
Efter indsættelse, 

højreklik på billedet 

og placér det bagerst. Fremtidens klimasikring
– udfordringer, eksempler og nye rammer

Kåre Svarre Jakobsen

Foto: Tegnestuen Jens V. Nielsen
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De 3 V’er – varmere, vådere, vildere…
- global opvarmning
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http://www.youtube.com/watch?v=gqBCzWTs3r4
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Forventede klimaændringer
Ændret nedbør og temperatur

Danmark frem til 2050

• Temperaturstigning med 1,2 grader i 
gennemsnit

• Årsmiddelnedbør stiger med 7%

• Øget intensitet

Danmark frem til 2100 (større usikkerhed)

• Temperaturstigning på 2,9 grader i gennemsnit.

• Årsmiddelnedbøren stiger med 14 %

• Øget intensitet
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Lokalt virksomhedseksempel
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Det tidligere Holmgaards Glasværk udsættes den 31. juli 2013 på 1½ time

for 45 mm nedbør. Tanke til olieudskiller oversvømmes og 2000 liter olie

løber ud i den fredede Holmegaards mose.  

Indsatser for at imødegå lignende hændelser:

Revideret miljøgodkendelse

Risikokortlægning

Beredskab
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Oversvømmelse i forbindelse med tøbrud i oplands til Storeåen den 16. 
januar 2011. Vandet samles i åen fra oplandet. Konsekvens er at 
vandstanden i Storeåen stiger med 2,5 meter over normal vandstand og 
oversvømmer dele af den å nære del af Holstebro bykerne.

Indsatser for at imødegå lignende hændelser:

- Risikokortlægning

- Udpegning af indsatsområder

- Imødegå gentagelser (opmagasinering i 

0plandet til Storeåen, og eller udvidelse af 

gennemstrømning  langs storeåen i 

Holstebro midtby) 

- Beredskab

http://www.youtube.com/watch?v=_0pru97j8N0
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Havstigning på mellem 0,2-1,4 meter

Vindstuvning (øges)

Tidevandsstigning (uændret)

Bølgehøjde (øges)

Landhævning/sænkning (uændret)

Forventede klimaændringer frem mod 2100
Havstigning
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Klimatilpasning
– Forebyggelse frem for oversvømmelse

Regeringen vil

Etablere en Task Force for klimatilpasning, 
der skal udarbejde en handlingsplan for 
klimatilpasning samt sikre hurtig 
implementering af EU’s 
oversvømmelsesdirektiv.

Sikre at alle kommuner laver en 
handlingsplan for klimatilpasning indenfor 
max 2 år.

Modernisere vandløbs- og 
vandforsyningslovene.

Undersøge om vandselskaberne har 
tilstrækkeligt gode muligheder for at 
finansiere klimatilpasning og om behovet for 
klimatilpasning i form af andre tiltag end 
kloakering gør det hensigtsmæssigt at 
justere arbejdsfordelingen mellem 
kommuner, vandselskaber og myndigheder i 
øvrigt.
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Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 
klimatilpasningsplaner, der indeholder en kortlægning 
af risikoen for oversvømmelse, og som skaber overblik 
og prioriterer indsatsen.

Klimatilpasningsplanerne indarbejdes direkte i eller 
som et tillæg til kommuneplanerne.

Staten understøtter kommunernes arbejde med 
klimatilpasningsplaner ved at stille data og kort til 
rådighed for kommunernes risikokortlægning og ved at 
gennemføre de nødvendige ændringer af 
regelgrundlaget.

Kommunale klimatilpasningsplaner 
- Det står i økonomiaftalen
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3: 

Priori-
tering

4: 

Kom-
mune-

plan

Faserne fra kortlægning 
via prioritering til kommuneplan

SIDE 9

Oversvømmelses- og værdikort sammenfattes i et risikokort, 
som prioriteres i de risikoområder, der skal indgå i 
kommuneplanen

SIDE 9

1: 

Oversvømmelses-
kort

1: 

Værdikort

2: 

Risiko-
kort
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Ny lovgivning

1. Klimalokalplaner foråret 2012

2. Præcisering vedr. miljø- og servicemål

3. Lånebekendtgørelse

4. Takster 

5. Risikokortlægning (spildevand)  

6. Fingerplan 2013
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Rundspørge af Dansk Miljøteknologi: 
”Alle kommuner med en enkelt 
undtagelse bekræfter, at man 
forventer at overholde tidsfristen…”

Rejseholdet har afholdt 60 1:1 møder 
med kommuner/forsyninger samt 
deltaget på seminarer, workcamps, 
konferencer mv. 

Hovedparten af landets kommuner 
har besluttet at lave 
kommuneplantillæg

Status for klimatilpasningsplanerne
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Hvordan kommer vi fra plan til handling?

1. Fra kommuneplan til sektorplan

a. Spildevandsplan, beredskabsplan, klimalokalplan mv.

2. Udnyt nye finansieringsmuligheder (og gamle…)

3. Ny viden og erfaringsudveksling

a. Netværk, best practice, teknologifane mv. 

4. Søg synergien (klimatilpasning med merværdi)

5. ”Elefanten skal spises i flere bidder…” 

6. Aftaler med staten om arealer…

7. Samarbejd med erhvervslivet 

a. forsikringsselskaber, virksomheder, kloakmestre mv.

8. Aktiver borgerne
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Letforståelig info om klimasikring:

• borgernes ansvar

• gratis klimatilpasningstjek

• klimatilpasning fra kælder til kvist

• økonomiske fordele ved klimasikring

• gode råd når skaden er sket

• illustrative videoer

Kampagnemateriale fra Naturstyrelsen 

www.klimatilpas.nu
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Teknologifaneblad på klimatilpasning.dk

Fanebladet skal formidle viden om 
teknologiske løsninger til kommuner, 
forsyninger og virksomheder. 

Samlet overblik over støtteordninger, 
netværk, partnerskaber og relevante 
igangværende og afsluttede projekter.

Et nyt partnerskab skal skabe synergi 
mellem videninstitutioner, virksomheder, 
brancheorganisationer og myndigheder. 

Lancering i løbet af efteråret 2013
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”Vandet på landet”

kilde: Colourbox
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EVA - møde 2013

Haraldsgade 53

2100 København Ø

Tlf: 72 54 30 00

E-mail: nst@nst.dk

www.naturstyrelsen.dk

mailto:nst@nst.dk
http://www.naturstyrelsen.dk/
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Krystalkuglen
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Oversvømmelser i industriområder

Oversvømmelse af landbrugsområder

Varme

Vind
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VANDPLUS v/Real Dania, Lokale- anlægsfonden og Naturstyrelsen

Der er udvalgt 4 kommuner

Viborg, Solrød, Frederiksberg og Gladsaxe. 

Ønsket er at udvikle projekter som kobler store og små investeringer i klimatilpasning 

med tiltag, der skaber plads til fx leg, bevægelse, idræt, kulturelle aktiviteter, uformelle 

møder og anderledes rumlige oplevelser af høj arkitektonisk kvalitet

Midtvejskonference  den 4. september på Taastrup teater.  www.klimatilpasning.dk

www.vandplus.dk

http://www.vandplus.dk/
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Detaljeret kortlægning på vej
- oversvømmelsesdirektivet
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Risikokortlægning

Robust planlægning

Rigelig borgerinddragelse

Rigtigt beredskab
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Kortlægning og analyser

SIDE 21

Statens kort er et screeningsværktøj, som kommunerne kan 
vælge at supplere med mere detaljerede kortlægninger

Kort for havvand

Oversvømmelseskort

Kort for grundvand Kort for vandløb

Kort for nedbør Kort for strømningsveje

Kort for oversvømmelse fra kloakker


