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1.

Indledning

Forskning på klimaområdet viser, at klimaforandringerne sker på baggrund af udledninger af CO2 og andre
drivhusgasser. Disse forandringer vil tage til i styrke i de næste mange år frem i tiden, og konsekvensen
heraf vil være global opvarmning, mere ekstremt vejr og vandstandsstigninger på jorden. Selv med en
reduktion af nuværende udslip af drivhusgasser synes klimaændringerne uundgåelige. Lykkes det at
reducere de globale udslip af drivhusgasser og stabilisere atmosfærens indhold på det nuværende niveau,
vil der over de næste mange år stadig ske en temperaturstigning på grund af de udslip, der allerede er sket.
De globale konsekvenser af klimaforandringerne vil også påvirke Danmark og dermed også Aalborg
Kommune. Det forventes, at Danmark vil opleve længere tørkeperioder, kraftigere og flere
ekstremregnskyl, kraftigere storme og til en vis grad havvandsstigning. Det er velkendt, at der vil ske
forandringer og i hvilken retning de vil gå. Det er også velkendt, at forandringerne bliver så store, at det er
nødvendigt at forholde sig til dem.
Aalborg Kommune udarbejdede i 2012 en klimastrategi, der indeholdt forebyggelse og tilpasning. I 2014
afløste de lovbundne tilpasningsplaner den del af klimastrategien fra 2012, der vedrørte tilpasning. I
Aalborg Kommune er tilpasningsplanerne det seneste materiale, der er udarbejdet i klima-regi.
I 2015 underskrev 195 af verdens lande Parisaftalen og forpligtede sig dermed til at holde den globale
temperaturstigning under 2° C i forhold til det førindustrielle niveau og sigte mod en maksimal
temperaturstigning på 1,5° C.
Realdania tog i 2019 initiativ til DK2020. I DK2020 projektet udarbejder danske kommuner klimaplaner
efter samme internationale standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og
mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, C40’s
internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til
brug i mindre byer og kommuner.
Aalborg Kommune har sammen med i alt 94 kommuner tilsluttet sig DK2020 initiativet. Dette indebærer, at
Aalborg Kommune tager alle udledningskilder i betragtning, sikrer borgernes inddragelse, forudsætter
implementering på tværs af kommunens forvaltningsområder og fokuserer på de relevante trusler i forhold
til klimatilpasningen.
I tillæg hertil skal klimahandlingsplanen vise, hvordan kommunen vil gribe klimatilpasningsarbejdet an, så
potentielle klimaforandringer afbødes.
Klimahandlingsplanen udarbejdes under inddragelse af kommunens borgere og centrale klimaaktører.
Du kan læse mere om DK2020 projektet her: https://realdania.dk/projekter/dk2020
Med forpligtigelsen af DK2020 kræver det, at Aalborg Kommune via CAPF har fokus på en lang række
områder, hvor der skal ske en afdækning af konsekvenserne af klimaændringerne. Afdækningen skal
foretages enten ud fra eksisterende viden og/eller ved dyberegående undersøgelser. Dette skal CAPF som
planlægningsværktøj og ”køremanual” være med til at underbygge.
Aalborg Kommune vil derfor arbejde for, at der i kommunen sker en helhedsorienteret
fremtidsplanlægning der sikrer, at kommunen står rustet til de kommende klimaforandringer.
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1.1 Overordnede problemstillinger
Klimaændringer vil forstærke og give nye udfordringer med hensyn til vandhåndtering. Klimaændringer vil
blandt andet påvirke:
• Havvandstanden og omfang/hyppighed af stormfloder med forhøjet vandstand.
• Vandløbene skal modtage mere nedbør og nedbørsmønstret må forventes at ændre sig med flere
våde perioder, skybrud, tørke mm.
• Grundvandsstanden vil øges og især give udfordringer i lavtliggende byområder og på
landbrugsarealer.
• Afstrømning fra byområder vil øges med flere større regnhændelser. Stigende grundvand
bevirker, at en del regnvand ikke længere kan nedsive i grundvandet, og skal ledes hurtigere til
vandløbene.
• Skybrud/længerevarende regn bevirker, at vand vil samles i lavninger.
• Ricisien for tørke, hedebølge og storm.

1.2 Kortgrundlag og forudsætninger
Der arbejdes efter 2 klimascenarier RCP14.5 og RCP 8.5. RCP 4.5 er et moderat klimascenarie, som viser
ændringer, hvis vi gør en stor indsats for at nedbringe CO2. Scenariet betegnes også som en tilstand i år
2050. RCP 8.5 er et mere ekstremt klimascenarie som viser ændringer hvis ikke CO2 udledningen mindskes.
Scenariet betegnes også som tilstand i år 2100.
For at få dannet et overblik over de væsentligste problemstillinger i Aalborg Kommune har kommunen fået
udarbejdet en række kort og data som viser:
• Oversvømmelser fra hav/fjord: kortene viser, hvor der vil ske oversvømmelser for en 20, 50 og
100-årshændelse. Dette gælder for de nuværende forhold, RCP 4.5 og RCP 8.5.
• Oversvømmelser fra vandløb: For en stor del af vandløbene i Aalborg Kommune er der udarbejdet
oversvømmelseskort. Beregningerne baseres på opmålinger af vandløbene og højdemodellen.
Vandføringer i vandløbene er fundet ud fra målestationer som især beskriver
afstrømningsmønstret fra det åbne land. I vandløbene Romdrup Å, Østre- og Vestre Landgrøft ved
Østerå samt Svanholmgrøften er oversvømmelseskortene beregnet med de bidrag der kommer
fra bymæssig bebyggelse. Beregningerne er for en 5, 10, 20, 50 og 100-årshændelse for
nuværende forhold, RCP 4.5 og RCP 8.5.
• Oversvømmelser i lavninger: Kortene viser hvor vandet vil samle sig/løbe hen ved kraftige
regnhændelser. Kortene anvendes mest i bymæssig bebyggelse.
• Oversvømmelser i byområder: der er lavet beregninger for oplandsbyerne men ikke for Aalborg
og Nørresundby.
• Grundvandsstand: Det terrænnære grundvand er kortlagt for afstanden fra terræn til det
nærmeste grundvandsspejl under en gennemsnitlig vinterhændelse. Kortene er i 10x10 meters
opløsning, som indeholder informationer om afstanden fra terræn til grundvandsspejlet. Data er
beskrevet på baggrund af resultater fra den nationale HIP-kortlægning (Hydrologisk Informationog Prognoseværktøj) udarbejdet af GEUS. Det er valgt at illustrere den forventede
grundvandsstand ved RCP 4.5 i 2050. Grunddata opdeler grundvandsstanden i intervaller, mens
data i forbindelse med formidlingen er omskrevet til kategorierne: Høj sandsynlighed for
grundvandsspejl 0-1 meter under terræn (Rød), Nogen sandsynlighed for grundvandsspejl 1-2

1

RCP er en forkortelse for Representative Concentration Pathways (på danske Repræsentative
Koncentrationsscenarier) som er et udtryk for CO2 koncentration i atmosfæren.
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meter under terræn (Gul) og Lille sandsynlighed for grundvandsspejl > 2 meter under terræn
(Grøn).
• Sandsynlighedskort: Sandsynlighedskortet er en samling af vand på terræn fra hav/fjord,
vandløbene og lavninger.
• Værdi kort: Viser værdier af især huse og anden infrastruktur.
• Risiko kort: Viser, hvor der er sammenfald mellem sandsynlighedskortet og værdikortet.

2.

Vision

Arbejdet med klimatilpasningen har følgende overordnede visioner:
• Håndtering af hele vandets kredsløb, så der tages hensyn til sikring af værdifulde funktioner
• Håndtering af vand skal ske med mest mulig synergi i forhold til natur og rekreation med fokus på
såkaldte naturbaserede løsninger

3.

Temaer og problematikker

I dette afsnit gennemgås de temaer og problematikker, der vedrører klimaudfordringer med vand, storm og
tørke. I forhold til vand er temaet opdelt i følgende geografiske områder: Aalborg/Nørresundby,
oplandsbyer/sommerhusområder, det åbne land og ikke kystnært åbent land. Denne opdeling er foretaget
for at overskueliggøre, at problematikkerne i områderne adskiller sig fra hinanden.

3.1 Byområde Aalborg og Nørresundby
Aalborg og Nørresundby er de mest befolkede og arealmæssigt største byer i Aalborg Kommune, hvorfor
det er hensigtsmæssigt at se på disse særskilt i forhold til oplandsbyerne.

3.1.1 Oversvømmelse fra fjorden
For Nørresundby er det området omkring havnekajen, der er fokus på. Det tyder på, at der på sigt vil være
behov for nye tiltag for at undgå oversvømmelser af havneområderne. Eksempel på potentielle
oversvømmelser langs havnefronten i Nørresundby ses på figur 1.
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Figur 1: Ovenstående kort viser oversvømmelser langs Nørresundby havnefront ved henholdsvis klimascenarie RCP 4.5 T1002 i 2050
(blå) og RCP 8.5 T100 i 2100 (grøn).

For Aalborg by vil området omkring havnen have fokus. Det tyder på, at der på sigt vil være behov for nye
tiltag for at undgå oversvømmelser af havneområderne. Eksempel på potentielle oversvømmelser langs
havnefronten i Aalborg ses på figur 2.

Figur 2: Ovenstående kort viser oversvømmelser langs Aalborg havnefront ved henholdsvis klimascenarie RCP 4.5 T100 i 2050 (blå)
og RCP 8.5 T100 i 2100 (grønt).

2

T100 = 100-årshændelse
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På figur 3 ses eksempel på oversvømmelser fra fjorden for de nuværende forhold og de 2 klimascenarier for
hele havnefronten.

Figur 3: Problematik omkring fjordvandstand for havneområderne i Nørresundby og Aalborg (lyseblå er en 100-årshændelse for år
2020 (den svarer til stormen Bodil), med grøn en 100-årshændelse for RCP 4.5 og med rosa en 100-årshændelse for RCP 8.5).

3.1.2 Oversvømmelse fra Vandløb
Det meste overfladevand fra Nørresundby bliver udledt til Limfjorden, dog afvander den vestlige del af
Nørresundby til Lindholm Å. Udledningerne sker forholdsvist tæt på Limfjorden, hvor vandstanden i åen i
høj grad er styret af fjorden. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for specielle tilpasninger i Lindholm
å.
Aalborg by inklusive Gistrup og Klarup afvander til 3 vandløbsområder:
• Romdrup Å og Landbækken
• Østerå inklusive Østre og Vestre Landgrøfter.
• Svanholmgrøften.
I alle 3 områder er der lavet oversvømmelseskort baseret på dels afstrømninger fra åbent land og dels
bidrag fra kloaksystemerne.
På figur 4 ses eksempel på en vandløbsstrækning i Romdrup Å, hvor der kan forekomme oversvømmelser.
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Figur 4: Oversvømmelse fra vandløb ved nuværende forhold i år 2020 (grøn) og RCP 8.5 T100 i 2100 (lyserød). Havvandstigninger er
ikke medregnet.

Beregningerne viser, at der er betydelige bidrag fra de befæstede områder til vandløbene, og at det kan
give anledning til oversvømmelser af de vandløbsnære arealer. For Svanholmgrøften og Romdrup Å har
fjordvandstanden også betydning for oversvømmelserne. Problematikkerne forstærkes væsentligt af
klimaændringerne og byudviklingen. Risikoen for oversvømmelser giver udfordringer med hensyn til
vandhåndtering i eksisterende områder og nye byudviklingsområder. Der er behov for at se på hvor og
hvordan, der kan udvikles nye byudviklingsområder.
I Romdrup Ådal, Østerå og Svanholmgrøften har klimaændringerne betydning for mulighederne for
byvækst samt oversvømmelse af eksisterende byområder med mindre, der på sigt etableres markante
klimatilpasninger i form af fx regulering af vandløb, tilbageholdelse af vand, diger/pumper, højvandssluse
mm. I de områder, hvor der er risiko for oversvømmelser, er der som udgangspunkt tale om komplekse
forhold, hvor der kan være behov for, at indsatserne i områderne sker i form af vandhåndteringsplaner.
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3.1.3 Oversvømmelse af byområder
Aalborg Kommunes Kommuneplanrevision 2021 indeholder såvel den i 2014 gennemførte risikovurdering
som en ny og opdateret kortlægning af faren for oversvømmelse. Den nye kortlægning er en opkvalificering
i forhold til den tidligere kortlægning af oversvømmelsestruede arealer med ny viden, bedre datagrundlag
og større detaljeringsgrad.
Den nye kortlægning er baseret på oversvømmelser fra havet (havstigninger og stormflod) og ekstremregn
(skybrud). Den konkrete viden for hver af kilderne varierer i kvalitet. Oversvømmelseskortet i
Kommuneplanen for så vidt angår oversvømmelser fra havet og ekstremregn er baseret på DMI’s
Klimaatlas, der indeholder data om forventede fremtidige ændringer i vejrtypernes hyppighed og
voldsomhed i løbet af det 21. århundrede, og disse data, er efterfølgende modelleret i SCALGO Live.
Da SCALGO Live er en "glasplade-model", som ikke tager hensyn til blandt andet nedsivning og lokale
kloakeringsforhold, giver kortlægningen i vid udstrækning udtryk for et "worst case scenarie".
Som det fremgår under afsnittet ”Kortgrundlag og forudsætninger” har Aalborg Kommune i supplement til
det der fremgår af kommuneplanen, fået udarbejdet yderligere kortmateriale, baseret på beregninger, der
imødekommer kravene i DK2020 regi i relation til oversvømmelser.
Aalborg Kommune fik i forbindelse med kravet om Klimatilpasningsplaner i 2014 udført dynamiske
beregninger for alle oplandsbyer, se afsnit ”Oplandsbyer”. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en
dynamisk beregning af kloaksystemerne for Nørresundby og Aalborg, da de tidligere beregninger ikke
omfattede disse 2 byer.
De opdaterede oversvømmelseskort sammenholdes med de skybrudshændelser kommunen har oplevet
siden 1994. På baggrund af dette vurderes der pt. ikke at være behov for en dynamisk modellering af
kloaksystemerne i henholdsvis Nørresundby og Aalborg. I afsnit 3.1.4 kvalificeres det, hvorfor Aalborg
Kommune netop har vurderet dette.
3.1.4 Oversvømmelsesvurderinger baseret på virkelige hændelser
Aalborg Kommune og især Aalborg Forsyning har arbejdet systematisk med følgevirkningerne af skybrud
siden 1994, idet Aalborg Kommune har oplevet særdeles kraftige skybrud i blandt andet 1994, 1996, 2002,
2006 og 2012.
Eksempelvis blev hele Aalborg Kommune i 2002 ramt af to skybrud på samme dag, hvor begge hændelser
havde en gentagelsesperiode på 30 år. Dermed blev hele Aalborg Kommunes kloaksystem reelt stresstestet
i fuldskala hele to gange, hvilket giver betydelig mere kvalitetsdata omkring risiko end tilsvarende
modelsimulationer. Tilsvarende gav to hændelser i august 2006 særdeles nyttig risiko-information for hele
byområdet i Aalborg og Nørresundby. Begge skybrud var 140-års hændelser, men de var meget forskellige,
og derfor var effekten også spredt over flere områder.
Aalborg Forsyning arbejder fortsat målrettet med en systematisk dataopsamling efter nye virkelige
skybrudshændelser. I såvel 2019 som 2021 har Aalborg Forsyning modtaget et væsentligt antal
borgerhenvendelser om kælder- og terrænoversvømmelser efter konstateret ekstremregn i dele af Aalborg
Kommune, og opfølgningen på disse pågår fortsat.
Aalborg Forsyning bidrager endvidere til den fortsatte kortlægning af regnens udvikling som følge af
klimaændringerne gennem 9 SVK3-regnmålere opstillet i Aalborg Kommune samt en lokal vejrradar, der
3

SVK: Spildevandskomiteens regnmålersystem
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indgår i Veva4-samarbejdet. Via vejrradaren er det endvidere en fortsat ambition, at det i højere grad vil
blive muligt at forudse skybrudssituationer.
Aalborg Kommune har på baggrund af de opdaterede oversvømmelseskort udpeget 9 områder, hvor
kortene viser oversvømmelser baseret på de nye RCP-scenarier. Udgangspunktet for de 9 områder er det
laveste scenarie, RCP 4.5 med en gentagelsesperiode på 5 år i år 2050. Hvis der ved dette scenarie
konstateres teoretiske risici for oversvømmelser, vil der følgelig være endnu større risici for
oversvømmelser ved et kraftigere scenarie. Det er Aalborg Kommunes hensigt at sammenholde scenarierne
for disse 9 områder med de konstaterede forhold, der blev observeret i forbindelse med de ovennævnte
skybrud.
Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning anser denne model som værende en meget sikker metode til
kortlægning af de påvirkninger, der må forventes i de kommende år som følge af klimaændringer - specielt
da denne model tager udgangspunkt i de konkrete, skadevoldende hændelser, der konstateres i
virkeligheden.
På figur 5 ses et område i Aalborg, hvor der er vandløb (Østerå og Østre Landgrøft), industri,
kolonihavekvarter og parcelhuse.

Figur 5: Oversvømmet område i Aalborg by (Ålykke, Over Kæret, Ådalsmotorvejen). Rød farve viser de største vanddybder mens den
mørkeblå farve viser de laveste vanddybder. Vanddybderne varierer fra 0,05 – 100 cm (mørkeblå  lyseblå  orange  rød)

I forbindelse med en skybrudshændelse i 2006 blev der observeret oversvømmelser på netop denne
lokalitet, som understøtter det, der vises på kortet (figur 5). Store dele af kolonihave- og industrikvarteret
blev oversvømmet, mens parcelhuskvarteret beliggende mod vest slap fri.

4

Veva: Vejrdata i vandsektoren – Veva er blevet etableret som en forening, hvis formål er at formidle vejrdata til
medlemmerne i en kvalitet og form, som kan skabe et så optimalt grundlag som muligt for medlemmernes kortsigtede
og langsigtede drifts- og investeringsbeslutninger.
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Figur 5 viser et eksempel på, hvor den teoretiske beregning (ikke dynamisk beregning) stemmer overens
med virkeligheden. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet ved andre lokaliteter, da der kan være andre
forhold, der gør, at oversvømmelserne ikke vil finde sted eller vil forekomme ved regnhændelser langt
kraftigere som fx ved RCP 8.5. Der vil derfor være behov for at foretage yderligere analyser med det
datamateriale der på nuværende tidspunkt foreligger og en efterfølgende vurdering af, om der vil være
behov for en dynamisk beregning for Nørresundby og Aalborg. Udgangspunktet er som beskrevet i
ovenstående, at der ikke er behov, men det må det videre analysearbejde vise.
Som tidligere nævnt er Aalborg Kommunes kloaksystem blevet stresstestet i fuldskala via en række
ekstreme regnhændelser gennem de seneste årtier, og det er derfor vurderingen, at virkningen af
fremtidens ekstremregn på byernes systemer, sektorer og sårbare samfundsgrupper i nogen grad er
velkendt for såvel Aalborg Kommune som Aalborg Forsyning.
I tilknytning til alle de oplevede skybrudshændelser har Aalborg Forsyning efterfølgende afdækket
eventuelle optimeringsmuligheder i kloaksystemet på baggrund af blandt andet borgernes observationer
og oplysninger fra skadeservicefirmaer5, og på baggrund af denne kortlægning er det vurderet,
•
•
•
•

om kloakken skal have større kapacitet
om regnvandet skal forsinkes
om regnvandet kan afskæres til et andet kloaksystem med uudnyttet kapacitet, eller
om regnvandet skal håndteres decentralt

Aalborg Forsynings vurderinger er udført under hensyntagen til såvel risikoen for forstærkede effekter som
følge af klimaændringer som spildevandsforsyningsselskabets økonomiske og juridiske rammer, herunder
det i Aalborg Kommune forudsatte serviceniveau6 på 5 år ved separate regnvandssystemer og 10 år ved
fællessystemer.
I det omfang de gennemførte vurderinger har medført behov for dette, er nødvendige tiltag som
udgangspunkt indarbejdet i spildevandsplanen via tillæg til denne eller via en generel revision af planen.
Byggemodninger
Kloaksystemerne i nye byggemodningsområder er i sagens natur ikke blevet stresstestet via de historiske
regnhændelser. I tilknytning til kommende byggemodninger er det derfor af stor betydning, at der i Aalborg
Kommunes Kommuneplanrevision 2021 allerede indgår retningslinjer med fokus på klimatilpasning. Det er
især afgørende, at det med retningslinjerne præciseres, at
• Arealer i oversvømmelsestruede områder fra grundvand, havstigninger, stormflod, vandløb
og/eller skybrud skal friholdes for nye byområder, ny bebyggelse, tekniske anlæg, infrastruktur
eller ændret anvendelse, medmindre der etableres tilstrækkelige afværgeforanstaltninger, samt
• Ved lokalplanlægning for eksisterende og nye byområder skal bygherre udarbejde en
vandhåndteringsredegørelse, der skal beskrive, hvordan hverdagsregn, skybrud og eventuelle
oversvømmelsestrusler håndteres i området.
For at opnå såvel mest miljø for pengene som en optimal tilpasning til klimaændringerne vil Aalborg
Kommune i samarbejde med Aalborg Forsyning overordnet tilstræbe, at der så vidt muligt udføres
5

Grundet GDPR er det ikke længere muligt at indhente forsikringsoplysninger i forbindelse med fx skader forårsaget af
skybrud. Dette forhold vil Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning forholde sig til i det foreliggende analysearbejde.
6
Serviceniveau for kloaksystemet er fastsat ud fra hvor ofte der statistisk set må ske oversvømmelse på terræn som
følge af fyldte kloakledninger.

10

helhedsplanlægning for vandområder, herunder Vandhåndteringsplaner for udvalgte vandløbsoplande.
Med helhedsorienteret planlægning udnyttes de fælles ressourcer bedst muligt.
Eksempler på helhedsorienteret planlægning
Eksempel 1
En helhedsorienteret planlægning findes i Klimapark Sofiendal Enge, hvor de fælles ressourcer er søgt
anvendt bedst muligt, jf. figur 6.

Figur 6: Kortet til venstre viser Klimaparkens placering i Aalborg by. Kortet til højre viser placeringen af selve Klimaparken, der ses i
den vestlige del af området, hvor bassiner og stisystemer fremgår.

Aalborg Kommune arbejder løbende på at give naturen bedre vilkår. Særligt vandløbene kan være
udfordrende ved kraftig byvækst – ikke mindst set i lyset af de klimaudfordringer der ligger forude.
Klimaparken løser byens regnvandsproblemer og samtidig skaber den rekreative områder, som øger
biodiversiteten.
Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning har i fællesskab anlagt en 23 hektar stor klimapark som er
etableret med regnvandsbassiner, nye stier og beplantning, som samtidig giver borgerne et rekreativt
område.
Eksempel 2
Åbningen af Østerå, der på nuværende tidspunkt stadig pågår, og hvor klimarelaterede udfordringer er
inddraget i det samlede projekt. Åbningen af Østerå omfatter også ændringer af de to vandløb Østre- og
Vestre Landgrøft, der løber sammen med Østerå i Aalborg by. I dette projekt er der blandt andet inddraget
regnvandshåndtering. Projektet forventes færdig i 2025. Projektet med åbning af Østerå bidrager til at øge
kapaciteten i Østerå gennem byen. Sikring af Aalborg by mod oversvømmelser fra Østerå kræver yderligere
tiltag, som kan bestå i at tilbageholde vand i Østerådalen ved ekstreme regnhændelser. Der kan også være
tale om at forhøje de diger, der i dag er langs Østerå.
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Eksempel 3
Helhedsplanlægning i Romdrup Ådal. Her løber der vand til vandløbene fra store dele af byområderne: Gug,
Gistrup, Klarup og Aalborg Øst. Der pågår en stor byudvikling i områderne herunder det nye supersygehus.
Byudviklingen giver udfordringer med håndtering af vandet, hvorfor det er vigtigt, at der sker en
helhedsplanlægning af vandhåndteringen. Aalborg Kommune har allerede arbejdet med området i flere år,
og i 2016 blev der lavet en større hydraulisk undersøgelse, som er yderligere udbygget i forbindelse med
DK2020 arbejdet. Der kan peges på en række afhjælpende tiltag, eksempelvis:
•
•
•
•
•

Etablering af flere forsinkelsesbassiner fra kloakudløb
Udvidelse at udløb fra Toppentuebækken
Etablering af større kapacitet i Romdrup Å ved et dobbeltprofil
Diger og pumper langs Romdrup Å
Sluse/pumpe ved udløbet af Romdrup Å i Limfjorden

3.1.5 Oversvømmelser fra grundvand
Grundvandsstanden i Nørresundbyområdet hænger tæt sammen med, hvor store grundvandsindvindinger
der foregår i Nørresundby og nord for Nørresundby. Vandspejlet (grundvandsstanden) i de gamle
kridtgrave stiger og falder i takt med permanente og midlertidige indvindinger af grundvand, herunder
indvindinger til almene vandværker og grundvandssænkninger. Der er lokalt problemer med grundvand,
der stiger op i kældrene i byområder. Omfanget af denne udfordring vil øges med stigende
grundvandsstand i fremtiden. Aalborg Kommune har et pejleprogram, hvor grundvandsstanden løbende
overvåges, og hvor den fremtidige udvikling vil kunne følges, jf. bilag 1. Aalborg Kommunes pejleprogram
indeholder 193 boringer.
Figur 7 viser Aalborg/Nørresundbyområdet og hvor stor sandsynligheden, der er for grundvandsstand tæt
på terræn ved RCP 4.5 i år 2050.

Høj sandsynlighed (GVS mut 0-1)
Nogen sandsynlighed (GVS mut 1-2)
Lille sandsynlighed (GVS mut >2 )
Figur 7: Aalborg/Nørresundbyområdet - sandsynlighed for grundvandsstand tæt på terræn ved RCP 4.5 i år 2050.
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Udfordringen med højtstående grundvand vil alt andet lige være en udfordring i byområder som Aalborg og
Nørresundby pga. den høje befæstelsesgrad og samtidig, at områderne stort set er fuldt udnyttet til
bebyggelse. Hvor der er sammenfald mellem områder med højtstående grundvand, områder med
oversvømmelsesrisiko ved kraftige nedbørshændelser samt oversvømmelser fra vandløb vil der være en
udfordring, der skal løses blandt andet via vandhåndteringsplaner.
Som tidligere nævnt og som det fremgår af bilag 1, har Aalborg Kommune et omfattende pejleprogram,
hvor grundvandsstanden løbende overvåges, og hvor den fremtidige udvikling ville kunne følges.
Pejleprogrammet har primært fokus på drikkevandsindvinding. Hvis det skal bruges i klimasammenhæng,
skal det udbygges med pejlinger i de områder, der ønskes data fra. Kommunen vil fastholde og om
nødvendigt øge overvågningen af udviklingen i grundvandsstanden for på den måde løbende at kunne
vurdere om ændringerne i grundvandsstanden udgør en risiko for påvirkning af væsentlige funktioner.
En øget overvågning af grundvandsstanden skal ske på baggrund af en konkret vurdering af
overvågningsdata samt udpegning af geografiske områder, hvor der er problemer med høj
grundvandsstand. Det skal samtidig giver værdi at øge den eksisterende overvågning.
Der er behov for afklaring af den fremtidige regulering af højtstående grundvand for at kommunerne
endeligt kan fastlægge indsatser. Kommunernes Landsforening (KL) og DANVA7 har foreslået at8:
• Kommunerne får hjemmel til at planlægge indsatser mod højtstående grundvand i byerne og
beskrive dem i spildevandsplanen.
• Vandselskaberne får ny hjemmel til at planlægge og udbyde de tekniske løsninger, der leder
grundvandet væk.
• Kommunalbestyrelsen beslutter fordelingen af udgifterne til indsatserne.

3.2 Oplandsbyer og sommerhusområder
3.2.1 Oversvømmelser fra fjorden
Udsigten til vandstandsstigninger i havet omkring Danmark, vil få konsekvenser for kyststrækningerne i
Aalborg Kommune. Konsekvenserne er oversvømmelse af lavtliggende kystarealer som fx strandenge,
erosion og tilbagetrækning af kysterne, tab af udsatte landbrugsarealer, bygninger, veje og anden
infrastruktur. En betragtelig del af de indre danske farvande er i dag beskyttet af diger. Formålet med
digerne er som regel at undgå, at lavtliggende arealer oversvømmes af havet om vinteren, og dermed gøre
det muligt at dyrke jorden, have beboelse, virksomheder mv.
Det stigende havniveau vil løbende reducere den sikkerhed digerne giver mod oversvømmelse. I takt med
stigningerne vil det på den baggrund være nødvendigt at forhøje digerne. De steder hvor åer løber gennem
digerne vil afvandingssituationen gradvis blive forværret, idet højere vandstand i havet samtidig vil
vanskeliggøre den forventede større afstrømning fra åerne.
Havstigningens betydning for arealanvendelsen langs kysterne bør indgå i den langsigtede planlægning. Det
vil derfor være vigtigt at undersøge nærmere, hvilke områder Aalborg Kommune skal beskytte med
sandfodring eller andre former for kystsikring, kontra hvor det accepteres, at kysten trækker sig tilbage.
På baggrund af det udarbejdede datagrundlag med RCP-scenarierne skal der foretages en mere detaljeret
analyse af oversvømmelsesrisikoen. En af årsagerne til, at det kræver nærmere analyser er, at ikke alle
diger er en del af datagrundlaget hvorfor data kræver en manuel tilretning/vurdering. Analyserne vil for de
7
8

DANVA: Dansk Vand- og Spildevandsforening
Miljøministeriets afrapportering fra fasttrack projektet om højtstående grundvand i byområder, juni 2021.
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kystnære områder omfatte by, landbrug og beskyttet natur herunder habitat. I undersøgelsen skal der ud
over oversvømmelsesrisikoen indgå en konsekvensvurdering af oprettelse/nedlæggelse af pumpedigelag,
højvandslukke i vandløb, behov for grundvandssænkning herunder okkerrensning.
Kystnære arealer, hvor det på lang sigt bliver vanskeligt at opretholde tilstrækkelig afvanding og sikring
mod vandstandsstigning, skal kortlægges og prioriteres med henblik på at fastslå hvilke arealer det
samfundsøkonomisk kan betale sig at sikre. Målet er, at der ikke bindes unødige store værdier i områder
der på sigt må opgives og potentielt kan blive til naturarealer med minimal investering.

Figur 8: Ovenstående to kort viser oversvømmelser med forskellige vanddybder ved RCP 4.5 T100. Kortet til venstre viser Egense mens
kortet til højre viser Valsted. Hvid: 0-10 cm, lyseblå: 10-50 cm, blå: 50-100 cm, mørkeblå: >100 cm.

På figur 8 ses sommerhusområdet Egense (kort til venstre) hvor der fremgår oversvømmelser ved RCP 4.5
T100 scenariet svarende til en vandstandsforøgelse på 160 cm. Sommerhusområdet er omkranset af diger
med en højde på 220 cm og der burde derfor ikke være oversvømmelser i området. Dette viser, at det
udarbejdede datagrundlag for havvandsstigninger skal gennemgås mere detaljeret for at få tilrettet
datagrundlaget og dermed få et mere retvisende billede af, hvilke arealer der oversvømmes langs kysterne.

3.2.2 Oversvømmelser fra byområder
I forbindelse med kravet om udarbejdelse af klimatilpasningsplaner i 2014 blev der foretaget dynamiske
modelberegninger af kloaksystemet for alle oplandsbyer til Aalborg/Nørresundby. Beregningerne, der var
lavet på baggrund af de daværende klimascenarier, viste, hvor der potentielt kunne ske opstuvning til
terræn fra kloakkerne. De lokaliteter, hvor beregningerne viste terrænopstuvninger, blev inddraget i
planlægningen af separatkloakeringen, således at disse kunne opprioriteres frem for andre lokaliteter.
Separatkloakeringen af kommunen er af Aalborg Byråd blevet fremskyndet til at være færdig i 2065 fremfor
det planlagte år 2100. På nuværende tidspunkt har der ikke været behov for at foretage yderligere tiltag i
oplandsbyerne ud over den løbende separatkloakering.
Aalborg Kommune vil på sigt foretage en opsamling af status for separatkloakeringen i disse områder og
sammenholde det med de beregninger, der blev foretaget i 2014 og det nye datamateriale, der er blevet
udarbejdet i forbindelse med DK2020.

3.2.3 Oversvømmelser fra vandløb
Mange af de vandløb, som vil kunne give oversvømmelser ved oplandsbyer, er ikke medtaget i
oversvømmelseskortene for vandløbene. Dette blandt andet af hensyn til afgrænsning af opgavens omfang.
I dette fravalg ligger også en vurdering af, at det ikke vil være bidrag af vand fra det åbne land, som vil
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skabe betydelige oversvømmelser, idet oplandsarealerne er små. At mindre vandløb og grøfter kan give
problemer, skyldes bidragene af vand fra oplandsbyer ved fx skybrud. Der er i 2014 gennemført dynamiske
beregninger i oplandsbyerne, som har givet et billede af denne problematik, jf. afsnit 3.2.2.

3.2.4 Oversvømmelser fra grundvand
Der er lokalt problemer med grundvand, der stiger op i kældrene i byområder. Omfanget af denne
udfordring vil øges med stigende grundvandsstand i fremtiden.
Udfordringen med højtstående grundvand vil alt andet lige være en udfordring i bebyggede områder pga.
den høje befæstelsesgrad. Hvor der er sammenfald mellem områder med højtstående grundvand, områder
med oversvømmelsesrisiko ved kraftige nedbørshændelser samt oversvømmelser fra vandløb vil der være
en samlet udfordring, der skal løses via blandt andet vandhåndteringsplaner.
Området afmærket med rød på figur 9 er sommerhusområdet ved Hals/Hou, hvor der allerede i dag er
udfordringer i forhold til håndtering af overfladevand, da grundvandet generelt set står højt. Det fremgår af
kortet, at store dele af sommerhusområdet også i fremtiden vil være placeret, hvor der er stor eller nogen
sandsynlighed for højtstående grundvand, jf. afsnit 3.2.5 om oversvømmelser af sommerhusområder.

Høj sandsynlighed (GVS mut 0-1)
Nogen sandsynlighed (GVS mut 1-2)
Lille sandsynlighed (GVS mut >2 )
Figur 9: Området afmærket med rødt på kortet er sommerhusområdet ved Hals/Hou, hvor der allerede i dag er udfordringer i
forhold til håndtering af overfladevand, da grundvandet generelt set står høj. Det fremgår af kortet, at store dele af
sommerhusområdet også i fremtiden vil være placeret, hvor der er stor eller nogen sandsynlighed for højtstående grundvand - RCP
4.5 i år 2050.

Generelt er det problematisk at fjerne højtstående grundvand. Der skal udarbejdes en værktøjskasse med
mulige handlinger ved bortledning af højtstående grundvand – fx 3. streng (drænrør). Værktøjskassen skal
kunne anvendes i forbindelse med vejledning af borgerne ved henvendelser om højtstående grundvand.

3.2.5 Oversvømmelser fra sommerhusområder
Sommerhusområdet Hals/Hou med 4.000 sommerhuse blev i perioden 2016-2020 spildevandskloakeret.
Forud for spildevandskloakering var der voksende problemer med stigende grundvandsspejl, hvilket var en
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udfordring for spildevandshåndteringen, da langt de fleste sommerhuse benyttede traditionelle
nedsivningsanlæg med eller uden mile. Derfor besluttede Aalborg Kommune at spildevandskloakere
sommerhusområdet, så spildevandshåndteringen fremadrettet kunne håndteres på forsvarlig vis og være
uafhængig af grundvandsspejlets beliggenhed.
På nuværende tidspunkt pågår der arbejde med spildevandskloakering af sommerhusområderne Skelby,
Skellet og Egense Skanse. I lighed med den tidligere spildvandshåndtering i Hals/Hou med
nedsivningsanlæg er den nuværende spildevandshåndtering i de 3 sommerhusområder ligeledes med
nedsivning. Spildevandskloakeringen af de 3 områder omfatter ca. 1.000 sommerhuse og kloakeringen
forventes færdigt i 2025.

Figur 10: Placering af sommerhusområder der ikke er spildevandskloakeret.

Der findes andre sommerhusområder end ovennævnte. Her kan nævnes Sebbersund, Klitgårds Fiskerleje,
Nørholm, Lundby Krat og Dokkedal. På figur 10 ses områderne i nævnte rækkefølge gående fra vest mod
øst. Aalborg Kommune vil undersøge disse områder nærmere med hensyn til spildevandskloakering i
relation til hav- og grundvandsstigninger.

3.3 Det åbne land
3.3.1 Kystnære arealer
I de kystnære arealer er det hovedsagelig påvirkninger af fjordvandstanden, der har betydning. Vandløbene
og grundvandsstand har kun begrænset betydning.

3.3.2 Landbrug
I de kystnære områder vil grundvandsstanden som udgangspunkt være tæt på terræn både nu og i
fremtiden. Perioden, hvor landbrugsarealer ikke kan dyrkes uden dræning, vil i fremtiden sandsynligvis
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forlænges – altså perioder med grundvand beliggende lige under eller over terræn. Landbrugsarealer, der
ikke tidligere har oplevet grundvand over terræn, kan opleve perioder, hvor markerne ikke kan dyrkes eller
hvor afgrøder på allerede tilsåede arealer ødelægges.
Figur 11 illustrerer grundvandsstanden i år 2050 ved RCP 4.5, og viser, at grundvandsstanden i kystnære
områder, stort set over hele Aalborg Kommune, står mellem 0-1 meter under terræn, hvilket allerede er
tilfældet mange steder i dag.

Høj sandsynlighed (GVS mut 0-1)
Nogen sandsynlighed (GVS mut 1-2)
Lille sandsynlighed (GVS mut >2 )
Figur 11: Grundvandsstanden i de kystnære områder står mellem 0-1 meter under terræn i år 2050 (RCP 4.5).

I nogle kystnære landbrugsområder er der etableret pumpedigelag. Pumperne styrer grundvandsstanden i
de dyrkede arealer, og digerne beskytter mod oversvømmelser fra vandløb og kystområder. I takt med
klimaændringer kan der på sigt blive tale om at forhøje digerne, hvis arealerne forsat skal dyrkes, eller der
kan på lang sigt blive tale om at udfase landbrugsdriften.
Når arealer i de nedre dele af vandløbene inden udløb i fjorden dyrkes, kan der i fremtiden blive behov for
at der etableres pumpedigeanlæg, hvis der fortsat skal dyrkes. Der gøres opmærksom på, at det ikke alene
er oversvømmelser af arealer, der har betydning for dyrkningsmuligheden, men i høj grad muligheden for
dræning. Forhøjet grundvandsstand vil forstærke problemstillingen.
Diger ud mod kystområder vil i højere grad blive udsat for erosion, hvorfor der kan blive behov for større
kystsikringer.
De klimatiltag, der løbende vil blive behov for, skal, i henhold til gældende lovgivning, ske i privat eller
digelags regi.
Figur 12 viser eksempel på en ådal, hvor behovet for diger og pumper vil blive mere aktuel. Eksemplet er fra
Lindenborg Ådal.
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Figur 12: Kort viser oversvømmelser fra fjord i Lindenborg Ådal for en 100-årshændelse under de nuværende forhold (år 2020) (blå),
år 2050 (grøn), år 2100 (rosa).

Figur 13 viser eksempel på pumpedigelag som bliver oversvømmet.

Figur 13: Eksempel på oversvømmelse af pumpedigelag fra fjorden. Til vestre 100-års hændelser under nuværende forhold (år 2020)
og år 2050. Til højre 100-årshændelse for RCP 8.5 i år 2100, hvor digets kote bliver overskredet.

Figur 14 viser forventede stormflodshændelser for de enkelte scenarier.
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Gentagelsesperiode
20- års hændelse
50- års hændelse
100- års hændelse

År 2020 (nuværende)
131 cm
137 cm
141 cm

RCP 4.5 År 2050
150 cm
156 cm
160 cm

RCP 8.5 ÅR 2100
180 cm
186 cm
190 cm

Figur 14: Stormflodshændelser langs Aalborg Kommunes kyst, som benyttes i kortlægningen.

3.3.3 Natur
Havvandsstigninger og stormfloder vil have store negative konsekvenser for den kystnære natur langs
kommunens kyster. Foreløbige analyser9 estimerer, at op mod 70 % af den fjordnære naturtype strandeng,
vil være forsvundet i år 2120, og op mod 90 % af den i Danmark sjældne naturtype rigkær, vil blive
oversvømmet. For at sikre den mest værdifulde natur er der derfor behov for at udarbejde en strategi og
indsatsplanlægning, der prioriterer og kommer med forslag til sikring af disse områder. De bedste løsninger
vil i mange tilfælde være naturbaserede løsninger, hvor der sikres arealer i baglandet, og hvor naturen kan
vandre op i takt med at vandet stiger.
I de kystnære områder vil grundvandsstanden som udgangspunkt være tæt på terræn både nu og i
fremtiden. Perioden, hvor naturområder præges af grundvand tæt på terræn eller over terræn, vil i
fremtiden sandsynligvis forlænges. Naturområder der ikke tidligere har oplevet grundvand over terræn kan
opleve perioder, hvor dette er en realitet. Figur 11 illustrerer grundvandsstanden i år 2050 ved RCP 4.5, og
viser, at grundvandsstanden i kystnære områder stort set over hele Aalborg Kommune står mellem 0-1
meter under terræn. Forlængelsen af perioden med grundvand over terræn i naturområder, hvor dette
ikke tidligere har været aktuelt, kan betyde at naturværdien forringes/naturtypen med tiden ændres. Som
følge af den forventede negative påvirkning af natur er der behov for at udarbejde strategi og indsatsplan
for, hvordan vi sikrer de mest værdifulde naturområder langs kysterne.

3.4 Ikke kystnært åbent land
Ikke kystnært åbent land omfatter den resterende del af det åbne land. Her er det især vandløbene som
klimaændringerne har betydning for. Stigende grundvandsstand har også betydning for
dyrkningsmulighederne.

3.4.1 Vandløb – Ikke kystnært åbent land
Der er foretaget hydrauliske beregninger af oversvømmelser fra vandløb. Oversvømmelseskortene giver
kun et vejledende billede af situationen for det enkelte vandløb. Der kan forekomme oversvømmelser selv
om det ikke fremgår af kortene. Dette skyldes flere faktorer:
• Større afstrømninger hvor grødevækst ikke er medtaget.
• Mere lokal nedbør end målestationen viser.
• Højere fjordvandstand samtidig med større regnhændelser end forudsat i beregningerne.
Det er ikke kun oversvømmelser fra vandløb, der skaber problemer. Den generelle vandstand i vandløbene
kan også have betydning for fx naturområder og dyrkning af landbrugsarealer.
Vandløb er et komplekst område at arbejde med, hvor der er hensyn til afvanding, oversvømmelser mm.
Reguleringer og vedligeholdelse af vandløb sker gennem Vandløbsloven under hensyntagen til anden
planlægning herunder beskyttede naturarealer, vandløbsmålsætninger mm. Området har stor politisk

9

Udarbejdet af COWI A/S
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bevågenhed, da vandløbenes afvandingsevne påvirker, hvilke arealer man kan dyrke og hvilke afgrøder man
kan forvente at dyrke på de enkelte arealer.
En generel problemstilling med vandløbene i lavbundsområder er, at de stort set alle sammen enten
indeholder kulstofjorder (tørvejorde) eller har indeholdt tørvejorde. Derved har stort set alle arealer i
lavbund været udsat for sætninger, og de steder hvor jorden stadig indeholder kulstoffer vil sætningerne
fortsætte. Sætninger giver øget risiko for oversvømmelser og med klimaændringer vil dette forstærkes.
Når tørvejorde drænes og dyrkes, tilføres ilt (O) til jorden, som går i forbindelse med kulstoffet(C) og
danner CO2 som er en gasart, der fordamper. Øget CO2 udledning er det styrende element i
klimaforandringerne. Ved fordampning af kulstof fjernes en del af jorden, hvilket medfører, at den sætter
sig. Over tid betyder det, at markarealer i lavbundsområder bliver vandmættede og vandlidende, da
afstanden til grundvandsspejlet følgelig bliver mindre.
Det er en politisk beslutning om, og hvem, der skal lave tilpasninger i vandløbene. Dels er der hensyntagen
til anden planlægning og dels er der et økonomisk aspekt i forhold til hvem, der skal finansiere
tilpasningerne i vandløbene. I statens vandplanlægning tages der ikke højde for klimaforandringer, og
staten har ikke afsat penge til at foretage klimatiltag. Jf. Vandløbsloven skal kommunerne vedligeholde
vandløbene, som styres gennem vandløbsregulativerne. Her beskrives fx hvornår og hvordan, der skal
skæres grøde i sommerhalvåret, og hvornår der er aflejringer i vandløbene, som skal opgraves.
Udgangspunktet for vandløbsregulativerne er de reguleringer af vandløb, der er vedtaget. En regulering
angiver vandløbets forløb (der er som regel tale om tidligere udretninger af vandløb), vandløbets bundkote,
vandløbsbredden og anlæg. Jf. Vandløbsloven er det dem, der har nytte af en regulering, som skal rejse en
reguleringssag og afholde udgifterne hertil. Det er vandløbsmyndigheden, som skal godkende en
regulering, hvor der også tages højde for forhold til anden planlægning. Fx kan en regulering ikke
godkendes, hvis den ikke er forenelig med vandløbets målsætning, eller reguleringen vil påvirke beskyttede
naturområder, som er afhængig af fugtige forhold.
På figur 15 ses et eksempel på oversvømmelse fra vandløb.
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Figur 15: Ovenstående kort viser oversvømmelser fra Lindenborg Å med forskellige vanddybder ved RCP 4.5 T100. Hvid: 0-10 cm,
lyseblå: 10-50 cm, blå: 50-100 cm, mørkeblå: >100 cm.

Det er ikke kun oversvømmelser fra vandløb, der bør fokuseres på i klimasammenhæng, også afstanden til
grundvand har betydning for dyrkningsforholdene. Nettonedbøren vil også blive større, hvilket vil give i
størrelsesordenen 20% mere nedbør for RCP 4.5 og 40 % mere for RCP 8.5. Dette forhold vil bevirke, at
Aalborg Kommune og resten af landet vil skulle forholde sig til håndteringen af dette.
Der kan pt. peges på følgende afhjælpende foranstaltninger:
• Regulering af vandløb, herunder fladere brinker, dobbeltprofiler mm.
• Etablere flere pumpedigelag (gerne med minivådområder som også giver gevinst for kvælstof og
dermed mindre risiko for iltsvind i kystvande).
• Udtagning af dyrkning til i stedet at lave CO2 lavbundsprojekter, vådområder, naturområder mm.
• Omlægning af arealer til fx græs, der ikke er så sårbar overfor oversvømmelser, dræningsdybde
mm.
Vandløbsområdet generelt udpeges derfor som indsatsområde.

3.4.2 Grundvandsforhold - Ikke kystnært åbent land
Der vil ligeledes være områder, der ikke er placeret kystnært, hvor grundvandsstanden er at finde tæt på
terræn eller over terræn. Disse geografiske områder kan blive større i fremtiden og perioden, hvor
grundvandsstanden påvirker/hindrer aktiviteten på overfladen, kan blive forlænget. Figur 16 viser, at der
findes store geografiske områder, der ikke er placeret kystnært, hvor der er stor eller nogen sandsynlighed
for grundvand tæt på terræn i år 2050.
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Høj sandsynlighed (GVS mut 0-1)
Nogen sandsynlighed (GVS mut 1-2)
Lille sandsynlighed (GVS mut >2 )
Figur 16: Kortet viser, at der findes store geografiske områder, der ikke er placeret kystnært, hvor der er stor eller nogen
sandsynlighed for grundvand tæt på terræn i år 2050.

3.5 Tørke og hedebølge
Hedebølge er en sammenhængende periode med usædvanlig varme sommerdage. Meteorologisk er
hedebølge i Danmark defineret som en periode på mindst tre sammenhængende dage, hvor gennemsnittet
af de højeste temperaturer overstiger 28 °C. I takt med den globale opvarmning stiger antallet af varme
dage og dermed længden og hyppigheden af hedebølger. De meget varme døgn bliver samtidig mere
ekstreme10.
Tørke er en længerevarende periode med usædvanlig lidt nedbør og mangel på vand som følge heraf. Her
er tale om midlertidig vandmangel. Fremtiden vil byde på mere udbredt tørke i Danmark og længere tørre
perioder om sommeren.

3.5.1 Risiko ved tørke og hedebølge
Ved tørke og hedebølge er der større risiko for naturbrande, hvilket betyder, at der skal bruges mere vand
til brandslukning. Disse naturbrande vil ofte være sammenfaldende med perioder, hvor vandforsyningerne
oplever større efterspørgsel på vand og dermed kan have udfordringer med at levere tilstrækkeligt
drikkevand til deres kunder. Der bør være fokus på, at disse brande så vidt muligt kan slukkes med vand,
der ikke har drikkevandskvalitet.
Vandværkerne vil i perioder med tørke/hedebølge kunne opleve en større efterspørgsel på vand. Dette kan
være sammenfaldende med, at der er behov for øget markvanding for at sikre høstudbyttet på
landbrugsarealer. Den øgede indvinding til markvanding kan få negative konsekvenser for mængden af rent
drikkevand på sigt, og påvirke naturområder reguleret af blandt andet Naturbeskyttelsesloven. Hvis
indvindingen til markvanding og vandforsyning foregår fra samme grundvandsmagasin, kan det give
udfordringer med levering af tilstrækkeligt vand. I behandlingen af tilladelser til indvinding af grundvand
der ikke kræver drikkevandskvalitet tages der allerede i dag højde for, at disse ikke påvirker, eksisterende
grundvandsindvindinger med drikkevandskvalitet, natur og vandløb.
10 KL, Tre Temanotater om Klimaændringer Hedebølge, Tørke, Vind / Storm, 24. marts 2022
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En anden risiko ved flere varme dage er sundhedsrisikoen for mennesker ved overophedning. I Danmark
har vi ikke hidtil været plaget af større problemer i den anledning, men med øget hyppighed af hedebølger
og dermed flere meget varme dage, skal risikoen tages i betragtning, selvom vores bebyggelse generelt er
velisoleret, hvilket bidrager til at holde varmen ude.
En bymæssig hede-ø (Urban Heat Island) er et byområde/storbyområde, som er markant varmere end de
omgivende landområder på grund af menneskelige aktiviteter. Den opstår, hvor byen har erstattet naturen
med tæt koncentration af bygninger, befæstelser og andre overflader, som opsamler og opbevarer varme.
Afledt varme fra menneskers energiforbrug bidrager også. Effekten forårsager, med relation til hedebølger,
sygdom og død i storbyer i dag. Temperaturforskellen mellem byen og det omgivende land er især stor om
natten, hvilket kan forhindre folk i byen i at få den nødvendige hvile og søvn. Fænomenet er dog nok
primært relevant for byer, som er noget større end Aalborg.
I planlægning af byudvikling skal der under alle omstændigheder opmærksomhed på at skabe
modstandsdygtighed i form af afkølingsmuligheder i byen. Det kan ske ved at sikre grønne områder og
vand, der kan medvirke til afkøling. Tilstedeværelse af træer er meget vigtigt her, men grønne tage og lyse
overflader kan også bidrage til at forebygge overophedning.

3.6 Storm
Storm, erosion/oversvømmelser ved kysten samt fare for stormfald skal risikovurderes i sammenhæng. Der
er en forventning om, at den globale opvarmning vil medføre en stigende vindstyrke, men de
fremskrivninger, der er gennemført på nationalbasis, viser ingen tydelige ændringer. 9
I arbejdet med byudvikling og byomdannelse skal der fokus på resiliens i forhold til storm og vind. Det kan
fx skabes ved at sikre beplantning, som kan nedbringe vindhastigheden ved bebyggelser og dermed
forebygge stormskader. Tilsvarende skal der arbejdes med bygningers ’ruhed’ i forbindelse med højt og tæt
byggeri for at undgå turbulens, som kan opstå også ved langt lavere vindhastigheder.

4. Værdi- og risikokortlægning
Aalborg Kommune har fået udarbejdet en risikokortlægning, som sammenholder sandsynligheden for
oversvømmelse med værdikort. Risikokortet er en visuel geografisk vurdering af sandsynligheden for
oversvømmelse ift. de værdier, der går tabt. Oversvømmelseskort/sandsynlighedskortet er en kombineret
oversvømmelseskortlægning, hvor sandsynligheden for oversvømmelse fra henholdsvis nedbør, vandløb og
havvand kombineres i en samlet kortlægning. Kortlægningen indeholder informationer om
oversvømmelsesudsatte områder og hyppigheden, hvormed en oversvømmelse i et givent område kan
forventes.
Til værdikortlægningen er anvendt beregningsværktøjet PLASK, der indeholder nationale
standardskadeværdier for bygninger, infrastruktur, tekniske anlæg med flere, hvor arealerne er tilskrevet
en værdi pr. m2. Der skal gennemføres en detailanalyse af værdikortlægningen, hvor Aalborg Kommune
fastlægger lokale værdier på de enkelte kategorier efter en nærmere fastlagt prioritering og herefter
tilpasser værdikortlægningen og risikokortlægningen.
Nedenstående figur 17 er et eksempel på sandsynlighedskort, værdikortlægningen ud fra nationale
standardskadesværdier og risikokortet i det samme område.
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Figur 17: Her ses NAU (Ny Aalborg Universitetshospital) med sandsynlighed (venstre), værdi (midt) og risiko (højre).

Værdikortet som fremgår i midten af figur 17 er baseret på BBR. Eftersom det nye sygehus ikke er
opdateret i BBR, vil værdisættelsen fremgå som laveste værdi selvom den burde ligge i samme kategori
som ”Institutioner og offentlig service”. Jf. datagrundlaget er værdifastsættelsen for sygehuset sat til 0-100
kr./m2 men burde være 6.285 kr./m2. Det betyder at der er et behov for en systematisk gennemgang af
værdikortet for uensstemmelser mellem BBR og de faktuelle forhold. Hvis disse ikke stemmer overens, vil
risikokortet være fejlbehæftet og udarbejdelse af egentlige klimahandlinger på den baggrund være
uhensigtsmæssige.

5.

Klimamål og indsatser

Aalborg Kommune har på baggrund af de temaer og problematikker, der er blevet belyst i analysen af
datamaterialet, udvalgt en række indsatser, som der vil blive arbejdet videre med. Nogle af indsatserne er
af mere generel karakter og gælder hele eller store dele af kommunen og andre er mere geografisk
afgrænsede. Det er i det videre arbejde med indsatserne, at der træffes beslutninger om, hvorvidt det skal
føre til fysiske/planlægningsmæssige handlinger og hvornår.
Der er lagt en tidsplan for, hvornår de enkelte indsatser planlægges udført, ud fra følgende tidsinddeling: på
kortsigt (år 2025), på mellemlang sigt (år 2030) og på langsigt (år 2050). I det følgende er klimamålene og
de tilhørende indsatser opstillet på skemaform. Det fremgår ligeledes af skemaet, hvilken forvaltning, der
er hovedansvarlig for den konkrete indsats. I enkelte tilfælde er der tale om et delt ansvar mellem to
forvaltninger.
Derudover er der gennemført en overordnet vurdering af, hvilke grupper af aktører, der bør inddrages i
arbejdet med klimamålet og den/de tilhørende indsatser. Eksterne aktører, deres lokale viden samt ønsker
til valg af virkemidler, skal i videst muligt omfang inddrages så tidligt i processen som muligt.

5.1

Inddragelse af eksterne parter og borgerinddragelse

For at sikre inddragelse af eksterne aktører og deres interesse i Aalborg Kommunes fremtidige
klimaarbejde, skal der være mulighed for at drøfte klimarelaterede problemstillinger. Det vil delvist ske via
den nyetablerede Klimaalliance, hvor der vil blive indgået konkrete klimapartnerskabsaftaler med de
enkelte aktører. Samtidigt vil muligheden for etablering af et klimaråd blive undersøgt, hvis formål vil være
at rådgive kommunen på klimaområdet, indenfor både klimatilpasning og klimaforebyggelse. Klimarådet
kan blandt andet bestå af repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, Landboforeninger,
industrien, andre berørte myndigheder og aktører.
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Med vedtagelsen af klimaplanen (DK2020), vil der i de kommende år, være ekstra fokus på borgernes rolle i
implementeringen af klimamål og grøn omstilling i Aalborg Kommune. Og den stigende interesse for
klimaindsatsen i befolkningen, kombineret med de ambitiøse klimamål i klimaplanen, gør det nødvendigt
med en grundig borgerinddragelse. Fremadrettet vil borgerinddragelsen vedrørende den samlede
klimaplan (tilpasning og forebyggelse) følges ad. Borgerinddragelsen vil blive gennemført via høringer,
møder, events mv., hvor borgerne vil få mulighed for at blive hørt og inddraget i udmøntningen af
klimaplanen.
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5.2 Opsamling - Klimamål og indsatser
Klimamål
Indsatser/handlinger
Klimaråd
Fokus på borgernes rolle i
implementeringen af
klimamål i Aalborg
Kommune.

For at sikre inddragelse af eksterne aktører og
deres interesse i Aalborg Kommunes
fremtidige klimaarbejde, skal der skabes rum
for at drøfte klimarelaterede
problemstillinger.

Håndtering af højtstående grundvand i byområder
Fjernelse af højtstående
Udpege områder, hvor højtstående
grundvand i områder, hvor
grundvand i fremtiden kan forstyrre vigtige
det skaber problemer for
funktioner. Der skal tages højde for at
vigtige funktioner.
komplekse og variable lokale forhold kan
påvirke vurderingen af om området i
fremtiden kan få problemer med højtstående
grundvand.
Udarbejd en værktøjskasse med mulige
handlinger ved bortledning af højtstående
grundvand – fx 3. streng (drænrør).
Værktøjskassen skal kunne anvendes i
forbindelse med vejledning af borgerne ved
henvendelser omkring højtstående
grundvand.
Udpege og kortlægge aktørerne samt deres
rolle i de udpegede problemområder
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Tidsplan

Hovedansvar Aktører

Kort sigt

Klima og Miljø
By og Land

Aalborg Kommune
Virksomheder
Borgere
Andre eksterne aktører

Mellemlang sigt

Klima og Miljø

Aalborg Kommune
Aalborg Forsyning

Mellemlang sigt

Klima og Miljø

Aalborg Kommune
Aalborg Forsyning

Mellemlang sigt

Klima og Miljø

Aalborg Kommune
Aalborg Forsyning
Virksomheder

Det skal sikres, at der i
forbindelse med udpegning
af nye byudviklingsområder
allerede i
udpegningsprocessen tages
stilling til, om området både
nu og i fremtiden er i risiko
for høj grundvandsstand.
Rette vand til rette formål.

herunder afklaring af
finansieringsmuligheder.11
Der skal opstilles kriterier for eventuelt afslag
på byudvikling.

Kort sigt

Klima og Miljø
By og Land

Der skal udarbejdes en værktøjskasse med
mulige afværgeforanstaltninger, herunder
fordele og ulemper ved de enkelte
afværgeforanstaltninger under lokale forhold.

Kort sigt

Klima og Miljø
By og Land

Aalborg Kommune

Undersøgelse af om vandet fra fx permanente
grundvandssænkninger medvidere kan
anvendes til andre formål, herunder forsyning
af virksomheder med procesvand, vand til
toiletskyl, brandslukning og lignende.

Kort sigt

Klima og Miljø

Aalborg Kommune
Aalborg Forsyning
Virksomheder
Borgere
Andre eksterne aktører

Kort,
mellemlang og
langsigt

Klima og Miljø

Aalborg Kommune
Aalborg Forsyning

Kort sigt,
mellemlang sigt

Klima og Miljø

Aalborg Kommune
Aalborg Forsyning

Overvågning af grundvandsstanden
Fastholdelse og løbende
Løbende vurderer behovet for udvidelse af
vurdering af behovet for
det eksisterende pejleprogram - set fra en
udvidelse af overvågning af
klimarelateret vinkel.
grundvandsstanden.
Oversvømmelser i byområder
Aalborg Kommune vil på sigt Målet er nærmere kortlægning og analyser og
foretage en opsamling af
herefter vil konkrete tiltag udpeges.
status for
separatkloakeringen i
oplandsbyerne, og
sammenholde det med de
beregninger, der blev
foretaget i 2014 og det nye
datamateriale, der er blevet
udarbejdet i forbindelse
med DK2020.
11

Borgere
Andre eksterne aktører
Aalborg Kommune

Udpegning af aktører og finansiering i forbindelse med fjernelse af højtstående grundvand er under afklaring på landsplan.
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Aalborg Kommune vil
sammenholde eksisterende
viden med
oversvømmelsesberegninger
for Aalborg og Nørresundby.

På baggrund af analysen skal det vurderes om
der er behov for dynamiske beregninger for
kloaksystemerne og i forlængelse her af
vurdering af mulige tiltag.

Beskyttelse af havneområder fra oversvømmelser fra fjorden
For Aalborg og Nørresundby I vurderingen af udviklingen af vandstanden i
skal udviklingen af
fjorden skal der tages højde for
vandstanden i fjorden følges stormflodshændelser samt hvilket
og der skal vurderes på
serviceniveau der ønskes. (Om eller hvor ofte
behovet for nye tiltag for at det kan accepteres, at der sker
undgå oversvømmelser.
oversvømmelser)
Påvirkning af kystnære områder
Udpege områder, hvor der
Gennemfør en analyse af eksisterende data
bliver behov for øget
for udpegning af områder, hvor der
kystsikring, områder hvor
gennemføres yderligere undersøgelser.
der skal etableres ny
Medtag den forøgede risiko for erosion ved
kystsikring eller hvor der
kysterne.
skal etableres
Undersøg hvilke funktioner der kan blive
naturbaserede løsninger,
berørt at oversvømmelser fra fjorden
tilbagetrækningsstrategier
Igangsæt analyse af påvirkningen af natur og
eller lignende.
landbrug, samt udarbejde strategi og
indsatskatalog for sikring af det mest
værdifulde natur og landbrugsland.
Langsigtet
På baggrund af dataanalyserne udarbejdes en
klimatilpasningsplanlægning langsigtet klimatilpasningsplanlægning, så der
og kystzoneplan som sikrer
i risikoområder med bebyggelse, infrastruktur,
rammerne for kommunal
natur og landbrug af høj værdi gennemføres
planlægning på lang sigt
planlægning, så disse værdier sikres på lang
frem mod 2100.
sigt.
Analyse af om de
I takt med klimaforandringerne med stigende
eksisterende diger med
havvandstand og storme inklusive risiko for
klimaforandringerne skal
stormflod, skal det vurderes om eksisterende
forhøjes, eller om der skal
diger skal forhøjes for at beskytte de
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Kort sigt,
mellemlang sigt

Klima og Miljø

Aalborg Kommune
Aalborg Forsyning

Mellemlang sigt

By og Land

Aalborg Kommune

Mellemlang sigt

By og Land

Aalborg Kommune
Virksomheder
Borgere
Andre eksterne aktører

Mellemlang sigt

By og Land

Aalborg Kommune
Virksomheder
Borgere
Andre eksterne aktører

Kort sigt

By og Land

Aalborg Kommune
Borgere

Mellemlang sigt

By og Land

Aalborg Kommune
Virksomheder
Borgere
Andre eksterne aktører

arbejdes med
eksisterende funktioner, der kan blive
tilbagetrækningsstrategier
påvirket af eventuelle oversvømmelser, eller
eller lignende.
om der skal findes andre løsninger.
Når arealer i de nedre dele
Områder, hvor der kan blive behov for
af vandløbene inden udløb i etablering af pumpedigeanlæg skal udpeges.
fjorden dyrkes, kan der i
fremtiden blive behov for at
der etableres
Udpege og kortlægge aktørerne samt deres
pumpedigeanlæg, hvis der
rolle i de udpegede områder herunder
forsat skal dyrkes, arbejde
afklaring af finansieringsmuligheder.
med naturbaserede
løsninger eller
tilbagetrækningsstrategier.
Vandhåndtering i sommerhusområder
Vandhåndtering i
Vurdering af behovet for
sommerhusområder.
spildevandskloakering i relation til hav- og
grundvandsstigninger i de viste områder på
figur 10.
Oversvømmelser fra vandløb
Gennemføre en samlet
vurdering af risiko for
oversvømmelser fra vandløb
i det åbneland.

Mellemlang sigt

By og Land

Aalborg Kommune
Virksomheder
Borgere
Andre eksterne aktører
Aalborg Kommune
Virksomheder
Borgere
Andre eksterne aktører

Mellemlang sigt

By og Land

Mellemlang sigt

Klima og Miljø
By og Land

Aalborg Kommune
Aalborg Forsyning
Virksomheder
Borgere
Andre eksterne aktører

Analyse af eksisterende oversvømmelsesdata
lokalt og opsætning af kriterier for udpegning
af områder med risiko for oversvømmelse fra
vandløb.
Udpege områder med risiko for
oversvømmelse fra vandløb på baggrund af
opstillede kriterier.
Udarbejde vandhåndteringsplaner i de
nyudpegede problemområder med risiko for
oversvømmelser fra vandløb.

Kortsigt

By og Land

Aalborg Kommune

Mellemlang sigt

By og Land

Aalborg Kommune

Mellemlang sigt

By og Land

Kortlægge behovet for indsatser/handlinger i
de udpegede problemområder med risiko for
oversvømmelse fra vandløb herunder
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Mellemlang sigt

By og Land

Aalborg Kommune
Aalborg Forsyning
Virksomheder
Borgere
Andre eksterne aktører
Aalborg Kommune
Aalborg Forsyning
Virksomheder

udarbejdelse af en værktøjskasse med mulige
handlinger/afhjælpende foranstaltninger ved
oversvømmelser.
Udpege og kortlægge aktørerne samt deres
rolle i de udpegede områder herunder
afklaring af finansieringsmuligheder.

Udarbejde
vandhåndteringsplaner for
allerede udpegede
problemområder.

Tørke, hedebølge, storm
Tilladelser til indvinding af
grundvand.

Borgere
Andre eksterne aktører
Mellemlang sigt

By og Land

Udarbejde vandhåndteringsplan for Romdrup
Ådal (inklusive Landbækken).

Kortsigt

By og Land

Udarbejde vandhåndteringsplan for Østerå
inklusive Østre og Vestre Landgrøft
(beskyttelse af Aalborg by).

Kortsigt

By og Land

Udarbejde vandhåndteringsplan i Aalborg
Vest og City syd (inklusive Svanholmgrøften
mm).

Kortsigt

By og Land

Udpege og kortlægge aktørerne samt deres
rolle i de udpegede områder, herunder
afklaring af finansieringsmuligheder.

Mellemlang sigt

By og Land

I forbindelse med tilladelser til indvinding af
grundvand skal der tages højde for påvirkning
af nærliggende grundvandsindvindinger der
kræver drikkevandskvalitet, samt
påvirkningen på natur og vandløb. Behovet
for at sikre disse interesser vil øges med
længere tørkeperioder.
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Kortsigt,
mellemlang sigt

Klima og Miljø
By og Land

Aalborg Kommune
Aalborg Forsyning
Virksomheder
Borgere
Andre eksterne aktører
Aalborg Kommune
Aalborg Forsyning
Virksomheder
Borgere
Andre eksterne aktører
Aalborg Kommune
Aalborg Forsyning
Virksomheder
Borgere
Andre eksterne aktører
Aalborg Kommune
Aalborg Forsyning
Virksomheder
Borgere
Andre eksterne aktører
Aalborg Kommune
Virksomheder
Borgere
Andre eksterne aktører
Aalborg Kommune
Aalborg Forsyning
Virksomheder
Borgere
Andre eksterne aktører

De almene vandværker bør
udarbejde en
beredskabsplan for perioder
med tørke/hedebølge.

Modstandsdygtig
byudvikling i form af at sikre
afkølingsmuligheder via fx
træer, grønne tage, vand og
lyse overflader i byen. Der
skal også fokus på at
forebygge stormskader,
blandt andet med
beplantning.
Følge udviklingen i vidensog erfaringsgrundlaget
indenfor tørke, hedebølge
og storm.

Værdi- og risikokortlægning
Detailanalyse og tilpasning
af værdikortlægningen samt
opdatering af
risikokortlægning.

Det skal være et mål i Aalborg Kommunes
Mellemlang sigt
Vandforsyningsplan, at de almene vandværker
skal udarbejde en beredskabsplan for
tørke/hedebølge, herunder vandværkets
sårbarhed i forhold til tørke. I Aalborg
Kommune i dag er der allerede vandværker,
der i sommerperioden har restriktioner i
forhold til havevanding og lignende.
Aalborg Kommune har i sin planlægning fokus Kort og
på modstandsdygtig byudvikling blandt andet mellemlang sigt
i form af at sikre flere træer i byen.

Klima og Miljø

Aalborg Kommune
Aalborg Forsyning
Virksomheder
Andre eksterne aktører

By og Land

Aalborg Kommune

Aalborg Kommune følger med i udviklingen i
Mellemlang sigt
videns- og erfaringsgrundlaget inden for
storm, tørke og hedebølge med henblik på at
igangsætte indsatser inden for
klimatilpasningsområdet, hvis de på sigt udgør
en større risiko.

By og Land

Aalborg Kommune

Der skal gennemføres en detailanalyse af
værdikortlægningen, hvor Aalborg Kommune
fastlægger lokale værdier på de enkelte
funktioner efter en nærmere fastlagt
prioritering. Værdikortlægningen tilpasses.
Risikokortlægningen skal opdateres på
baggrund den opdaterede værdikortlægning.

Kortsigt

By og Land

Aalborg Kommune

Kortsigt

By og Land

Aalborg Kommune
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Bilag 1 - Aalborg Kommune
pejler grundvandsspejlets
beliggenhed og udvikling
Hvad er Aalborg Kommunes pejleprogram?
Aalborg Kommune har siden 1942 fulgt grundvandsspejlets beliggenhed ved at pejle i ca. 185
boringer. At pejle betyder at måle, hvor dybt overfladen af grundvandet – grundvandsspejlet – ligger under terrænets overflade. Aalborg Kommune
har pejletidsserier på op til 74 år.
Grundvandsstanden varierer naturligt henover
året med maksimum omkring april og minimum
omkring oktober. Lokalt kan grundvandsstanden
dog ændre sig betydeligt som følge af oppumpning af grundvand til f.eks. markvanding eller klimabetingede variationer, herunder kraftige eller
længerevarende nedbørshændelser.
Aalborg Kommune følger udviklingen i grundvandsspejlet ved op til 6 årlige pejlinger i hver af
de ca. 185 boringer.
Aalborg VAND A/S udfører alle pejlingerne manuelt i boringerne. Der anvendes ikke loggere til registrering af vandstanden i boringerne.

ved at anvende et potentialekort, der viser niveauet for grundvandsstanden.
Potentialekortet anvendes ved myndighedsbehandling i en lang række sager, som eksempelvis
ansøgninger om tilladelse til vandindvinding, jordvarmeanlæg, nedsivningsanlæg, grundvandssænkninger og ved fastlæggelse af indvindingsoplande til vandværker. Viden om grundvandsstandens beliggenhed er også væsentlig i forbindelse
med planlægning og projektering.
Udsnit af grundvandspotentialekort for Aalborg Kommune.
De røde kurver angiver hvor mange
meter over havets overflade grundvandsspejlet står.
De blå pile viser, i hvilke retninger
grundvandet strømmer.

Hvor er pejleboringerne placeret?
Aalborg Kommune har i dag et eksisterende net af
pejleboringer dækkende primært den gamle del af
Aalborg Kommune, se kort 1. For at opretholde
samt løbende forbedre det eksisterende potentialekort er det nødvendigt med pejleboringer spredt
ud over hele kommunen. Der arbejdes løbende på
at udvide pejlenettet til at dække hele Aalborg
Kommune.
Aalborg Kommune er derfor interesseret i at anvende ubenyttede boringer som pejleboring for
fortsat at udbygge pejlenettet til at dække hele
kommunen. Når en ejer ønsker at sløjfe en boring
etableret med fore-/filterrør skal det anmeldes til
Aalborg Kommune mindst 14 dage før arbejdets
udførelse. Ved anmeldelse af sløjfning af sådanne
boringer overvejer Aalborg Kommune om boringen evt. kan indgå i Aalborg Kommune pejleprogram.

Vi måler – eller pejler – dybden til grundvandsspejlet i en boring med et specielt målebånd. Båndets ene ende er forsynet med en føler, der bipper, når den rammer
vandspejlet. Illustration: Grundfos.

Hvad bruger vi pejledataene til?
Kendskab til med hvilken hastighed, og i hvilken
retning grundvandet strømmer, er et nødvendigt
grundlag for sagsbehandling af sager, der vedrører grundvandsressourcen. Dette kendskab opnås
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Kriterier for anvendelse af en boring som
pejleboring?
Alle pejleboringer, som indgår i pejlenettet vurderes og kvalitetssættes efter det kvalitetsætningssystem, som er opstillet og anbefalet af GEUS i
GEO-Vejledning 4, Potentialekortlægning. I dette
system skal boringerne tildeles en kvalitetssætningsklasse fra A til E. I forhold til Kvalitetssætningssystemet anvendes i pejlenettet kun boringer
af klasse A, B og C. Endvidere skal alle pejleboringerne have præcisionsindmålt pejlepunkt og
koordinatsæt. Når en boring udvælges til pejleboring i et bestemt område vurderes det ud fra filterinterval og jordart for filtersætningen, om disse repræsenterer det primære indvindingsmagasin i
området eller til et andet anvendelsesformål. Der

udvælges primært boringer til pejling, som repræsenterer det primære grundvandsmagasin, men
derudover pejles også i boringer, der ikke repræsenterer det primære grundvandsmagasin, men er
interessante i anden sammenhæng. For eksempel
i forbindelse med grundvandssænkning i bynære
områder (Aalborg centrum, Nørresundby og
Nibe).
Fra pejleboringerne indvindes der ikke grundvand
til almene og ikke almene vandværker. Fra nogle
pejleboringer indvindes der vand til enkeltvandforsyninger som forsyner op til to hustande, det vil
sige, at der fra pejleboringen kan forgå en begrænset vandindvinding.

Når vi måler i en drikkevandsboring, desinficerer vi båndet med
klor, så der ikke er nogen risiko
for, at vi forurener boringen.

Hvordan får du adgang til pejledataene
Alle pejledata, Aalborg Kommune måler, indberettes til Jupiter-databasen og kan findes på
www.GEUS.dk.
Hvis du ønsker at undersøge, om der er en pejleboring i nærheden af en specifik adresse, kan du
zoome ind på kortet på hjemmesiden https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Aalborg&Page=ByLandskabsforvaltningen&MapCenter=556035.4148789777;6323552.92784653&MapLevel=9.571797668764533&ThemeLinks=946214&ThemeTreeLink=8384&ThemesPanel=hide&Workspace=0&ShowOverview=0&Background=4991&BackgroundsPanel=hide&WestPanel=hide&Client=Auto og finde DGU nr. på de nær-

meste pejleboringer. Herefter kan du søge boringerne frem i Jupiter på www.GEUS.dk og finde de
konkrete pejledata for boringen.
Eksempel på, hvordan grundvandsspejlet har ændret sig i en boring i perioden
1984-2002. Skalaen til venstre angiver meter over havets overflade.

En måling tager fem minutter at
udføre.

Alle målinger i pejleprogrammet
foretages af rutinerede medarbejdere.

Aalborg Kommune pejler kun i boringer hvor de
arbejdsmiljømæssige forhold er sikret.
Kort 1. Kortet viser Aalborg Kommunes ca. 150 pejleboringer og omfatter de boringer, som anvendes til pejling pr. august 2020. Gå ind på :
https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Aalborg&Page=ByLandskabsforvaltningen&MapCenter=556035.4148789777;6323552.92784653&MapLevel=9.571797668764533&ThemeLinks=946214&ThemeTreeLink=8384&ThemesPanel=hide&Workspace=0&ShowOverview=0&Background=4991&BackgroundsPanel=hide&WestPanel=hide&Client=Auto for at se pejleboringernes DGU. nr. og find derefter pejledata på www.GEUS.dk.

Sidst revideret 19-08-2020

Bilag 2 - Datagrundlag for vandløb
Der er foretaget hydrauliske beregninger for oversvømmelser fra vandløb. Det har ikke været muligt at få
alle vandløb med i beregningerne, dette blandt anden af hensyn til afgrænsning af opgavens omfang, men
alle de største og væsentligste vandløb er medtaget. Der er regnet på opmålte vandløb som er
sammenholdt med højdemodellen. Følgende beregningsforudsætninger er valgt:
• Vandføringsstatistikker er taget fra de nærmeste målestationer i det givende vandområde.
• Der regnes på en vintersituation.
• Fjordvandstanden er sat til normal havvandstand, jf. nedenstående tabel.
Scenarie
Nuværende (2020)
RCP 4.5 (2050)
RCP 8.5 (2100)

Limfjord Østlig
0 cm
22 cm
44 cm

Kattegat Nordlig
0 cm
19 cm
49 cm

Figur 1: Randbetingelser til vandløbsmodellens udløb i fjord og hav

Oversvømmelseskortene giver kun et vejledende billede af situationen for det enkelte vandløb. Der kan
forekomme oversvømmelser selv om det ikke fremgår af kortene. Dette skyldes flere faktorer:
• Større afstrømninger hvor grødevækst ikke er medtaget.
• Mere lokal nedbør end målestationen viser.
• Højere fjordvandstand ved de større regnhændelser end forudsat i beregningerne.
Det er ikke kun oversvømmelser fra vandløb der skaber problemer. Den generelle vandstand i vandløbene
kan også have betydning for dyrkning af landbrugsarealer og fx naturområder. I de enkelte klimascenarier
regnes med klimafaktorer for mere nedbør. Klimafaktorerne fremgår af nedenstående skemaer:
Gentagelsesperiode
5-års hændelse
10-års hændelse
20-års hændelse
50-års hændelse
100-års hændelse

RCP 4.5 år 2050
1,19
1,22
1,23
1,25
1,27

RCP 8.5 år 2100
1,35
1,38
1,42
1,44
1,47

Figur 2: Klimafaktorer, som benyttes for nedbør i Aalborg Kommune

Gentagelsesperiode
5-års hændelse
10-års hændelse
20-års hændelse
50-års hændelse
100-års hændelse

År 2020 (nuværende)
32,1 mm
38,3 mm
45,4 mm
55,9 mm
65,1 mm

RCP 4.5 år 2050
38,3 mm
46,6 mm
56,0 mm
69,9 mm
82,4 mm

RCP 8.5 år 2100
43,4 mm
52,8 mm
64,3 mm
80,5 mm
95,4 mm

Figur 3: Nedbørsmængder over en 4 timers hændelse ved de forskellige beregningsscenarier

