning i naturlige 
omgivelser.

URBAN TRÆNING
Forening der mødes og laver Fitness sam-
men i byens rum. Øvelser der ikke kræ-
ver træningsapperater; Armstrækninger 
/ Knæløft / Mavebøjninger / Englehop / 
Rygstrækninger / Reaktionsøvelser mm.

KUNST
Kunstforening for vandrekunst i byrum-
met, kunst der udstilles midlertidigt mange 
forskellige steder i byen

ERHVERVSFORENING
De eksisterende erhverv ser muligeheder-
ne, involveres og bidrager i realiseringen 
af byfornyelsesprojektet. 

LÅSBY ÆBLETS VENNER
Passer frugtplantagen i ”Det grønne områ-
de”. Planlægger og afholder events. Høst-
fest, æblefestival, æblemostpresning ect.

AKTIVITETER - INTERAKTION HEN OVER ÅRET

FRIVILLIGHED
Låsby er fuld af engagerede borgere med masser af initiativ og der er i dag et rigt foreningsliv. 
Der bliver fremover masser af muligheder for at videreudvikle disse med flere foreninger og sammenslutninger. Her er forslag til initiativer der 
kunne tilføre endnu mere bredde til viften af tilbud i Låsby. Vækst og Innovation gror bedst nedenfra og listen skal fortsættes/omskrives afhængigt 
af ildsjæle og særlige kompetencer og interesser fra borgene i Låsby og omegn.
Nogle af forslagene er nævnt nedenfor:

Side 12LÅSBY - LIVETS OG VANDETS BY arcvision landscape aps · højlundvej 14 · 8660 skanderborg · tlf.: 7669 0030 · mobil: 4089 8147 · info@arcvision.dk · www.arcvision.dkAktivitetshjulet viser, hvilke aktiviteter, som kan integreres med mere vand i bybilledet i Låsby.
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I afsnittene Virkemidler i byerne og Løsningerne i det 
åbne land er der nærmere redegjort for baggrunden for 
de målsætninger og retningslinjer, som planen indehol-
der.

STATSLIG FOKUS PÅ KLIMATILPASNING

Regeringen og Kommunernes Landsforening har i 2012 
indgået en aftale om, at alle landets kommuner skal ud-
arbejde en klimatilpasningsplan, der kortlægger risikoen 
for oversvømmelse og skaber overblik over og priorite-
rer indsatsen, og dermed danner et godt grundlag for 
beslutninger om nye investeringer i klimatilpasning. 

Klimatilpasningsplanen skal vedtages som et tillæg til 
Kommuneplan 13 og som sådan indeholde retningslin-
jer for, hvordan Skanderborg Kommune vil arbejde med 
klimatilpasning i sin planlægning og myndighedsbe-
handling.

Denne Klimatilpasningsplan følges af en tilhørende 
Indsatsplan for 2014-2018, som nærmere beskriver 
klimaindsatserne. Indsatsplanen skal løbende revideres i 
takt med, at de højst prioriterede indsatser gennemføres, 
og andre indsatser kan opprioriteres eller omprioriteres.

STATSLIGE UDMELDINGER

I økonomiaftalen mellem staten og Kommunernes 
Landsforening for 2013 er det aftalt, at kommunerne 
samlet set skal løfte investeringsniveauet for klimatil-
pasning med 2,5 mia. kr.

For at understøtte dette har staten udarbejdet en 
vejledning og ny lovgivning, så forsyningsselskaberne 
i højere grad kan medfinansiere alternative løsninger 
til håndtering af regnvand.

Juni 2012 vedtog folketinget ændringer af planloven, 
der sikre at klimatilpasning fremover i højere grad 
indgår som parameter i den fysiske planlægning.
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KLIMAFORANDRINGER, PROGNOSER,  
SCENARIER

Den generelt øgede økonomiske vækst og befolknings-
tilvækst i verden har desværre den slagside, at den 
menneskelige udledning af drivhusgasser er stigende. 
Udledningen af drivhusgasser betyder at ozonlaget, der 
beskytter kloden, nedbrydes. De internationale progno-
ser viser, at nedbrydningen af ozonlaget vil resultere i, at 
klimaet forandres. 

Ifølge FN’s klimapanel vil klimaforandringer kulminere 
omkring 2050, fordi FN forventer en hurtig økonomisk 
vækst med en global befolkning, som kulminerer midt i 
århundredet. Dette scenarie, som kaldes A1B-scenariet, 
bygger på en hurtig introduktion af nye og mere ef-
fektive teknologier og forudsætter, at der anvendes en 
blanding af fossile og ikke-fossile energikilder.

Skanderborg Kommune har en ambitiøs Klimapolitik, 
hvor det overordnede mål er, at Skanderborg Kom-
mune er CO2-neutral i 2020 i forhold til opvarmning og 
elforbrug. Målet skal nås ved omlægning til vedvarende 
energi, reduktion af energiforbruget og ved samarbejde 
og formidling. 

Det meste af den kollektive opvarmning i kommunen 
er allerede CO2-neutral. Kommunen har gjort en del 
for at nedbringe energiforbruget, både i de kommunale 
bygninger og hos private. Hovedparten af de kommu-
nale bygninger er i gang med at blive energirenoveret for 
ca. 40 mio. kr., gadebelysningen udskiftes mange steder 
til LED eller bliver helt slukket og to større kampagner 
er afholdt i vinteren 2012 og 2013 med energimesser, 
konkurrencer og oplysning via presse, hjemmeside og 
arrangementer. 

Uanset globale og lokale tiltag for at nedbringe udled-
ningen af drivhusgasser må vi forberede os på, at der 
vil komme klimaforandringer de kommende 50 år. Om 
udviklingen kan vendes herefter er meget usikkert. 

Derfor er det vigtigt, at den klimatilpasning, vi udfører 
nu, er tilstrækkelig robust overfor usikkerheder - også 
i udformningen af de konkrete løsninger og at udvik-
lingen følges, så den løbende kommuneplanlægning 
baseres på de mest pålidelige scenarier for udviklingen.
 
Der er både positive og negative konsekvenser af 
klimaforandringerne. De positive effekter er stigende 
temperaturer, som f.eks. giver længere vækstsæson og 
øget produktivitet i landbruget og skovbruget, og mil-
dere vintre, som mindsker energiforbruget og behovet 
for vinterberedskab mv. De negative konsekvenser er 
ekstrem regn, højere havvandstand og kraftigere storme, 
der kan medføre skader på bygninger, infrastruktur, 
landbrugsafgrøder og skovdriften.

I Danmark vil vi få mere vand, mere vind og mere 
varme. De vigtigste ændringer forventes at blive:

• Mere regn. Vi får mere regn om vinteren og mindre 
om sommeren. Om sommeren får vi både tørkeperio-
der og kraftigere regnskyl.

• Mildere vintre. Vintrene vil blive mildere og fugti-
gere. Det betyder, at planternes vækstsæson kan blive 
forlænget.

• Varmere somre. Somrene bliver varmere, og der kan 
komme flere og længere hedebølger.

• Højere vandstand. Der forventes en generel vand-
standsstigning i havene omkring Danmark.

• Mere vind. Vi kan forvente flere kraftige storme.

• Større skydække. Vi får generelt et svagt stigende 
skydække, og stigningen vil være størst om vinteren.

Den øgede nedbør giver især udfordringer i vores byer, 
som gennem de sidste 100 år har fået flere befæstede are-
aler, der afleder vandet hurtigt, og der er blevet tættere 
bebygget og installeret flere vandfølsomme installationer 
og infrastruktur.

KORTLÆGNING AF FREMTIDENS REGN 
OG OVERSVØMMELSER

Før der kan prioriteres hvor og hvordan, vi skal klimasikre må vi vide, hvor oversvøm-
melserne kan forventes at ske, hvor store og hvor hyppige disse vil være, og hvor over-
svømmelserne skader mest. Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksom-
hed har derfor i et tæt samarbejde gennemført en kortlægning, der giver dette overblik.
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HVAD ER HVERDAGSREGN, OG HVAD ER 
SKYBRUD

I dag falder i gennemsnit omkring 710 mm regn på et år 
i Danmark, som fordeler sig på cirka 120 dage.  Omreg-
net svarer en »gennemsnitsregn« således til cirka 6 mm 
regn på en regnvejrsdag. Til sammenligning faldt der 
ved det ekstreme skybrud i København den 2. juli 2011, 
135 mm regn på 3 timer. Dette vidner om, at der kan 
være meget store variationer i de regnsky, vi oplever, og 
ifølge FN’s klimascenarier vil de ekstreme regnskyl tage 
til i antal og styrke. 

Samtidig vil den gennemsnitlige nedbør øges med en 
faktor på cirka 1,1 frem til 2050 og med 1,2 frem til år 
2100.  Det svarer til en årlig nedbørsmængde i 2050 på 
780 mm og på 850 mm i 2100.
 
Endvidere tyder det på, at der bliver flere hændelser med 
koblet regn – dvs. kraftige regnskyl, som forekommer så 
tæt på hinanden, at vandet ikke når at nedsive og løbe 
væk, før næste regnskyl sætter ind.

Dette betyder på den ene side, at vi skal til at håndtere 
mere regnvejr i hverdagen, men vi skal også forberede os 
på ekstreme regnvejrshændelser, der kan resultere i over-
svømmelser såvel i byen som i det åbne land.

BYERNE

I Skanderborg Kommune er alle bysamfund kloakerede, 
så spildevand og regnvand bliver ledt forsvarligt væk fra 
bygninger, veje, anlæg m.v.

Ca. 70 % af kommunens byområder er i dag kloakse-
pareret, hvor regnvand og spildevand ledes væk i to 
separate ledninger. Spildevand til renseanlæggene, og 
regnvand til vandløb og søer. Den resterende del af 
byerne er endnu ikke separeret, og her ledes spildevand 
og regnvand i samme ledning til renseanlægget.

Spildevandsplanen beskriver, hvornår kloakseparerin-
gen af den resterende del af kommunens byområder er 
planlagt til at skulle ske.  

Når regnmængderne øges, er det af stor betydning, om 
et område er fælles- eller separatkloakeret.

I fælleskloakerede områder vil et skybrud i værste fald 
betyde, at regnvand og snavset spildevand oversvømmer 
bygninger, veje, vandløb mv. Der er stor sundhedsfare 
og miljøforurening forbundet med en sådan oversvøm-
melse. Det er vigtigt, at børn og voksne ikke leger eller 
opholder sig i det forurenede vand. Brand & Redning og 
Skanderborg Forsyningsvirksomhed har derfor et aktivt 
beredskab klar i tilfælde af, at der sker oversvømmelse af 
fælleskloakerede anlæg.

I separatkloakerede områder er der også fare for over-
svømmelse ved skybrud, men fordi spildevandet ledes 
bort i egne rør, vil oversvømmelserne alene indeholde 
regnvand, og faren for kælderoversvømmelser vil også 
være mindre, fordi regnvandet ikke vil forårsage tilbage-
stuvninger i afløbsledninger fra de enkelte ejendomme.

Vi skal derfor have særligt fokus på at forebygge over-
svømmelserne i de områder, der endnu ikke er kloak-
separerede, evt. ved at fremrykke kloaksepareringen i 
netop de oversvømmelsestruede områder.

SERVICENIVEAU FOR KLOAKKER

Fordi sundhedsfaren og forureningsrisikoen er større i 
de områder, hvor regnvand og spildevand ledes bort i 
fælles rør, end i områder, der er kloaksepareret, er servi-
ceniveauet for hverdagsregnen også forskelligt.

I alle nye områder og i områder, der er kloaksepareret, 
skal kloakkerne dimensioneres, så oversvømmelser på 
terræn kun sker hvert 5. år, mens der i fælleskloakerede 
områder kun kan accepteres oversvømmelser hvert 10. år. 
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Minimumskravene for serviceniveauet er fastsat i Spil-
devandskomiteens Skrift 27 om funktionspraksis for af-
løbssystemer påvirket af nedbør. Fremover gælder Skrift 
29, som har indarbejdet ændringerne i nedbørsmønstret 
som følge af klimaforandringerne.

Udover det serviceniveau, der gælder for hvor meget 
hverdagsregn forsyningsselskaberne skal håndtere 
fremover, vil landets kommuner også skulle tages 
stilling til, hvilket serviceniveau der skal gælde for de 
mere ekstreme regnvejrshændelser. Med andre ord skal 
kommunerne beslutte sig for om den klimasikring, der 
skal foretages, skal forebygge de oversvømmelser, som 
sandsynligvis forekommer hvert 20. år, eller om man 
skal sikre sig mod de mere sjældne og ekstreme situatio-
ner, som måske kun indtræffer f.eks. hvert 50. eller hvert 
100. år.

DET ÅBNE LAND

Udenfor byerne, og enkelte steder også i byerne, fun-
gerer vandløb og søer som transportrør af regnvand. 
Spildevand bliver på forskellig vis håndteret på den 
enkelte ejendom f.eks. i bundfældningstanke, som tøm-
mes i en halvårlig kommunal tømningsordning, så kun 
det rensede vand løber videre til recipient eller måske et 
nedsivningsanlæg.

Vandløbene modtager udover den helt lokale regn også 
regnvand fra de tilstødende marker og gennem grøfter 
eller markdræn også vand fra et større opland. Under 
normale omstændigheder giver dette ikke problemer, 
men ved kraftig regn, vedvarende regn (koblet regn) 
eller hurtigt tøbrud, kan vandløbene til tider ikke følge 
med, og der opstår lokale oversvømmelser langs vandløb 
og søer.

Selvom problemerne er færre og ikke så omkostnings-
fulde som i byerne, kan der blive behov for, at der findes 
løsninger på problemerne i det åbne land også.

REGNVEJRSHÆNDELSER OG  
GENTAGELSESPERIODER

Skanderborg Kommune har i 2013 lavet en kortlæg-
ning, som viser sandsynligheden for oversvømmelser. 
Oversvømmelseskortene viser fem forskellige regnvejrs-
hændelser med en gentagelsesperiode på henholdsvis 5, 
10, 20, 50 og 100 år.

Gentagelsesperioden udtrykker, hvor lang tid der i 
gennemsnit går mellem, at regn med samme styrke og 
varighed optræder. En 5 års regn er altså en regn, der 
har sådan en styrke og intensitet, at den gennemsnitlig 
kun optræder én gang hvert 5. år. Dermed er det dog 
ikke udelukket, at uheldet kan være ude, og en regn med 
samme intensitet kommer 2 gange på et år eller måske 2 
gange på en måned. 

En »gentagelsesperiode« kan sammenlignes med at 
vinde i lotto. Små gevinster kommer hyppigere end store 
gevinster, lige som stille regn kommer hyppigere end 
skybrud. For begge gælder dog, at »den store gevinst« 
godt kan trækkes ud med kort tids mellemrum.

Det er ikke kun regnens styrke, der har betydning for, 
om der sker oversvømmelser – varigheden af regnvejret 
har også stor betydning. 

DMI´s definition på et skybrud er et regnvejr med en 
varighed på 30 minutter, hvor der falder mere end 15 
mm, men et regnvejr på 4 timer, hvor der samlet falder 
30-35 mm kan have de samme konsekvenser.

Oversvømmelseskortene viser den maksimale udbre-
delse af en regn ved de 5 forskellige regnvejrshændelser.

Det er meget forskelligt fra område til område om over-
svømmelserne skyldes korte og meget kraftige regnvejrs-
hændelser, eller om det er lange regnvejrshændelser, der 
er årsag. På oversvømmelseskortene vises de maksimale 
udbredelser ved de 5 forskellige gentagelsesperioder.

Det skal bemærkes, at denne klimatilpasningsplan ikke 
forholder sig til langvarig regn og tøbrudshændelser, 
der ofte også kan give anledning til oversvømmelser, 
dog typisk med et andet udbredelsesmønster. Når alle 
magasiner er fyldt op, og jorden mættet med vand, stiger 
vandstanden i søer og vandløb ofte, hvorfra oversvøm-
melserne sker.

I skemaet herunder kan man se, hvor stor regnmængde 
(i mm) en regn af 30 minutters varighed vil medføre, 
hvis der er tale om en 5-års regn eller en mere sjældent 
forekommende regnvejrshændelse, f.eks. en regn som er 
så intensiv, at den kun kan forventes én gang hvert 100 
år.

GENTAGELSESPERIODER

5 år 10 år 20 år 50 år 100 år

Antal mm regn ved en  
varighed på 30 min. 17,7 21,8 26,1 33,0 39,0

Antal mm regn ved en  
varighed på 2 timer 27,2 33,2 39,6 49,7 58,5

Antal mm regn ved en  
varighed på 4 timer 32,9 39,9 47,3 59,0 59,0

Skemaet viser regnmængderne ved de forskellige typer regnvejrshændelser.
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HVOR BLIVER SKADERNE STØRST

For at vide hvor det er vigtigst at sætte ind med klima-
tilpasning, er det vigtigt at vide, hvor sandsynligheden 
for oversvømmelse er størst, og hvor oversvømmelserne 
skader mest eller med andre ord, hvor er risikoen størst?

For at analysere dette skal vi dels vide, hvor oversvøm-
melserne bliver mest omfattende, og dels hvor de 
samfundsmæssige værdier er størst. Beregningen af 
risiko findes altså ved at sammenstille sandsynligheden 
for oversvømmelse og værdien/skadesomkostningerne i 
tilfælde af oversvømmelse.

 

Figuren illustrerer, hvordan 3 forskellige hændelsestyper og deres hyppighed kan sam-
menfattes til sandsynlighed, som sammen med skadesværdien giver et billede af
den økonomiske risiko, der er forbundet med oversvømmelserne.

OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING

Kortlægningen af de sandsynlige oversvømmelser er 
baseret på statens udmeldinger og anbefalinger på 
www.klimatilpasning.dk, der bl.a. anbefaler brug af FN’s 
klimascenarie A1B.

I kortlægningen har vi anvendt det Skybrudskort ©, som 
Region Midtjylland stiller til rådighed. Skybrudskortet 
viser udbredelsen af vand i lavninger og omfanget af 
arealer påvirket af strømmende vand på overfladen. På 
overordnet niveau tager kortet højde for kloakledninger 
samt muligheden for nedsivning i områderne. Kortet er 
suppleret med data fra staten, som viser oversvømmelser 
fra vandløb og stigning i grundvandsspejlet.

Viden om, hvordan vandet strømmer, er vigtig, ikke 
blot i forbindelse med planlægningen for, hvordan vi vil 
beskytte os mod oversvømmelser, men også i det akutte 
beredskab ved ekstremregn, hvor det er vigtigt for be-
redskabet at danne sig et hurtigt overblik over sammen-
faldet af, hvor vandet vil strømme hen og de væsent-
ligste samfundsmæssige værdier, det kan være central 
infrastruktur, særlige sårbare bygninger (ældreboliger 
e.lign.) eller særlig sårbare anlæg (drikkevandsboringer, 
fiberbrønde e.lign.). 

I byområder med kloaksystemer har vi suppleret sky-
brudskortet og de landsdækkende data fra staten med 
lokale data, som viser kloaksystemets evne til at hånd-
tere ekstrem regn. Skanderborg Forsyningsvirksomhed 
har bidraget til kortlægningen med avancerede hydro-
logiske modeller for kloaksystemerne i kommunens 5 
største byer: Skanderborg, Galten-Skovby, Hørning, Ry 
og Låsby. Der er opstillet avancerede modeller for disse 
områder, da den præcise kapacitet i kloaksystemet vil 
have større betydning for oversvømmelsernes omfang og 
udbredelse her end i de mindre byområder. Indenfor de 
kommende 4 år vil der blive udarbejdet kapacitetskort-
lægning for de resterende bysamfund.
 
Illustrationen herover viser forskellen mellem resulta-
terne af en 50-års hændelse fra hhv. Skybrudskortet © 
(lilla) og den avancerede hydrologiske model (sort).

På tre udvalgte vandløbstrækninger: Mosagergrøften i 
Galten-Skovby, Sommerbækken i Hørning og Skande-
rupbækken i Skanderborg er der foretaget hydrauliske 
beregninger, fordi disse vandløbsstrækninger er bynære 
og modtager en del overfladevand fra byens tage og be-
fæstede områder. For alle øvrige vandløb er der lavet en 
screening, der viser konsekvenserne af en vandstands-
stigning på 1,5 m. 

Skanderborg Kommune har valgt at undersøge sandsyn-
ligheden for oversvømmelse i et 50 årigt perspektiv. Der 
kan argumenteres for, at der er god grund til at arbejde 
med et længere tidsperspektiv, da konsekvenserne af den 
planlægning vi laver i dag ofte er længere end 50 år. På 
langt sigt er usikkerheden i klimascenarierne imidlertid 
meget stor.
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OVERSVØMMELSESKORTET VISER

Oversvømmelseskortet for Skanderborg Kommune, der fortæller om sandsynligheden for oversvømmelse, viser heldigvis, at 
kommunens byområder ikke er specielt oversvømmelsestruede. Dette hænger naturligvis sammen med kommunens topografi 
og højere beliggenhed i landskabet, hvor terrænet falder ned mod vandløb og søer, og fordi der generelt er planlagt fornuftigt, 
når der er etableret nye byområder i nærhed af vandløb og søer. 

De allermest udsatte områder er typisk omkring vandløb og søer f.eks. Illerup Ådal, ådalen ved Lyngbygaards Å, vand-
løbstrækningerne mellem kommunens mange søer og i dal-landskabet ved Ring Kloster. I byområderne er der dog også 
oversvømmelser, enten fordi nogle områder er tæt bebygget og har en høj befæstelsesgrad, eller fordi der er lokale lavninger og 
fordybninger, hvor regnvandet samler sig, og kloaksystemet ikke kan rumme vandmængderne. 

Det skal understreges, at kortlægningen skal ses 
som en screening, der giver et strategisk overblik 
over, hvor oversvømmelserne i fremtiden kan 
forventes. Når det kommer til konkrete indsatser 
er der behov for dyberegående analyser af årsag og 
følger, så indsatserne bliver præcise og målrettede.

Kort nr. 1: Oversvømmelseskort

Alle kort kan ses 
mere detaljeret på 

www.skanderborg.dk/
klimatilpasning   
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Oversvømmelseskortet er efterfølgende omdannet til 
et sandsynlighedskort, der viser sandsynligheden for 
oversvømmelse i celler af 100 x 100 m. Som vist i figur 
1, gør denne øvelse, at det bliver muligt at sammenstille 
den opsummerede fare for oversvømmelse af hhv. 5, 10, 
20, 50 og 100 års regn med værdierne i de enkelte områ-
der (celler) og dermed finde risikoen (konsekvenserne), 
der vil være forbundet med oversvømmelse i de enkelte 
områder.

VÆRDIKORTLÆGNING

For at prioritere klimaindsatserne er det ikke nok at 
vide, hvor sandsynligheden for oversvømmelse er størst, 
men også hvor skaderne som følge af oversvømmelse vil 
være mest omfattende.

Skadesomkostningerne har vi opgjort som en værdi pr. 
m2. I praksis opdeles kortet over kommunens område i 
celler på 100 x 100 meter, og hver celle tildeles en værdi. 
Værdien findes ved at summere værdien af alle bygnin-
ger i hver celle, hvor bygningernes værdi er fastsat ud 
fra bygningernes anvendelse, sådan som den er fastlagt i 
kommuneplanen. 

Kort 2: Sandsynlighedskort, hvor rød viser områder med den største sandsynlighed for oversvømmelse.
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Udover at værdisætte områder efter bygningers anvendelse, har vi givet særlige bygninger, anlæg eller områder en vægtet 
værdi. Det kan være anlæg, som er særlige sårbare overfor forurening (drikkevandsboringer e. lign.) eller særlige vigtige infra-
strukturelle anlæg (større overordnede veje,  jernbaner e. lign.) eller særlige kulturmiljøer. Skemaet angiver, hvilke værdier og 
vægtningsfaktor udvalgte emner er tillagt.

Værdierne i det åbne land 
er selvsagt mindre, i og 
med bygningsmasserne 
er langt mere spredte, og 
landområderne er tillagt 
lavere værdi, fordi de ge-
nerelt er mindre sårbare 
overfor oversvømmelse 
end byområderne.

I eksemplet over for er 
vist, hvorledes i dette til-
fælde bygningernes værdi 
er beregnet.

Anvendelse Kr. pr. m2 Værdifaktor

Bebyggelse

Blandet bolig og erhverv 800 7

Boligområde 600 6

Erhvervsområde 1000 8

Område til butiksformål 1000 8

Område til offentlige formål 3000 9

Rekreativt område 400 5

Sommerhusområde 400 5

Tekniske anlæg 100 2

Landområde (f.eks. gårde) 600 6

Fredede bygninger o. lign. 10.000 10

Anlæg

Motorvej & Motortrafikvej 45 7

Anden vej 10 5

Jernbane 90 7

Kirkegård 100 2

Affaldsdeponier 100 2

Natur Paragraf 3 1 0,1

Landbrug

Høj bonitet 0,65 0,2

Middel bonitet 0,55 0,2

Lav bonitet 0,35 0,2

Kulturarv

Fortidsminder 3000 9

Kirke 10.000 10

Kulturmiljøer 100 2

Teknik

Pumpestation 10.000 10

Transformerstation 10.000 10

Almene Vandforsyningsboring og Vandværksboring 10.000 10

Ej almen vandforsyning 10.000 10

Renseanlæg 10.000 10

Fiberbrønd 10.000 10

Genbrugsstationer 10.000 10

Skema nr. 2: Vægtningen

BEBYGGELSE

1. Boliger tildeles en værdi ud fra 
deres anvendelse jf. kommuneplan-
rammerne (se skema 2). Fredede 
bygninger o.lign. værdisættes højere. 
De enkelte bygninger værdi tildeles 
ved at gange bygningens areal med 
værdisætningen.

 
F.eks. vil værdien for en bygning 
på 120 m2 i et boligområde være: 
120*600 = 72000 kr pr. m2

 
 
 

 Vægtningen sammenfattes i forhold 
til det samlede areal af cellen (100 
X100m) og bliver udregnet som 
(udbredelse/celleareal) X værdifaktor. 

 
F.eks. vil vægtningen for en bygning 
på 120 m2 i et boligområde være: 
120/10000*6 = 0,072

2. Herefter summere alle bygningernes 
værdi og vægtning indenfor en 100 x 
100 m celle.

3. Den summerede værdi for bygninger 
pr. celle overføres til 100 x 100m celler.
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VÆRDIKORTET VISER

Værdikortet for Skanderborg Kommune viser natur-
ligvis, at oversvømmelse af byernes mest centrale dele 
som udgangspunkt er mest omkostningsfuld. Det er 
her, bygningsmasserne og de samfundsmæssige største 
værdier er placeret.  

I områder, hvor der er større offentlige institutioner, er-
hvervsområder eller infrastrukturelle anlæg, er værdier-
ne også forholdsvis høje. Endelig ses de særligt vægtede 
emner i værdikortet.

Kort 3: Værdikort, hvor rød viser områder med de største værdier
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RISIKOKORTLÆGNING

Ved at sammenstille oversvømmelseskortet og værdikor-
tet får vi et overblik over, hvor risikoen (konsekvensen) 
ved oversvømmelse er størst eller med andre ord, hvor 
vil skaderne som følge af skybrud vil være mest omkost-
ningsfulde.

Risikoen er, som værdierne, udregnet for hele kom-
munen på celler af 100 x 100 meter. For hver celle er 
sandsynligheden for oversvømmelse ganget med cellens 
bygnings- eller infrastrukturelle værdier eller andre 
vægtede værdier.

RISIKOKORTET VISER

Kortet viser, at i alt 86 områder har særlig stor risiko ved 
oversvømmelse. Der kan være tale om områder, som på 
grund af deres beliggenhed i terrænet er særligt udsatte 
og vil blive oversvømmet ofte, f.eks. ved en 5 års regn, 
eller områder, som på grund af deres store samfunds-
mæssige værdi udgør en særlig risiko, uanset at området 
måske oversvømmes mere sjældent end et vandløbsnært 
område i det åbne land.

Kort 4: Risikokort, hvor rød viser områder, hvor konsekvenserne ved oversvømmelse er størst.
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KENDTE HÆNDELSER OG SUND FORNUFT

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsynings-
virksomhed har i samarbejde gennemgået de 86 om-
råder, som kortlægningen har vist har størst risiko ved 
skybrud.

Billedet af risikoen ved skybrud i fremtiden er dermed 
suppleret med et lokalt og fagligt kendskab til områder-
nes topografi, strømningsveje på terræn, spildevandsled-
ningernes dimensionering og allerede kendte udfordrin-
ger i områderne.

Flere af de udpegede risikoområder har vi dermed 
kunne gruppere i et antal indsatsområder, hvor der på 
kort eller længere sigt bør findes løsninger på de over-
svømmelser, som kan forventes at opstå i fremtiden.
Andre risikoområder er af mere lokal karakter og kan 
løses lokalt på den enkelte grund, og giver som sådan 
ikke afledte konsekvenser for nabogrunde. Der kan være 
tale om oversvømmelsesrisici på intensivt befæstede 
erhvervsgrunde. Her vil problemet kunne løses med 
rådgivning af virksomheden om interne tiltag, der kan 
forebygge oversvømmelsen.

GODE PRAJ

Skanderborg Kommune har i efteråret 2013 bedt kom-
munens borgere, virksomheder og grundejerforeninger 
m.fl. komme med praj om områder, som allerede i dag 
er truet af oversvømmelse eller står under vand efter 
tøbrud.

Skanderborg Kommune har modtaget 15-20 praj fra 
grundejere eller grundejerforeninger. Prajene drejer sig 
om alt fra manglende vedligeholdelse af riste i grønne 
områder til oversvømmelser af garager og kældre ved 
skybrud. Alle praj er blevet gennemgået og vurderet. 
Nogle praj vil give anledning til, at forsyningen eller 
kommunen kigger sine procedurer igennem, andre praj 
giver anledning til en egentlig sagsbehandling. Endelig 
er der praj om oversvømmelser, som formentlig skyldes 
interne forhold på den enkelte grund. Her vil kommune 
eller forsyning tage kontakt og rådgive om, hvad grund-
ejeren selv kan gøre på egen grund.

Udover at det har været muligt at indsende praj, har 
kommunen i efteråret 2013 offentliggjort oversvømmel-
seskortet på kommunens hjemmeside og bedt borgere 
indsende ideer til, hvordan vi i fremtiden kan tilpasse 
os det ændrede klima og måske indrette vandkanaler i 
byens byrum eller vådområder i overgangen mellem by 
og land. 

Det er ganske få borgere, der har benyttet lejligheden til 
at komme med ideer til den fremtidige klimatilpasning. 
Det er dog erfaringen fra pilotprojektet i Låsby, at når 
klimaindsatserne først bliver mere konkrete i forhold til 
det enkelte område eller bysamfund, så har både bor-
gere, foreninger og virksomhederne ofte et rigtig godt 
kendskab til de lokale forhold, om hvor vandet vil løbe 
hen og masser af ideer til, hvad det kan bruges til.



KLIMATILPASNINGSPLAN 2014

I Låsby er der nu nedsat en følgegruppe som løbende er i dialog med Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed og Skanderborg Kommune om, hvordan de mange gode ideer 
skal realiseres i Låsby. 

NY VIDEN OG KVALIFICERET DATA

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsynings-
virksomhed vil løbende benytte ny og opdateret viden 
om klimaforandringer og dermed forbedre videns-
grundlaget om oversvømmelsesrisici. Tilsvarende vil vi 
løbende forbedre egne data, så indsatsplanlægningen 
altid kan ske på det bedst mulige grundlag.
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DET ER BYRÅDET MÅLSÆTNING,

at Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed løbende skal sikre, at grundlaget for god 
klimatilpasningsplanlægning er til stede ved indsamling af nye data og kvalificering af eksisterende grundlag.
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FORSKELLIGE PROBLEMER – FORSKEL-
LIGE LØSNINGER

Der er stor forskel på, hvordan regnvand kan håndteres i 
by og på land samt fra byområde til byområde.

Byerne er som udgangspunkt kloakerede, og i dag ledes 
det meste regnvand i ledninger. Hvor der er foretaget 
kloakseparering, ledes regnvandet til vandløbssyste-
merne. Hvor der endnu ikke er kloaksepareret, ledes 
regnvandet i kloakledningerne til renseanlæggene.

De mange befæstede arealer betyder, at nedsivning kun 
sker i begrænset omfang. Regnvandet er i stedet »skaffet 
af vejen« hurtigst muligt i de nedgravede ledninger. 

Denne traditionelle håndtering af regnvandet i byerne 
holder nu ikke længere. De større regnmængder og de 
flere skybrud vi har i vente, vil mange steder slet ikke 
kunne rummes i de eksisterende ledninger. Spørgsmålet 
er derfor, om vi skal nedgrave større ledninger, som er 
dimensioneret til at tage de ekstreme situationer, eller 
om vi i stedet skal tænke utraditionelt og forsøge at finde 
fleksible løsninger på overfladen. Løsninger, som kan 
bruges til andre formål og forskønne byen, når det ikke 
regner. 

 

Nogle steder vil de åbne systemer ikke være den rigtige 
løsning – fordi der ikke er plads, fordi det er teknisk 
umuligt eller alt for dyrt at løse klimaudfordringerne 
på overfladen.  Men mange steder vil de åbne systemer 
og utraditionelle løsninger kunne passes ind. Hvilke 
løsninger, der passer til hvilke områder afhænger af 
en række forhold, ikke mindst hvad de, der bor, driver 
virksomhed eller færdes i disse områder finder, som den 
bedste løsning.

I det åbne land er de øgede regnmængder også til gene. 
Hvis jorden er vandmættet gennem længere tids regn 
eller tøbrud, kan den naturlige nedsivning ikke ske, og 
afgrøder vil blive sat under vand eller marker måske 
umulige at dyrke i en periode. Problemerne vil være 
størst i lavninger og ådale, hvor sandsynligheden for 
oversvømmelse vil blive større - både i sommer- og vin-
terhalvåret. Stigende grundvand som følge af de større 
nedbørsmængder vil også øge sandsynligheden for våde 
pletter - selv på højere liggende arealer. 

 

Selvom det for den enkelte landmand kan være et 
problem, at dele af dyrkningsarealerne periodisk er mere 
våde end hidtil, så vil problemerne på landet samlet set 
dog være færre og ikke så omkostningsfulde samfunds-
mæssigt som problemerne i byerne. 

UDFORDRINGEN TAGES OP

Udfordringer og løsninger er forskellige, alt afhængig af om vi er i byen eller i det åbne 
land. Når planer skal følges op af indsatser, er det vigtigt at have gode bud på, hvad 
der skal til, hvem der skal gøre det, og hvem der finansiere løsningerne.
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BYBÅNDET

Skanderborg Kommune ligger i det østjyske vækstbånd. 
Det betyder, at vi forventer yderligere byvækst i form 
af både bolig- og erhvervstilvækst i fremtiden. Samti-
dig er det kommunens målsætning, at ny tilvækst skal 
koncentreres i eller omkring de eksisterende centerbyer 
i kommunen og langs motorvejstrækningerne. Ved at 
koncentrere tilvæksten skaber vi den mest bæredygtige 
udvikling. De fleste vil komme til at bo, der hvor tilbud-
dene er koncentreret og sådan, at vores natur og åbne 
land belastes mindst muligt af væksten. 

Når vi koncentrere tilvæksten i de store byer og byfor-
tætter, vil koncentrationen af flere tagarealer og befæ-
stede arealer med parkering og vej, forøge risikoen for 
oversvømmelse. Det er derfor meget vigtigt, at byerne 
vokser på en bæredygtig og klimasikret måde, så vi ikke 
forøger de negative konsekvenser af klimaforandringer 
yderligere.  
 

Hørning Bytorv

Der skal derfor være stort fokus på, at der afsættes 
nok arealer til, at regnvandet håndteres på en måde, så 
afstrømningen for områderne ikke bliver for stor. Regn-
vandet skal i videst mulig omfang tilbageholdes, forsin-
kes, fordampes eller nedsives og helst sådan, at det også 
tilfører områderne et bedre miljø og skaber smukkere 
og bedre rammer for rekreation. Selv i erhvervsområder 
kan håndteringen af regnvand ændres fra en udfordring 
til en oplevelse, som kan give området særlige kvaliteter.  

AFSTEMNING AF FORVENTNINGER

I de kloakerede områder, er det i spildevandsplanen 
fastsat, hvilket serviceniveau der gælder mht. oversvøm-
melser fra hverdagsregnen – med andre ord, hvor tit vi 
skal tåle oversvømmelser, som følge af et overbelastet 
kloaknet. 

Med det overblik klimakortlægningen nu har givet, er 
det muligt at danne sig et overblik over, i hvilket omfang 
vi kan klimasikre vores kommune udover de almindelige 

servicemål. Der kan med andre ord træffes et politisk 
valg om, i hvilket omfang vi som samfund har råd til at 
klimasikre. 

 

I de områder, som ikke klimasikres, fordi konsekven-
serne af oversvømmelserne ikke er så store som i de 
prioriterede indsatsområder, vil kommunens Entrepre-
nørafdeling eller Brand & Redning kunne sætte ind med 
forebyggelse eller afhjælpende indsatser, når det regner 
mere, end hvad serviceniveauet kan dække. 

Uanset serviceniveau og klimasikring vil oversvømmel-
ser også ske efter klimatilpasningsplanens vedtagelse og 
realisering af de beskrevne indsatser. Heller ikke Brand 
& Redning vil kunne sikre, at der i ekstreme vejrsituatio-
ner ikke sker kritiske oversvømmelser. 

Klimatilpasningsplanen og vores forberedelser skal dog 
helst betyde, at disse situationer minimeres, og at over-
svømmelserne kan kontrolleres og helst kun sker, hvor 
oversvømmelse ikke volder store skader og ødelæggelser.

Tilsvarende må alle borgere, grund- og virksomhedseje-
re og ejere af tekniske anlæg selv gennemføre tiltag, som 
yderligere kan beskytte deres egne værdier.

NYE LØSNINGER, INVOLVERING OG  
INNOVATION

De forskellige problemstillinger i det åbne land og i 
byen betyder selvfølgelig også, at løsningerne vil være 
forskellige.

Det efterfølgende afsnit er en nærmere beskrivelse af 
udfordringerne og de mulige nye løsninger i byen og i 
det åbne land. 

Når det i løbet af de kommende år kommer til gennem-
førelse af konkrete indsatser i de udpegede indsatom-
råder, vil Skanderborg Kommune og Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed bruge erfaringer fra allerede gen-
nemførte klimatilpasninger rundt i landet og fra vores 
egne pilotprojekter i Anebjerg, Klank og Låsby. Nøgleord 
er involvering af brugere og skabelsen af bæredygtige 
og robuste løsninger, så vi får mest værdi for pengene. 
Løsningerne må også gerne være så nyskabende, at de 
kan videreudvikles og skabe en efterspørgsel og dermed 
bidrage til oprettelsen af nye arbejdspladser både i og 
udenfor kommunen.

DET ER BYRÅDETS MÅLSÆTNING,

at planlægningen for byerne skal ske så oversvømmel-
sesrisikoen minimeres og så den nødvendige klimatil-
pasning integreres i området og skaber et bedre miljø.
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Borgerne i Låsby har været med til at vise vejen for, 
hvordan nye klimatiltag kan bruges til noget nyttigt. På 
to borgermøder i foråret 2013 kom borgere og forenin-
ger med rigtig mange gode ideer. Ideerne blev samlet i et 
Idekatalog og er i efteråret 2013 indarbejdet i skitsepro-
jektet for 1. etape af klimatilpasningen. Projektet viser, 
hvordan en by kan få merværdi, når private alligevel skal 
investere i kloakseparering, og forsyningen laver nye 
bassiner. Skanderborg Kommune har generelt gode erfaringer 

med at inddrage borgere og foreninger i forskellige dele 
af den kommunale virksomhed og ved, at de bedste 
løsninger ofte er dem, der skabes i et samarbejde, hvor 
borgerne selv udvikler og bidrager. Skanderborg Kom-
mune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed vil derfor 
forsætte i dette spor og motiverer og opfordrer borgere, 
foreningsliv og virksomheder i kommunens forskel-
lige byer om at gå aktivt ind i klimatilpasningen. Det er 
erfaringen, at de nytænkende løsninger og innovationen 
ofte skabes, når forskellige kræfter sættes sammen og i 
fællesskab skal se, om der kan løses flere udfordringer 
samtidig. Kommune og forsyning vil bidrage med faglig 
ekspertise og hjælp til f.eks. fondsansøgninger.

 

DET ER BYRÅDETS MÅLSÆTNING,

at klimaløsningerne så vidt muligt skal være innova-
tive og skabe mere værdi ved at tilføre et område nye 
rekreative oplevelser.

Borgermøde i Låsby foråret 2013

Læs mere om Låsby projektet på: 
www.youtube.com/watch?v=2W1hh-aqEhw&feature=youtu.be 

eller
www.skanderborgforsyning.dk/laasby
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LOKAL HÅNDTERING AF REGNVANDET 

LAR - Lokal Afledning af Regnvand omfatter forskellige 
løsninger, som har til hensigt at håndtere regnvandet 
lokalt og mindske eller forsinke afledningen til kloakken.

Det kan være ved nedsivning til undergrunden eller 
forsinkelse af regnvandet i faskiner, bassiner eller regn-
bede eller en kombination af disse tiltag. Grønne tage 
og facader og anlæg af permeable (vandgennemtrænge-
lige) belægninger kan også være med til at forsinke og 
fordampe regnvandet.
 

LAR løsninger kan benyttes både i nye bolig- og 
erhvervsområder og i forbindelse med projekter i eksi-
sterende byområder. Det er klart lettere at arbejde med 
LAR i nye områder, hvor disse løsninger kan tænkes ind 
fra starten, og der kan skabes den nødvendige plads til 
regnvandet på overfladen. Men også i eksisterende by-
områder kan LAR benyttes, det handler blot om vilje og 
fantasi. Hvilken LAR løsning, der kan anvendes i et givet 
område, afhænger af mange forhold. Alle LAR løsninger 
kræver tilladelse fra kommunen. 

Læs mere om mulige LAR løsninger på: 
www.laridanmark.dk

NEDSIVNING

I Skanderborg Kommune kan nedsivning være en særlig 
udfordring. Store dele af kommunen har så lerhol-
dig jord, at nedsivning i faskiner ikke er effektiv eller 
tilrådeligt. Nedsivningen kan også udgøre en trussel 
mod grundvandsressourcerne. Ca. 40 % af kommunen 
er udlagt som områder med særlige drikkevandsinteres-
ser (OSD). Grundvandet i en del af disse områder vil 
være sårbart i forhold til overfladepåvirkning, hvilket 
betyder, at vi her særligt skal beskytte grundvandet mod 
forurening, da ressourcen er vigtig for den stadige større 
befolkningstilvækst i det vækstbybånd, kommunen 
udgør en del af. 

Generelt er nedsivning af tagvand uproblematisk, hvis 
jorden er egnet til nedsivning. Tagflader og bygningsma-
terialer kan dog afgive miljøfremmede stoffer, så tagvand 
kan ikke altid tillades nedsivet. Vejvand vil generelt også 
tillades nedsivet eller bortledt i grøfter, men der kan 
være undtagelser, hvor vejvand og vand fra befæstede 
arealer skal afledes via regnvandsledninger eller renses 
for miljøfremmede stoffer f.eks. tæt på drikkevandsbo-
ringer, kildepladser eller de udpegede sårbare drikke-
vandsområder. 

I områder, hvor nedsivning ikke kan tillades, kan andre 
LAR løsninger i stedet anvendes. 

BEGRÆNSNINGER AF BEFÆSTELSER

Fastsættelse af maksimale befæstelsesgrader i nye 
byområder kan være med til at sikre større grad af lokal 
nedsivning af regnvand og mindske tilstrømningen til 
kloakkerne. I eksisterende områder skal der også være 
fokus på, at omfanget af asfalterede eller flisebelagte 
områder minimeres og i stedet erstattes af permeable 
belægninger. Hvor belægningerne nødvendigvis må 

VIRKEMIDLERNE I BYEN

I byerne handler klimatilpasning i høj grad om at undgå, at kloakkerne bliver overbe-
lastede i fremtiden. Dette kan enten ske ved, at vi udvider ledningsnettet eller alterna-
tivt ved, at der findes nye løsninger, så kloakken ikke belastes så meget af regnvandet. 
I dette afsnit beskrives, hvilke løsninger, der kan anvendes i byerne. Hvor og i hvilket 
omfang løsningerne skal i spil i et konkret område vil afhænge af »risikobilledet« 
for området. I nogle områder vil det måske handle om, at begrænse afstrømningen 
og i stedet håndtere vandet, hvor det falder, mens der i andre områder må etableres 
strømningsveje, der kan lede regnvand fra opstrøms arealer udenom de største vær-
dier i tilfælde af skybrud.
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være meget kørefaste, f.eks. på erhvervsgrundenes ma-
nøvrearealer, kan der i stedet stilles krav om at forsinke 
regnvandet på anden vis. 
 

Ved anlæg af parkeringsarealer kan parkeringsbåse anlægges med vandgennemtrænge-
lige flisearealer og som i dette tilfælde med et større underjordisk rørbassin, der sikrer 
forsinkelse af afstrømningen fra pladsen

Skanderborg Kommune vil i sin planlægning og myn-
dighedsbehandling arbejde for, at afledningen fra nye 
områder begrænses mest muligt. Dette vil være af afgø-
rende betydning for, at forsyningen kan dimensionere 
deres afløbssystemer rigtigt.

Krav om at begrænse befæstelsesgraden i et område kan 
imidlertid ofte være svære at følge op på, da nye belæg-
ninger som udgangspunkt ikke kræver tilladelser. Derfor 
er det vigtigt, at kommunen og forsyningen har en tidlig 
dialog med grundejerne om, hvordan man kan mindske 
afstrømningen fra et område, når der skal udstykkes el-
ler bygges. I nye områder vil det tit være en fordel at vi i 
den indledende dialog med udstykkeren sikrer tilstræk-
kelige friarealer, hvor regnvandet kan tilbageholdes og 
forsinkes, således at områdets samlet afstrømning kan 
løses på disse fælles friarealer frem for på de enkelte 
grunde.

Skanderborg Kommune vil gå foran og begrænse omfan-
get af befæstelser på egne ejendomme og i videst muligt 
omfang anvende permeable belægninger ved anlæg af 
nye stier og torve. Hensynet til grundvandsbeskyttelsen 
og tilgængeligheden for handicappede vil dog blive 
afvejet i hvert enkelt tilfælde. Kommunens institutioner 
og skoler vil blive gennemgået, og der vil være fokus på 
at begrænse omfanget af fliser og asfaltarealer.

Skanderborg Kommune har allerede i forarbejderne til 
det nye administrationscenter på Skanderborg Fælled 
indarbejdet krav om begrænsning af befæstede arealer 
og anlæg af arealer med permeable belægninger. 

I vinderprojektet for det nye administrationscenter på Skanderborg Fælled er der 
arbejdet særligt med klimasikring.

PERMEABLE BELÆGNINGER

Permeable belægninger tillader regnvand at nedsive via 
fuger eller gennem belægningen ned i bærelaget, som 
derfor skal sammensættes anderledes, end vi er vant til.

Belægningen skal udføres med specielle belægningsty-
per, der er designet til at nedsive, eller ved at montere 
specielle fugekryds der sikrer en drænfuge. 

Opbygningen skal kunne tillade regnvandet at trænge 
ned til råjorden for videre nedsivning. I nogle tilfælde 
kan man anvende bærelaget som en faskine, så vandet 
opmagasineres her, til råjorden evner at nedsive regn-
vandet.

DET ER BYRÅDETS MÅLSÆTNING,

at kommunale bygninger og anlæg, herunder vand-
løb, veje, stier og pladser anlægges og vedligeholdes 
med fokus på at mindske afledningen og forebygge 
oversvømmelse.
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Det er vigtigt at få foretaget en nedsivningstest, så man 
er sikker på, at jorden kan nedsive tilstrækkeligt med 
vand til at løsningen er langtidsholdbar.

Når belægningen bliver vandgennemtrængelig, er det 
særligt vigtigt at ændre adfærd med hensyn til anven-
delse af kemi til ukrudtsbekæmpelse, bilvask og vejsalt 
af hensyn til vores grundvand. I visse tilfælde kan 
anvendelse af permeable belægning generelt ikke anbefa-
les, f.eks. på parkeringspladser, der udnyttes intensivt, 
og som ligger i områder, hvor grundvandet er særlig 
sårbart.

REGNBEDE

Regnbede er et midlertidigt reservoir for regnvand. 
Tanken er, at bedet er overfladetørt efter ca. 2 døgn. Det 
skal derfor beplantes med stauder, buske eller træer, der 
kan tåle at stå under vand i en kort periode. Regnvandet 
skal derefter nedsive gennem råjorden, så vi opnår en 
lokal nedsivning.

Et regnbed er en lille oase i haver og anlæg, hvor vi får 
en fryd for øjet i form af beplantningen, liv omkring 
bedet i form af insekter og fugle. Det er et lille levested 
(biotop), som vi kan have stor fornøjelse af samtidig 
med, at vi får en lokal nedsivning.
 

Fotoet er fra Portland, USA. Kilde: Torben Hoffman.

Regnbedet kan sammensættes på en måde, så vi får en 
rigtig god rensning af regnvandet, inden det nedsiver, 
ved hjælp af jordsammensætningen og via planternes 
rødder.

Det er vigtigt at få foretaget en nedsivningstest, så vi 
ved om råjorden er egnet til nedsivning. Af hensyn til 
grundvandsbeskyttelsen bør der ikke anvendes kemika-
lier til vedligeholdelse af regnbedene.

Kilde: Peter Lund, anlægsgartner og faglærer.

STRØMNINGSVEJE PÅ TERRÆN

Tilbageholdelse og forsinkelse af regnvandet ved LAR 
løsninger slår desværre ikke altid til, når der er skybrud. 
I områder, hvor der er stor sandsynlighed for oversvøm-
melse og store værdier at beskytte, kan det derfor være 
nødvendigt at skabe strømningsveje på terræn. Strøm-
ningsvejene skal sikre, at regnvandet ved skybrud ledes 
uden om bygninger eller andre væsentlige værdier og 
hen, hvor skaderne er begrænsede.

Eksisterende vejbaner, cykelstier eller P-pladser kan ind-
rettes, så de som en slags vandkorridorer leder regnvan-
det udenom de områder, som helst ikke må oversvøm-
mes. Helt enkelt kan kantstenen hæves, eller kørebanen 
indrettes med fald mod en grøn midterrabat.
 

På Slotsholmen er der lavet en forhøjet asfaltkant, der skal forebygge, at vejvand løber 
ind på de private grunde ned mod Skanderborg Sø og i stedet ledes frem til rendestens-
brøndene. 

Strømningsveje på terræn kan også laves som små 
forsænkninger i terræn, som bliver til »vandløb«, når det 
regner kraftigt. Afhængig af de områder, som »vandlø-
bet« placeres i, kan sådanne forsænkninger udføres som 
naturlige vandløb med grøn vegetation eller som mere 
bymæssige anlæg i form af kanaler og rendestene.
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Byskellet i Låsby har tilstrækkelig bredde til, at en del af vejbanen kan fungere som 
vandvej og lede vandet fra Det grønne område mod Blochs grund, Låsbyprojektet 2013.
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RISIKOBILLEDET OG MERVÆRDI

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsynings-
virksomhed vil i fremtiden have et tæt samarbejde for at 
sikre, at klimaløsninger tænkes ind, før der igangsættes 
byomdannelser eller andre initiativer i byerne. Uanset 
om disse initiativer er store eller små. 

Vi vil arbejde for at forebygge oversvømmelser, både i de 
områder, der skal ske noget nyt, og i de eksisterende om-
råder. Kortlægningen af oversvømmelsesrisikoen giver 
et godt arbejdsredskab til at vurdere risikoen i et konkret 
område og dermed hvordan, vi skal klimasikre lige 
netop her. Nogle gange vil det vise sig, at der skal afsæt-
tes store arealer indenfor et område til klimatilpasning 
for at afhjælpe eller forebygge oversvømmelser i området 
eller i naboområderne, andre gange er det måske bare 
mindre tiltag, der skal til. Det kan for eksempel være en 
god ide at arbejde med grønne tage eller regnbede i et 
område for at minimere afledningen.

Det vil være naturligt at se på, hvordan de klimaløsnin-
ger, der kan vælges imellem, samtidig kan bidrage til 
noget godt og skabe merværdi i et område. Klimaløsnin-
gerne skal så vidt mulig skabe flere blå og grønne byrum, 
som giver et bedre og sundere klima i byerne. Løsnin-
gerne skal helst både være bæredygtige og smukke. Der 
er mange måder at udforme klimaløsninger på. I hvert 
enkelt tilfælde skal vi kikke på, hvordan løsningerne 
passes bedst ind i det omgivende miljø og tilfører mere 
byæstetik. 

Løsningerne skal gerne kunne bruges til noget re-
kreativt. Borgere og brugere kan bidrage med ideer til, 
hvordan klimaløsningerne integreres i områderne, så de 
giver merværdi.

 
TILGÆNGELIGHED OG SIKKERHED

Når vi planlægger og indretter klimaløsninger skal de 
ikke kun være smukke og bæredygtige, de skal også være 
brugbare for flertallet. Derfor er det vigtigt, at vi i hver 
enkelt løsning tænker på, hvem der bor i og skal bruge 
området og derefter indretter løsningen, så den tager 
hensyn hertil. Når vi laver klimaløsninger i vores midtby, 
skal vi sørge for, at tilgængeligheden for ældre og handi-
cappede ikke forringes. Vi vil overveje, hvordan vi kan 
anvende smarte og innovative løsninger, så f.eks. åbne 
vandrender ikke bliver et problem for tilgængeligheden 
i vores byer.

Klimaløsninger i nye boligområder skal også indret-
tes med øje for, hvem der færdes i områderne. Her er 
det ofte hensynet til sikkerheden for vores børn, der er 
vigtig. Nye regnvandsbassiner og oversvømmelsesarealer 
skal anlægges, så risikoen for drukneulykker minimeres. 
Det er vigtigt at anlæggene indrettes sådan, at de ikke 
»lokker« børn ud i vandet, hvis det ikke er hensigten 
eller overrasker ved pludselig dybde. Bassinernes skrå-
ningsanlæg (hældningen på bassinets sider) er derfor 
altid vigtig. Det er også vigtigt, at områderne placeres og 
indrettes, så de er overskuelige og ikke gemmes væk, så 
børns leg i nærheden af arealerne pludselig bliver farlig. 

Nogle nye vandarealer kan med fordel indrettes til leg. 
Det er her vigtigt, at det vand, der ledes til sådanne 
områder, ikke er forurenet, f.eks. vejvand. 

I pilotprojektet i Låsby er der særligt arbejdet med 
etablering af et vandlegeområde, hvor overfladevand fra 
terræn benyttes, mens vejvand ledes udenom.  
 

DET ER BYRÅDETS MÅLSÆTNING,

at klimaindsatser skal prioriteres, hvor disse afhjælper 
størst oversvømmelsesrisiko jf. risikokortet og hvor 
dette kan koordineres med planlagte private eller 
kommunale initiativer.

I Låsby har en landskabsarkitekt skitseret, hvordan regnvandet naturligt kan passes ind i det eksisterende landskab og hvorledes der dermed kan skabes rammer for borgernes ideer til aktiviteter, 
Låsbyprojektet 2013.

NATURLIG BEVÆGELSE I LANDSKABET

Principdiagram for leg, bevægelse og ophold på ”langs af landskabet”

Når man graver et regnvandsbassin som på Blochs Grund, har man alle muligheder for at 
udnytte kanterne til forskellige rekreative formål, alt afhængig af overflader.
Principperne på denne side giver forslag til, hvad man kan anvende terrænet til, når man 
bevæger sig ”på langs af landskabet”. 
Bevægelsesdiagrammerne er lavet for henholdsvis Highland, Lowland og Wetland.

WETLAND

LOWLAND

HIGHLAND
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FOREBYGGELSE AF FORURENING

I klimatilpasningen af vores byer skal vi have en særlig 
opmærksomhed på at forebygge forurening. Det kan 
eksempelvis være ved at have særlig fokus på at hindre 
oversvømmelse af drikkevandsboringer og andre drikke-
vandsinstallationer ved den løbende dialog og myndig-
hedsgodkendelse i forhold til vandværkerne. Tilsvarende 
er det vigtigt at have øje for oversvømmelser af anlæg, 
som kan bidrage til forurening f.eks. oversvømmelser af 
pumpestationer og andre spildevandstekniske instal-
lationer. 

I planlægningen for nye byområder vil Skanderborg 
Kommune sikre, at virksomheder, der kan udgøre 
en forureningsrisiko, som tankanlæg, ikke placeres i 
oversvømmelsestruede områder, og at når der etableres 
forureningstruende virksomheder i andre områder også 
er fokus på at hindre at skybrud vil give anledning til 
forurening. I områder med grundvandsinteresser vil der 
især være fokus på at forebygge og hindre forurening 
som følge af oversvømmelse.

Nye klimaløsninger, hvor vand tilbageholdes/forsinkes 
eller nedsives, må heller ikke i sig selv udgøre fare for 
forurening.

LØSNINGER I NYE BYOMRÅDER

I den nye bydel Anebjerg er håndteringen af regnvan-
det som en ressource tænkt ind fra starten af områdets 
planlægning. Bebyggelsesplanen for området indeholder 
derfor mange grønne kiler, hvor igennem regnvandet fra 
de private huse ledes i render og kanaler ud i det store 

nye skovområde Anebjerg Skov. Samlet set har denne 
udformning ikke kun klimasikret området, men også 
sikret området mange gode rekreative områder, som 
skaber en naturlig sammenhæng mellem bebyggelserne 
og skovområdet. 

Skanderborg Forsyningsvirksomhed indgik i forbindelse 
med Anebjerg en aftale med de private udstykkere i 
området om, at man som en forsøgsordning vil tilba-
gebetale 40 % af tilslutningsbidraget, mod at de private 
udstykkere selv etablerede og vedligeholder de åbne 
regnvandskanaler i området. Det vil sige, at områdets 
udstykkere, og på sigt områdets grundejere og grund-
ejerforeninger selv vedligeholder anlæg på egen grund 
og vandkanalerne eller grøfterne, som fører regnvandet 
bort. 
 

 
Referencefotos

DET ER BYRÅDETS MÅLSÆTNING,

at kommunen i sin myndighedsbehandling har særlig 
fokus på at mindske risiko for oversvømmelse og 
forurening som følge af oversvømmelse.
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I planlægningen for Anebjerg er der samtidig sat 
begrænsninger på omfanget af belagte arealer og 
anbefalet permeable belægninger, hvilket også er med 
til at nedbringe afledningen fra området. Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed har dermed kunnet undgå at 
udlægge store nye regnvandsledninger i den nye bydel. 
Forsyningen ejer og driver altså alene det nye regn-
vandsbassin, som er anlagt i kanten af området ud mod 
Anebjerg Skov. Herfra løber regnvandet i åben grøft 
gennem skoven, hvor Naturstyrelsen, som vandløbsejer, 
står for vedligeholdelsen af vandløbet.

I erhvervsområdet i Klank er de åbne regnvandssyste-
mer anlagt på områdets grønne friarealer, som vil blive 
overdraget til områdets grundejerforening. Forsyningen 
har som sædvanlig udgifterne til teknisk vedligehold 
af spildevands- og regnvandsledninger og anlæg som 
grøfter, bassiner, overløbsarealer, ledninger og øvrige 
tekniske installationer. Hvis udstykker og på sigt grund-
ejerforeningen ønsker en bedre og mere omfattende 
vedligeholdelse, har de selv denne opgave og forpligti-
gelse, f.eks. hvis de ønsker, at græsset langs grøfterne skal 
slås ugentligt i sommerhalvåret. 

Forsyningen er vant til at vedligeholde de mere tekniske 
regnvandsbassiner og har derfor det nødvendige set-up 
til at klare denne del af opgaven. Udformes grøfter og 
overløbsarealer på den rigtige måde, vil vedligeholdelsen 
omkring grøfterne og på overløbsarealerne ikke være 
væsentlig anderledes, end hvis grundejerforeningen 
skulle vedligeholde græs på de fælles friarealer.

Hvis de to pilotprojekter bliver en succes, vil de vise 
vejen for, hvordan forsyningen og private udstykkere i 
samarbejde kan indrette et område, så regnvandet fra 
området som udgang punkt håndteres hvor det falder 
og dermed tilbageholdes mest muligt og ikke belaster 
kloaksystemerne. De nye lovændringer muliggør i højere 
grad, at forsyningen kan etablere og drive de åbne regn-
vandssystemer, uanset at systemerne er privat ejede.

LØSNINGER I EKSISTERENDE  
BYOMRÅDER  

I eksisterende byområder er det sværere, men muligt 
også at klimatilsikre. Når der bygges nyt eller laves nye 
anlæg er det derfor vigtigt at danne sig et overblik over 
risikobilledet i det konkrete område. Vil byfortætning el-
ler etablering af nye anlæg i et bestemt område forværre 
et allerede kendt oversvømmelsesproblem, er det vigtigt 
at tage sine forholdsregler. Måske det er nødvendigt at 
afsætte ekstra megen plads til regnvandsbassiner eller 
skabe strømningsveje på terræn, der sikre, at vandet le-
des uden om bygninger og sårbare installationer. I nogle 
tilfælde må byggeprojekter begrænses eller helt udelades 
pga. oversvømmelsesrisikoen, men i mange tilfælde kan 
klimaløsninger integreres. 

I Låsbyprojektet arbejdes der med flere forskellige løsninger på klimasikring af  
eksisterende by. 

GRUND- OG ANLÆGSEJERES ANSVAR

Det er først og fremmest grund- og anlægsejernes eget 
ansvar at sikre, at regnvand, der falder på egen ejendom, 
ledes forsvarligt væk uden at være til gene for naboerne. 
Det gælder både almindelige grundejere, erhvervsvirk-
somheder og boligselskaber.

Afledningen vil typisk ske ved at lede regnvandet til 
Skanderborg Forsyningsvirksomheds kloak. For at 
aflaste kloaknettet mest muligt i fremtiden opfordres alle 
grund- og anlægsejere til at påtage sig et klimaansvar 
ved at klimasikre egen ejendom for at undgå skader og 
for at nedbringe afledningen til kloakken mest muligt, 
f.eks. ved at minimere omfanget af befæstede arealer el-
ler i stedet anvende belægninger, som vandet kan trænge 
igennem (permeable belægninger).

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsynings-
virksomhed vil løbende arbejde med at motivere private 
grundejere, virksomheder, boligselskaber m.fl. til at 
klimasikre på egne grunde.

UDVIDET SERVICEMÅL

Klimatilpasningsplanen vil i 2014 blive fulgt op af en ny 
spildevandsplan. I den nye spildevandsplan beskrives 
bl.a. hvilke tiltag, der skal gennemføres i planperioden 
for at realisere denne Klimatilpasningsplan og den tilhø-
rende Indsatsplan. 

DET ER BYRÅDETS MÅLSÆTNING,

at Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsy-
ningsvirksomhed har fokus på at motivere private 
aktører til klimatilpasning på egen ejendom.
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De nye servicemål lægger op til, at Skanderborg Forsy-
ningsvirksomhed i takt med hyppigere og kraftigere regn 
skal udbygge kloaksystemet for at leve op til servicemå-
lene og arbejde for at klimasikre kloaknettet, når der 
renoveres og lægges nye ledninger, så ledningerne er 
forberedt på den øgede nedbør.

Skanderborg Kommune vil herudover som noget nyt 
skærpe serviceniveauet i den nye spildevandsplan med 
krav om, at Skanderborg Forsyningsvirksomhed ikke 
kun ved renovering og nyanlæg af kloakkerne, men også 
i forbindelse med kommunale tiltag i byerne, skal klima-
sikre kloakkerne. Dette betyder, at kommunen vil stille 
krav om, at forsyningen aktivt medvirker til at klimasikre 
vores byer, når anlægsaktiviteter alligevel skal i gang.

I prioriteringen af klimaindsatserne er det desuden 
vigtigt at forebygge oversvømmelse fra fælleskloak, da 
disse oversvømmelser udgør en sundhedsrisiko.  Af 
samme årsag er det vigtigt at både nye og eksisterende 
spildevandsanlæg løbende sikres, så de ikke udgør en 
forureningsrisiko ved skybrud.

Skanderborg Kommune fastsætter ikke et overord-
net serviceniveau for klimasikringen som skal være 
gældende for alle indsatser i kommunen. I stedet vil 
kommunen vurdere serviceniveauet for hver enkelt 
klimaindsats. Dette kan betyde, at der i nogle områder 
ikke foretages en klimaindsats, andre sikres der mod 
en 10 års hændelse, mens der i et tredje område måske 
sikres helt op til en 100- års hændelse. Denne beslutning 
beror på en samfundsøkonomisk vurdering af indsatsen 
og gevinsten. Det betyder, at der ikke foretages store 
investeringer, som slet ikke står i forhold til risikoen og 
den tilhørende gevinst ved klimasikringen.

Det skal altid tilstræbes, at løsningerne tilgodeser både 
tekniske og rekreative formål. Det er også vigtigt, at de 
nye løsninger passes ind i byerne eller landskabet på en 
smuk måde. Derfor vil kommune og forsyning sammen 
arbejde på, at anlæggene får en byæstetisk og/eller land-
skabelig bearbejdning, før de godkendes og etableres.
 

Nedenfor er de nye servicemål, som vi med denne Klimatilpasningsplan skønner nødvendige, opridset. Minimumskravene 
udspringer bl.a. af Spildevandskomiteens Skrift 29, der erstatter Skrift 27, og hvor der er taget hensyn til de forventede ændrin-
ger i nedbørsmængderne som følge af klimaforandringerne.

Nye servicemål for byerne i Spildevands 2014

Fælles kloakerede områder Oversvømmelse på terræn fra kloak Max hvert 10. år

Separat kloakerede områder Oversvømmelse på terræn fra kloak Max. hvert 5. år

Der skal gennemføres klimatilpasninger i overensstemmelse med kommunens Klimatilpasningsplan og den tilhørende Indsatsplan 2014-2018

Kloakerede områder skal løbende klimasikres ved nyanlæg eller renovering af kloaknettet samt i forbindelse med større nye anlægsarbejder eller 
byomdannelser

Forebyggelse af oversvømmelse fra fælleskloak skal prioriteres højere end oversvømmelse fra regnvandssystemet af hensyn til sundhedsrisikoen

Spildevandsanlæg skal sikres mod at bidrage til forurening af recipienten ved skybrud

De valgte løsninger skal indpasses byæstetisk og/eller landskabeligt

De valgte løsninger skal findes i et tæt samarbejde mellem Skanderborg Kommune, Skanderborg Forsyningsvirksomhed og de der bor, driver virk-
somhed eller færdes i områderne

DET ER BYRÅDETS MÅLSÆTNING,

at spildevandsplanen fastlægger et serviceniveau, 
der sikrer, at Skanderborg Forsyningsvirksomhed 
løbende vedligeholder og anlægger nye regnvands-
systemer, der er indrettet til fremtidens øgede nedbør 
og generelt prioritere klimaindsatserne højt. 
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ANSVAR FOR VANDLØB

Vandløb kan deles i typer på flere måder, f.eks. om 
vandløb er offentlige eller om der er private. I offentlige 
vandløb er det kommunen, der har ansvaret for vedlige-
holdelse og vandafledningsevnen, hvorimod opgaven i 
private vandløb ligger hos bredejerne. 

Offentlige vandløb har et vandløbsregulativ, hvor bl.a. 
rettigheder, pligter, vedligeholdelse og vandløbets vand-
afledningsevne er beskrevet.
 

Der er ikke et øvre loft for, hvor meget vand der må 
afledes fra landbrugsjorder, og landbruget kan ikke i dag 
pålægges at tilbageholde eller forsinke regnvand på egne 
jorder. Til gengæld har kommunen heller ikke ansvaret 
for, at vandløbene kan lede ubegrænsede mængder ned-
bør væk. Ved voldsomme regnskyl og særligt længere 
varende regnvejrshændelser kan vandløbene derfor ikke 
altid lede vandet hurtig nok væk, og der kan ske over-
svømmelser af de vandløbsnære arealer.

Når vi ikke lige befinder os ved landets kyster, er det 
vigtigt at huske på, at vi alle er afhængige af de samme 
afløbssystemer, kloaker, dræn, vandløb og søer. Hvis 
afledningen ukritisk øges eller vandet sendes hurtigere 
videre fra egne arealer, er der stor risiko for at belaste 

andre lodsejere med stigende vandstand i perioder. Reelt 
kan man være medvirkende til at sætte huse under vand 
langs store dele af Gudenå-systemet, hvis man ser på 
afledning isoleret.

Der skal derfor opfordres til, at huske at »tænke på sin 
nabo« inden regnvand sendes uforsinket videre. Måske 
var der alligevel plads til et vådt hjørne i marken, hvor 
dræningen kunne undlades, vandafledningen reduceres, 
og der samtidig kunne opstå et lille naturområde.

DIALOG MED LANDBRUGET

Det er ikke realistisk at ændre vandløbene, så de 
kan håndtere ekstreme regnvejrshændelser. I mange 
situationer vil det faktisk have negativ effekt på den 
overordnede klimatilpasningstrategi, hvor vi forsøger at 
mindske/fordele byrderne og håndtere regnvandet, hvor 
det er billigst for samfundet. Derimod vil kommunen 
gerne i en aktiv dialog med landbruget i forsøget på at 
finde lokale løsninger, som kan imødegå problemerne 
med kritiske opstuvninger og oversvømmelser. F.eks. 
kan dobbeltprofiler på nogle vandløb sikre, at vandløbet 
i særlige situationer kan have en ekstra vandføring. En 
anden løsning er opstuvning i naturlige lavninger og 
etablering af våde enge i samspil med lodsejerne. 

Løsningerne bør sammentænkes med kommunens 
vand- og naturhandleplaner, som ved deres næste revi-
sion vil få særlig fokus på klimatilpasning. 

FLERE VÅDOMRÅDER

Landbrugsarealer, der er særligt udsatte for oversvøm-
melse (lavbundsområder), kan med fordel konverteres 
til vådområder. Vådområderne kan aflaste vandløb 
nedstrøms og kan udformes, så de er fleksible overfor 
varierende vandmængder.  I det omfang vådområderne 
afhjælper oversvømmelsesrisiko for større oplande eller 
for byområder, vil lodejerne selvfølgelig have en naturlig 

LØSNINGERNE I DET ÅBNE LAND

I det åbne land viser kortlægningen, at oversvømmelse primært vil ske langs vandløb 
og søer. Skadesomkostningerne er som udgangspunkt meget mindre end i byområder-
ne. Nogle steder vil byens udfordringer måske kunne løses lettere og billigere i kanten 
af byen. I dette afsnit beskrives hvilke løsninger, der kan anvendes i det åbne land. 
Hvor og i hvilket omfang løsningerne skal i spil i en konkret område vil afhænge af 
»risikobilledet« for området. En konstruktiv dialog med landbruget vil blive priorite-
ret højt i den videre klimasikring.
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forventning om kompensation. Landbrugsarealer, der 
indgår som klimasikringsarealer, kan f.eks. kompenseres 
for afgrødetab, når tabet skyldes oversvømmelse.
  

Skanderborg Kommune ønsker flere af denne type 
projekter, idet der kan opnås en synergieffekt mellem 
håndtering af oversvømmelse, og skabelsen af ny eller 
forbedring af eksisterende natur og flere rekreative 
arealer. Samtidig kan det blive lettere at nå de mål, vand-
planerne stiller til vores vandløb og søer. Man skal dog 
være opmærksom på, at våd natur er betinget af vand 
med lavt indhold af næringsstoffer, og derfor kan våd 
natur være følsomt overfor oversvømmelser med mere 
næringsholdigt vand fra f.eks. vandløb.

Indenfor lavbundsområder eller områder, der er i 
særlig risiko for oversvømmelse, bør der ikke etableres 
ny bebyggelse eller tekniske anlæg, medmindre denne 
placering er streng nødvendig i forhold til alternative 
placeringer. Anlægget må så udformes, så det sikres 
mod oversvømmelse og sådan, at områdets værdi til 
lavbundsområder så vidt mulig ikke minimeres. I afvej-
ningerne af om et anlæg nødvendigvis skal placeres i et 
lavbundsområde, skal områdets mulighed for at indgå i 
et naturgenopretningsprojekt tillægges vægt. Byggeri el-
ler anlæg, der placeres i lavbundområder eller i områder 
med farer for oversvømmelser, må i øvrigt ikke udgøre 
en forureningsrisiko.

SKANDERBORG SØ SOM BUFFER

Skanderborg Kommune har en udfordring med hensyn 
til forsinkelse af vand fra Skanderborg by, inden det 
når recipienten Skanderborg Sø. Mange områder i byen 
afleder i dag uforsinket eller ringe forsinket regnvand 
til søerne. Dette bidrager til den samlede belastning af 
Gudenåsystemet, som flere steder har nået smertegræn-
sen. Skanderborg Kommune vil så vidt muligt forsinke 
regnvand indenfor kommunegrænsen og dermed skåne 
andre kommuner. Derfor er det nødvendigt at overveje 
forskellige mulige tiltag. 

  
Vandstandssænkningen af 
Skanderborg Sø 1931-32.

I flere hundrede år var der splid mellem ejerne af Fuldbro Mølle og de land-
mænd, der havde engarealer ud til Skanderborgsøerne. Der var økonomiske 
interesser på spil. Møllen med ålekiste havde retten til at udnytte vandet fra 
søerne gennem Tåning å til mølleriet. Møllerne sørgede for at have rigeligt med 
vand bag sig, når ålen begyndte at trække, hvorefter der blev lukket kraftigt 
op for sluseværket for at skylle fiskene ind i kisten ved siden af. Resultatet for 
landmændene var, at de lave engdrag langs søerne i månedsvis stod under vand 
og derefter pludselig blev tørlagt, hvilket gjorde arealerne nærmest ubrugelige 
til landbrugsdrift.  

I 1930 blev der afsagt en kendelse om vandstandssænkningen, og året efter blev 
der lukket op for sluserne som betød, at vandspejlet i søerne i 1932 var sænket 
med knap en meter.

I Guldbryllupsanlæget i Dyrehaven blev der på pynten overfor Æbelø påkørt 
fyld og sået græs, og på den tidligere søbund nedenfor Pavillonen blev der 
indrettet et haveanlæg med et stort rododendronbed. Ved Dagmarbroen blev 
der også etableret et lille anlæg.

Helt lykkelig var beslutningen om vandstandssænkningen dog ikke. Vandstan-
den under Dagmarbroen var nu så lav, at kun en fladbundet robåd kunne 
passere, og som resultat heraf solgte byens sognepræst sin motorbåd i protest. 

Lodsejerne langs Storesø havde ganske gratis fået betydelige arealer tillagt deres 
haver, og her var der en oplagt mulighed for at etablere en offentlig sti langs 
søen helt fra Sølyst til Dagmarbroen. Lodsejerne syntes imidlertid, at det var en 
rigtig dårlig ide. Det syntes de stadig i 1990’erne og det samme i 2010, da ideen 
om en promenadesti igen blev fremført. Lodsejerne har derfor endnu i dag deres 
helt private adgang til søen.

Leif Juul Pedersen

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsynings-
virksomhed vil i samarbejde gennemføre en undersø-
gelse i 2014, som belyser, hvorvidt Skanderborg Sø i et 
eller andet omfang kan anvendes i klimatilpasnings-
sammenhæng. Kan vi f.eks. aktivt anvende bare 10 cm 
vandspejlshøjde i søen til klimasikring, har vi etableret 
et forsinkelsesvolumen på over 600.000 m3. En sådan 
løsning kan være et godt alternativ eller supplement til 
etablering af meget dyre klimatilpasningsløsninger i 
Skanderborg by. 

SÅRBAR NATUR, LANDSKABELIGE OG 
GEOLOGISK INTERESSER OG DE SÆRLIGE 
KULTURMILJØER

Selv om våd natur er godt, er der også behov for at sikre 
sårbar og sjælden tør natur mod oversvømmelser. 
I områder med særlige landskabelige og geologiske in-
teresser og i områder med særlige kulturværdier, vil der 

DET ER BYRÅDETS MÅLSÆTNING,

at klimasikring i det åbne land skal ske under hensyn 
til de værdier, der er i området og så vidt muligt 
tilføre nye værdier.
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godt kunne ske oversvømmelse i fremtiden. Som oftest 
er de områder, der vil blive oversvømmet netop særlige, 
fordi de er lavtliggende områder, f.eks. i ådalen langs 
Ring Kloster Å. Nye klimaløsninger skal så vidt mulig 
ikke placeres i disse områder, medmindre det er strengt 
nødvendigt, og i så fald skal de nye anlæg indpasses og 
dimensioneres til områdets landskab og de kvaliteter 
som områderne netop er udpeget for at bevare.
 

VANDFORSYNINGSPLAN

Kommunens vandforsyningsplan skal revideres i løbet 
af de kommende år. I revisionen vil kommunen have 
øje for, at den fremtidige vandforsyning ikke er truet af 
oversvømmelser. Nye boringer og vandforsyningsanlæg 
vil blive planlagt og placeret eller sikret, så de ikke bliver 
udsat for forurening som følge af klimaforandringer. 
Den gennemførte kortlægning viser, at ingen af de 
eksisterende anlæg er truet af oversvømmelse.  Hvis 
eksisterende anlæg alligevel skulle blive truet af over-
svømmelse, vil kommunen arbejde for, at gennemføres 
indsatser, som forebygger oversvømmelserne.

VAND- OG NATURHANDLEPLANER

Skanderborg Kommune vil ved næste revision af Vand- 
og naturhandleplanerne have særligt fokus på klimatil-
pasning. Vi vil skabe bedre overensstemmelse mellem 
naturgrundlaget og arealanvendelsen og søge, at effek-
terne af klimaløsninger i byens kant eller i det åbne land 
så vidt muligt forbedrer biodiversiteten og understøtter 
landskabets værdier. Nye klimaløsninger kan indgå i 

naturgenopretningsprojekter eller være med til udmønte 
handleplanerne f.eks. kan eksisterende vådområder i 
nogle tilfælde fungere som oversvømmelsesareal og 
dermed være med til at minimere konsekvenserne af 
klimaforandringerne.

KOMMUNEPLANEN OG DE KOMMENDE  
KLIMAINDSATSER

I det videre arbejde med de konkrete klimaindsatser af 
særligt kommunens byer vil det vise sig om der er brug 
for at skabe oversvømmelsesarealer i det åbne land i ran-
den af byerne, eller om der vil opstå konflikter i forhold 
til de forskelige udpegninger i kommuneplanen. 

Der vil i de konkrete undersøgelser, der skal laves, før 
indsatserne udføres, ske en afvejning af interesserne og 
blive fundet frem til den mest hensigtsmæssige og næn-
somme løsning. Hvis det viser sig nødvendigt at placere 
anlæg som del af en klimatilpasning i områder med sær-
lige landskabelige eller geologiske interesser eller i de ud-
pegede uforstyrrede landskaber, skal klimaløsningerne 
så vidt mulig tilpasses og dimensioneres til det konkrete 
landskab. Tilsvarende skal klimaanlæg, der nødvendig-
vis må placeres i eller i sammenhæng med kulturmiljøer, 
placeres og dimensioneres, så de ikke ødelægger eller 
forringer oplevelsen af værdierne.

DET ER BYRÅDETS MÅLSÆTNING,

at oversvømmelser ikke nødvendigvis løses i områ-
det, hvor problemet opstår, men hvor det samfunds-
mæssigt giver størst værdi.
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Hvis der i det videre arbejde med klimasikringen af vo-
res byer viser sig brug for at reservere større oversvøm-
melsesarealer i det åbne land, vil der i den næste revision 
af kommuneplanen ske en afbalancering af disse behov 
i forhold til de udpegninger, kommuneplanen i øvrigt 
indeholder for det åbne land. 

SERVICEMÅL I DET ÅBNE LAND

Kommunen ønsker ikke at fastlægge en grænse for, hvor 
ofte oversvømmelser skal kunne tåles i det åbne land.

Dette skyldes ikke mindst, at det er vanskeligt at regulere 
tilstrømningen fra oplandet, hvilket giver begrænsede 
virkemidler at handle med.

Oversvømmelserne i det åbne land må derfor anses som 
et naturligt fænomen, hvor arealanvendelsen må under-
ordne sig – og ikke omvendt. 

Hvis oversvømmelserne imidlertid er forårsaget af store 
mængder dårligt forsinket vand fra byerne, er situa-
tionen en anden, og at det må undersøges, om der kan 
etableres klimaløsninger, der ikke eksporterer klimapro-
blemerne fra byen til landet, eller hvis løsningen af byens 
problem vurderes at kunne ske mest hensigtsmæssigt 
i det åbne land, findes en løsning som kan fungere for 
områdets landmænd.

OVERSVØMMELSER OVER  
KOMMUNEGRÆNSEN

Skanderborg Kommune vil tage ansvar i forhold til 
nabokommunerne Silkeborg, Horsens, Odder, Aarhus 
og Favrskov kommuner. Som udgangspunkt forventer 
vi ikke, at de oversvømmelser eller de klimaløsninger, 
som vil ske i Skanderborg Kommune, vil få negativ 
betydning på vandbalancen i de nedstrøms kommuner. 
I det omfang konkrete indsatser alligevel skulle kunne få 
betydning udover kommunegrænsen, vil Skanderborg 
Kommune selvfølgelig optage dialog med nabokom-
munen.

DET ER BYRÅDETS MÅLSÆTNING,

at vi skal arbejde for ikke at eksportere problemerne 
med ekstrem regn til andre kommuner, men i 
udstrakt grad udligne disse hændelser indenfor kom-
munens eget område.
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PÅ DEN KORTE OG LANGE BANE

Ved akutte oversvømmelser kan Brand & Redning med 
kort varsel indsættes til at begrænse skaderne.

Ved særlige hændelser, som overstiger beredskabets ka-
paciteter, vil der blive tilkaldt assistance fra nabobered-
skaber eller det statslige beredskab i Herning. F.eks. har 
Brand & Redning pumpekapacitet til at kunne begrænse 
skaderne på enkelte ejendomme eller anlæg. Såfremt 
der opstår akut behov for at indsætte flere pumpehold 
samtidige på forskellige adresser i kommunen, og den 
hjælpe som kommunens Entreprenørafdeling kan yde, 
ikke rækker, kan der være behov for at trække på de 
eksterne ressourcer.

Hvordan beredskabet sætter ind, er et spørgsmål om 
prioriteringer foretaget af vagthavende indsatsleder ved 
Brand & Redning. Beredskabets prioritering vil altid 
tage udgangspunkt i, at liv skal reddes før bygninger og 
anlæg. Beredskabet vil derfor blive indsat efter såkaldt 
»lønnende mål«, hvilket vil sige menneskeliv forud for 
materielle værdier, og samfundsmæssige værdier før 
personlige værdier.

PLAN FOR FORTSAT DRIFT

• Træffer strategiske beslutninger vedrørende  
hændelsen

• Sorterer og bearbejder den indkomne information  
og sager i øvrigt

• Skaber og opretholder et aktuelt billede af  
situationen

• Arbejder med konsekvensspørgsmål
• Vurderer situationen på sigt
• Omsætter egne beslutninger til ordrer og instrukser
• Overvåger at beslutninger når frem til rette modtagere

• Følger op på udførelsen af ordrer og instrukser

Uddrag af Beredskabsplan for Skanderborg Kommune, 2013

Det er vigtigt, at de private grund- og anlægsejere sikrer 
egne værdier – både ved her-og-nu indsatser og mere 
forebyggende tiltag. På Naturstyrelsens hjemmeside 
www.klimatilpas.nu. findes der en række gode råd til, 
hvad private selv kan og bør gøre.

SIKRING MOD SKYBRUD

Byerne er særligt følsomme overfor skybrud. Kortlægningen viser, at der i byerne er 
brug for både at tænke på løsninger på den korte bane og på langsigtede løsninger. 
Til gengæld viser kortene, at selvom sandsynligheden for oversvømmelse i det åbne 
land er større f.eks. i ådale, ja så er konsekvenserne mindre, og behovet for løsninger 
ikke så stor som i byerne.
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På lidt længere sigt, skal de indsatser, som Skanderborg 
Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed har 
udpeget i Indsatsplanen, gennemføres.  Udpegningen 
er sket på baggrund af en screening af, hvor oversvøm-
melserne vil skade mest sammenholdt med, hvor vi i dag 
allerede har kendte hændelser. Disse hændelser kender 
vi dels fra kommunens og forsyningens daglige drift og 
dels fra en række praj fra kommunens borgere. Samti-
dig er der i prioriteringen skelet til, hvor der allerede er 
andre kommunale eller private tiltag og projekter i gang 
eller i støbeskeen.

Der er udpeget 16 indsatsområder. Udover disse primæ-
re indsatsområder findes der en række mindre indsatser. 
Disse er enten planlagt gennemført efterfølgende eller vil 
løbende blive gennemført i forbindelse med kommunens 
og forsyningens almindelige drift og vedligeholdelse af 
egne anlæg. Det kan være forhøjelser af kantsten eller 
udskiftning til nye nedløbsriste i forbindelse med den 
almindelige vejvedligeholdelse. Små logiske tiltag som 
ikke koster meget.

På den lange bane skal kommunen og forsyningen i sin 
planlægning, vedligeholdelse og administration indtæn-
ke, hvordan klimaudfordringerne håndteres, når vi laver 
nye byområder eller anlæg eller renoverer eksisterende. 
Retningslinjerne for, hvordan Skanderborg Forsynings-
virksomhed skal arbejde langsigtet med klimasikringen, 
findes i spildevandsplanen, mens retningslinjerne for 
kommunens planlægning og administration findes i 
denne plan.

INDSATSOMRÅDERNE

Indsatsplanen, som følger denne Klimatilpasningsplan, 
er køreplanen for de kommende års klimatilpasninger, 
men er en dynamisk plan som skal ændres efter behov. 
Ændringerne kan ske i forbindelse med, at der opstår 
nye muligheder for at fremme et bestemt projekt, eller 
der bliver behov for at gennemføre nye ideer eller initia-
tiver her og nu, eller hvis der sker pludselige oversvøm-
melser, som kræver hurtig handling. 

For de 16 primære indsatsområder vil der blive indgået 
aftale om at udføre klimaindsatser indenfor de kom-
mende fire år. De øvrige udpegede indsatser, forventes 
løst efterfølgende. Disse indsatser kan dog fremrykkes, 
hvis der i et område sker tiltag, der gør det naturligt og 
fornuftigt at rykke indsatserne frem. Det kan være, at et 
privat byggeprojekt nødvendiggør, at vi hurtigt tager stil-
ling til, hvorhen og hvordan regnvandet skal håndteres i 
et område. 

Der skal fra alles side være opmærksomhed på alle de 
udpegede indsatser, så indsatserne altid gennemføres, 
når det er mest bæredygtigt, økonomisk eller ud fra 
hensynet til synergi i forhold til andre tiltag.

En sekundær sti kan sænkes så den ikke udgør en barriere ved oversvømmelse 
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Førend de prioriterede klimaindsatser kan gennemføres, 
skal der gennemføres yderligere forundersøgelser. For-
undersøgelserne kan vise om oversvømmelserne skyldes 
andre og flere forhold end de foreløbige screeninger, vi 
nu har foretaget. 

INVOLVERING AF BRUGERE

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsynings-
virksomhed ved, at de rigtige løsninger kun findes i et 
tæt samarbejde med de, der skal bo og færdes i de områ-
der, som tiltagene skal udføres i. De erfaringer vi har fået 
i Anebjerg, Klank og Låsby viser klart, at de gode ideer 
ofte komme i dialog og fra de, der kender områderne 
som deres egen bukselomme.

Derfor vil kommune og forsyning gå i tæt dialog med 
borgere, virksomheder og de som kunne tænkes at være 
eller blive brugere af et given klimatiltag for at få indret-
tet klimatiltaget, så det har størst mulig nytteværdi for 
området og brugerne. Er det et nyt rekreativt vådområde 
eller et regnvandsbassin indrettet som skaterbane, bebo-
erne i det bestemte område har brug for?
 

I 2013 var Miljø- og Planudvalget og Bestyrelsen for Skanderborg Forsyningsvirksom-
hed på studietur, her besøges Selsmosen i Taastrup.

DE BEDSTE OG SMARTESTE LØSNINGER

Involveringen vil ikke kun skabe de bedste løsninger, 
men også de mest bæredygtige, fordi flere får medejer-
skab og dermed lyst til at bruge og nyde områderne. Jo 
flere og jo tidligere borgere og virksomheder involve-
res, jo mere fokus vil der blive hos os alle på, hvordan 
vi sammen kan forebygge og tilpasse os fremtidens 
klimaforandringer. I sidste ende vil dette forhåbentlig 
være med til at øge »efterspørgslen« på de klimarigtige 
løsninger og dermed fremme erhvervslivets interesse for 
at skabe nye innovative og »smarte« løsninger.

PRIORITERINGEN

Det vil ikke være muligt at lave en komplet klimatil-
pasning af vores kommune på én gang. Derfor er der 
truffet nogle politiske beslutninger om, hvilke geogra-
fiske områder, hvilke samfundsværdier osv., der skal 
sikres først og hvilke på længere sigt. Prioriteringerne er 
væsentlige for at få finansieret de rette initiativer i den 
rette rækkefølge. 

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsynings-
virksomhed har i et tæt samarbejde gennemgået de i alt 
86 risikoområder og opdelt dem i fire prioriteringer:  

1. arealer, som klimatilpasses i planperioden på grund 
af høj sandsynlighed for eller store konsekvenser ved 
oversvømmelse. Arealerne indgår i indsatsplanen 
for at identificere og vælge løsninger i samspil med 
relevante aktører

2. arealer, som klimatilpasses efter planperioden på 
grund af sandsynlighed for en hændelse, der må 
forventes at have væsentlige konsekvenser, eller som 
på grund af en langsigtet stigende sandsynlighed for 
hændelser – indgår som arealer, der i den øvrige plan-
lægning skal have særlig opmærksomhed

3. områder med begrænsede risici

4. områder hvor en nærmere gennemgang har vist meget 
begrænsede eller ingen risici

Prioriteringen af de udpegede områder fordeler  
sig sådan:

1. prioritet – 9 områder

2. prioritet – 17 områder

3. prioritet – 32 områder

4. prioritet – 28 områder

I en lang række tilfælde har det givet god mening at 
samle områderne i sammenhængende indsatsområder. 
Områderne er samlet, hvor løsningerne både på det 
spildevandstekniske område og for så vidt gælder de 
initiativer og projektet, der er planlagt »på overfladen«, 
hænger teknisk og logisk sammen. Der er udpeget i alt 
16 indsatsområder, hvor det forventes, at der gennem-
føres klimatilpasningstiltag i planperioden. I Indsats-
planen for 2014-2018 er disse indsatsområder beskrevet 
nærmere.

DET ER BYRÅDETS MÅLSÆTNING,

at klimatilpasning i størst mulig omfang skal ske i 
dialog med de der bor, driver virksomhed eller færdes 
i områderne.
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De 16 indsatsområder i Indsatsplanen for 2014-2018 er: 

 1. Områderne langs Skanderup Bækken, Skanderborg 

 2. Områderne mellem Vestergade og Lille Sø,  
  Skanderborg

 3. Områderne ved Højvangens Torv, Skanderborg

 4. Egholmbækken, Skanderborg

 5. Skanderborg Sø 

 6. Galten nord 

 7. Galten syd

 8. Områderne langs Mosagergrøften, Skovby 

 9. Områderne omkring Rema1000, Skovby

 10. Torveområdet, Hørning 

 11. Erhvervsområdet Petersminde, Hørning 

 12. Agnetevej, Ry 

 13. Siimvej, Ry 

 14. Pressalit, Ry

 15. Blochs Grund og Det grønne område, Låsby 

 16. Hovedgaden og boldbanerne,  Låsby

 Kort 5: Indsatsområderne

De 16 udpegede indsatsområder indeholder alle ni områder, der var udpeget som 1. prioritet og i mere eller mindre omfang 15 
områder, der var udpeget som 2. prioritet. De resterende to områder, der er udpeget som prioritet 2, ligger begge i Hørning og 
vil indgå i den overordnede kloakplanlægning for Hørning.
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I Indsatsplanen er de 16 indsatser beskrevet nærmere på 
baggrund af en foreløbig screening af årsag til oversvøm-
melserne og bud på løsninger. Der er også givet et bud 
på, hvem der skal bidrage i løsningernes realisering, og 
hvornår det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre 
klimatiltagene i forhold til andre planer og tiltag som 
Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsynings-
virksomhed forventer at gennemføre i samme områder.

Hvor risikoområder ligger i endnu-ikke udnyttede ud-
læg til bolig- eller erhvervsformål i Kommuneplan 13, er 
anvendelsen af disse udlæg gennemgået og vurderet på 
ny. Det drejer sig konkret om tre udlæg i Galten-Skovby 
– et bolig udlæg ved Søringen og to erhvervsudlæg i 
Skovby. For disse tre udlæg præciserer denne plan, at der   
skal sikres plads til indplacering af regnvandsbassiner og 
klimaløsninger i områderne og for erhvervsudlæggenes 
vedkommende, at der i områderne ikke må planlæg-
ges for virksomheder, der udgør en forureningsrisiko i 
tilfælde af oversvømmelser.

KLIMATILPASNING I KOMMUNEPLAN 15

Klimatilpasningsplanen vil som kommuneplantillæg 
blive indarbejdet i den kommende Kommuneplan 15. 
Hvis der på tidspunktet for revidering af kommunepla-
nen ligger nye og forbedrede oplysninger om oversvøm-
melsesrisikoen, vil disse oplysninger blive indarbejdet i 
kommuneplanen og Indsatsplanen vil blive opdateret. 
Indsatsplanen skal drøftes årligt mellem Skanderborg 
Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed og 
løbende opdateres, hvis der ligger ny forbedret viden, 
eller hvis der er gennemført tiltag, og der derfor er res-
sourcer eller behov for til at tage fat på nye tiltag.

MILJØVURDERING

Klimatilpasningsplanen og Indsatsplanen følges af en 
Miljøvurdering. Miljøvurderingen er foretaget på samme 
niveau som Klimatilpasningsplanen og Indsatsplanen. 
Når enkelte indsatser detailplanlægges, vil der derfor 
ofte skulle foretages en ny screening og vurderes om der 
skal foretages en mere konkret Miljøvurdering. Visse 
projekter vil kunne have et sådant omfang, at de evt. 
også skal VVM vurderes. 

Miljøvurderingen belyser, hvilke væsentlige indvirk-
ninger Klimatilpasningsplanen og Indsatsplanen har på 
følgende faktorer: befolkningens sundhedstilstand og 
fritidsliv/rekreative interesser, bæredygtig byudvikling, 
dyre- og planteliv, spredningskorridorer og grønne om-
råder, overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og 
vådområder samt det indbyders forhold mellem forebyg-
gelse af oversvømmelse og øget natur- og rekreative 
værdier i by og åben land.

Vurderingen viser, at realiseringen af planen forventes
• at forbedre befolkningens sundhed og muligheder for 

motion, rekreation og oplevelser i by og i det åbne land
• at skabe en mere bæredygtig byudvikling, såvel miljø-

mæssigt som socialt.
• at skabe bedre betingelser for dyre- og plantelivet
• at minimere klimaforandringernes påvirkning af 

vandløb og vådområder
• at forebyggelsen af de negative konsekvenser af fremti-

dens øgede nedbør kan medføre en positive virknin-
ger for befolkningen, dyrelivet, naturen og miljøet.

Miljøvurderingen er foretaget i december 2013
af Skanderborg Kommune.

Ikke-teknisk resume af Miljøvurderingen
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Disse målsætninger er i det følgende omsat til retningslinjer for lokalplanlægning og for myndighedsbehandlingen.

BYRÅDETS MÅLSÆTNINGER

Som myndighed har Skanderborg Kommune et særligt ansvar for at sætte klimatilpasningen på dagsordenen både i forhold til 
egne ejendomme, planlægningen og myndighedsbehandlingen. 

a. Klimaindsatser skal prioriteres, hvor disse afhjælper 
størst oversvømmelsesrisiko jf. risikokortet, og hvor 
dette kan koordineres med planlagte private eller 
kommunale initiativer  

b. Klimatilpasning skal i størst mulig omfang ske i dia-
log med de der bor, driver virksomhed eller færdes i 
områderne

c. Klimaløsningerne skal så vidt muligt være innovative 
og skabe mere værdi, f.eks. tilføre et område nye 
rekreative oplevelser

d. Oversvømmelser skal ikke nødvendigvis løses i 
området, hvor problemet opstår, men der hvor det 
samfundsmæssigt giver størst værdi

e. I det åbne land skal klimatilpasningen ske under 
hensyn til de værdier, der er i området og så vidt 
muligt tilføre nye værdier

f. I byerne skal planlægningen ske, så oversvømmelses-
risikoen minimeres, og så den nødvendige klimatil-
pasning integreres i området og skaber et bedre miljø

g. Kommunale bygninger og anlæg, herunder vandløb, 
veje, stier og pladser skal anlægges og vedligeholdes 
med fokus på at mindske afledningen og forebygge 
oversvømmelse

h. Myndighedsbehandlingen skal have særlig fokus på 
at mindske risiko for oversvømmelse og forurening 
som følge af oversvømmelse

i. Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsynings-
virksomhed skal have fortsat fokus på at motivere 
private aktører til klimatilpasning på egen ejendom

j. Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsynings-
virksomhed vil løbende sikre, at grundlaget for god 
klimatilpasningsplanlægning er til stede ved ind-
samling af nye data og kvalificering af eksisterende 
grundlag

k. Spildevandsplanen skal fastlægge et serviceniveau, 
der sikrer, at Skanderborg Forsyningsvirksomhed 
løbende vedligeholder og anlægger nye regnvandssy-
stemer, der er indrettet til fremtidens øgede nedbør 

l. I spildevandsplanlægningen skal klimaindsatser 
prioriteres højt 

m. Skanderborg Kommune vil arbejde for ikke at 
eksportere problemerne med ekstrem regn til andre 
kommuner, men i udstrakt grad udligne disse hæn-
delser indenfor kommunens eget område.

Erfaringerne fra pilotprojekterne og arbejdet med klimatilpasningsplanen har givet Skanderborg Kommu-
ne inspiration til opstilling af en række målsætninger for kommunens videre arbejde med klimatilpasning:
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RAMMER

Rammeområderne i Kommuneplan 13 er gennemgået 
i forbindelse med Klimatilpasningsplanen, både hvad 
angår områdernes udstrækning, og hvad angår ramme-
bestemmelserne for områderne.

Skanderborg Kommune havde allerede fokus på kli-
maudfordringerne, da Kommuneplan 13 blev udarbej-
det. Derfor er kun fire byudlæg, som vurderes at være 
særligt truet af fremtidens oversvømmelser.

DET DREJER SIG OM:
• Institutionsudlæg 10.O.10 (ved Sølundvej)  

i Skanderborg

• Boligudlæg 30.B.18 (Søringen) i Galten-Skovby
• Erhvervsudlæg 30.E.06 (Marktoften) i Galten-Skovby 

• Erhvervsudlæg 31.E.03 (Engvangsvej) i Galten-Skovby

1. Ved udlæg af nye byområder skal det sikres, at 
områder med stor sandsynlighed for oversvømmelse 
jf. sandsynlighedskortet, friholdes fra bebyggelse 
og udlægges til grønne områder med mulighed for 
indpasning af klimaløsninger f.eks. større oversvøm-
melsesarealer og åbne vandløbsstrækninger

2. Ved udlæg af nye byområder skal det sikres, at der 
indenfor områderne afsættes tilstrækkelige store area-
ler til lokal håndtering af nuværende og fremtidige 
nedbørsmængder

3. Ved lokalplanlægning af nye bolig- og erhvervsom-
råder og ved lokalplanlægning for omdannelse af 
eksisterende byområder skal der indarbejdes bestem-
melser, som har til hensigt at forebygge oversvøm-
melser i lokalplanområdet og i oversvømmelsestruede 
områder udenfor lokalplanområdet. Bestemmelserne 
skal målrettes det konkrete risikobillede, som kort-
lægningen viser. Klimaløsningerne skal udformes, så 
recipienterne sikres hydraulisk og forureningsmæssigt 
og skal i størst muligt omfang bidrage til bedre miljø, 
rekreative anlæg og øget byæstetik

4. I det åbne land skal klimaløsninger i videst muligt 
omfang bidrage til at forøge miljø- og naturværdier-
ne, herunder biodiversiteten. Særlige tørre naturty-
per skal så vidt muligt sikres mod oversvømmelse. 
Løsningerne skal målrettes det konkrete risikobillede 

som kortlægningen viser.  Klimaløsningerne udfor-
mes, så recipienterne sikres hydraulisk og forure-
ningsmæssigt og skal i størst mulig omfang skabe 
flere rekreative og landskabelige oplevelser  

5. I områder af særlig landskabelig værdi, geologisk 
interesse, i de uforstyrrede landskaber og i områder 
med udpegede kulturmiljøer skal klimatilpasningsløs-
ninger placeres og tilpasses det konkrete landskab, så 
de fremstår som naturlige elementer

6. Overfladevand fra ekstremregn må ikke ved tilbage-
holdelse/forsinkelse eller afledning give anledning 
til forurening af grundvand eller udgøre en risiko i 
forhold til drikkevandsinteresserne

7. Lavbundsarealer eller områder, hvor der er risiko for 
hyppige oversvømmelser skal, så vidt muligt friholdes 
for nyt byggeri eller tekniske anlæg. Nye bygninger 
eller anlæg, herunder veje, der nødvendigvis skal pla-
ceres på lavbundsarealer, skal sikres mod oversvøm-
melse og udformes under hensyn til områdets natur 
og miljømæssige værdier. Byggeri eller anlæg, der 
placeres i lavbundområder eller i områder med farer 
for oversvømmelser, må ikke udgøre en forurenings-
risiko

8. I udformningen af klimaløsninger skal hensynet til 
tilgængelighed og sikkerhed vægtes højt

RETINGSLINJER

Kommuneplan 13 indeholder allerede retningslinjer for klimasikring ved byfortætning og byomdannelse og i forbindelse med 
planlægningen for nye byområder. Klimatilpasningsplanens nye retningslinjer supplerer disse gældende retningslinjer. I afsnit-
tene Virkemidler i byerne og Løsningerne i det åbne land er der nærmere redegjort for, hvordan retningslinjerne kan omsættes 
til praksis.
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OMRÅDE TIL INSTITUTIONSFORMÅL 10.O.10

Området er udlagt til institutionsformål. Da området 
imidlertid ligger i lavbundsområde og vil delvis være 
oversvømmelsestruet i fremtiden, er denne anvendelses-
mulighed ikke hensigtsmæssig. I stedet kunne området 
anvendes til klimasikring.
 

Rammeområdet inddrages derfor under det tilstødende 
rammeområde 10.O.05, der er udlagt til idrætsformål 
(boldbaner) og rammebestemmelserne for 10.O.05 æn-
dres, så det sikres, at der indenfor området kan anlægges 
anlæg til regnvandshåndtering, herunder til klimatilpas-
ning.

Ændringen betyder følgende tilføjelse:

BOLIGUDLÆGGET 30.B.18.

Oversvømmelseskortlægningen viser, at den sydlige 
del af området ofte kan blive oversvømmet i fremtiden. 
Denne del af arealet ligger i naturlig forlængelse af den 
grønne kile i rammeområde 30.R.02 fra Præstdammen i 
syd til moseområdet Sømosen. 

Rammebestemmelserne for boligudlægget ændres, så 
det sikres, at der indenfor området kan anlægges anlæg 
til regnvandshåndtering, herunder til klimatilpasning.

Ændringen betyder følgende tilføjelse:

Indsatsplanen prioriterer en klimatilpasning af Galten 
Midtby højt. Klimatilpasningen vil ifølge de foreløbige 
screeninger meget vel kunne løses ved, at overfladevand 
fra midtbyen ledes til den grønne kile og videre herfra 
til Sømosen. Det skal i de videre undersøgelser vurderes, 
om vandløbet fra Præstdammen mod Sømosen, som i 
dag er rørlagt, kan genåbnes og indgå i en klimaløsning, 
og om behovet for at afsætte arealer til klimatilpasning 
i rammeområde 30.B.18 er så stort, at den sydlige del af 
området skal overføres til det rekreative område 30.R.02.

Inden for området skal der reserveres 
arealer til placering af regnvandsbassiner 
og klimasikringsarealer.Inden for området skal der reserveres 

arealer til placering af regnvandsbassiner 
og klimasikringsarealer.
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ERHVERVSUDLÆG 30.E.06.

Oversvømmelseskortlægningen viser, at dele af området 
ofte kan blive oversvømmet i fremtiden. 

Rammebestemmelserne for området ændres, så der 
afsættes arealer til regnvandshåndtering og klimasikring 
og sådan, at der ikke kan placeres forureningstruende 
virksomheder i området.

Ændringen betyder følgende tilføjelse:

ERHVERVSUDLÆG 31.E.03.

Oversvømmelseskortlægningen viser, at dele af området 
ofte kan blive oversvømmet i fremtiden. 
 

Rammebestemmelserne for området ændres sådan, at 
der ikke kan placeres forureningstruende virksomheder 
i området.

Ændringen betyder følgende tilføjelse:

Inden for området skal der reserveres 
arealer til placering af regnvandsbassiner 
og klimasikringsarealer.

Inden for området må der ikke placeres 
virksomheder, som udgør en forurenings-
risiko ved oversvømmelse.

Inden for området må der ikke placeres 
virksomheder, som udgør en forurenings-
risiko ved oversvømmelse.
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ØVRIGE RAMMEBESTEMMELSER

For de øvrige rammeområder ændres rammebestem-
melserne ikke. I lokalplanlægningen for eksisterende 
eller nye områder skal retningslinjerne i denne Klimatil-
pasningsplan følges.

I det kommende arbejde med at gennemføre de indsat-
ser, som er prioriteret, kan det vise sig, at der kan blive 
behov for at ændre enkelte rammeområders afgrænsning 
eller indhold. Det vil så ske ved et kommuneplantillæg 
eller i forbindelse den almindelige løbende revision af 
kommuneplanen.

Herudover vil der i forbindelse med den kommende 
revision af spildevandsplanen blive nærmere vurderet, 
hvordan kommunen i sin planlægning og myndigheds-
behandling kan sikre, at afledningen for nye områder 
begrænses mest muligt og stemmer overens med de 
forudsætninger (afløbskoefficienter), som spildevands-
planen opstiller for de enkelte spildevandsoplande. Dette 
vil være af afgørende betydning for, at forsyningen kan 
dimensionere deres afløbssystemer rigtigt.

Der kan som følge heraf blive tale om, at der skal indar-
bejdes generelle rammebestemmelse om maks. befæstel-
sesgrader e. lign. for nye byområder eller evt. specifikke 
rammebestemmelser for de enkelte rammeområder 
afhængig af, hvor disse områder ligger og hvilken risiko, 
der er ved oversvømmelse det konkrete sted. Det kan 
være rammebestemmelser om f.eks. maks. befæstelse, 
krav om grønne tage, krav om sikring af tilstrækkelige 
friarealer til etablering af opstuvning af regnvand m.v. 

Hvis der mellem Skanderborg Kommune og Skander-
borg Forsyningsvirksomhed er enighed om behovet 
for sådanne nye rammebestemmelser, vil disse blive 
indarbejdet i den kommende almindelige revision af 
Kommuneplan 15.

LOKALPLANER

Med ændringen af Planloven i juni 2012 har kommunen 
nu mulighed for at medtage klimatilpasning som krav i 
lokalplaner. Disse krav kan være flere. 

I forbindelse med at kommunen laver nye lokalplaner, 
skal der i miljøscreeningen indgå en vurdering af over-
svømmelsesrisikoen i det aktuelle område, og hvorledes 
områdets udbygning vil bidrage til oversvømmelsesrisici 
i andre nærliggende områder. Oversvømmelses-, værdi- 
og risikokortlægningen og kendskabet til strømningsve-
jene er her vigtige redskaber, som tegner et billedet over 
risikoen i de enkelte områder.

Resultatet af denne screening giver et godt bud på (risi-
kobilledet), hvilke bestemmelser lokalplanen for et be-
stemt område bør indeholde for at forebygge oversvøm-
melser og for at skabe nye grønne og blå områder, hvor 
regnvandshåndteringen bidrager til rekreative oplevelser. 

Bestemmelserne kan fastlægge, hvilke LAR løsninger 
der skal anvendes i området, maksimale befæstelsesgra-
der og permeable belægninger, krav om grønne tage og 
facader, udlæg og krav om udformning af friarealer, hvor 
der kan ske nedsivning eller tilbageholdelse af regnvand, 
krav om tilslutning til fælles afvandingsgrøfter, forbud 
mod etablering af kældre for at undgå oversvømmelse, 
krav om udformning af veje og stier, så de kan fungere 
som oversvømmelsesareal mv. 
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I planlægningen for Anebjerg er klimatilpasning tænkt med ind i planlægningen fra 
starten. F.eks. er boligområder disponeret, så der er tilstrækkelige arealer til regnvandet, 
og så vandet skaber oplevelser.

Udover bestemmelser som forholder sig til oversvøm-
melsesrisikoen som følge af fremtidens klimaforandrin-
ger, kan lokalplaner også indeholde en række bestem-
melser, som handler om, hvordan områderne indrettes 
for at tilpasse sig de ændrede forhold som følger af mere 
storm, sol og varme i fremtiden.
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AKTIVE AKTØRER

Private grundejere har primært ansvar for, at regnvand 
ikke generer naboer enten ved afledning til kloak eller 
ved LAR løsninger. Når vi i fremtiden skal tænke i 
løsninger, håber vi grundejerne tænker i større og bedre 
løsninger, der ikke alene afhjælper én selv men også 
gerne andre »længere nede ad vejen«. 

Boligselskaber og erhvervslivet er mellemstore aktø-
rer, som vi gerne ser spille en aktiv rolle i forhold til 
klimatilpasning. Ved større renoveringsprojekter kan 
grønne tage, LAR og recirkulering af vand indtænkes 
hos boligselskaberne, og erhvervsområderne kan bidrage 
med flere vandgennemtrængelige belægninger og/eller 
opstuvning af regn ved skybrud og måske se en interesse 
i, at erhvervsområdet signalerer klimaansvar på en smuk 
og bæredygtig måde.

I det åbne land er det især bredejerne til vandløb, som 
har fordel af at gå aktivt ind i at aflaste vandløbene, så 
landbrugsjorde og ejendomme ikke så ofte bliver over-
svømmede.

SMÅ OG STORE INDSATSER

Klimatilpasning kræver indsatser på mange forskellige 
niveauer. Set i et samfundsmæssigt perspektiv er de 
små indsatser typisk private initiativer eller kommunal 
planlægning og forundersøgelser forud for større anlæg. 
Store indsatser er større investeringer i anlæg, som ofte 
løber op i flere millioner kroner. 

Samlet set er såvel små som store indsatser vigtige skridt 
på vejen mod at klimatilpasse kommunen. 

Imidlertid har staten forventninger om, at kommunerne 
i samarbejde med forsyningsvirksomhederne løfter 
investeringsniveauet for klimatilpasning til i alt 2,5 mia. 
kr. i de kommende år. Dette vidner om, at der er stort 
politisk fokus på, at der hurtigst muligt bliver gennem-
ført nogle af de store indsatser. Gennemsnitlig vil hver 
kommune derfor skulle arbejde hen i mod initiativer for 
ca. 25 mio. kr. for hvert af de kommende år.

Arbejdet med Klimatilpasningsplanen har imidlertid 
ikke kunnet komme rigtig i gang før hen på foråret 2013, 
blandt andet fordi regelsættet og kortlægningen, der 
skulle ligge til grund, ikke var helt på plads.  Derfor har 
Skanderborg Kommune, som størstedelen af landets øv-
rige kommuner, først ved årsskiftet 2013/2014 et samlet 
grundlag at foretage en prioritering af indsatsområderne 
på. Det er derfor ikke muligt at gennemføre projekter 
efter de nye finansieringsregler før i 2015.

HIDTIDIGE PRINCIPPER FOR  
FINANSIERING

Finansiering af de forskellige indsatser kan i grove træk 
opdeles i privat finansiering, skattefinansiering og takst-
finansiering hos forsyningsselskabets forbrugere. 

Anlæg som Skanderborg Forsyningsvirksomhed har an-
svar for, bliver finansieret gennem takster for afledning 
af spildevand, som også betaler for afledning af regn-
vand, der falder på gader og tage. Skal der gennemføres 
investeringer, som kommunen alene har ansvaret for, 
må finansieringen ske gennem skattemidler eventuelt 
kombineret med fondsmidler til særlige projekter eller 
alternativ finansiering. 

ANSVAR OG ØKONOMI

Klimatilpasning er et fælles ansvar, hvor private og offentlige institutioner alle skal 
bidrage. Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed har ansvar 
for de kollektive løsninger, mens private anlægs- og grundejere primært har ansvar 
for at klimasikre og klimatilpasse egen ejendom og undgå at påføre naboer skader 
ved oversvømmelse.
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LOVÆNDRINGER FREMMER NYE  
LØSNINGER

Hidtil har forsyningsselskaberne alene kunne finansiere 
anlæg under jorden. Ny lovgivning gennemført foråret 
2013 sikrer nu, at forsyningsselskaberne i langt højere 
grad end hidtil kan finansiere klimatilpassede løsnin-
ger over jorden. Samtidig er der lagt op til tværgående 
løsninger, hvor tekniske anlæg, som også har f.eks. et 
rekreativt indhold kan medfinansieres af forsyningen. 
Dette gælder også for anlæg, der ikke ejes af forsynin-
gen, men er private eller kommunale.

Som opfølgning på statens opfodring til kommunerne 
om at løfte investeringerne i klimatilpasning inden for 
spildevandsområdet med 2,5 mia. kr., har staten gjort 
det muligt for forsyningsselskaberne at få forlænget de 
almindelige kommunale lånegarantier til traditionelle 
spildevandstekniske anlæg fra 25 til 40 år. Lånegaranti-
erne til klimainvesteringer er dog fortsat 25 år.

Formålet med den nye lovgivning er således at give 
mulighed for flere klimatilpasningsløsninger og dermed 
i langt højere grad forebygge mod skader som følge af 
skybrud, og at styrke efterspørgslen efter grønne løsnin-
ger til gavn for beskæftigelsen i anlægssektoren.

Som noget nyt vil forsyningsselskaberne f.eks. kunne 
medfinansiere anlægsprojekter, hvor:

• veje eller stier ombygges, så de kan bruges til afled-
ning af vand fra oversvømmelser, eller anlægges med 
belægninger, der tillader nedsivning

• vandløb udvides og opstemmes eller forsinkes op-
strøms i byarealer eller for at sikre større kapacitet

• rekreative arealer anlægges eller ombygges til opsam-
ling eller nedsivning af store mængder regnvand, f.eks. 
sænkede græsområder eller boldbaner.

Det er en betingelse, hvis forsyningen skal medfinansiere 
et projekt, at det over for Forsyningssekretariatet, der 
skal godkende forsyningsselskaberne prisloft, kan sand-
synliggøres, at det er økonomisk fordelagtigt i forhold til 
traditionelle, spildevandstekniske løsninger. 

Fordelingen af udgifterne mellem forsyningen og kom-
munen eller en privat projektejer er for:

• vandløb i landzoner og rekreative områder, at forsy-
ningsselskabet dækker merudgiften til klimatilpasning

• vandløb i byzoner og veje, at forsyningsselskabet dæk-
ker op til 100 % af de nødvendige udgifter til håndte-
ring af tag- og overfladevand i 2013 og 2014. Fra 2015 
dækker selskaberne dog højst 75 % af udgifterne.

Forsyningens muligheder for medfinansiering gælder 
både kommunale og private anlæg og dækker både 
anlægs- og driftsudgifter, uden at selskabet altså kommer 
til at eje de nye anlæg. 

Indgås der aftale om klimaløsninger inden udgangen af 
2014, vil forsyningen kunne dække 100% af udgifterne 
til håndtering af tag- og overfladevandet, også selvom 
løsningerne først gennemføres i de efterfølgende år.

Dermed vil der være udsigt til, at Skanderborg Forsy-
ningsvirksomhed i højere grad kan indgå i løsninger 
som de, der er etableret i forbindelse med anlægsar-
bejderne i de nye byområder Anebjerg og Klank, og 
at forsyningen kan bidrage til, at vi får merværdi for 
pengene, når eksisterende byområder, som f.eks. Låsby 
kloaksepareres og klimasikres. Uanset om tiltagene laves 
i offentlig vej, i den grønne kile eller på boldbanerne ved 
Låsby Hallen.

HVEM BESLUTTER INDSATS OG  
FINANSIERING

Klimatilpasningsplanen og Indsatsplanen er retnings-
givende for de indsatser, som kommune og forsyning 
i fællesskab peger på, når det gælder klimatilpasning. 
Skal der ske ændringer af de udpegede indsatser kræver 
det en fornyet beslutningsproces hos de kommunale 
politikere og forsyningens bestyrelse. Dette fordi større 
indsatser, der er afhængige af skatte- og takstfinansie-
ring, er betinget af en politisk godkendelse. 

Samtidig er Skanderborg Forsyningsvirksomheds takster 
reguleret af Forsyningssekretariatet (Konkurrencestyrel-
sen), som tilser, at forsyningsselskaberne effektiviserer 
driften og minimerer takststigningerne.  Forsynings-
sekretariatet skal inden 15. april hvert år godkende 
udgifter, som indvirker på takstreguleringer i det efter-
følgende år. Dette nødvendiggør derfor en langsigtet 
strategisk og politisk godkendt planlægning af ønskede 
aktiviteter.



KLIMATILPASNINGSPLAN 2013

ØKONOMISKE RAMMER

Kommunen vil primært indenfor allerede afsatte 
anlægs- og driftsmidler indarbejde klimatilpasning 
i kommende projekter. Der er således ikke lagt op til 
store kommunale investeringer i klimatilpasning, som 
der f.eks. ses i Aarhus og København. Dette skyldes 
ikke mindst, at et relativt velfungerende kloaknet og 
kommunens topografi afhjælper de værste scenarier for 
oversvømmelse. 

En inddragelse af de, der bor og færdes i områderne, 
hvor klimaindsatserne skal udføres, vil kaste gode ideer 
af sig til, hvordan områderne kan indrettes til både 
regnvand og fornøjelse. I det omfang ideerne fordrer 
investeringer udover, hvad der kan finansieres over 
spildevandstakster, vil kommunen i samarbejde med de 
interesserede borgere søge at finde de nødvendige midler 
f.eks. gennem fundraising.
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De største investeringer vil så vidt muligt blive lagt over 
til Skanderborg Forsyningsvirksomhed, der med de nye 
lovændringer om medfinansiering nu kan fordele finan-
sieringen over en længere årrække gennem taksterne. 
Driften af klimaløsninger er kommunens ansvar, mens 
forsyningen kan bidrage til driften. Der vil i hvert enkelt 
tilfælde skulle aftales en fordelingsnøgle for driften. 

F.eks. kan indretningen af en boldbane som oversvøm-
melsesareal måske sikre mod en 100 års regn. Forsynin-
gens bidrag til driften af boldbanen kan så aftales til at 
dække udgifter til reetablering efter arealets evt. anven-
delse til oversvømmelser som skyldes tag- eller overfla-
devand eller de udgifter, der i øvrigt hænger sammen 
med anlæggets funktionalitet som oversvømmelsesareal, 
men altså ikke som boldbane.

FORSYNINGEN SOM VIGTIG AKTØR

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsynings-
virksomhed har arbejdet tæt og konstruktivt sammen i 
løbet af 2012 og 2013 i forarbejderne til denne Klima-
tilpasningsplan, og det er lykkedes at nå til en enighed 
og forståelse for hvilke indsatser, der skal prioriteres de 
kommende år. Samarbejdet vil fortsætte i 2014 med ud-
arbejdelsen af en ny spildevandsplan i fællesskab mellem 
kommune og forsyning. 

En række dialogmøder mellem forsyningens bestyrelse 
og kommunens politikere har sikret, at begge parter er 
indforstået med indbyrdes strategiske valg. Herunder 
også forståelsen for at nødvendige investeringer i nogle 
tilfælde får indflydelse på forsyningens takster. Det er 
dog et fælles mål, at taksterne gennem god planlægning 
skal påvirkes mindst muligt, og at tiltagene vil kunne 
give driftsbesparelser. 

For at sikre at strategi bliver til handling, har kommune 
og forsyning aftalt et fortsat forpligtende samarbejde. 
Dette skal ske ved, at klimatilpasning drøftes på årlige 
dialogmøder mellem forsyningens bestyrelse og kom-
munens politikere.

ØKONOMISKE INCITAMENTER

Private initiativer kan til tider fremmes ved hjælp af 
økonomiske incitamenter. Pilotprojekterne i Anebjerg 
og Klank og undersøgelser i forbindelse med spilde-
vandsplanen skal gerne vise vejen for, at der i områder, 
hvor nedsivning er en mulighed, kan ske en tilsvarende 
tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Sådanne områder 
skal udpeges i spildevandplanen og kan omfatte både 
nye og eksisterende områder.

Indvidelsen af regnvandsbassin i Anebjerg i 2012

Et andet incitament er at undgå skader, som udløser 
brug af forsikring. Forsikringsselskaberne forudsætter, 
at boligejere har foretaget et minimum af klimasikring, 
herunder vedligeholdelse af tagrender og afløb, førend 
de udbetaler forsikring. Forsikringsbranchen er endvi-
dere inde i overvejelser om at hæve forsikringspræmien 
i særligt udsatte områder, hvorfor det giver god mening 
at tage initiativer til at undgå oversvømmelser på privat 
grund.



Fortællingen om dæmningsbruddet på Vestermølle i 
1909 sætter klimaudfordringer i et historisk perspektiv:
Kl. 17.00 om eftermiddagen den 28. juni 1909 trak et 
heftigt tordenvejr hen over Skanderborg. Et lyn slog ned 
i Vestermølle, og straks så man røgen stige op fra møl-
lebygningen, der var sammenbygget med stuehuset og 
adskilt fra gårdens øvrige bygninger.

I husets sydende var mølleriet og uden for det store 
overfaldsvandhjul. Hovedparten af det store hus var 
beboelse for møllerfamilien og tjenestefolk. Da huset 
ikke stod til at redde, blev møbler og husgeråd båret ud 
på gårdspladsen. Vestermølles beboere, brandmænd og 
tililende stod her og så bygningen brænde ned – midt i 
den værste tordenregn, nogen kunne huske.

Sluseværket, der bestod af en bred, tyk og 8-10 alen dyb 
betonstøbning, modstod en stund vandpresset. Men det 
regnede så voldsomt, at systemet af mølledamme brød 
sammen – den massive betonmasse sprængtes simpelt-
hen i stumper og stykker af vandpresset.

En tsunamilignende bølge skyllede træværk med ild i, 
møbler og folk ned gennem gården og ud i søen. Avi-
serne skrev om »Katastrofen på Vestermølle«. Stuehuset 
og møllebygningen nedbrændte til grunden. De andre 
bygninger, som ilden skånede, blev mere eller mindre 
ødelagte af oversvømmelsen.

Mølleren, Løwschall, besluttede at bygge nyt stuehus, der 
i dag ses mod øst ved indkørsel til Vestermølle. Samtidig 
blev der opført et nyt trefløjet møllehus i gule sten. Næ-
sten hele Møllehuset blev taget ned i 2008 og genopført i 
2009 og 2010 – efter de oprindelige tegninger efter krav 
fra fredningsmyndighederne.

Skanderborg Museum

KLIMAET OG VEJRET HAR 
ALTID UDFORDRET OS


