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KLIMATILPASNING I
SKANDERBORG KOMMUNE
Skanderborg Kommune ønsker at tage fremtidens klimaudfordring op og se de muligheder, 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 vil være 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.

Skanderborg Kommune vil sammen med Skanderborg
Forsyningsvirksomhed motivere flest mulige til handling
og inddrage dem, der bor og færdes i områderne, hvor
der skal ske klimatilpasning. Ved en fælles indsats skabes
de mest bæredygtige og innovative løsninger, som kan
sætte vandet i spil på en positiv måde.
Denne indsatsplan danner grundlag for det videre forarbejde med de indsatser, som Skanderborg Kommune
ønsker at gennemføre i perioden 2014-2018. Planen er
dermed det styringsværktøj, som kommunen og forsyningen forpligtiger sig til at handle efter de kommende
4 år.
INDSATSPLANENS INDHOLD
Indsatsplanen er bilag til Klimatilpasningsplanen for
Skanderborg Kommune, kommuneplantillæg nr. 13-09.
Klimatilpasningsplanen redegør for oversvømmelsesrisikoen i Skanderborg Kommune, og hvordan kommunen i
samarbejde med Skanderborg Forsyningsvirksomhed vil
håndtere de lokale udfordringer og tilpasse vores byer og
det åbne land til klimaforandringerne. Planen beskriver
byrådets målsætninger og fastlægger generelle retningslinjer for kommunens planlægning og myndighedsbehandling. Endelig udpeger Klimatilpasningsplanen 16
indsatsområder, hvor der skal gennemføres klimaindsatser i løbet af de næste 4 år.
Indsatsplanen beskriver på et overordnet plan de mulige
løsninger, der kan arbejdes med i de 16 indsatområder,
samt en række generelle indsatser kommunen og forsyningen vil sætte i værk.
Klimatilpasningsplanen vil som kommuneplantillæg
blive indarbejdet i den kommende Kommuneplan 15.
Hvis der på tidspunktet for revidering af Kommuneplanen ligger nye og forbedrede oplysninger om oversvømmelsesrisikoen, vil dette blive indarbejdet i Kommune-
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plan 15, og Indsatsplanen vil blive opdateret.
Indsatsplanen skal drøftes årligt mellem Skanderborg
Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed og
løbende opdateres, hvis der er kommet ny, forbedret
viden, eller der er gennemført tiltag, og der derfor er ressourcer eller behov for til at tage fat på nye initiativer.
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 (vurdering af virkning på miljøet).
PRIORITERINGEN
Det vil ikke være muligt at lave en komplet klimatilpasning af vores kommune på én gang. Med denne Indsatsplan er der derfor truffet nogle politiske beslutninger
om, hvilke geografiske områder, hvilke samfundsværdier
osv., der skal sikres først og hvilke på længere sigt. På
steder, hvor der er planlagt projekter af den ene eller
anden slags, f.eks. byomdannelse eller ny infrastruktur,
er det prioriteret at koordinere indsatsen og skabe gode
sammenhængende løsninger, som skaber merværdi.
Gennem denne prioritering har kommunen og forsyningen kunnet gruppere de mest nødvendige indsatser
i 16 geografiske indsatsområder, hvor løsningerne både
på det spildevandstekniske område og når det gælder
løsningerne ”på overfladen” hænger teknisk og logisk
sammen.

DISSE INDSATSOMRÅDER ER:
1. Områderne langs Skanderup Bækken, Skanderborg
2. Områderne mellem Vestergade og Lille Sø,
Skanderborg
3. Områderne ved Højvangens Torv
4. Området ved Egholmsbækken, Skanderborg
5. Skanderborg Sø
6. Galten nord
7. Galten syd
8. Områderne langs Mosagergrøften, Skovby

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Områderne omkring Rema1000, Skovby
Torveområdet, Hørning
Erhvervsområdet ved Petersmindevej, Hørning
Agnetevej, Ry
Siimvej, Ry
Pressalit, Ry
Blochs Grund og det grønne område, Låsby
Hovedgaden og boldbanerne, Låsby.

Listen er ikke en prioriteret rækkefølge.
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INDSATSOMRÅDER
Indsatsplanen beskriver de 16 indsatsområder nærmere
på de følgende sider. Beskrivelsen sker på baggrund af
en overordnet screening af årsagen til oversvømmelserne
og kommer med foreløbige bud på mulige løsninger.
Der er også givet et bud på, hvem der skal bidrage til
løsningernes realisering, forslag til mulig finansiering,
og hvornår det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre
klimatiltaget.
De væsentligste udgifter til realisering af klimaløsninger vil påhvile Skanderborg Forsyningsvirksomhed.
Skanderborg Kommune vil primært inden for allerede
afsatte anlægs- og driftsmidler indarbejde klimatilpasningen i kommende projekter. De private grundejere må
dog forvente, at de også skal deltage i finansieringen, da
løsningerne ofte er kombineret med gennemførelse af
f.eks. kloakseparering.
Ud over indsatserne i de 16 indsatsområder er der i
forbindelse med kortlægningen fundet en række andre
risikoområder. Disse områder er ikke udpeget som indsatsområder, da konsekvensen af en oversvømmelse er
vurderet til at være betydeligt mindre end i indsatsområderne. For nogle risikoområder kan mindre, løbende
tiltag eller ændringer i den løbende vedligeholdelse
umiddelbart løse problemerne. Det kan f.eks. være, at
en kantsten blot skal hæves på en strækning, eller en
regnvandsledning ledes i en anden retning.
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Blandt de øvrige risikoområder findes også flere skoler
og institutioner. Her kan en fysisk gennemgang af de
lokale forhold sikre bygninger mv. mod muligt indtrængende vand.
Ud over de 16 prioriterede indsatsområder og de
andre risikoområder, som løbende kan klimatilpasses,
beskriver indsatsplanen nogle tværgående og generelle
indsatser. Mange beslutninger og planer skal nemlig
tage hensyn til de øgede og hyppigere vandmængder.
Derfor skal der laves nye og ændrede arbejdsgange i
kommunens og forsyningens administration og i det
interne samarbejde mellem kommune og forsyning. Det
er vigtigt, at klimahensyn drøftes tidligt i arbejdsprocessen i forbindelse med en række opgaver og projekter, og
tænkes ind som muligheder, frem for at det bliver dyrt
og problematisk at indpasse vandet i projekterne senere.

SKANDERBORG
De ældre dele af Skanderborg og store dele af arealerne ned mod søerne er primært fælleskloakeret, mens de
nyere byområder er separatkloakerede. De store terrænforskelle i byen er med til at øge presset på kloakledningerne. Der har gennem årene været en række oversvømmelser i byen, f.eks. i området mellem Vestergade og Lille
Sø og langs Skanderupbækken.

Klimakortlægningen viser, at en række områder i fremtiden vil være yderligere truet af oversvømmelser.

FIGUR 1.
INDSATOMRÅDER I SKANDERBORG

I denne indsatsplan har vi ud fra terrænforholdene,
indretningen af kloaksystemerne og sammenhængen
mellem årsager og mulige indsatser, opdelt de særligt
oversvømmelsestruede områder i fire områder:
• Området ved Skanderupbækken
• Området mellem Vestergade og Lille Sø
• Området ved Egholmsbækken
• Områderne ved Højvangens Torv.

Indsatsområderne er udpeget, fordi konsekvenserne af
oversvømmelse i disse områder vil være omfattende.
Oversvømmelser vil lidt forskelligt fra område til område have væsentlig konsekvenser for materielle værdier
i form af boliger og detailhandel. Mange mennesker vil
derfor blive berørt, og store værdier i fare for at gå tabt.
I området mellem Vestergade og Lille Sø og i området
ved Adelgade, hvor Skanderupbækken har sit udløb i
Skanderborg Sø (ved det kommende Lille Nyhavn) er

Højvangens Torv
Skanderupbækken

Egholmsbækken

Vestergade og Lille Sø
Figur 1. Indsatsområder i Skanderborg

nye byfortætningsprojekter allerede i gang eller i planlægningsfasen. Det vil derfor være naturligt og nødvendigt at indarbejde klimasikring i disse områder og deres
opland nu. Dette bør ske dels for at forebygge oversvøm-

melser i de nye projektområder og dels for at mindske de
nye byfortætningsprojekters belastning af regnvandssystemet i forbindelse med ekstreme regnvejrshændelser.
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Figur 2. Mulige klimaindsatser i områderne ved Skanderupbækken. Der forventes at skulle laves en række bassiner i og omkring Skanderupbækken (vist som stjerner), og skabes strømningsveje
(blå pil) på terræn gennem nye eller eksisterende områder.

INDSATS NR. 1 – OMRÅDERNE LANGS
SKANDERUPBÆKKEN
Skanderupbækkens opland starter i området ved
Godthåbsvej nordvest for stationen. Herfra løber vandet
under jernbanen og Skanderborgvej, hvorfra det løber
gennem tættere bebyggede områder i den ældre bydel
omkring Egholmskvarteret ned mod midtbyen. Her
har bækken har sit udløb i Skanderborg Sø, hvor Lille
Nyhavn er planlagt. Undervejs krydser bækken bl.a. P. B.
Lundsvej, Egholmsvej og Skanderupgade.
Undervejs er der etableret flere regnvandsbassiner, der
fungerer som buffere, når det regner. Størst af disse er
regnvandsbassinet ved Anesmindevej. Dette bassin er i
dag indrettet, så det også har en rekreativ anvendelse i de
perioder, hvor belastningen ikke er så stor. Den samlede
bassinkapaciteten vurderes dog utilstrækkelig i forhold
til fremtidig ekstremregn.
Klimaindsatser
Skanderborg Kommune planlægger en byfortætning generelt i Skanderborg midtby og konkret i flere områder,
som afleder regnvand til Skanderupbækken. Projekterne
ved den tidligere telefoncentral på hjørnet af Egholmsvej/Kirkevej/Bryggervej og i Lille Nyhavn er allerede
igangsat.
De foreløbige undersøgelser viser, at der er en række
muligheder for at forsinke og tilbageholde vandet, der
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løber i Skanderupbækken. Dette kan ske både ved at
etablere bassiner i og omkring bækken og ved samtidigt
at reducere vandføringen i bækken, ved at lede dele af
regnvandet andre steder hen.
Skanderborg Forsyningsvirksomhed planlægger en separatkloakering af et mindre område ved Anesmindevej og
på sigt en større del af områderne langs Skanderupbækken. I denne forbindelse vil der formentligt under alle
omstændigheder skulle laves en række regnvandsbassiner eller mere naturprægede vådområder opstrøms ved
skovbeplantningerne langs Skanderborgvej og Vroldvej.
Disse tiltag bør tænkes sammen med de nye klimatiltag i
og omkring Skanderupbækken.
I forbindelse med det Lille Nyhavns-projektet bør det
overvejes at etablere vandkorridorer på terræn, f.eks.
som vandkanaler fra Adelgade til Skanderborg Sø, for at
sikre, at regnen ved ekstreme situationer ikke trænger
ind i bygninger og anlæg, men i stedet ledes hurtigt
mod søen. Også i andre tætbebyggede områder bør der
arbejdes med at etablere vandkorridorer, som leder vandet uden om de væsentligste værdier mod bækken. De
private lodsejere bør også på egne grunde overveje dette,
hvis de ikke allerede har taget initiativer i den retning.
Ud over vandkorridorer på terræn bør der i alle nye
projektområder arbejdes med LAR-løsninger, som
mindsker tilledningen til det belastede vandløb.

Endelig bør det undersøges, om en del af det regnvand,
som føres til bækken fra vejafvandningsledning i Ladegårdsbakken, kan ledes andre steder hen.
Klimaindsatserne i og omkring Skanderupbækken
koordineres med indsats nr. 5 – Skanderborg Sø, da
vandstanden i søen kan få betydning for indsatserne ved
Skanderupbækken.
Figur 2. Mulige klimaindsatser i områderne ved Skanderupbækken. Der forventes at skulle laves en række bassiner i og omkring Skanderupbækken (vist som stjerner),
og skabes strømningsveje (blå pil) på terræn gennem
nye eller eksisterende områder.
Yderligere undersøgelser
Før der kan igangsættes en klimatilpasning i området
omkring Skanderupbækken, skal der laves yderligere
undersøgelser:
• Muligheden for at indarbejde LAR-løsninger og vandkorridorer i nye projektområder undersøges
• Afkobling af regnvand fra vejafvandingsledning i
Ladegårdsbakken undersøges
• Muligheden for etablering af regnvandsbassiner og
oversvømmelsesarealer i og omkring Skanderupbækken i forbindelse med separatkloakering undersøges
• Ansøgning om medfinansiering udarbejdes

Mulige indsatser i områderne
langs Skanderupbækken

Forventet økonomi, finansiering og tidsplan
Separatkloakeringerne af både Anesmindevej og på længere sigt den resterende del af området er traditionelle
tiltag, som forsyningen på normal vis vil gennemføre.
Separatkloakeringen af Anesmindevej bør gennemføres
samtidig med de nye klimatilpasningstiltag for at opnå
størst mulig effekt i området i og omkring Skanderupbækken.
De egentlige klimatilpasningstiltag, f.eks. etablering af en
vandkorridor ved Adelgade og Lille Nyhavn samt indretning af en række områder til oversvømmelsesarealer,
forventes at kunne gennemføres som medfinansieringsprojekter. Flere af disse på private arealer og i samarbejde med de private ejere eller projektudviklere.
En række af bassinudvidelserne og etablering af nye
bassiner vil primært fungere som buffere for at udjævne
vandføringen i Skanderupbækken ved ekstreme regnhændelser og forventes derfor også at kunne gennemføres som medfinansieringsprojekter.
Realiseringen af flere byfortætningsprojekter er igangsat
i området. For at skabe synergi mellem dette midtbyprojekt og klimatilpasningen bør tiltagene koordineres og
gennemføres samtidigt.

Økonomi
(mio. kr.)

Finansiering

Separatkloakering af Anesmindevej

2-3

Udvidelse og optimering af f.eks.
regnvandsbassiner

Udførelsesperiode
2015

2016

2017

2018

Senere

Forsyningen

■

■

■

■

■

5-10

Medfinansiering

■

■

■

■

■

Etablering af bassin eller våde
enge ved Iversvej

1-2

Medfinansiering

■

■

■

■

■

Vandkorridorer ved Adelgade og Lille Nyhavn i samarbejde med private udviklere

3-6

Medfinansiering

■

■

■

■

■

30-40

Forsyningen

■

■

■

■

■

Separatkloakering af den
resterende del af området

2014
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Figur 3. Til venstre vises områdets terrænforhold. Til højre vises, hvordan vandet løber på terræn i området mellem Vestergade og Lille Sø i forbindelse med fremtidige større regnhændelser

INDSATS NR. 2 - OMRÅDERNE MELLEM
VESTERGADE OG LILLE SØ
I områderne mellem Vestergade og Lille Sø sker der i
disse år flere større byomdannelser, og der er planlægges
for yderligere byfortætningsprojekter, bl.a. ved Søtoften
(Ovenvande).
Store dele af byens afløbssystemer samles i området
omkring Vestergade, og terrænet falder kraftigt fra
Møllegade mod Vestergade og Lille Sø. Det betyder, at
vandet naturligt samles i områderne mellem Vestergade
og Lille Sø, og ved kraftige regnhændelser har kloaksystemet ikke tilstrækkelig kapacitet, hvorfor der kan
ske oversvømmelser. Hvis der på traditionel vis skulle
forebygges mod disse oversvømmelser, skulle der graves
meget store kloakledninger ned i de eksisterede byområder, der afleder mod Lille Sø.
Klimaindsatser
Områderne mellem Vestergade og Lille Sø er allerede separatkloakeret, men de voldsomme terrænforskelle gør,
at der alligevel vil forekomme oversvømmelser. Derfor
bør der etableres vandkorridorer på terræn, hvor vandet
ledes uden om bygninger og andre væsentlige værdier
mod Lille Sø. Dette kan eksempelvis gøres ved at ændre
Vestergades profil, så vandet ved ekstremregn holdes på
kørebanen, f.eks. i en kanal i vejens ene side og videre
til f.eks. Søtoften, som i forbindelse med det nye projekt
Ovenvande kan indrettes med en vandkanal på en del
af vejarealet. Alternativt kan der etableres rekreative
vandkanaler gennem det nye byområde.
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I området vil der til rensning af regnvandet skulle reserveres arealer til bassiner og håndtering af regnvandet. På
arealerne umiddelbart vest for Sølundsstien og i forbindelse med boldbanerne kan der etableres regnvandsbassiner eller grøfter, hvor vandet under normale forhold
tilbageholdes og renses, inden det ledes ud i søen. Syd
for de nye områder kan der laves åbne grøfter, hvorfra
vandet siver videre ud i søen. Grøfterne kan indrettes, så
der sker en rensning af vandet, inden det løber ud i søen.
Disse områder bør indrettes, så de under voldsomme
regnskyl kan rumme større vandmængder, inden de
løber ud i søen. Særligt udformningen af disse grøfter
skal koordineres med indsats nr. 5 – Skanderborg Sø, da
vandstanden i søen kan få stor betydning for udformningen af grøfterne.
Skanderborg Forsyningsvirksomhed planlægger fremover at separatkloakere store dele af området mellem
Møllegade og Vestergade. I forbindelse med realiseringen af dette vil der være behov for bassiner til forsinkelse
og rensning af regnvandet, inden det ledes ud i søen.
Ved etablering af bassiner allerede nu, vil der skabes
en synergi mellem klimatilpasningsprojekterne og den
fremtidige separatkloakering.
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Figur 4. Mulige klimaindsatser i området mellem Vestergade og Lille Sø. Der kan laves en række bassiner (blå stjerner) og åbne grøfter til tilbageholdelse og rensning af regnvandet. Herudover bør
der laves en række vandkorridorer (blå pile), som leder vandet uden om bygninger og andre værdier og direkte ud i søen ved skybrud.

Mulige indsatser i områderne mellem
Vestergade og Lille Sø

Økonomi
(mio. kr.)

Finansiering

Separatkloakering af opland 4.1

25-35

Etablering af regnvandsbassiner og grøfter
ned mod Lille Sø

Udførelsesperiode
2014

2015

2016

2017

2018

Senere

Forsyningen

■

■

■

■

■

■

5-10

Forsyningen

■

■

■

■

■

■

Separatkloakering i områder med vandkorridorer på terræn

3-5

Forsyningen

■

■

■

■

■

■

Etablering af vandkorridorer på terræn

5-10

Medfinansiering

■

■

■

■

■

■

Yderligere undersøgelser
Før der kan igangsættes en klimatilpasning i området,
skal der laves yderligere undersøgelser:
• Muligheden for at afsætte arealer til bassiner og vandkorridorer i nye projektområder undersøges
• Muligheden for etablering af vandkorridorer på eksisterede vej- og stiarealer undersøges
• Muligheden for anvendelse af Skanderborg Sø som
buffer undersøges
• Ansøgning om medfinansiering udarbejdes
Forventet økonomi, finansiering og tidsplan
Realiseringen af flere byfortætningsprojekter er igangsat
i området. For at skabe synergi mellem dette midtbyprojekt og klimatilpasningen bør tiltagene koordineres og
gennemføres samtidigt.

Separatkloakeringerne af opland 4.1 mellem Vestergade
og Møllegade og udførelsen af nye regnvandsbassiner
til at kunne håndtere vandet herfra er traditionelle tiltag
som forsyningen på normal vis vil gennemføre. Dette er
også gældende for de områder i og omkring Vestergade,
hvor der forventes at skulle laves vandkorridorer.
De egentlige klimatilpasningstiltag - etableringen af
vandkorridorer fra Vestergade ned til Lille Sø forventes
at kunne gennemføres som medfinansieringsprojekter.
Projekterne skal hovedsagelig laves på private arealer og
i dialog med de private ejere eller projektudviklere.
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INDSATS NR. 3 - OMRÅDERNE VED
HØJVANGENS TORV
I den nordlige del af Skanderborg omkring Ladegårdsbakken og Højvangen fungerer en stitunnel som sikker
skoleveje for børn og unge til Campus Skanderborg. I
løbet af 2014 forventes Dronning Sophies Allé at blive
forlænget over jernbanen og tilsluttet Ladegårdsbakken i
et nyt kryds. Området består primært af erhvervsbebyggelse nord for Ladegårdsbakken, og skoler og institutioner i campusområdet syd for Ladegårdsbakken.
Klimakortlægningen viser, at stitunnellerne kan være
udsat for oversvømmelser. Hvorvidt dette faktisk vil
være tilfældet kan være tvivlsomt, særligt for Skolestien,
da der efterfølgende er fundet uoverensstemmelser i
grundlaget for kortlægningen, og fordi der mangler
oplysninger om de private kloakeringsforhold bl.a. ved
Stark og i boligområderne ved N.F.S. Grundtvigs Vej.
Før der planlægges indsatser i området, bør der derfor
laves en bedre kortlægning for kunne afgøre, om stitunnellerne er i fare for oversvømmelser eller ej.
En oversvømmelse af stierne vil ikke have de store økonomiske konsekvenser, men kan være vital, da stierne er
de eneste sikre skoleveje i området og bruges af mange
skolebørn fra den store bydel Højvangen hver dag. Også

mange uddannelsessøgende på ungdomsuddannelserne,
som ankommer på cykel eller med bus, benytter stiunderføringerne (Skolestien og Bystien) under de meget
trafikerede veje Ladegårdsbakken og Højvangen.
Ved Norgesvej viser kortlægningen, at der kan opstå
oversvømmelser, som vil kunne trænge ind i bygninger.
Klimaindsatser
Selvom de udpegede områder ligger med en vis afstand,
kan der alligevel skabes synergi med en overordnet
løsning for de udpegede områder.
Stitunnellernes profil bør overvejes ændret, så stier kan
fungere som vandkorridorer på terræn ved ekstremregn,
f.eks. ved at etablere en vandrende i stiens ene side. Da
stierne som nævnt er eneste sikker skolevej for mange
børn, skal der være fokus på, at oversvømmelserne er
kontrollerede. I særligt ekstreme situationer kan det dog
være nødvendigt at tænke i beredskabssituationer, hvor
skolen advarer mod brugen af tunnellerne, og finder
andre løsninger for at få børnene og de unge mennesker
sikkert frem.
Der er igangsat en helhedsplanlægning dels for etageboligbebyggelserne og dels for campusområdet. Ved realisering af disse planer bør klimaindsatserne indarbejdes.

[udsnit af Helhedsplan for Campusområdet indsættes, Inger]

I forbindelse med forlængelsen af Dronning Sophias Allé
bør muligheden for at flytte mere overfladevand mod øst
undersøges. Der kan måske etableres en regnvandsledning eller en vandkorridor på terræn langs Danmarksvej. For at hindre at belastning skaber yderligere risikoen
for oversvømmelse af stitunnellen under Ladegårdsbakken, bør muligheden for at lede regnvand ved voldsomme regnskyl til regnvandssøen nordvest for tunnelen
undersøges.
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Klimakortlægningen viser desuden, at der er risiko for,
at vandet fra stitunnellen under Ladegårdsbakken kan
løbe videre mod syd og oversvømme Vejdirektoratets
bygninger på Thomas Helsteds Vej. Det bør i samarbejde
med Vejdirektoratet undersøges, om der kan laves en
lokal løsning, hvor vandet ledes bort fra bygningerne.
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Figur 5. Klimaindsatser i området ved Højvangens Torv. Der kan laves strømningsveje (blå pile) på veje og stier, som sikre mod oversvømmelse af bygninger og af de vigtige sikre skoleveje i området. Fra Norgesvej og Danmarksvej kan vandet måske ledes til eksisterende sø/bassin (blå stjerne), der så må udvides.

Økonomi
(mio. kr.)

Finansiering

Etablering af oversvømmelsesareal
nordvest for Bystien

1-2

Norgesvej

Etablering af vandkorridorer på
Danmarksvej til Bystien og på stier

Norgesvej

Etablering af kloakledning fra
Danmarksvej til Bystien

Område

Mulig indsats

Stitunneller ved
Campus Skanderborg

Udførelsesperiode
2014

2015

2016

2017

2018

Senere

Medfinansiering

■

■

■

■

■

■

1-2

Medfinansiering

■

■

■

■

■

■

1-2

Forsyningen

■

■

■

■

■

■

Yderligere undersøgelser
Før der kan igangsættes en klimatilpasning i området,
skal der laves yderligere undersøgelser:
• Kortlægning for stitunnellen under Højvangen, Stark
og N.F.S. Grundtvigs Vej revurderes
• Muligheder for benyttelse af søen nordvest for Bystien
under Ladegårdsbakken undersøges
• Mulighederne for indretning af vej- og stiarealer som
vandkorridorer undersøges
• Mulighederne for integrering af klimaløsning i helhedsplaner for etageboligbebyggelser og campusområder undersøges
• Ansøgning om medfinansiering udarbejdes

Forventet økonomi, finansiering og tidsplan
Flere af de beskrevne initiativer i området forventes
gennemført i løbet af de kommende år. For at skabe
synergi mellem disse initiativer og klimatilpasningen bør
tiltagene koordineres og gennemføres samtidigt.
Etablering af en kloakledning fra Danmarksvej til Bystien til at kunne håndtere vandet herfra er et traditionelt
tiltag, som forsyningen på normal vis vil gennemføre.
Klimatilpasningstiltagene ved at etablere et oversvømmelsesareal nordvest for Bystien samt etableringen af en
vandkorridor fra Danmarksvej til Bystien forventes at
kunne gennemføres som medfinansieringsprojekter.
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Klimakortlægningen viser, at der kan være områder ved
boligblokkene i Eskebækparken, som kan blive oversvømmet ved kraftige regnhændelser.

INDSATS NR. 4 – OMRÅDET VED
EGHOLMSBÆKKEN, SKANDERBORG
Områderne i og omkring Egholmsbækken og Skelbækken i (Vrold) Skanderborg består af boliger, både i form
af parcelhusområder og etagebyggeri.

Oversvømmelserne sker, når belastningen på regnvandsbassinet ved Bakkefaldet bliver for stor. Vandet strømmer i Egholmsbækken ned mod Eskebækparken.
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Legårdsvej
Figur 6. Oversvømmelser i området ved Egholmsbækken.
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Området ved Bakkefaldet er separatkloakeret, mens
området ved Eskebækparken er fælleskloakeret.

mere. Hvor Egholmbækken krydser jernbanen, kan der
muligvis laves en regulering, som tilbageholder vandet
ned mod Eskebækparken og i stedet oversvømmer de
grønne områder i og omkring Egholmbækken.

Klimakortlægningen viser, at området ved Eskebækparken kan være udsat for oversvømmelser. Hvorvidt dette
faktisk vil være tilfældet, kan være tvivlsomt, da der
efterfølgende er fundet uoverensstemmelser i grundlaget for kortlægningen. Før der planlægges indsatser
i området, bør derfor laves en bedre kortlægning for
kunne afgøre, om området ved Eskebækparken er i fare
for oversvømmelser eller ej.

Yderligere undersøgelser
Før der kan igangsættes en klimatilpasning i området,
skal der laves yderligere undersøgelser:
• Kortlægning for området revurderes
• Muligheden for etablering af reduceret afledning under jernbanen og oversvømmelse af grønne områder i
og omkring Egholmbækken undersøges
• Ansøgning om medfinansiering udarbejdes evt

Området ved Egholmsbækken er udpeget som indsatsområde, da konsekvenserne af en oversvømmelse vil
have væsentlig påvirkning på materielle værdier i Eskebækparken. Mange mennesker vil derfor blive berørt, og
store værdier kan gå tabt.

Forventet økonomi, finansiering og tidsplan
Der er i forbindelse med klimatilpasningsplanen ikke
foretaget yderligere undersøgelser. Kortlægningen for
området forventes at blive revurderet i løbet af 2016.
Hvis dette viser, at der stadig er risiko for oversvømmelser i området, bliver der lavet et budget og en tidsplan
for eventuelle indsatser.

Klimaindsatser
Muligheden for at udvide kapaciteten i det eksisterende
regnvandsbassin ved Bakkefaldet bør undersøges nær-

Mulige indsatser omkring
Egholmsbækken
Nærmere undersøgelser

Økonomi
(mio. kr.)

Finansiering

Ikke fastlagt

Ikke fastlagt

Udførelsesperiode
2014

2015

2016

2017

2018

Senere

■

■

■

■

■

■
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Skanderborg Sø er en del af det øvre opland til Gudenåen, som løber gennem en række øst- og midtjyske kommuner. Umiddelbart er der ikke udpeget risikoområder
i og omkring Skanderborg Sø. Formentlig vil situationen
være helt anderledes i kommunerne nedstrøms.

inden for det gældende regulativs bestemmelser bør
undersøges nærmere. Samtidig undersøges det, om
Skanderborg Sø kan anvendes som direkte reservoir ved
store nedbørshændelser. Dette kan betyde, at omfanget
af og behovet for bassiner bl.a. ved Skanderupbækken
og i området mellem Vestergade og Lille Sø måske kan
reduceres.

Vandstanden i søen svinger naturligt op til 60 cm, hvilket udgør et stort forsinkelsesvolumen. Hvis blot en lille
del heraf anvendes til at forsinke vandet, kan Skanderborg Kommune udligne en del af kommunens bidrag
fra befæstede arealer i Skanderborg by til Gudenåen
nedstrøms, både inden for og uden for kommunen.

Skanderborg Kommune har et ønske om, at vandet i
Skanderborg Sø skal have en kvalitet som badevand.
Dette betyder, at der stadig skal ske en rensning eller
tilbageholdelse af regnvandet fra byerne, inden det ledes
ud i søen.

Klimaindsatser
Muligheden for og konsekvenserne af at styre afstrømningen og vandstanden i Skanderborg Sø, Lille Sø m.fl.

Arbejdet med kortlægge mulighederne for at benytte
søen som reservoir er allerede igangsat og forventes at
blive afsluttet i løbet af 2014.

INDSATS NR. 5 - SKANDERBORG SØ

Figur 7. Hovedoplandet til Gudenåen - Kilde: www.naturstyrelsen.dk
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GALTEN
Den ældre del af byen er primært fælleskloakeret, mens de nyere byområder er separatkloakerede. Der har allerede i dag været problemer med oversvømmelser, primært i de fælleskloakerede områder omkring Røddikvej
og Porskjærvej på grund af manglende kapacitet i kloaksystemet ved store regnhændelser samt faldet på terræn.
Desuden er der formentlig en del uvedkommende vand fra dræn og indsivende grundvand i kloaksystemet.

Klimakortlægningen viser en række områder, som i
fremtiden vil være udsatte, og hvor der ved kraftige
regnhændelser kan forekomme oversvømmelser. Terrænforholdene samt indretningen af kloaksystemet gør,
at det er naturligt at opdele de områder, hvor der kan
forekomme oversvømmelser i to, en sydlig og en nordlig
del. Foruden disse områder må der forventes oversvømmelser i det grønne område mellem Præstedammen og
Søringen/Sømosen, samt på det ubebyggede areal øst for
Søringen.

Områderne er udpeget som indsatsområder, da konsekvenserne af en oversvømmelse vil have en væsentlig
påvirkning på materielle værdier i form af boliger, plejehjem og detailhandel. Mange mennesker vil derfor blive
berørt, og store værdier kan gå tabt. Dette gør sig særligt
gældende for områderne ved Porskjærvej og Galten
Sognegård. På det ubebyggede areal øst for Søringen er
der i Kommuneplan 13 planlagt nye boligbebyggelser.
Forhold omkring fremtidige oversvømmelser bør derfor
indarbejdes i lokalplanlægningen for udbygningen af
området.

Galten Nord
Sognegården

sko
Smede

Nørregade

Søringen

Bytoften

Frichsvej

Toftevej

Galten Syd

vvej

Porskjærvej

Plejehjem
Røddikvej
Præstedammen
Figur 8. Indsatsområder i Galten
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Figur 9. Klimaindsatser i Galten nord. Der kan skabes strømningsveje på veje og terræn mod nord (blå pil). Med rødt er vist, hvor det vil være hensigtsmæssigt kantsten hæves (røde streger).

INDSATS NR. 6 - GALTEN NORD
I de oversvømmelsestruede områder i Galten nord er
kloaksystemet delvist separeret, men pga. terrænforholdene vil overfladevand fra de omkringliggende områder
samles her. Det betyder, at kloaksystemerne ikke har kapacitet til at lede vandet væk. Hvis der på traditionel vis
skulle sikres mod ekstremhændelser, skulle der etableres
uhensigtsmæssigt store kloakledninger.
Klimaindsatser
I dette område bør det undersøges om, der kan arbejdes
med en løsning, hvor de store vandmængder, som
ikke kan afledes i kloakledningerne, i stedet håndteres
på vejarealerne i nogle vandkorridorer og ledes til de
grønne områder nord for byen. Herved kan det sikres, at
vandet ved meget kraftig regn forbliver på vejene og ikke
oversvømmer boliger og andre bygninger.
Foreløbige undersøgelser tyder på, at en løsning kunne
være at lede vandet fra krydset Frichsvej/Toftevej via
Elværksvej og Smedeskovvej til det grønne område nord
for Sognegården. Det vil betyde, at udformningen af
vejen bør ændres til dette formål. Dele af kloaksystemet
i disse veje er fællesledninger, som ved samme lejlighed

bør ændres til separate systemer. Ved Sognegården kan
der evt. foretages mindre terrænmæssige ændringer for
at kunne lede vandet mod nord. I Nørregade mellem
Syvtallet og Nørrevænget skal det sikres, at vandet ikke
kan strømme mod vest og oversvømme boliger, evt. ved
at hæve en række kantsten.
Yderligere undersøgelser
Før der kan igangsættes en klimatilpasning i området,
skal der laves yderligere undersøgelser:
• Muligheden for etablering af vandkorridorer på terræn og oversvømmelsesarealer undersøges
• Ansøgning om medfinansiering udarbejdes
Forventet økonomi, finansiering og tidsplan
I områderne bl.a. ved Sognegården og Toftevej/Frichsvej, hvor der forventes at skulle laves strømningsveje,
er indsatserne en blanding af klimatilpasningstiltag og
almindelig separatkloakering, som forsyningen med fordel kan udføre samtidigt. Etableringen af strømningsveje
forventes at kunne gennemføres som medfinansieringsprojekter. Hævning af kantsen i området ved Nørregade
forventes gennemført som et almindeligt kommunalt
projekt.

Økonomi
(mio. kr.)

Finansiering

Vandkorridorer fra Sognegården til det
grønne område, terrænregulering mv.

1- 2

Toftevej/Frichsvej

Separatkloakering af området, ca. 15 ha

Toftevej/Frichsvej

Område

Mulige indsatser

Området ved
Sognegården

Udførelsesperiode
2014

2015

2016

2017

2018

Senere

Medfinansiering

■

■

■

■

■

■

15 - 20

Forsyningen

■

■

■

■

■

■

Bassinanlæg ved separatkloakering

5 – 10

Forsyningen

■

■

■

■

■

■

Toftevej/Frichsvej

Separatkloakering i områder med
vandkorridorer

2-5

Forsyningen

■

■

■

■

■

■

Toftevej/Frichsvej

Vandkorridorer og vejunderføring

2–5

Medfinansiering

■

■

■

■

■

■

Nørregade

Hævning af kantsten

0,1

Kommunen

■

■

■

■

■

■
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INDSATS NR. 7 - GALTEN SYD/MIDT
De oversvømmelsestruede områder i Galten syd/midt
er alle fælleskloakerede, dog er et større område syd for
Røddikvej separatkloakeret. Når det regner rigtig meget,
vil der ske en afstrømning på terræn, dels fra Røddikvej
ind mod boligblokkene på Gyvelvej og dels fra Porskærvej ind mod en række ejendomme.
Områderne er planlagt separatkloakeret, men selvom
der skal etableres nye kloakledninger i området, vil
disse ikke kunne håndtere fremtidige ekstremhændelser,
medmindre de bliver voldsomt store. I forbindelse med
separatkloakeringen vil der formentlig også være behov
for at lave regnvandsbassiner.
Klimaindsatser
Også i dette område bør det undersøges, om der kan
arbejdes med andre løsningsmuligheder end traditionel
afledning i store regnvandsledninger.
Skanderborg Kommune har igangsat midtbyplanlægningen for Bytorvet og byens park, Bytoften. I byparken
forventes der bl.a. at skulle laves en skaterbane og andre
rekreative anlæg.
[skitse for midtbyprojektet]

Samtidig med realiseringen af midtbyprojektet forventes der at skulle gennemføres separatkloakering af et
område på ca. fire hektar. Mulighederne for at integrere
regnvandsbassiner i de rekreative områder og anvende
nogle af de rekreative anlæg til at tilbageholde regnvand ved ekstreme regnvejrshændelser bør undersøges
nærmere.
Fra Porskjærvej kan der måske skabes vandkorridorer på
terræn til Bytoften, og i den vestlige del Røddikvej forventes der at kunne etableres en vandkorridor på terræn
til Præstedam, hvor konsekvenserne af oversvømmelser
er mindre end i boligområderne. Også i dette område vil
klimaindsatsen kunne koordineres med separatkloakering af et mindre område.
For at sikre nødvendige afledningsmuligheder ved
voldsomme regnvejrshændelser vil det formentlig være
nødvendigt at udvide kapaciteten af afløbet fra Præstedam. Det vil betyde, at en del af det rørlagte vandløb bør
overvejes åbnet gennem den grønne kile, der munder
ud i det ubebyggede område øst for Søringen, inden det
løber under vejen til Sømosen.
Figur 10. Klimaindsatser i Galten syd/midt. Bytoften,
hvor der bl.a. forventes at skulle laves en skaterpark og
et regnvandsbassin, bliver et centralt element i klimaindsatserne i Galten. Der kan skabes en række vandkorridorer (blå pile) til parken og skaterbanen, som måske
kan indgå med dobbeltfunktioner og oversvømmes ved
store regnhændelser. I den sydlige del forventes der at

skulle laves en række vandkorridorer til Præstedammen
og afløbet herfra mod nordvest kan måske åbnes.
Klimatilpasningsplanen ændrer rammebestemmelserne
for det nye boligområde øst for Søringen, så det sikres,
at der reserveres arealer til klimatilpasning. I forbindelse med lokalplanlægningen for området, bør de dele
af området, som er særlige oversvømmelsestruet, altså
friholdes for bebyggelse og i stedet integreres i klimaløsningen.
Ved at gennemføre disse tiltag forventes det, at konsekvenserne ved voldsom regnhændelse vil blive væsentligt mindre både i det berørte område, og i de områder,
som ligger nedstrøms i kloaksystemet, bl.a. på Toftevej
og Røddikvej.

Yderligere undersøgelser
Før der kan igangsættes en klimatilpasning i området,
skal der laves yderligere undersøgelser:
•
Muligheder for udvidelse af kapaciteten/genåbning vandløbet fra Præstedammen undersøges
•
Muligheder for etablering af vandkorridorer
på terræn undersøges
•
Muligheder for integration af klimaløsninger i
midtbyprojektet undersøges
•
Muligheden for at afsætte arealer til bassiner
og klimaløsning i nyt byområde ved Søringen undersøges
•
Ansøgning om medfinansiering udarbejdes

Forventet økonomi, finansiering og tidsplan
Realiseringen af skaterbanen, midtbyprojektet og de
rekreative områder i Bytoften forventes gennemført i
2015. For at skabe synergi mellem dette midtbyprojekt
og klimatilpasningen bør tiltagene koordineres og gennemføres samtidigt.
Separatkloakeringerne af ca. fire hektar omkring Porskjærvej og etablering af regnvandsbassin er tiltag, som
forsyningen på normal vis vil gennemføre. Udførelsen
af midtbyprojektet og skaterbanen er projekter, som
kommunen udfører på sædvanlig vis. De egentlige klimapasningstiltag, hvor der skabes vandkorridorer både
mod Bytoften og Præstedammen samt muligheden for at
håndtere store regnmængder på disse arealer, forventes
at kunne gennemføres som medfinansieringsprojekter.

Område Mulige indsatser Økonomi.
Mio. kr. Finansiering
Udførelsesperiode
					2014
2015
2016
2017
2018
Senere
Porskjærvej
Seniorboligforeningen ved Porskjær
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OVERSIGT OVER INDSATSER

