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1 FORORD 

Ishøj Forsyning og Ishøj Kommune gør en stor indsats med henblik på at reducere 
udslippet af drivhusgasser, og dermed bidrag til den globale forebyggelse af klima-
ændringer. Ud over dette ønsker Ishøj Forsyning også at sikre sig mod følgerne af 
klimaændringerne. Ishøj Kommunes er som kystkommune særligt sårbar over for føl-
gerne af højvande i Køge Bugt og mere nedbør, som samlet set vil kunne medføre 
hyppigere oversvømmelser og forringelse af livskvaliteten i kommunen. Hele vand-
kredsløbet er derfor vigtigt når kommunens klimatilpasning skal planlægges og udfø-
res. 
 
Der er påviseligt allerede sket ændringer af det danske klima, og strukturerne i de 
danske byer skal tilpasses stigende vandstand i havet og ændrede nedbørsmønstre. 
Der er derfor behov for gradvist at tilpasse, ikke kun afløbssystemer, men også vand-
løb, veje, diger og arealanvendelsen generelt til det fremtidige klima. 
 
Ishøj Forsyning bærer en del af ansvaret for at beskytte kommunens borgere, virk-
somheder og samfundsværdier mod de skader og omkostninger, som kan følge af 
overbelastninger af afløbssystemerne i kommunen.  

Der har de sidste 10 år været en stigning i antallet af såkaldte ekstremnedbørshæn-
delser. Flere gange har Ishøj Kommune, blandt andet i 2007, 2009 og 2011 oplevet 
oversvømmelser både fra afløbssystemerne, åerne og søerne i området. Flere tiltag 
er gjort for at forbedre disse forhold herunder nyt klimatilpasset afløbssystem for 
strandområdet, oprensning af regnvandsbassiner og projekterne for forbedring af af-
strømningsforholdene i St. Vejle å, men der skal gøres meget mere de kommende år.  

Særligt kloakområdet er kendetegnet ved at have en lang investeringshorisont. Dette 
betyder, at en del af de strategiske og planmæssige beslutninger, der tages i dag, vil 
have effekt de næste 50-100 år. Der foreligger derfor et ønske fra Ishøj Forsyning om 
at supplere den normale renoveringsindsats med en systematisk klimatilpasningsind-
sats med baggrund i en klimatilpasningsplan for dermed gradvist at fremtidssikre af-
løbssystemerne og forebygge oversvømmelser frem for at rydde op.  
 
Klimatilpasningsplanen har stor berøringsflade med kommunens forvaltninger og pla-
ner herunder blandt andet kommuneplan, spildevandsplan, vandplanerne og kommu-
nens øvrige klimatiltag. Derfor ønsker Ishøj Forsyning at indgå i tæt samarbejde med 
kommunen for at sikre bæredygtig og tværfagligt funderede klimatilpasningsløsnin-
ger. 
 

 

 

Bestyrelsesformand,  
Seyit Ahmet Özkan 
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2 RESUME 

Klimaændringerne vil medføre stigende vandstande i havet, øget nedbørsmængder 
og hyppigere ekstremnedbørshændelser. Ishøj Kommune er som lavtliggende kyst-
kommune særlig følsom for disse ændringer i vandkredsløbet, og Ishøj Forsyning 
bærer ansvaret for at sikre, at borgerne i Ishøj Kommune også i fremtiden vil have et 
velfungerende kloaksystem.  

Dette indebærer, at kloaksystemerne i kommunen gradvist skal klimatilpasses til det 
fremtidige klima. Kloaksystemer er ud over at være noget af samfundets dyreste in-
frastruktur, kendetegnet ved at have en lang levetid og dermed investeringshorisont. 
Kloakker, der etableres og renoveres i dag, skal holde i 50-100 år. Med konventionel-
le systemer bortledes regnvand hurtigt og sikkert op til en vis grænse, hvor systemer-
nes kapacitet er opbrugt. Klimatilpasning af disse systemer vil blandt andet medføre 
etablering af større rør og regnvandsbassiner for at opretholde samme funktion som i 
dag.  

Ishøj Forsyning har en vision om at klimatilpasse afløbssystemerne, baseret på nye-
ste viden og teknologi, ved at tilbageholde, forsinke og styre regnvandet frem for ale-
ne at opgradere kapaciteten af kommunens afløbssystemer (frem for kun at lægge 
større rør). Dette indebærer muligheder for at integrere vand som et rekreativt ele-
ment i by- og parkmiljøer og derved tage højde for klimaændringerne allerede på 
planlægningsstadiet af nye byområder og ved renovering samt genplanlægning af 
eksisterende områder. 

Klimatilpasningsplanen har til formål at skabe overblik og systematisere klimatilpas-
ningsindsatsen ved at kortlægge og prioritere risikoområder, identificere rammerne og 
effektive klimatilpasningstiltag. Tiltagene og prioriteringen af risikoområder integreres 
i Ishøj Forsynings normale drift og fornyelsesplanlægning, samt tilpasses til fremad-
rettet at indgå i tættere samarbejde med Ishøj Kommune og nabokommuner om tvær-
faglig og helhedsorienteret klimatilpasning.  

Nærværende klimatilpasningsplan bygges på den tidligere Ishøj Forsynings klimatil-
pasningsplan fra 2011, samt på vejledning fra Naturstyrelsen om bearbejdelse af kli-
matilpasningsplaner og klimalokalplaner. Med henblik på at kortlægge risiko områder 
i Ishøj Kommune er der udført detaljerede beregninger for vandkredsløbet, og implicit 
ændringerne i vandkredsløbet, som følge af klimaændringerne. Indeholdt i kortlæg-
ningen er vandstand i Køge Bugt, følsomhed ved ekstremnedbør, grundvandsstig-
ning, øget afstrømning i vandløbene og kapacitet i regnvandssystemerne.  

Ydermere er der på baggrund af detaljerede sandsynlighedskort eller oversvømmel-
seskort fra regnvand og havvand, udført en værdi- og risikokortlægning baseret på 
beregning af risikoen ved anvendelsen af data for skadesomkostninger for ramte 
elementer i kommunen, herunder veje, huse, naturområder, kulturarv mm. Nærvæ-
rende klimatilpasningsplan giver således et samlet risikobillede af kommunens klima-
udfordringer ved at korlægge potentielle skadesomkostninger (værdikortlægning) 
med sandsynligheden for og skadesomfanget af oversvømmelser (oversvømmelses-
kortlægning). 
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Risikokortet dannes ved at gange sandsynligheden for oversvømmelsen med den po-
tentielle skadesomkostning for de udvalgte landskabselementer. Risikokortet er såle-
des et udtryk af de samlede forventede årlige skadesomkostninger (Expected Anual 
Damage, EAD), fordelt på kloakoplande fra spildevandsplanen. 
 
Nærværende klimatilpasningsplan tager også hensyn til bygninger, som er særligt 
problematiske at få oversvømmet (hot spots). Disse hot spots er udvalgt på baggrund 
af forsikringsskaderne ved skybruddet i 2011, og ud fra en forsikringsmæssig vinkel, 
har størst interesse i at der bliver gjort en forebyggende indsats.  
 
Summen af kortlægningen fra 2011 og nærværende kortlægning udgør et overordnet 
billede af sårbare områder og giver dermed en indikation om potentielt skadesomfang 
i tilfælde af ekstrem nedbør, stormflod og påvirkning af øget grundvandsstand. 

På baggrund af kortlægningen er Ishøj Forsynings klimatilpasningsindsats prioriteret 
efter risikoen for forventede årlige skadesomkostninger som følge af skadesvoldende 
oversvømmelser. De højest prioriterede oplande er: 

1. Gildbrovej, CPH West 
2. Strandgårdsparken 
3. Strandområdet 

 

Prioriteringen vil indgå i Ishøj Forsynings Handlingsplan for fornyelse af kloaksyste-
met. Hvert område bør inden der udarbejdes en fornyelsesplan for området gennem-
gå detaljeret modellering for at identificere de teknisk og økonomisk mest fordelagtige 
klimatilpasningsløsninger, som derefter indarbejdes i fornyelsesplanen for oplandet. 

Mulighederne for anvendelse af fx LAR1 elementer, krav til belægningsprocent eller 
ønsket om etableringen af flere regnvandsbassiner og vand i byen er betinget af et 
godt tværfagligt arbejde mellem Forsyningen og kommunen. Ishøj Forsyning invitere-
de kommunens forvaltninger til en tværfaglig workshop i august 2010 for at udbrede 
kendskabet til klimatilpasningsplanen, samt identificere problemstillinger, der med 
fordel kan løses i fællesskab.   

Resultatet blev sammenfattet i den tidligere klimatilpasningsplan, hvor en række fæl-
les udfordringer blev identificeret og rangeret efter risiko for skader og påvirkning af 
forsyningen og kommunen. Ved samme lejlighed blev der identificeret løsningsmulig-
heder, som også blev rangeret efter effekt. En række af de drøftede udfordringer er 
ens for byplanlægning, miljøforvaltningen og Ishøj Forsyning, og tilsvarende er der 
sammenfaldende muligheder for at imødekomme effekten af klimaændringerne. Dette 
fordrer et fremtidigt styrket samarbejde mellem Ishøj Kommune og Ishøj Forsyning. 

                                                
1 LAR står for Lokal Afledning/håndtering af Regnvand og det er en faglig betegnelse for flere forskellige 
måder at håndtere regnvand på lokalt i et område. Hvilket betyder at regnvandet forsinkes, tilbagehol-
des, nedsives, fordamper og i vid udstrækning holdes synlig på overfladen i stedet for straks at lede 
regnvandet ned under jorden og væk i en traditionel rørløsning. 
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De senere års hyppigere kraftige nedbørshændelser har medført, at klimatilpasnings-
arbejdet allerede er godt i gang. Bilag 4 af nærværende klimatilpasningsplan indehol-
der beskrivelsen af en række områder hvor klimatilpasningsarbejde er i fuld gang. I 
Strandområdet, som var prioritet 1 i planen fra 2011 og som er prioritet 3 i nærvæ-
rende plan, er etablering af et nyt klimatilpasset regnvandssystem i gang. Hele områ-
det forventes færdigt i 2017. Ligeledes er der ved ombygning af Stationsforpladsen 
blevet klimatilpasset i form af krav til forsinkelse, etablering af grønne tage og klima-
tilpasning af afløbsledningerne.  

For området med prioritet 14, Bredekærs Vænge, er der foretaget detaljerede over-
svømmelsesmodelberegninger, Mike FLOOD, for at identificere oversvømmelsesud-
bredelsen ved forskellige nedbørshændelser og afprøve effekten af forskellige LAR 
løsninger som grønne tage og nedsivning på egen grund. Der kører løbende et måle-
program for at kortlægge indsivning og fejltilslutninger i spildevandssystemet. Ishøj 
Forsyning deltager aktivt i samarbejdet med de øvrige oplandskommuner til St. Vejle 
Å om klimatilpasning og implementering af vandplaner. 

Med klimatilpasningsplanen har Ishøj Forsyning en køreplan for systematisk at klima-
tilpasse afløbssystemerne i kommunen og planen kan danne ramme om det tværfag-
lige samarbejde der kan åbne for anvendelse af mere bæredygtige teknologier som 
implementering af LAR elementer, forsinkelse af regnvand i form af integrering af 
vand i byen og øvrige innovative og multifunktionelle løsninger på klimaudfordringer-
ne.   
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3 BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER 

Udsigten til ændrede nedbørsmønstre og stigende vandstande har sammen med de 
seneste 10 års oversvømmelseshændelser i Danmark påvist behovet for at kortlægge 
oversvømmelsesrisici og tage aktivt stilling til forebyggelse af oversvømmelser gen-
nem klimatilpasning. 
 
I 2012 præsenterede den danske regering sin ”Handlingsplan for klimasikring af 
Danmark”. Heri er der beskrevet en række initiativer hvis formål er at skabe en ram-
me for klimatilpasning. Som følge af regerings handlingsplan, har KL og regeringen 
forhandlet en økonomiaftale der indebærer blandt andet, at investeringerne i klimatil-
pasning af spildevandsområdet løftes med 2,5 mia. kr. i 2013. 
 
Kommunerne skal i denne forbindelse udarbejde klimatilpasningsplaner, der indehol-
der en kortlægning af risikoen for oversvømmelse samt en prioritering over indsatser-
ne. Med ændring af planloven fra 1. juni 2012 har regeringen desuden gjort det muligt 
for kommunerne at inddrage klimatilpasning direkte i lokalplanlægning, enten ved at 
indarbejde klimatilpasningsplanen direkte i kommuneplanen, eller som et tillæg. 
 
Miljøministeriet – Naturstyrelsen (NST) har efterfølgende bearbejdet en vejledning til 
bearbejdelse af klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledningen giver et 
overblik over, hvordan arbejdet med en klimatilpasningsplan kan tilrettelægges og 
gennemføres. Nærværende klimatilpasningsplan bygges på mange elementer fra 
denne vejledning, samt elementer fra den tidligere Ishøj Forsynings klimatilpasnings-
plan dateret 31. marts 2011. 
 

3.1 Klimaudfordringer 

3.1.1 Status for viden om globale klimaforandringer 

Klimaet ændrer sig, og fremtidige menneskeskabte klimaændringer kan ikke undgås, 
selv hvis det hurtigt skulle lykkes at stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgasser. 
Den nationale klimatilpasningsstrategi fra 2008 bygges på tre klimascenarier; to af 
dem (A2 og B2) baseret på IPCCs rapport fra 2007, og scenarie EU2C: 
 
Scenarie A2: Moderat vækst, moderat teknologisk udvikling og fortsat høj befolkningstilvækst.  

Scenarie B2: Som A2, men med lavere global integration.  

Scenarie EU2C: EU's målsætning om, at den globale temperaturstigning ikke overstiger 2°C.  

De beregnede globale klimaændringer forventes at medføre en temperaturstigning på 
2,4 - 3,4 °C og en global vandstandsstigning i verdenshavene på 0,43 – 1,05 m.  

Nyeste offentliggjorte rapporter tyder dog på at udviklingen går hurtigere end antaget i 
IPCCs scenarier fra 2007. I den forbindelse viser nyeste beregninger med klimamo-
dellerne, at den resulterende vandstandsstigning i verdenshavene er på 0,65 - 1,3m.  
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Manglen på forpligtende globale aftale for nedbringelse af drivhusgasudslippet med-
fører, at IPCCs scenarie A2 vurderes at være det mest realistiske scenarium af de 
opstillede. Ikke desto mindre er det siden 2010 anbefalet i Danmark, at anvende kli-
mascenariet A1B (et middelscenarie) for perioden frem mod 2050, da der kun er min-
dre forskelle mellem de forskellige klimascenarier indenfor denne periode. 

Ishøj Forsyning har i nærværende klimatilpasningsplan besluttet at anvende IPCC 
scenarie A2, men vil løbende opdatere klimatilpasningsplanen i takt med ny viden på 
området bliver publiceret og anerkendt. Ishøj Forsyning har valgt at benytte A2 tilbage 
i 2010 og da A2 medfører større sikker for klimafremskrivningen i forhold til A1B fast-
holdes A2 også i denne plan. 
 

3.1.2 Det danske klima 

Ændrede nedbørsmønster og stigende vandstand i havet vil gøre afvanding af lavtlig-
gende områder, særligt i kystzonen, hvor omkring 43 % af Danmarks befolkning bor, 
vanskeligere. 

De målte klimaændringer i Danmark de sidste 150 år har været en stigning i middel-
temperatur på 1 °C og den gennemsnitlige årsnedbør er steget med 14 % med store 
regionale forskelle. Se figurerne nedenunder. 

 

Figur 1. Danmarks årlige middeltemperatur siden 1873 (venstre) og Danmarks årsnedbør  
siden 1874 (højre). Den blå kurve repræsenterer gennemsnittet over 9 år. (DMI, 2013) 

 
De globale klimamodeller opererer med stor opløselighed, og genererer dermed ikke 
præcise konklusioner om de klimaændringer vi kan forvente i Danmark. DMI’s regio-
nale model HIRHAM, med randværdier fra DMI’s globale klimamodel og IPCCs sce-
narier, er en tilpasning af de globale prognoser til at vise effekterne af de forventede 
klimaændringer på det danske klima. Det er også disse beregninger der danner bag-
grund for de officielle udmeldinger, herunder i den danske regerings handlingsplan for 
klimasikring. 

Overordnet set viser DMIs beregninger, at tendensen går imod varmere og vådere 
vejr med hyppigere ekstremer, hvilket også bekræftes af flere udenlandske undersø-
gelser. De vigtigste forventede ændringer er: 
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- Mere regn: vi får mere regn om vinteren og mindre om sommeren. Om sommeren 
får vi både tørkeperioder og kraftigere regnskyl (+20 % flere hændelser end i dag) 

- Højere havvandstand: havvandstanden forventes at stige mellem 0,2 og 1,4 m. 

- Ændret vandføring i vandløb: vandføringen i vandløb forventes at ændres, så der 
kommer mere vand i vinterperioden (omkring 10 til 40 %) og mindre om somme-
ren. Der vil være større sandsynlighed for sommerudtørring samt for oversvøm-
melser i forbindelse med de våde perioder (både sommer og vinter). 

- Ændret grundvandstand: de ændrede nedbørs- og fordampningsforhold vil påvir-
ke grundvandstanden. Lokalt kan der ske en stigning, som kan medføre afvan-
dings- og dyrkningsproblemer. 

- Mildere vintre: vintrene vil blive mildere og fugtigere. Det betyder, at planternes 
vækstsæson kan blive forlænget. 

- Varmere somre: somrene bliver varmere, og der kan komme flere og længere he-
debølger. 

- Mere vind: vi kan forvente flere kraftige storme. 

- Større skydække: vi får generelt et svagt stigende skydække, og stigningen vil 
være størst om vinteren 

3.2 Klimaudfordringerne i Ishøj kommune 

3.2.1 Ændrede nedbørsmønstre 

Klimaforandringerne vil medføre en ændring i nedbørsmønstre. I takt med stigende 
temperaturer, som følge af klimaændringerne, vil atmosfæren indeholde mere vand-
damp og derfor vil nedbørsmængderne stige og antallet af ekstreme nedbørshændel-
ser vil stige. 

For Ishøj området forventes følgende ændringer frem mod år 2100. 

•  Årlig nedbør stiger fra ca. 600 mm/år til 650 mm/år 

•  Hyppigheden for ekstremregn øges ca. 3-5 gange i forhold til i dag 

•  Sommernedbør reduceres 10-15 %  

•  Vinternedbør stiger ca. 20 – 40 %  

Konkret betyder dette, at regnvandskloakkerne og regnvandsbassiner ved renovering 
eller ny anlæg skal opdimensioneres for at opretholde eksisterende serviceniveau og 
national funktionspraksis mht. opstuvning til terræn i anlæggenes levetid. 
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3.2.2 Ændring af vandstand for Køge Bugt 

DMI og GEUS vurderer, på baggrund af den hidtidige forskning, at klimaændringerne 
kan få havniveauet omkring Danmark til at stige til mellem 0,2 og 1,4 meter i dette år-
hundrede. Vandstandsstigningen modvirkes ligeledes af en generel landhævning ef-
ter sidste istid. Resultater viser, at landhævningen er ca. 15-20 og ca. 5-10 cm i hhv. 
den nordligste og sydligsted del af Danmark. 
 
Vandstanden måles løbende på ca. 60 lokaliteter i Danmark, bl.a. for Drogden Fyr, 
som vurderes mest repræsentativ for forholdene i Ishøj Havn. På dette grundlag be-
regnes der statisk over, hvilken vandstand der i gennemsnit forekommer én gang 
hvert 5,10, 20, 50 og 100 år. Den seneste højvandsstatistik er fra 2012 og den opda-
teres hvert 5. år, hvorfor næste opdatering sker i 2017. Se figuren nedenunder. 
 

 
Figur 2. Ekstremstatistik baseret på målinger ved Drogden Fyr, som er nærmeste station  

og sammenlignelig i forhold til vandstandene i Køge Bugt (Kystdirektoratet, 2012) 
 
Når middelvandstanden i havet stiger, kan den maksimale vandstand ved stormfloder 
forventes at vokse nogenlunde tilsvarende eller hurtigere. Det bedste bud på vand-
standen ved en 50-års hændelse i fremtiden er vandstanden i dag plus den forvente-
de havstigning korrigeret for landhævning og vind. Andre lokale forhold som tidevand 
kan dog også påvirke fremtidige storflodsvandstande. 
 
I Køge Bugt forventes udviklingen i vandstandsstigningen at være ca. 80 cm i år 
2100. Dertil skal landhævning, normal tidevandsvariation og stigninger i ekstrem-
vandstande som følge af ændrede vindforhold lægges til. 
 
På baggrund af land- og havspejlsbevægelser sker der ved Køge Bugt en stadig rela-
tiv stigning af middelvandsspejlsniveauet, og for Ishøj Kommune medfører dette, at 
der skal korrigeres med ca. 0,075 m frem mod år 2100. 
 
Vinden forventes maksimalt et øget bidrag på mellem 0,05-0,10 m, hvorfor 0,1 m er 
sat for vindbidraget for 50- og 100-års hændelsen. 
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Med det nuværende videnskabelige grundlag kan ekstremstatistikken for Køge Bugt 
frem mod år 2100 ikke opgøres eksakt. Ishøj Forsyning forholder sig derfor til de data 
der er til rådighed på nuværende tidspunkt, men inddrager muligheden for yderligere 
stigninger som vidensniveauet øges.   

På nuværende videnskabelige grundlag kan DMI ydermere ikke angive en øvre 
grænse for vandstandsstigninger langs de danske kyster. DMI anbefaler derfor, at 
muligheden for endnu højere stigninger inddrages i risikovurderinger. 
 
Den højeste vandstand i nærværende analyse er sammensat dels af den eksisteren-
de vandstandsstatistik, lokale landhævninger og vandstandsstigninger som følge af 
klimaændringer. Se Tabel 1. 
 

Tabel 1. Vandstande i dag og ændringer frem mod år 2100 baseret på Kystdirektoratets statikker og IPCC 
scenarie A2, korrigeret for landhævning og vindpåvirkning for 5-, 10-, 20-, 50- og 100-års hændelser 

 2012 statistik Forventet stigning Landhævning Vind I alt 

Normal daglig variation +0,2m +0,80m -0,075m 0 0,93m 

5-års hændelse +1,16m +0,80m -0,075m 0 1,89m 

10-års hændelse +1,22m +0,80m -0,075m 0 1,95m 

20-års hændelse +1,28m +0,8m -0,075 0 2,00m 

50-års hændelse +1,35m +0,80m -0,075m +0,10m 2,18m 

100-års hændelse +1,39m +0,8m -0,075m +0,10m 2,22m 

 
Konkret for Ishøj Forsyning betyder dette, at i takt med at vandstande i havet stiger 
skal regnvandssystemet aflede til højere vandspejl i åerne og indsøerne, såfremt ek-
sisterende diger langs kysten ikke forhøjes og forstærkes.  
 
Stigende vandspejl vil medføre, at afledning af overfladevand fra vandløb og regn-
vandskloak til Køge Bugt vanskeliggøres og at grundvandet vil stige kystnært. Ishøj 
Forsyning vil arbejde for, at klimatilpasning af digerne suppleres med foranstaltninger 
for afledning af overfladevand under ekstremvandstand i Køge Bugt. 
 

3.2.3 Ændringer i grundvandsstand og søer 

De større nedbørsmængder over året, primært i vinterperioden, vil sammen med øget 
fordampning om sommeren, medføre ændringer i grundvandsdannelsen og vand-
stande i søer. 
 
På Sjælland forventes grundvandsdannelsen at stige fra cirka 48 mm/år til 51 mm/år. 
Dette vil medføre en stigning i grundvandsspejl på 0,25 – 1,0 m. Hydrogeologiske 
modelberegninger viser, at grundvandsspejlet på Vestegnen vil stige op til 0,3 m uden 
at tage vandstandsstigning i Køge Bugt i regning.  
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Grundet digerne ved kysten og indsøerne vil grundvandsstanden i Strandområdet 
sandsynligvis ikke øges mere end 30 cm som følge af stigende vandstand i Køge 
Bugt (se afsnit 3.2.2) såfremt vandstanden i indsøerne kan holdes lavere end Køge 
Bugt. Omvendt, hvis vandstande i indsøerne permanent stiger, vil grundvandsstan-
den forskydes tilsvarende opad kystnært, med gradvist aftagende effekt ind i landet.      
 
Den kraftige vandindvinding i kommunen indgår i fastlæggelsen af det eksisterende 
grundvandsspejl, og kan have indflydelse på om grundvandet stiger, falder eller for-
bliver i samme niveau som følge af klimaændringerne. Ishøj Forsyning henholder sig 
derfor til, at der kan forekomme en stigning af grundvandsspejlet på op til 0,3 m.  
 
Stigende grundvandsstand vil medføre stigende vandstand i søer og åbne regn-
vandsbassiner. Dog vil perioden med lav vandstand øges, da nedbørsmængderne 
om sommeren vil falde og fordampningen øges. Sæsonvariationen vil altså være 
større end i dag. 
 
For Ishøj Forsyning vil disse ændringer i vandkredsløbet betyde, at de grundvandsre-
laterede problemer i dag med indsivning i kloakledninger vil stige og jordens infiltrati-
onskapacitet vil falde så der ved kraftig nedbør vil være større afstrømning til regn-
vandssystemet.  
 

3.2.4 Ændringer i afstrømning i åer 

Reducerede nedbørsmængder og øget fordampning vil forlænge perioden med lav 
afstrømning, sommerafstrømning, i op til to måneder frem til november måned. Vin-
terafstrømningen forventes dog at stige markant i forhold til i dag, primært grundet 
øgede nedbørsmængder og dermed stigende grundvandsspejl. For Sjælland som 
helhed forventes vinterafstrømningen at stige med 30-50 %. Beregninger viser, at 
middelafstrømningen i sjællandske vandløb øges med op til 30 %. 
 
I Ishøj er det primært St. Vejle å og Ll. Vejle å der vil blive påvirket af disse ændrin-
ger. Den lave sommerafstrømning er ikke et problem for afledningen af overfladevand 
og udløb fra regnvandsledningerne, mens dette kan blive et problem i perioden de-
cember til april, hvor vandspejlene i åerne og søerne vil være højere end i dag. For 
både St. Vejle å og Ll. Vejle å har de seneste års kraftige nedbørshændelser givet 
problemer med oversvømmelser og tilbagestuvning i regn- og spildevandsledninger. 
Klimaforandringerne vil medføre, at disse hændelser kommer 3-5 gange så hyppigt 
som i dag. 
 

3.3 Klimaændringernes konsekvenser for Ishøj Forsyning 

Klimaforandringerne betyder, at Ishøj Forsynings bassiner, regn- og spildevandsled-
ninger i stigende omfang vil blive påvirket af vand udefra, nedefra og ovenfra. Af-
strømningen fra urbane og landlige områder vil som følge af ændrede nedbørsforhold 
øges. Stigende grundvandsstand vil reducere kapaciteten i afløbssystemer ved øget 
infiltration samt reducere infiltrationskapaciteten i jorden, og dermed føre til stigende 
afstrømning i åerne. Højere vandspejl i åerne og i Køge Bugt vil forringe udlednings-
forholdene fra regnvandskloakkerne og overfladevand i kommunen. 
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Konsekvensen af dette vil være hyppigere oversvømmelser fra regnvandssystemet, 
hyppigere oversvømmelser fra åerne og hyppigere terrænoversvømmelser som følge 
af reduceret infiltrationskapacitet i jorden. Stigende vandstand i Køge Bugt medfører, 
at åerne og afløbssystemerne skal aflede i et højere niveau. Der kan derfor opstå 
oversvømmelsesproblemer og høj grundvandsstand nær åerne og særligt i Strand-
området.  
  
For at være på forkant med denne udvikling er det afgørende for Ishøj Forsyning 
gradvist at klimatilpasse regnvandssystemerne og samtidig at indgå i samarbejde 
med kommunen og nabokommuner om klimatilpasning af åerne og digerne.   
 

3.4 Serviceniveau for afløbssystemet 

Serviceniveauet beskriver, hvor kraftig regn de fælles offentlige kloakker kan forven-
tes at håndtere. Det er niveauet for den sikkerhed mod oversvømmelse, som kloak-
kerne giver. Kommer der mere regn end dette serviceniveau eller løber der vand til 
fra andre områder, må man som grundejer selv have sikret sig. 
 
Kloaksystemerne i Ishøj Kommune er generelt set meget velfungerende og erfarin-
gerne fra de sidste 10 års hyppige ekstreme nedbørshændelser viser, at problemerne 
med oversvømmelser er centreret omkring nogle få problemområder. 
 
Kloakker, regnvandsbassiner og delvist også vandløb og søer skal ikke dimensione-
res til at kunne håndtere alle typer regnhændelser, hyppigt forekommende såvel som 
ekstreme. Det vil være uforholdsmæssigt dyrt og i teorien vil der altid kunne fore-
komme en endnu kraftigere nedbørshændelse. Ishøj Forsyning dimensionerer derfor 
til et givet niveau, som samlet set yder den bedste service for borgerne, både øko-
nomisk og teknisk. Dette indebærer, at hændelser hvor funktionen af afløbssystemet 
overskrides, betragtes som en beredskabssituation.  

Når kapaciteten af afløbssystemerne er opbrugt indtræffer en ukontrolleret over-
svømmelsessituation. De seneste års teknologiske udvikling gør det nu muligt meget 
præcist at beregne oversvømmelsesudbredelsen og angive hvor hyppigt forskellige 
ejendomme, veje eller lignende oversvømmes. 

Ishøj Forsyning følger National Funktionspraksis, som angiver minimumkrav i forbin-
delse med beregning af oversvømmelser fra afløbssystemer. Skærpede krav er i den 
forbindelse overladt til den lokale myndighed. Ishøj Forsyning har på den baggrund 
opstillet forslag til nye skærpede mål for det fremtidige serviceniveau med hensyn til 
skadesvoldende oversvømmelser, se afsnit 6.4. 
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3.4.1 Minimumsfunktionskrav 

Det eksisterende kloaksystem i Ishøj kommune er 100 % separatkloakeret. Regn-
vandssystemet i kommunen er i tidens løb dimensioneret efter dimensioneringsprak-
sis for afløbssystemer. Ishøj Forsyning er ansvarlig for, at afløbssystemet er dimensi-
oneret korrekt og fungerer forsvarligt, så der ikke for hyppigt forekommer skadesvol-
dende oversvømmelser iht. Skrift 27-29. Derfor analyserer og dimensionerer Ishøj 
Forsyning regnvandssystemet efter minimumskravene angivet i Skrift 27-29.  
 

Tabel 2. Minimumsfunktionskrav for separatkloakerede områder, jfr. Skrift 27-29 
Kriterium Gentagelsesperiode (T) 
Fuldtløbende rør 1 år 
Stuvning til terræn (dækselkote) 5 år 

 
Den anbefalede serviceniveau omfatter nyanlæg og tilstræbes også ved større reno-
veringer af eksisterende afløbssystemer. Ishøj Kommune kan som myndighed på-
lægge Ishøj Forsyning at operere med skærpede krav jfr. Skift 27-29, se afsnit 6.4. 
 

3.4.2 Sikkerhedstillæg og klimatilpasning 

Ved den tidligere dimensioneringspraksis var der indarbejdet en større eller mindre 
grad af indbygget sikkerhed i beregningen. Digitaliseringen af data og udviklingen af 
computermodeller til simulering af kapacitetsforhold i afløbssystemer gik stærkt fra 
1980’erne til i dag, hvor kombinationen af stærkt digitalt datagrundlag og præcise 
modeller muliggør en tilnærmelse til virkelighedens kapacitetsforhold. Med de nye 
værktøjer og muligheder er den indbyggede sikkerhed faldet. 
 
Ishøj Forsyning har opbygget en model for hele regnvandssystemet og vil derfor 
fremover anvende beregninger med den størst mulige grad af tilnærmelse til virke-
ligheden. Derfor suppleres beregningerne med et sikkerhedstillæg for at tage højde 
for den usikkerhed der er i beregningerne og måske særligt i forudsætningerne. Ved 
analyse og dimensionering af regnvandssystemet indarbejdes en tosidet sikkerhed i 
beregningerne, der tager højde for henholdsvis en statistisk beregningsusikkerhed og 
en scenarieusikkerhed. 
 
Den statistiske beregningsusikkerhed dækker over usikkerheder i beregningerne  
(hydrologisk beregning, ledningstab, enkelttab, forsinkelse osv.). 
 
Sikkerhedstillægget for statistisk usikkerhed er op til 30 % (faktor 1,0-1,3) på den di-
mensionsgivende regnintensitet efter beregningsmetode og vidensniveau om syste-
met. Kilde: SVK Skift 27. 
 
Scenarieusikkerheden består af to dele, dels 
- muligheden for byfortætning i anlæggets levetid, fx carporte og parkeringspladser  
- samt tilpasningen af afløbssystemet til klimaændringerne i anlæggets levetid 
 
Sikkerhedstillægget for fortætning i oplandet vurderes for hvert opland og kan vil ty-
pisk være op til 20 % (faktor 1,0 til 1,2) på den dimensionsgivende regnintensitet. Kil-
de: SVK Skift 27. 
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Sikkerhedstillægget for klimatilpasning af regnvandsledninger er afhængig af valgt 
gentagelsesperiode, men bør for dimensionering af ledninger med det nuværende vi-
densgrundlag om de forventede klimaændringer, Skrift 29, antage følgende værdier: 
 
< 1 års gentagelsesperiode:       faktor 1,2 
    5 års gentagelsesperiode:      faktor 1,3.  
> 10 års gentagelsesperiode:     faktor 1,4.  
Kilde: SVK Skift 29. 
 
Ved analyse og dimensionering af regnvandsledninger vil der indgå en individuel risi-
koanalyse, som kan medføre større sikkerhed mod opstuvning og oversvømmelser 
end minimumskravene, ligesom valg af beregningsmetode og vidensniveau afgør 
valget af sikkerhedstillæg til den dimensionsgivende regnintensitet. 
 

3.4.3 Bassindimensionering 

Skrift 27-29 behandler sikkerhed i forbindelse med dimensionering af ledninger og ik-
ke sikkerhedstillæg for dimensionering af bassiner. Hvor det for ledninger er regnin-
tensiteten der er dimensionsgivende, er det for regnvandsbassiner regnens volumen 
og varighed der er afgørende for dimensioneringen. De forvente ændrede nedbørs-
mønstre, som følge af klimaændringerne, forventes at øge den maksimale døgnned-
bør med 20-30 %. 
 
Ishøj Forsyning vælger på den baggrund at dimensionere bassiner efter de eksiste-
rende historiske regnserier og øge voluminet med 30 % for klimatilpasning og om 
nødvendigt også et sikkerhedstillæg for fortætning i oplandet. 
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4 METODE FOR KORTLÆGNING AF RISIKOVURDERING 

Kortlægningen udpeger de områder, hvor der vurderes at være en potentiel risiko for 
oversvømmelse og skade på eksisterende forhold i kommunen i tilfælde af skybrud, 
stormflod, forhøj afstrømning i vandløb og forhøjet grundvandspejl. Dette sammen-
holdes med eksisterende kapacitetsforhold i regnvandssystemet og omfanget af ka-
pacitetsproblemerne som følge af klimaændringerne såfremt regnvandssystemet ikke 
klimatilpasses. 
 
Kortlægning af risikovurdering i nærværende klimatilpasningsplan bygges på flere 
fronter. 
 

4.1 Kortlægning af kapacitetsforhold i afløbssystemet 

Kortlægning af klimatruslen omhandler kapacitetsforholdene i regnvandssystemet i 
kommunen med henblik på at undersøge overholdelse af funktionskriterierne (se Ta-
bel 2). 
 
Der er opstillet en komplet computermodel (Mike urban model) for regnvandssyste-
met i Ishøj Kommune, som danner grundlag for vurderingen af effekterne af klima-
ændringerne i ledningsnettet. Modellen er ukalibreret, og kan simulere stuvning, 
oversvømmelser, regelbaseret styring og meget andet, og anvendes til at udpege fla-
skehalse, klimaeffekter og kan anvendes til  at udpege de mest effektive klimatilpas-
ningstiltag.  
 
I modellen indsættes randbetingelser for vandstand i Køge Bugt, vandstand i åer og 
søer, og der kan udføres beregninger med målte nedbørshændelser og beregnes sta-
tistik baseret på mange årtiers målt nedbør. Ishøj Forsyning bygger dermed deres 
kapacitetsanalyser på de virkelige forhold og kan beregne effekten af stigende vand-
stand i havet og øget afstrømning i åerne som følge af klimaændringerne. 
 
Vandstandsstigningerne som følge af 30 % afstrømning er for hvert udløb fra regn-
vandssystemet beregnet og indgår dermed i kapacitetsberegningerne for regnvands-
systemet i Ishøj Kommune. For en detaljeret beskrivelse af modelopsætning i Mike 
Urban, samt beregningsforudsætninger, henvises til Bilag 1. 
 

4.2 Kortlægning fra Miljøministeriet 

Der kortlægges temaerne som Miljøministeriet har produceret og stillet ril rådighed for 
hele Danmark (i portalen www.kortforsyning.dk), i forbindelse med regeringsindsatsen 
om klimatilpasning (se afsnit 6). Temaerne som anvendes omfatter oversvømmelse 
fra vandløb og havet.  
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Selvom Miljøministeriet har foretaget en grundvandsanalyse, har Ishøj Forsyning vur-
deret, at resultaterne er for groft (celle størrelse er 500 x 500 meter), hvorpå de ikke 
indgår i nærværende kortlægning. Der anvendes i stedet resultaterne omkring stigen-
de grundvandspejl fra den tidligere klimatilpasningsplan i opløsning 1,6x1,6m. Der 
anvendes ligeledes kortlægning over naturlige lavninger på terrænet, fra den tidligere 
klimatilpasningsplan2.  
 
Alle ovennævnte temaer viser risikoen for oversvømmelse i kommunen, og kan bru-
ges til at danne et overblik over sårbare områder. I temaerne indgår ikke et solidt sta-
tistisk grundlag for hvor hyppigt kommunen kan forvente at opleve oversvømmelser i 
de berørte områder. 
 

4.3 Sandsynlighedskort eller oversvømmelseskort 

For at supplere ovenstående med en statistik grundlag hvorpå en mere omfattende 
risikoanalyse kan bygges, følger nærværende klimatilpasningsplan retningslinjer fra 
vejledning fra Naturstyrelsen. Der udarbejdes dermed oversvømmelseskort hvor der 
kigges på oversvømmelser fra regnvand og havvand. Oversvømmelseskort kan på 
denne måde direkte forbindes med en samlet sandsynlighed, som i sidste ende an-
vendes til at beregne og kortlægge skadesomkostningsværdi af alle de områder, som 
evt. rammes af oversvømmelse. 
 
Oversvømmelseskort fra regnvand dannes ved at kombinere den dynamiske hydrau-
liske model for Ishøjs afløbssystem med en hydrodynamisk model for afstrømningen 
på overfladen (1D – 2D tilgang). I overflademodellen er det muligt at give en detaljeret 
beskrivelse af en ekstremregnssituation, hvor både dynamikken i afløbssystemet og 
interaktionen med terrænoverfladen indgår. 
 

4.4 Værdi- og risikokortlægning 

Nærværende klimatilpasningsplan giver et samlet risikobillede af kommunens klima-
udfordringer ved at korlægge potentielle skadesomkostninger (værdikortlægning) 
med sandsynligheden for og skadesomfanget af oversvømmelser (oversvømmelses-
kortlægning).  
 
Værdikortet fra Miljøministeriet anvendes ikke i denne kortlægning, idet dette af Ishøj 
Forsyning ikke vurderes tilstrækkeligt detaljeret. Begrundelsen kan findes i den grove 
opløsning (100 x 100 m), samt med at værdikortet er udelukkende baseret på BBR-
registers ejendomsværdier. Derudover findes der mange ”tomme” områder, hvor der 
er huse, industrier mm. som ikke indgår i værdikortet. Dette er dog kun problematisk i 
byområder hvor der er kortlagt oversvømmelser, som er tilfældet i Ishøj.  
 

                                                
2 Temaet om blue spots og lavninger er ifølge Miljøministeriet forældet, og kan derfor ikke kortlægges. 
Miljøministeriet arbejder på nuværende tidspunkt, for at få uploade de nye filer. Disse skal tilføjes til 
nærværende kortlægning når det lykkes ministeriet at stille de nye kort til rådighed. 
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Ishøj Forsyning anvender i stedet en mere omfattende metode for beregning og kort-
lægning af risiko. Metoden fokuseres på at beregne og udarbejde risikokort i de om-
råder, hvor det faktisk kortlægges oversvømmelser i fineste opløsning (1,6 x 1,6 m). 
Dermed opnås et integreret risikokort (i stedet for at have et værdikort for sig), hvori 
der udføres en direkte beregning af risikoen ved at anvende data for skadesomkost-
ninger for ramte elementer i kommunen, herunder veje, huse, naturområder, kulturarv 
mm. En mere detaljerede beskrivelse af metoden, samt en beskrivelse af de diverse 
temaer som indgår i beregningen, findes i Bilag 2. Ydermere kan alle anvendte GIS 
lag ses på tegning TF1G_800.  
 
En oversigt over værdisætningen af temalagene i nærværende analyse kan ses i ne-
denstående tabel. 
 

Tabel 3. Oversigt over kriterierne for værdikortlægning af Ishøj Kommune 

Dybde 
Bygninger 
m.Ejd.vrd. 

uden kælder 

Bygninger 
m.Ejd.vrd. 

med kælder 

Bygninger 
u.Ejd.vrd. 

Industri-
bygninger 

Vej og sports-
arealer  

(oprensning) 

Jernbane, teknik, 
fortidsminder og 

kirkegård 

Natur 
(pleje) 

cm % af Ejd.vrd % af Ejd.vrd DKK pr. 
bygn.areal 

DKK pr. 
bygn.areal DKK pr. m2 DKK pr. m2 DKK pr. 

m2 
0,3-20 0 2 0 0 0 60 0,02 
20-50 10 10 600 1000 10 80 0,04 

50-100 30 30 700 1200 30 80 0,06 
100-150 40 40 800 1400 40 100 0,08 

>150 50 50 1000 1500 40 100 0,1 
 
Ovenstående tabel viser, at i de bygninger hvor der er tilknyttet en ejendomsvurdering 
(BBR for 2012) vil skadesværdien udregnes som en procentvis skadesomkostning af 
ejendomsvurderingen som funktion af vanddybden af oversvømmelsen omkring byg-
ningen. Den procentvise skadesomkostning er vurderet ud fra erfaringstal med inspi-
ration fra diverse videnskabelig artikler, bl.a. Jensen et al (2009) og Zhou et al (2011). 
For de bygninger, hvor der ikke er tilknyttet en ejendomsvurdering til sig og for indu-
stribygninger er der i stedet fastsat en skadesomkostning per kvadratmeter bygnings-
areal. 
 
Udover disse kriterier, har Ishøj Kommune udpeget såkaldte hot spots, hvilket er byg-
ninger, som er særligt problematiske at få oversvømmet. Hvis et hot spot er over-
svømmet ved de forskellige gentagelsesperioder, vil der tilføjes en ekstra værdisæt-
ning til elementet. Dermed øges den samlede skadesværdi for området. Hot spots 
bliver således tilføjet prioritering af risikoområder efter den generelle værdikortlæg-
ning for de fem gentagelsesperioder. 
 
De udvalgte hot spots er udvalgt på baggrund af forsikringsskaden ved skybruddet i 
2011, og ud fra en forsikringsmæssig vinkel, har størst interesse i at der bliver gjort 
en forebyggende indsats. I nedenstående tabel ses de udvalgte hot spots. 
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Tabel 4. Hot spots udvalgt af Ishøj Kommune, som indgår i værdi- og risikokortlægning.  

Udvalgt på baggrund af forsikringsskaden fra skybruddet d. 2. juli 2011 
Lokalitet Skade Forsikringsværdi 
Vibeholm Vænget 129  Skybrudsskade 350.000 kr. 
Idrætscenter Skybrudsskade 220.000 kr. 
Vejledalen 1 Skybrudsskade 125.000 kr. 
Universet,Jægerbuen 37 Skybrudsskade 176.525 kr. 
Ishøj Rådhus Skybrudsskade 220.000 kr. 
Ørnebo Skybrudsskade 400.000 kr. 
Plejehjemmet Kærbo Skybrudsskade 470.000 kr. 
Ishøj Varmeværk Skybrudsskade 450.000 kr. 
Klub Medina Skybrudsskade  624.110 kr. 
Vejlebroskolens SFO Skybrudsskade 810.000 kr. 
Ishøj Østergade 28 Skybrudsskade 1.000.000 kr. 
Strandgårdsskolen Skybrudsskade 1.530.000 kr. 
Vejlebroskolen Skybrudsskade 1.686.260 kr. 
Gildbroskolen Skybrudsskade 2.130.000 kr. 
Ishøj Bibliotek Skybrudsskade 4.700.000 kr. 

Ishøj Søvej 200 Skybrudsskade 
(entreprise) 280.000 kr. 

I alt    15.171.895 kr. 

  
Bilag 2 indeholder flere detaljer omkring bearbejdelse af hot spots i analysen. 
 
Figuren nedenunder viser rammerne for vurdering af oversvømmelsesrisiko i nærvæ-
rende klimatilpasningsplan. 
 

 
Figur 3. Rammerne for vurdering af oversvømmelsesrisiko. Tilpasset efter Zhou (2012). 
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Risikokortet er således et udtryk af de samlede forventede årlige skadesomkostninger 
(Expected Anual Damage, EAD), fordelt på kloakoplande fra spildevandsplanen. Po-
tentielle indsatsområder kan herefter udpeges og prioriteres efter højest EAD. For at 
udpege indsatsområder opstilles en GIS-baseret risikomodel, der inddrager skades-
vurdering af udvalgte landskabselementer (se Bilag 2) samt oversvømmelseskort, så 
der udregnes EAD for samtlige kloakoplande i Ishøj Kommunen. 
 
Oversvømmelseskortlægning af fremtidig regnvand og havvand bidrager med vand-
dybde og -udbredelse for hver gentagelsesperiode (5, 10, 20, 50 og 100 år). Omfan-
get af oversvømmelsen anvendes i GIS-modellen til at udpege de værdisatte land-
skabselementer.  Risikokortet dannes ved at gange sandsynligheden for oversvøm-
melsen med den potentielle skadesomkostning for de udvalgte landskabselementer. 
 
Nedenstående skema illustrerer processen samt resultat af risikokortet ved Strand-
området.  
 

 
Figur 4. Risikokortlægning: processen og resultat ved Strandområdet 

 
 

4.5 Prioritering af risikoområder 

Et samlet risikokort dannes ved at sammenligne EAD for hver gentagelsesperiode, 
inkl. hot spots. Skadesomkostning for alle lagene (huse, veje mm.) bliver summeret 
op på kloakoplande, for hver gentagelsesperiode, og det endelige risikokort udregnes 
som den største årlige skadesomkostning.  Risikokortet viser dermed at hvor EAD er 
højt, bør der prioriteres en indsats for klimatilpasning.  
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5 RISIKOBILLEDE  

5.1 Kapacitetskort af afløbssystemet 

Herunder følger en sammenfattet redegørelse af resultaterne vedr. kapacitetsforhold i 
afløbssystemet. 
 
Kriterium: Fuldtløbende rør for T=1 år 
Resultaterne fremgår af tegning TF1G_400. Heraf fremgår det, at kriteriet for fuldtlø-
bende ledninger i statussituationen ved en gentagelsesperiode på 1 år overholdes for 
mange af hovedledningerne. Selvom mange ledninger i villavejene og i industriområ-
derne ikke overholder kriteriet, vil vandet selv ved korte intense regn kunne løbe til 
hovedledningerne og dermed bortledes. Beregningerne viser også, at regnvandssy-
stemerne i Strandområdet, Ishøj Landsby og i området nord for Vildtbanevej gen-
nemgående er underdimensioneret i forhold til nutidens funktionskrav.  
 
Kriterium: stuvning til terræn for T=5 år  
Resultaterne af kapacitetsberegningerne for opstuvning til terræn ved en 5 års hæn-
delse fremgår af tegning TF1G_300. I dag overholdes serviceniveauet for hovedpar-
ten af regnvandssystemet, men beregningerne viser gennemgående kapacitetspro-
blemer i regnvandssystemet i området ved Tranegilde Strandvej og Vejlebrovej, samt 
nord for Vildtbanevej, Industriskellet og ved Odins Vænge. 
 
Klimafremskrivning af funktionskriterier 
Ændringerne i nedbørsmønstrene som følge af klimaændringerne forventes at for-
skubbe hyppigheden af de statistiske nedbørsintensiteter som følge af flere nedbørs-
ekstremer. Dette medfører, at kapaciteten i regnvandssystemet teoretisk skal forøges 
med op til 40 % for at overholde funktionskriterierne for regnvandssystemet i år 2100, 
se afsnit 3.4.  
 
Der er udført en kapacitetsberegning med klimafremskrevet funktionskriterier for 
regnvandssystemet i år 2100 for at undersøge behovet for klimatilpasning, se tegning 
TF1G_301 og TF1G_401. 
 
Kapacitetsanalysen viser, at eksisterende regnvandssystem generelt ikke har kapaci-
tet til at håndtere fremtidens vandmængder for kriteriet om fuldtløbende ledninger 1 
gang om året. Kriteriet om stuvning til terræn hvert 5. år viser, at antal brønde, hvor 
kriteriet ikke overholdes, stiger 56 % (bekræft med AKH).  
 
Især de områder, hvor der allerede i dag er problemer ved kraftig nedbør, er særligt 
udsatte. Klimaeffekten er størst i de stærkt befæstede områder frem for i de lavere 
befæstede områder i fx Ishøj Landsby eller Torslunde. 
 

5.2 Grundvandsforhold 

I den tidligere klimatilpasningsplan blev der udført en kortlægning af en 30 cm stig-
ning i grundvandsspejlet, ud fra samtlige tilgængelige databaser for boringer og 
vandspejl i området og ekstrapoleret ud over Ishøj Kommune. Nærværende analyse 
af grundvandsforhold bygges på dette grundlag. 
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Det skal pointeres, at kortlægningen ikke tager højde for lokale dræn, indsivning i klo-
akledninger, private omfangsdræn, private drikkevandsboringer mv., der kan sænke 
grundvandsstanden lokalt, ligesom fremtidige ændringer i vandindvindingen i kom-
munen ikke indgår i kortlægningen.  
 
Tegning TF1G_201 viser, at denne stigning mange steder vi medføre, at grund-
vandspotentialet flere steder når over terræn. Dette drejer sig primært om Tranegilde 
mose, langs St. Vejle å, Vejlebroparken, Ishøj Sportscenter men også centrale områ-
der som omkring Jægerbuen. 
 
Tranegilde mose holdes i dag kunstigt tør ved udpumpning af vand til St. Vejle å. Sti-
gende grundvandsstand vil betyde, at mosen vil være sværere at holde tør og at 
pumpeudgifterne må forventes at stige. Der kan opstå nye vådområder langs St. Vej-
le å, fx ved Køge Bugt motorvejen, ved nyttehaverne ved Vejlebroparken og ved Ishøj 
Sportscenter. Ved Jægerbuen vil der sandsynligvis ikke opstå et egentligt vådområ-
de, men området kan blive påvirket ved fugtskader i kældre, i vejes bærelag og på 
fundamenter. 
 
I landzonen og omkring Ishøj Landsby vil der ligeledes være steder, hvor grund-
vandsspejlet vil stå tæt på eller over terræn. Det kan betyde, at visse områder vil væ-
re vanddækkede om vinteren og foråret, og at der kan opstå permanente vådområder 
og søer. 
 
Målinger i spildevandssystemet har vist, at der er ikke uvæsentlige mængder af 
uvedkommende vand, som optager kapacitet og øger udgifterne til at pumpe og ren-
se spildevandet. Dette vand kommer ved enten fejltilslutninger af regnvand eller ind-
sivende grundvand.  
 
Stigende grundvandsspejl vil medføre, at flere ledningsstrækninger både i regnvands- 
og spildevandskloakkerne vil være grundvandspåvirkede. Dette vil sandsynligvis 
medføre større indsivningsmængder. 
 

5.3 Afstrømning i vandløb 

Naturlige vandløb vil fra tid til anden oversvømme omkringliggende terræn. Proble-
merne opstår i de områder, hvor der er i vandløbenes naturlige, nutidige som histori-
ske, oversvømmelsesområder er blevet opført ejendomme, veje eller andet. Der fo-
kuseres i nærværende vurdering af fremtidige problemområder kun de steder langs 
åerne, hvor oversvømmelser kan medføre skader på bygninger og infrastruktur.  
 
Der er i nærværende kortlægning ikke foretaget kapacitetsberegninger for åerne, og 
vurderingerne beror alene på materialet fra Miljøministeriet, samt kortlægning af lav-
ninger og strømningsveje fra den tidligere klimatilpasningsplan (se tegninger 
TF1G_200-203) 
 
St. Vejle Å 
Vandstanden og afstrømningen i St. Vejle å er styret af udløbet fra Vallensbæk sø og 
vandbremsen i Bækrenden ved Vallensbæk Landsby. I tilfælde af nødoverløb fra Val-
lensbæk sø, hvert 15. år, vil der komme meget mere vand i åen, hvilket kan medføre 
oversvømmelser langs vandløbet.  
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Som det fremgår af tegning TF1G_200 er Tranegilde Mose, og området mellem mo-
torvejen og jernbanen, lavninger med større arealer, hvor der er særlig stor over-
svømmelsesrisiko ved høj vandstand i åen.  
 
I Ishøj Kommune er der ikke mange bebyggelser tæt på St. Vejle å. Ud over de grøn-
ne arealer langs åen er Nyttehaverne ved Vejlebrovej og Ishøj Idrætscenter de ejen-
domme, der er i egentlig oversvømmelsesrisiko ved forhøjet vandstand i åen.  
 
Forhøjet vandstand i åen medfører erfaringsmæssigt, at overfladevand fra regn-
vandssystemet og dræn, skal afledes i et højere niveau, og det medfører at afløbssy-
stemet har mindre kapacitet og oversvømmelsesrisikoen i de urbane områder nær 
åen er dermed højere. 
 
Ll. Vejle Å 
Åen ligger langs kommunegrænsen til Greve Kommune. Flere steder langs åen er 
der lavninger, hvor oversvømmelser i tilfælde af høj vandstand vil opstå. Pilemøllevej, 
idrætspladsen ved Ishøj Søvej og området omkring Mosevej og Ådalsvej ligger nær 
åen, hvor høj vandstand kan give problemer for bygningerne tættest på åen. 
 
Baldersbækken 
Langs Baldersbækken ligger der ejendomme ved Broenge, Industrikrogen og Ørne-
kærsvænge, hvor der ved høj vandstand kan være øget oversvømmelsesrisiko. 
 

5.4 Oversvømmelseskort 

Der er udarbejdet oversvømmelseskort eller sandsynlighedskort for hele kommunen 
vedrørende oversvømmelse fra højvande i havet og oversvømmelse fra afløbssyste-
met. Disse to temaer (regn og havvand) kan effektiv hæftes med en sandsynlighed, 
som anvendes i beregning af risikobilledet, som beskrevet i afsnit 4.  
 
Oversvømmelse fra vand i lavninger, vand fra strømningsveje og vand fra vandløb, 
samt stigning i grundvandsspejl, indgår ikke som en del af oversvømmelseskort, da 
disse temaer ikke er hæftet med en sandsynlighed, og derfor kan ikke direkte bruges i 
beregning af et kvantitativt risikobillede. Ikke desto mindre indgår disse temaer i det 
samlede risikovurdering i kommunen.  
 
Der beregnes og kortlægges 5 oversvømmelseskort fra regn, og 5 oversvømmelses-
kort fra højvand i havet, for hhv. gentagelsesperioder 5, 10, 20, 50 og 100 år. To ek-
sempler af oversvømmelseskort fra hhv. regn og hav kan ses nedenunder. Alle teg-
ninger findes i Bilag 3. 
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Figur 5. Oversvømmelseskort fra regnvand, for en 50-års hændelse i år 2100 
 

Figur 4 viser, at en 50 års regnhændelse i 2100 vil medføre oversvømmelser i stort 
set hele byen, med den største koncentration i de tætte områder, herunder Strandom-
rådet, Ishøj Landsby, Tranegilde mm. 

 
Oversvømmelseskort som følge af den fremtidige vandstand i Køge Bugt for en 50 
års hændelse (2,18 m - se Tabel 1) kan ses i figuren nedeunder. Kortlægning fra Mil-
jøministeriet viser generelt, at hvis vandstanden i Køge Bugt overstiger digerne (som 
ligger ca. på kote 225 cm DVR90), vil konsekvenser for Ishøj Kommune være store. 
Hovedparten af kommunens areal syd for Ishøj Strandvej vil oversvømmes og over-
svømmelsen vil langs St. Vejle Å brede sig helt op til Vallensbæk Sø og Tranegilde 
mose. Dele af Tranegilde Landsby vil også oversvømmes, samt nyttehaverne langs 
Vejle Å og Ishøj Sportscenter.  
 
Det er i nærværende undersøgelse ikke undersøgt hvilke dimensioneringsparametre 
eksisterende diger er udført efter. Kystdirektoratet, som er myndighed for kystbeskyt-
telse i Danmark, anbefaler en dimensionsgivende dige højde svarende til en 50 års 
ekstrem vandstand med et lokalt betinget tillæg for frihøjde og bølgehøjde. Er eksiste-
rende diger udført efter disse retningslinjer er summen af frihøjde og bølgehøjde cirka 
90 cm. 
 
Klimatilpasses eksisterende diger i Ishøj ikke, vil designet i år 2100 være for under en 
1 års vandstand i Køge Bugt:  
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225 cm dige højde – 90 cm sikkerhed = 141 cm < 166 cm (1 års vandstand i Køge 
Bugt i år 2100)  
 
Skal eksisterende serviceniveau, 50 års ekstrem vandstand, opretholdes, skal diger-
ne forstærkes og forhøjes til kote:  
 
218 cm vandstand + 90 cm sikkerhed = 308 cm  
 
Forhøjes serviceniveauet, så borgerne er sikret mod en 100 års vandstand, skal di-
gerne forhøjes til minimum kote 312 cm. Til sammenligning dimensioneres diger i 
Holland efter en 1.250 års hændelse nær floderne, mens diger mod havet designes 
efter en 10.000 års hændelse med 50 cm sikkerhed. 
 

 

 
Figur 6. Oversvømmelseskort fra havvand, for en 50-års hændelse i år 2100 
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5.5 Samlet vurdering af risikoområder 

Herunder følger en vurdering af den samlede sårbarhed for Ishøj Kommune opdelt i 
tre tilpasningszoner 

• Strandområdet (området syd for Ishøj Strandvej) 

• Centrale Ishøj (området mellem Ishøj Strandvej og Køge Bugt motorvejen) 

• Landsbyerne (området fra industriområdet til kommunegrænser) 

 
Figur 7. Samlet vurdering af risikoområder i Ishøj kommune, opdelt i tre tilpasningszoner 

 
5.5.1 Strandområdet 

Ved etableringen af digerne, indsøerne og den nye strandfront i 1980 blev strandom-
rådet i Ishøj et meget populært område først at have sommerhus, og som tiden gik, 
også fast bolig. 
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I dag består området næsten udelukkende af helårsboliger, og udviklingen fra som-
merhusområde til helårsbeboelse har medført en fortætning i området, som igen 
medfører en øget andel af regnvandet der ledes til de gamle dræn. Ifølge Ishøj Kom-
munes gældende spildevandsplan bidrager 19 % af arealet til direkte afstrømning af 
regnvand i strandområdet. I forbindelse med udarbejdelsen af den tidligere Ishøj For-
synings klimatilpasningsplan (i 2011) blev dette opgjort til cirka 42 %. Drænene er di-
mensioneret til netop at kunne afvande det oprindelige sommerhusområde, og netop 
derfor er der ved kraftige nedbørshændelser, som fx i 2007, 2009 og 2010 problemer 
med oversvømmelser i området.  

Området ligger sårbart i forhold til høj vandstand i Køge Bugt, kraftig afstrømning i 
Vejleåerne, høj grundvandsstand og kraftig nedbør. I området er der to større lavnin-
ger, hvor vandet ved ekstremnedbør vil samle sig (se tegning TF1G_200). Den ene 
lavning ligger mellem Søsvinget og Rosenvangen og den anden lavning ligger mel-
lem Jægervangen og Birkevej. Ydermere er der til denne lavning naturlige strøm-
ningsveje fra Ishøj Strandvej, Vejlebrovej og fra regnvandsbassinet ved Vejledalen, 
hvilket udgår et stort opland til lavningen. 

Sidevejene til Pileskovvej ligger meget tæt på Ll. Vejle å. Derudover afvandes den 
vestlige del af strandområdet og industriområdet omkring Industriskellet gennem det-
te område. Dette område ligger udsat i forhold til de forventede klimaændringer.   

Det høje grundvandsspejl i strandområdet medfører at jordens infiltrationskapacitet er 
lav, så der ved kraftig regn opstår vand på terræn i Strandområdet, på campingplad-
sen og sportsarealerne, hvor der også erfaringsmæssigt opleves problemer ved kraf-
tig regn. Klimaændringerne kan forværre disse forhold og Ishøj Forsyning kan på den 
baggrund opleve mere uvedkommende vand i spildevandsledningerne og større af-
strømning gennem regnvandsledninger i fremtiden. 

Hele området syd for Ishøj Strandvej vil oversvømmes hvis vandstanden i Køge Bugt 
overstiger digerne. I dette tilfælde vil over 600 ejendomme oversvømmes, Arken vil 
oversvømmes og der vil ud over de materielle skader i en sådan situation også være 
risiko for tab af menneskeliv. 

5.5.2 Centrale Ishøj 

Den centrale del af Ishøj er kendetegnet ved at være tæt befæstet med både beboel-
se, offentlige bygninger, indkøbscenter og industri, samt dertil hørende infrastruktur 
og parkeringsfaciliteter. 

Den høje befæstelse medfører, at en stigning i nedbørsmængde og regnintensitet har 
stor konsekvens for kapaciteten i regnvandsledningerne og regnvandsbassinerne. 
Næst efter Strandområdet er det i den centrale del af Ishøj, at oversvømmelsesrisiko-
en fra afløbssystemet er størst i kommunen.   

Terrænanalysen viser, at der er en række lavninger, hvor overfladevand ved kraftige 
nedbørshændelser vil samle sig, herunder: 

• Vejlebrovej ved Skyttestien 

• Ishøj Sportscenter 
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• Nyttehaverne ved Gildbroparken 

• Vildtbaneparken 

• Bredekærsvænge 

• Ovenkæret 

• Ørnekærsvænge ved Baldersbækken 

• Pilegårdsvænge 

• Industridalen (Butikscenter mfl.) 

• Pile Mølle  

Oversvømmelserne kan hidrøre fra afløbssystemet såvel som fra St. Vejle Å, Ll. Vejle 
og Baldersbækken. Tegning TF1G_301 viser, at der er behov for at klimatilpasse af-
løbssystemet i den centrale del af Ishøj Kommune for at forebygge hyppigere over-
svømmelser. En række hovedledninger ser ud til at have tilstrækkelig kapacitet til at 
overholde minimumskravene i år 2100 med samme ledningsdimension som i dag, 
men det overordnede billede er, at der er behov for at klimatilpasse hovedparten af 
regnvandssystemet i den centrale del af Ishøj. 

5.5.3 Landsbyerne 

En række af landsbyerne i Ishøj Kommune har haft oversvømmelser ved kraftig regn, 
fx Tranegilde og Vestervang. Ved skybruddet i 2007 var en af årsagerne til terræn-
oversvømmelserne i landsbyerne, at jorden blev mættet med vand og at regnvandet 
løb over terræn. 

Et godt eksempel er Tranegilde, hvor der er en naturlig strømningsvej lige gennem 
landsbyen som kan afvande et stort areal. Hvis jordens infiltrationskapacitet omkring 
landsbyen er opbrugt, som i 2007, vil vandet strømme gennem landsbyen til St. Vejle 
å ved kraftig nedbør. Dette udgør en risiko for skader på ejendomme og infrastruktu-
ren i landsbyen.  

Ved Ishøj Landsby er der en strømningsvej med stort opland meget tæt på boligerne 
ved Merlegårdsvænge og fra haveforeningen til Baldersbækken. Begge steder er der 
ved meget kraftig nedbør observeret overfladeafstrømning og terrænoversvømmel-
ser. 

Ved Vestervang er der en naturlig korridor ved fra markerne over Ishøj Bygade mod 
Baldersbækken. Her er der bla. i 2007 oplevet skadesvoldende terrænoversvømmel-
ser. Umiddelbart nordvest for bydelen er der en stor lavning på nordsiden af Balders-
bækken, som med fordel kunne udgøre et område til kontrolleret oversvømmelse eller 
vådområde. 

Vest og syd for Torslunde er der lavninger, hvor der i tilfælde af kraftig regn, kan op-
stå terrænoversvømmelser, dog ikke i bebyggede områder.  
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Afløbssystemerne i landsbyerne skal som i resten af Ishøj Kommune klimatilpasses, 
hvis ikke borgerne skal opleve hyppigere oversvømmelser.  

Tranegilde mose langs St. Vejle å udgør en stor lavning, hvor vand vil løbe hen fx når 
vandstanden i St. Vejle Å overstiger digerne eller ved meget kraftig nedbør. 
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6 HOVEDSTRUKTUR, RETNINGSLINJER OG RAMMER  

Ishøjs Forsynings overordnede mål er, at klimatilpasse hele afløbssystemet med an-
vendelse af nyeste teknologi og ved bæredygtige og multifunktionelle løsninger. Ud-
gangspunktet for dette arbejde findes i nærværende klimatilpasningsplan, som bliver 
en del af kommuneplan og som dermed har en direkte effekt i hele det kommunale 
planlægningsarbejde.  
 
Nærværende afsnit beskriver de overordnede visioner, mål og strategier for klimatil-
pasning, samt de vigtigste elementer der skal drive processen fremover, herunder 
lovgivningsrammer osv.  
 

6.1 Vision for klimatilpasning 

Ishøj Forsyning har en vision om at klimatilpasse afløbssystemet, baseret på nyeste 
viden og teknologi, ved at tilbageholde, forsinke og styre regnvandet frem for alene at 
opgradere kapaciteten af kommunens afløbssystemer. Dette indebærer at integrere 
vand som et rekreativt element for derved at tage højde for klimaforandringerne alle-
rede på planlægningsstadiet af nye byområder og ved genplanlægning af eksisteren-
de. 

En konsekvens af denne vision er, at der i alle byområder – nye som eksisterende – 
ønskes nedsivning af regnvand hvor det er muligt. Derudover planlægges et stigende 
antal forsinkelsesbassiner udformet som åbne bassiner/søer. Disse bassiner ses ger-
ne rekreativt integreret i bymiljøerne med henblik på at skabe flere rekreative områder 
til glæde for byens borgere. 

Ishøj Forsyning vil styrke samarbejdet med Ishøj Kommune ved blandt andet at være 
aktiv part i udarbejdelse af sektorplaner og lokalplaner, således at der tidligt i plan-
lægningen tages højde for klimakonsekvenserne. Afvanding skal indgå som en afgø-
rende struktur i fremtidige kommunale planer, og der indarbejdes således eksempel-
vis områder, der kan benyttes til kontrollerede oversvømmelser, der planlægges mul-
tifunktionelle rekreative områder med vand i byen og etablering af våde enge for at 
fremme naturoplevelserne i kommunen. 
 

6.2 Klimatilpasningsplan i den overordnede planlægning 

6.2.1 Region Hovedstadens Udviklingsplan 2012  

Kommuneplanen skal i henhold til planloven indeholde en redegørelse for, hvordan 
den forholder sig til den regionale udviklingsplan. Planloven er desuden et vigtigt 
element i at mindske følgerne af klimaændringerne, da mange af udfordringerne på 
længere sigt bedst løses/udnyttes via en hensigtsmæssig planlægning af arealan-
vendelsen, eksempelvis ved at friholde visse områder for fx beboelse og infrastruktur. 
 
Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden har denne vision for klima: 
 
”I 2025 er hovedstadsregionen den mest klimaberedte og energieffektive region i 
Danmark baseret på stærke regionale og tværkommunale samarbejder, hvor innova-
tive offentlig-private partnerskaber bidrager til grøn vækst i international topklasse”. 
Heri giver kommuner og region bl.a. hinanden lovning på at ville: 
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• Udvikle langsigtede planer for klimatilpasning, som koordineres med nabokom-
muner i regionen og naboregioner 

• Forøge of forbedre de grønne og blå områder, som skal opretholdes og om mu-
ligt forbedres igennem klimatilpasning 

• Efterspørge bæredygtige løsninger, som elbiler og grøn energiforsyning, samt 
flere cykelstier 

• Skabe samarbejde mellem offentlige og private aktører om udvikling af innova-
tive løsninger 

 
Ishøj kommune er allerede i gang med at tilpasse deres planlægning til de forventet 
klimaændringer. Private og offentlige bygherrer vil til en vis grad kunne tilpasse deres 
beslutninger om bygge- og anlægsarbejder til de ændrede risici og muligheder, som 
klimaændringerne medfører, hvis den relevante information er til rådighed, fx i nær-
værende Ishøj Forsynings klimatilpasningsplan. 
 

6.2.2 Forhold til Ishøj Kommunes Kommuneplan 

Kommuneplanen for Ishøj Kommune er godkendt af byrådet d. 1. december 2009 
gældende 12 år. Planen fastlægger de overordnede mål og regulerer den fysiske an-
vendelse i Ishøj Kommune, herunder rammer og retningslinjer for den fysiske udvik-
ling i kommunen for såvel byerne som for det åbne land. Planen indeholder en række 
retningslinjer, som har betydning for Ishøj Forsyning og Ishøj Kommunes fremtidige 
klimatilpasningsindsats. 
 
Gennemgående omtaler planen mulighederne for at etablere flere rekreative områ-
der, flere vådområder og en hensigt om forbedring af vandkvaliteten i kommunens 
grundvand, vandløb og søer. 
 
Tre områder er af særlig landskabelig interesse: 

• Retablering af Tranegilde mose som vådområde 
• Strandparken 
• Området omkring Torslunde 

 
Byggeri og anlæg i lavbundsarealer skal i videst muligt omfang undgås, og særligt 
områderne langs Vejleåerne er udpeget som beskyttede områder. Samme områder 
indgår i planerne om øgede rekreative udfoldelsesmuligheder med naturoplevelser, 
stier og opholdsarealer. 
 
I den forbindelse kan Ishøj Forsynings Klimatilpasningsplan forbedre datagrundlaget 
mht. placering af lavbundsområder og udpege andre lokaliteter, hvor der bør foreta-
ges detailundersøgelser af vandforholdene inden opførelse af byggeri eller infrastruk-
tur. 
 
Planerne om at etablere flere vådområder, blandt andet i Tranegilde mose, ved Pile 
Mølle og langs Ll. Vejle å, vurderes at medføre reduceret vandspejlsniveau i åen med 
kraftig afstrømning og dermed også forbedre udledningen fra regnvandssystemerne. 
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6.2.3 Regerings Handlingsplan 

I 2012 præsenterede den danske regering sin ”Handlingsplan for klimasikring af 
Danmark”. Heri er der beskrevet en række initiativer hvis formål er at skabe en ram-
me for klimatilpasning. Som følge af regerings handlingsplan, har KL og regeringen 
forhandlet en økonomiaftale der indebærer blandt andet, at investeringerne i klimatil-
pasning af spildevandsområdet løftes med 2,5 mia. kr. i 2013. 
 
Handlingsplan sætter bedre rammer for klimatilpasning, blandt andet ved at sætte 
ændringer i lovgivning i gang, herunder reglerne for spildevandsforsyningsselskabers 
finansiering af klimatilpasningsprojekter (en dybere forklaring kan læses i afsnit ne-
denunder). Derudover har regeringen også sammensat en Task Force for Klimatil-
pasning, som formidler klimaviden og information på portalen klimatilpasning.dk. 
Hjemmesiden er forankret i Miljøministeriet, og fungerer som den nationale portal 
hvor borgerne, virksomhederne og kommunerne kan læse om de sidste klimaprogno-
ser, klimatilpasningsprojekter, mm.  
 
Regeringen har også etableret et rejsehold, som vejleder og faciliteter samarbejde 
mellem de kommunale aktører i arbejdet med klimatilpasning, med særlig fokus på 
udarbejdelse af klimatilpasningsplaner. 
 

6.3 Retningslinjer for implementering af klimatilpasningsplan 

Tilpasning til klimaforandringerne skal ske indenfor rammerne af eksisterende dansk 
lovgivning og inden for rammerne i den lokale planlægning i Ishøj Kommune. Der er 
derfor en række lovgivningsmæssige forhold samt retningslinjer for klimatilpasning, 
som har berøringsflade med Ishøj Forsynings klimatilpasningsplan. Herunder beskri-
ves et udvalg af de lovgivnings- og planlægningsmæssige rammer der har forbindelse 
til klimatilpasningsindsatsen af afløbssystemet i Ishøj Kommune. 
 

6.3.1 Lovgivning 

Klimatilpasning af afløbssystemer er ud over at være et forsyningsteknisk-, sikker-
hedsmæssigt og beredskabs spørgsmål også et miljømæssigt anliggende, som falder 
inden for rammerne, herunder: 
 

• Lov om afgift af spildevand 
• Spildevandsbekendtgørelsen 
• Lov om betalingsregler for forsyningsselskaber 
• Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 
• Miljøbeskyttelsesloven 
• Naturbeskyttelsesloven 
• EU Vandrammedirektiv 
• EU Oversvømmelsesdirektiv 
• EU badevandsdirektiv 
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En række af disse love omhandler generelle bestemmelser vedrørende finansiering, 
drift og funktion af afløbssystemer. I forbindelse med debatten om finansiering af kli-
matilpasning af kloaksystemer er afregning for afstrømmende regnvand til debat, da 
den eksisterende lovgivning ikke fremmer nedsivning af regnvand på egen grund. 
Klimaforandringerne vil øge regnvandsmængden, og dermed kan der ved nedsivning 
reduceres i den afstrømmende vandmængde, hvilket dermed er et oplagt klimatilpas-
ningstiltag.  

Den 24. januar 2013 blev det vedtaget ny lovgivning, som giver spildevandsselska-
berne mulighed for at medfinansiere private og kommunale klimatilpasningsprojekter 
over spildevandstaksterne. Ishøj Forsyning overvejer hvordan de nye betalingsregler 
kan anvendes i forbindelse med tiltag som nærværende klimatilpasningsplan anbefa-
ler, især vedrørende tag- og overfladevand. Hovedformålet i denne proces er, at 
fremme tilbageholdelse af regnvand i oplandet ved for eksempel nedsivning af regn-
vand.  

Ved opdatering af Spildevandsplan kan det i samarbejde med myndigheden afgøres, 
om der kan pålægges særlige krav om tilbageholdelse af regnvand. Det vil kræve at 
det sandsynliggøres, at der kan ske nedsivning i de udpegede områder, herunder at 
geologiske og hydrogeologiske forhold ikke strider herimod, og at nedsivning i de ud-
pegede områder ikke strider mod reglerne i spildevandsbekendtgørelsens § 29. Ishøj 
Forsyning har udarbejdet et nedsivningspotentialekort for at synliggøre, hvor dette er 
muligt. 

Forurening af vandmiljø fx som følge af udslip af spildevand og forurenet regnvand er 
omfattet af Miljøbeskyttelsesloven, hvorfor klimatilpasning oftest vil falde ind under en 
række bestemmelser og særligt forureneren betaler kan være et afgørende element 
sammen med vandrammedirektivet i for eksempel at kræve renseforanstaltninger fx 
med hensyn til udledning af vejvand.  
 
Derudover gælder et forsigtighedsprincip. I Miljøbeskyttelsesloven påpeges det, at i 
tilfælde af fare for alvorlig eller uoprettelig skade, skal mangel på fuld videnskabelig 
vished ikke bruges som undskyldning for at udsætte implementeringen af omkost-
ningsbesparende foranstaltninger til at forebygge nedbrydning af miljøet. Dette princip 
skal tages i anvendelse, når der fastsættes regler og retningslinjer, men ikke i indivi-
duelle sager. Dette vurderes også at omfatte viden om klimaforandringer og klimatil-
pasningsindsats. 

Naturbeskyttelsesloven har og vil få indflydelse på Ishøj Forsynings etablering og drift 
af især regnvandsbassinerne i kommunen. Formålet med Naturbeskyttelsesloven er 
at værne om landets natur og miljø og afstikker rammerne for de hensyn der skal ta-
ges. Beskyttelsen efter § 3 gælder for søer og vandløb samt heder, moser, stranden-
ge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev. Beskyttelsen indebærer 
primært at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper. 
Beskyttelsesordningen er ikke til hinder for, at arealernes hidtidige benyttelse fortsæt-
tes. 
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Konkret for Ishøj Forsynings klimatilpasning betyder dette, at der ved projekter der 
påvirker disse vandområder skal redegøres for, at tilstanden ikke forværres. På den 
ene side kan det have negativ effekt på fx et mose område, hvis Ishøj Forsyning leder 
delvist forurenet vejvand urenset til mosen, mens det formentlig vil være gavnligt for 
flere af vandområderne at de tilføres mere vand såfremt det ikke er forurenet. I disse 
tilfælde kan en tilstandsændring i forhold til § 3 beskyttelsen komme på tale.  
EU's vandrammedirektiv ligger til grund for indholdet i de endelige vandplaner med 
indsatsprogrammer med henblik på at opnå god økologisk tilstand i det danske 
vandmiljø. Kommunerne er ansvarlige for gennemførelse af indsatsprogrammerne. 

Forbedringer langs vandløb er en central del af direktivet, hvor ændringer af den 
normale vandløbsvedligeholdelse, etablering af regnvandsbassiner og vådområder vil 
være effektive tiltag for forbedring af vandkvaliteten i vandmiljøet. Indeholdt i arbejdet 
vil være tiltag for at mindske spildevandsudledning i det åbne land og reducere antal-
let og omfanget af regnbetingede udløb, hvor der kan komme skærpede krav til ud-
ledning og evt. rensning af regnvand fra veje. 

Oversvømmelsesdirektivet for vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser 
er trådt i kraft. Formålet er at mindske de negative følger for menneskers sundhed, 
miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet som følge af oversvømmelser. Ifølge direktivet 
skal udarbejdelsen af vandområdeplaner i henhold til vandrammedirektivet og risiko-
styringsplaner for oversvømmelser i henhold til oversvømmelsesdirektivet indgå i den 
integrerede vandområdeforvaltning og udnytte muligheden for fælles synergier og 
fordele under hensyntagen til de miljømål, der er fastsat under vandrammedirektivet. 
 
Oversvømmelsesdirektivet omfatter tre faser:  

1. Kortlægning og vurdering af oversvømmelsesrisiko (Dec. 2011) 

2. Risikoanalyse og udarbejdelse af risikokort (Dec. 2013) 

3. Risikostyringsplaner (beredskabsplaner) (Dec. 2015) 

Kortlægningsfasen er allerede overstået. Resultaterne kan læses i rapporten ”Udpeg-
ning af risikoområder for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde”, udgivet 
af Miljøministeriet (Naturstyrelsen) og Transportministeriet (Kystdirektoratet). Rappor-
ten omfatter topografiske kort, der beskriver arealanvendelsen, tidligere oversvøm-
melser, oversvømmelsernes omfang og strømningsveje samt en vurdering af de ska-
der, der er sket, og hvor der kan forventes omfattende skader som følge af lignende 
hændelser i fremtiden.  

Resultaterne fra trin 1 peger på 10 risikoområder, herunder Køge Bugt der udpeges 
”som potentielt truet af oversvømmelse fra havet, fra vandløb eller i kombination af 
hav- og vandløbsoversvømmelse”. Vandløbsoversvømmelse udgør dog en lille del af 
det samlede risiko.   
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På baggrund af kortlægning udarbejdes risikostyrings- og beredskabsplaner for over-
svømmelser. Det er op til medlemslandene, hvorvidt man ønsker at analysere spilde-
vandssystemer. Definitionen af ”spildevandssystemer” fremgår ikke af direktivet, og 
hverken separate spildevandssystemer eller fællessystemer indgår i direktivets tekst. 
Uanset fortolkning af hvordan spildevandssystemer indgår, er det direktivets formål at 
fastlægge en ramme for vurdering og styring af oversvømmelsesrisici for at mindske 
negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktivitet. 

Nærværende klimatilpasningsplan vil naturligvis forstærkes hvis konklusionerne fra 
kortlægning af trin 2 omfattende hav og vandløb, inddrages. Dette vil muligvis gøre 
det muligt at inddrage sandsynligheden for oversvømmelse fra vandløb, som ville i 
sidste ende forbedre det samlede risikovurdering i kommunen. 

Kystsikring i Danmark reguleres i dag efter Lovbekendtgørelse om kystbeskyttelse 
(LBK. nr. 267 af 11/3/2009). I følge lovgivningen er det grundejer, der har ansvar for 
at beskytte ejendommen mod oversvømmelse fra havet. Kommunalbestyrelsen kan 
dog godt gennemføre kystsikringsforanstaltninger og kan også træffe beslutning om 
ekspropriation til gennemførelse af kystbeskyttelsesforanstaltningerne.  

Ishøj Forsyning forudsætter i nærværende klimatilpasningsplan, at Ishøj Kommune i 
samarbejde med nabokommuner, kystdirektoratet, grundejere og andre aktører i tide 
klimatilpasser digerne langs strandparken, så vandstanden i indsøerne og åerne hol-
des nede. 
 
EU har i starten af 2006 desuden vedtaget et nyt badevandsdirektiv. Formålet er en 
klar skærpelse af badevandskravene, så risikoen for at blive syg under badning 
mindskes. Muligheder for at forbedre og leve op til disse skærpede krav er primært 
indgreb i spildevandssystemer og reduktioner i overløb af spildevand til kystområder. 
Derved kan strande, som klassificeres som ringe, forbedres ved fx indgreb mod foru-
rening fra afløbssystemer og implementering af vandrammedirektivet. 

6.3.2 Tværfagligt samarbejde 

Ishøj Forsynings klimatilpasningsindsats bør som følge af ovenstående i høj grad be-
ro på samarbejde på tværs af faggrænser internt i kommunen og også på tværs af 
kommunegrænser – typisk vedrørende Vejleåerne, der går gennem flere kommuner. 
Klimatilpasning af Ishøj Forsynings afløbssystem indgår altså i en større sammen-
hæng, hvilket fordrer samarbejde og multifunktionelle løsninger, som kan sikre målop-
fyldelse for flere udfordringer i samme løsninger. 

Klimatilpasning kan/skal altså indgå som en del af kommune- og lokalplanlægningen 
under rammerne af Planloven. Ishøj Forsyning kan i samarbejde med kommunen i lo-
kalplaner indarbejde forskellige bestemmelser, for at imødekomme ændrede ned-
børsforhold, fx anvendelse af ubebyggede arealer og om regnvand i videst skal sive 
ned i jorden. Der kan i lokalplanen fastsættes bestemmelser om placering og udform-
ning af eventuelle LAR systemer, grøfter eller regnvandsbassin mv., og sættes krav til 
at elementerne skal integreres i de rekreative områder. Lokalplanbestemmelserne 
kan, hvis området er egnet til nedsivning, sætte krav om og dermed fremme fx græs-
armering under p-pladser, grønne tage og andre LAR løsninger. 
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Ud over krav i lokalplanen skal der ved klimatilpasning af de eksisterende byområder 
gøres plads til at digerne skal forstærkes og forhøjes langs kysten, der skal etableres 
flere vådområder og oversvømmelsesområder langs åerne og i den centrale bymidte 
skal der gøres plads til flere regnvandsbassiner og beskyttelse af eksisterende byom-
råder.  
 
Genanvendelse af regnvand kan via Vandforsyningsloven indgå i lokalplanen med 
mulighed for at tagregnvand kan anvendes i wc-skyl og vaskemaskiner. Der kan ikke 
stilles krav om opsamling af regnvand til brug ved tøjvask og wc-skyl til institutions-
byggeri for særligt udsatte personer, f.eks. skoler, dag- og døgninstitutioner, hoteller 
og bygninger med offentlig adgang og der er ikke hjemmel i planloven til at stille krav 
om brug af det (§15, stk. 2, nr. 9, 11 og 25). 
 
Tværkommunalt samarbejde 
Ishøj Kommune afgrænses mod øst og vest af henholdsvis St. Vejle Å og Ll. Vejle Å. 
I forbindelse med kraftige nedbørshændelser, som fx i 2007 og 2009, har der været 
oversvømmelsesproblemer langs begge åer, og der er derfor på initiativ af Ishøj 
Kommune indledt et samarbejde med de øvrige oplandskommuner om at klimatilpas-
se åerne og dermed også opnå større sikkerhed mod oversvømmelser ved særlig 
kraftig nedbør eller stormflod i Køge Bugt. For St. Vejle å koordineres dette arbejde 
med implementeringen af vandplanerne og visionsplanen for St. Vejle Å. 
 
Prognoserne for vandstandsstigninger som følge af klimaændringerne er fortsat be-
hæftet med stor usikkerhed. Det tværkommunale samarbejde omkring Strandparken, 
samt dialog med nabokommuner omkring kystbeskyttelse, erosionssikring og digefor-
valtning er et godt udgangspunkt for den fremtidige dialog om at forhøje og forstærke 
digerne langs Strandparken. 
 

6.4 Oplysning om mulighed for skærpet serviceniveau for oversvømmelser 

Vand kan kontrolleres til et veldefineret økonomisk forsvarligt niveau. Der kalkuleres 
ved dimensionering af vandløb, kloakker og søer med en given overbelastningshyp-
pighed. Oversvømmelser er et naturligt fænomen, men kommunen har en forpligtelse 
til at sikre, at oversvømmelser, der giver miljømæssige og materielle skader, ikke sker 
for hyppigt. 
 
Ishøj Forsyning dimensionerer regnvandsledningerne, så stuvning til terræn fore-
kommer sjældnere end hvert 5. år (se Tabel 2). Dette er ikke ensbetydende med, at 
der forekommer skader på ejendomme, infrastruktur eller offentlige bygninger hvert 5. 
år, men at der hvert 5. år statistisk forekommer en ukontrollerbar situation, hvor regn-
vandssystemet ikke kan lede vandet bort. 
  
Ishøj Forsyning ønsker med dette at informere om muligheden for at Ishøj Kommune 
definerer et ensartet serviceniveau for skadesvoldende oversvømmelser afhængig af 
arealanvendelse og dermed potentiel materiel skadesomfang. Se Tabel 5. 
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Tabel 5. Serviceniveau for oversvømmelser, der kan medføre materieller eller miljømæssige  
skader, jfr. DS/EN 752 den europæiske og danske standard for afløbssystemer 

Oversvømmelsesområde Gentagelsesperiode 
(T) Definition 

Marker, natur, park mfl. 10 år Indenfor matrikel 
Beboelsesområder 20 år Terrænkote ved sokkel 
Industri, erhverv, institutioner 
mfl. 

30 år Terrænkote ved sokkel 

Følsom infrastruktur, fx jern-
bane 

50 år Defineres specifik af myndig-
hed 

 

Ovenstående vil ved vedtagelse kunne indarbejdes i sektorplanerne og gælde ved ny 
udstykninger. Eksisterende områder kan tilpasses dette serviceniveau samtidig med 
klimatilpasning. For begge tilstræbes det at sikre, at oversvømmelser, der forekom-
mer hyppigere end kriterierne i Tabel 5, holdes i områder, hvor der ikke forårsages 
materiel skade. Dette kan sikres på mange måder, fx ved at regulere terræn eller sty-
re vandet i regnvandskloakkerne, så oversvømmelser sker i områder med lavere prio-
ritet eksempelvis marker og grønne områder. 

Inden en eventuel vedtagelse af de skærpede servicekrav for oversvømmelse bør de 
tekniske og økonomiske konsekvenser kortlægges og indgå i beslutningsprocessen, 
idet anlægsudgiften for etablering af afløbssystemet vokser med gentagelsesperioden 
for den regn, som afløbssystemet dimensioneres for at have kapacitet til. Dette bør 
sættes i sammenhæng med de reducerede omkostninger til afhjælpning af skader 
som følge af oversvømmelser.  

Ishøj Forsyning er frem til politisk godkendelse af ovenstående servicekrav ikke for-
pligtet til at overholde serviceniveauerne angivet i Tabel 5, men arbejder hen imod 
serviceniveauerne inden for rammerne af prisloftet. 
 

6.5 Innovative løsninger og bæredygtighed 

Afløbssystemer er kendetegnet ved at have en lang investeringshorisont og er en af 
de dyreste typer af infrastruktur i landet. Derfor er det vigtigt, at kloakkerne hverken er 
for store eller for små. Idet prognoserne for klimaændringerne er behæftet med en 
væsentlig usikkerhed er det ved klimatilpasning vigtigt at anvende løsninger, der er 
lette og billige at justere, hvis prognoserne ændrer sig, og samtidigt at forbedre by-
ens evne til at håndtere øgede vandmængder. 
 
Sammenligner man omkostningerne til udbygning af kloaksystemer med omkostnin-
gerne på skader i byer viser det sig, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at øge 
kapaciteten af kloakkerne de påkrævede 30-70 % ved klimatilpasning. Fordelen bliver 
endnu større, hvis man ved intelligent og helheds byplanlægning kan kombinere stør-
re kloaksystemer med andre tiltag, såsom lokal håndtering og genanvendelse af 
regnvand, samt planlægning af, hvilke områder der kan tåle oversvømme og sikring 
af bygninger mod skader ved mindre oversvømmelser. 
  
Ishøj Forsyning ønsker at klimatilpasse regnvandssystemet i Ishøj Kommune ved 
dels at opgradere ved konventionel teknologi, hvilket er meget omkostningstungt, 
men i særdeleshed anvendelse af nyeste teknologier baseret på bæredygtige prin-
cipper, herunder landskabsbaseret afvanding, som kan give mere bæredygtige sy-
stemer med mere kapacitet for pengene.  



Ishøj Forsyning – Klimatilpasningsplan  
  
  
 
 Side 38 
 
  

r:\projects\glo\30\30666689\06_output\opdatering_ktp\ishøj_forsyning_klimatilpasningsplan_2013.docx   

 
6.5.1 Konventionel teknologi 

Regnvandssystemet i Ishøj Kommune er et konventionelt system opbygget af lednin-
ger under jorden, forbundet til bassiner, enkelte pumpestationer og sand-
fang/olieudskillere, inden vandet ledes til recipienten.  
 
Udskiftning af eksisterende regnvandsledninger med nye og større ledninger har den 
fordel, at man ikke ændrer på opbygningen af systemet. Hvis ledningerne alligevel 
skal renoveres eller lægges om er merudgiften ved at tage hensyn til øget belastning 
ikke nødvendigvis stor, men hvis beregningerne viser at systemet skal udbygges ste-
der hvor kvaliteten i øvrigt er god nok, kan det medføre en stor merudgift. 
 
Er det ikke økonomisk fornuftigt, eller af anden årsag vanskeligt at opdimensionere 
eksisterende ledninger, kan den forøgede vandmængde fra et opland håndteres ved 
transportledninger. Det kan være vanskeligt at udbygge afløbssystemet på grund af 
pladsmangel i gadeprofilet eller fremmede ledninger, kan der bygges tunnelledninger 
fra strategisk velplacerede punkter i et opland og frem til recipient eller hovedledning. 
Ledningerne kan samtidig virke som bassinledninger. De tekniske og økonomiske 
muligheder for anvendelse af sådanne løsninger er blevet betydeligt bedre i de sene-
ste år.  
 
Ved renovering af eksisterende ledninger er opgravning i mange tilfælde ikke nød-
vendig. De såkaldte no-dig løsninger med fx strømpeforing og rørsprængning kan 
med økonomisk fordel anvendes. Strømpeforing reducerer kapaciteten i ledningen, 
hvorfor det er anvendeligt i spildevandsledninger, men ikke bidrager til klimatilpasning 
ved renovering af regnvandsledninger. Ved rørsprængning kan dimensionen af led-
ningen øges op til flere handelsdimensioner, hvilket for visse ledningsstrækninger kan 
være tilstrækkeligt til at opnå klimatilpasning. Løsningerne er kendetegnet ved at væ-
re et mindre indgreb i landskabet end opgravning og på den baggrund er de typisk 
også billigere at gennemføre.  
 
De hyppigere ekstremhændelser i fremtiden gør, at ledningsdimensionerne skal øges 
markant, hvis vandet transporteres over længere strækninger. Regnvandsbassiner er 
ikke på samme måde følsomme overfor høj regnintensitet og udligner ved forsinkelse 
af vandet spidsen af stuvningseffekten i ledningerne. Eksisterende regnvandsbassi-
ner skal også klimatilpasses med cirka 30 % volumen, men med den beskrevne effekt 
kan klimatilpasningen med fordel bestå i at etablere flere mindre regnvandsbassiner i 
oplandet. Dermed er behovet for opgradering af ledningskapaciteten mindre, og led-
ningerne kan måske strømpefores og rørsprænges på mange strækninger frem for 
omkostningstunge opgravninger.    
 
Forsinkelse af regnvand ved kilden, altså fx på privat grund eller tilbage i oplandet, vil 
være en effektiv måde at opnå et robust regnvandssystem på. Ishøj Forsyning over-
vejer strategisk at placere bassiner langt tilbage i oplandet for at beskytte lavtliggende 
områder. Forsinkelsesbassiner i det åbne land vil samtidig kunne være vigtige bioto-
per i det ellers landbrugsprægede land og vil kunne medvirke til at sprede plante- og 
dyrelivet mere og øge den biologiske mangfoldighed. Tiltag som disse kan udføres 
når der alligevel sker ombygninger og de kan derved bidrage til at kompensere for de 
forøgede regnmængder. En forudsætning for dette er, at det indgår tidligt i planlæg-
ningsstadiet ved revidering af eksisterende lokalplaner og udarbejdelse af nye.  
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6.5.2 Bæredygtig regnvandshåndtering 

Bæredygtig regnvandshåndtering dækker over håndtering af regnvandet på terræn 
og lokalt hvor vandet afstrømmer, fx LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand). 
Løsningerne supplerer eller erstatter de traditionelle lukkede rørsystemer med for-
skellige teknikker til at aflede regnvandet lokalt enten ved nedsivning, genanvendelse 
eller forsinkelse, så regnvandet ikke ledes direkte i kloakkerne. Herved skånes af-
løbssystemet og risikoen for oversvømmelse i byen mindskes til stor glæde for både 
borgere og forsyning.  
 
I modsætning til konventionelle kloaksystemer, som er både dyre at etablere og om-
bygge, har LAR-løsningerne den fordel, at regnvandet holdes på eller nær terræn. 
Herved bliver løsningerne langt mere fleksible i forhold til fremtidige krav og tilpas-
ning, da de relativt let kan justeres uden store anlægsomkostninger. LAR løsninger 
kan ligeledes medvirke til en markant forbedring af byens blå og grønne strukturer. 
Mulighederne for at udnytte regnvandets rekreative og landskabelige potentialer er 
mange, men fælles for alle løsninger er, at anlæggene kan medvirke til at skabe sy-
nergi mellem miljøtiltag og en fortsat udvikling af et sundt og attraktivt bymiljø. 
  
Typiske eksempler på LAR-løsninger som anvendes i dag er faskiner, grønne tage, 
gennemtrængelige belægninger, regnvandsbede, afledning af regnvand i åbne kana-
ler og etablering af forsinkelsesbassiner i form af små søer og bassiner. 
 
Mange kommuner afholder sig i dag fra at anvende LAR-løsninger, fordi lovgivningen 
endnu ikke er tilpasset løsningerne. Det er derfor stadig en stor udfordring at imple-
mentere LAR-løsninger i et eksisterende byområde, også selvom de miljømæssige, 
økonomiske og rekreative fordele ved LAR-løsningerne er entydige. 
 
Nedsivning i faskiner 
Kildehåndtering af regnvand ved nedsivning kan bidrage til klimatilpasning af regn-
vandssystemet. Nedsivning på egen grund forudsætter egnede nedsivningsforhold. 
Hvis jordbundsforholdene er problematiske eller grundarealet er for lille, er nedsivning 
ikke en god løsning og det kan være nødvendigt med et nødoverløb til det offentlige 
system. Herved kan en væsentlig del af fordelen forsvinde, idet faskinen måske er 
fyldt op på det tidspunkt, hvor den mest ekstreme del af regnen falder. Men erfaringer 
fra landene omkring os viser, at langt de fleste regnhændelser kan håndteres alene 
ved nedsivning, og at de afledte mængder ved ekstremregn er meget reducerede. 
Hvis mulighederne var der, vurderes mange boligejere at ville benytte sig af den pas-
sende økonomiske kompensation for at afkoble sig regnvandssystemet og etablere 
regnvandshaver, hvor de opsamler regnvand, har små søer og nedsiver overskyden-
de regnvand. Nedsivning af afstrømmende regnvand fra veje er til diskussion i disse 
år grundet risikoen for spredning af miljøfremmede stoffer til jorden og grundvandet.  
 
Genanvendelse af regnvand 
Ved at private opsamler tagvand i regnvandstønder og det offentlige opsamler i større 
tanke reduceres tilledningen til regnvandssystemet. Vandet kan derefter erstatte 
brugsvand til vanding af haver, vask af biler, spule pladser og vande parker. Volume-
net, der kan opsamles, er dog ofte begrænset, 200 - 500 l ses ofte, og dette er kun en 
beskeden andel af volumenet fra ekstremregn på en tagflade. Regnvandsmagasiner-
ingen kan endvidere ved regnens start være fyldte og derfor ikke reducere afstrøm-
ningen. 
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Anvendelse af regnvand i boligerne som erstatning for vandforsyningsvand har kun 
beskeden udbredelse, men har samme fordele som regnvandstønder, og yderligere 
den fordel at forbruget, i modsætning til vanding, er mere jævnt fordelt over tiden. En 
væsentlig ulempe er dog også her at opmagasineringskapaciteten er begrænset og at 
der derfor ikke er sikkerhed for at systemer kan opmagasinere vand i de kritiske situa-
tioner.  
 
Effekten af at genanvende regnvand er ikke stor for kapaciteten i regnvandssystemet, 
men opsamling af regnvand i den centrale del af byen til vanding og spuling af plad-
ser, kan profilere kommunens grønne strategi og fremhæve det bæredygtige image. 
 
Grønne tage 
Der er udviklet teknik til brug af sedum tage eller grønne tage, hvor der på bygningers 
tagflader opbygges et vækstlag, hvor der gror planter. Formålet er at vandet magasi-
neres i vækstlaget og derfra opsuges af planterne og fordampes. Magasineringsev-
nen af vækstlaget er imidlertid begrænset, op til10 mm, så effekten under ekstrem-
regn er beskeden. På årsbasis kan der derimod opnås en stor reduktion i afstrøm-
ning, hvilket kan bidrage positivt i samarbejdet med miljømyndigheden om at forbedre 
recipienternes tilstand.   
 
Rekreativ anvendelse af regnvand 
Hvilke bymæssige og landskabelige formål regnvandsløsningerne kan tjene, afhæn-
ger meget af placering i landskabet og løsningernes forhold til øvrig natur og bebyg-
gelse. Fælles for alle løsninger er dog, at de dels kan medvirke til en markant for-
skønnelse af byrummet, og dels kan tilføre et friskt grønt pust til byens kvarterer ved 
at skabe nye rum med mulighed for mangfoldige naturoplevelser, friluftsliv og motion. 
 
Med LAR-løsninger samles regnvandet i overjordiske render, grøfter og bassiner, 
som kan udformes på forskellig vis. På byens pladser og torve vil løsningerne typisk 
udformes i hårde sten- eller betonmaterialer, mens render og søer i parker og andre 
grønne arealer kan få en mere naturlig udformning. I villakvarterer og almennyttige 
boligområder kan løsningerne bidrage positivt ved byfornyelses og kvaterløft projek-
ter. Vandet har også potentiale for at skabe mere en kreativ atmosfære i byrummet i 
form af rislende eller plaskende vand, mens vandelementer i grønne områder kan 
være med til at øge det naturmæssige indhold og forbedre den biologiske mangfol-
dighed.  
 
Der er i dag 13 regnvandsbassiner i Ishøj Kommune. Nogle er velintegrerede i nær-
miljøet, mens andre er indhegnede og arealet omkring bassinerne er ikke tænkt som 
et offentligt tilgængeligt område. Klimatilpasning af regnvandssystemet vil medføre, at 
disse bassiner skal udvides og flere skal etableres. Hvert regnvandsbassin spiller en 
rolle for bymiljøet og borgerne i området og de fleste bassiner har et potentiale for at 
bidrage til at styrke rekreation, trivsel og kvaliteten af ophold i nærområdet.  
 
Forudsætningen for at regnvandsbassinerne i kommunen bedre kan integreres i 
nærmiljøet er aktiv inddragelse af borgere og at løsningerne udarbejdes i samarbejde 
mellem Ishøj Forsyning og kommunens planafdeling og miljøforvaltning. 
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Rensning af regnvand 
Der er lovkrav om at afstrømmende regnvand fra veje skal renses via sandfang og 
olieudskiller inden vandet ledes til recipient. Det er påvist, at regnvand fra veje inde-
holder en række miljøfremmede stoffer, herunder tungmetaller, og at våde regn-
vandsbassiner kan reducere udvaskningen markant. Der findes forskellige teknologier 
til rensning af vejvand, herunder kalkfiltre og sandfiltre i regnvandsbassiner mfl.  
 
Tagvand er det reneste afstrømmende regnvand vi har og det i mange tilfælde an-
vendes i bybilledet uden yderligere renseforanstaltninger. Dog kan nogle tagbelæg-
ninger og tagrender medføre afstrømning af miljøfremmede stoffer, ligesom tage med 
mange fugle ekskrementer kan medføre høj koncentration af bakterier i det afstrøm-
mende regnvand.      
 
LAR løsninger som fx vadier har en påviselig tilbageholdelse af fx tungmetaller i fil-
termulden, men der mangler fortsat dokumentation for risikoen for udvaskning til reci-
pient eller nedsivning til grundvandet. 
 

6.5.3 Styring og varsling 

Regnvandssystemet i Ishøj Kommune dimensioneres til at kunne håndtere regn op til 
et givent dimensioneringskriterium og derved opfylde funktionskravene. Da regn tit 
falder ujævnt over kommunen og da kapaciteten samtidig ofte er varierende kan der 
være et stort potentiale i at forbedre udnyttelsen af kapaciteten af afløbssystemet ved 
at indføre dynamisk styring af visse elementer i systemet f.eks. afløb fra bassiner og 
pumpeydelser. Dette kan medvirke til både reduceret oversvømmelsesrisiko og van-
det styres til oversvømmelse hvor det gør mindst skade. I forbindelse med udbygning 
og klimatilpasning af regnvandssystemerne kan det være relevant at undersøge om 
styring kan give mulighed for fx at udnytte eksisterende volumen bedre og styre van-
det bedre gennem kritiske områder. Dermed kan der spares omkostninger, der opnås 
større viden om systemet og det kan sikres, at oversvømmelser giver mindst mulig 
skade. 
 
Den teknologiske udvikling gør det nu muligt at automatisk at kombinere varsling af fx 
nedbør dage i forvejen med styring af afløbssystemet. Dette medfører, at man ved 
varsling af ekstrem nedbør kan nå at tømme bassiner ned og varsle borgere om evt. 
fremtidige oversvømmelser i god nok tid til at handle. 
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7 PRIORITERING AF INDSATS 

Ishøj Forsyning ønsker at supplere den normale renoveringsindsats med en systema-
tisk klimatilpasningsindsats for dermed gradvist at fremtidssikre afløbssystemerne og 
forebygge konsekvenserne af klimaændringerne. Den normale renoveringsindsats 
opdeles efter spildevandsplanens kloakoplande, og tager udgangspunkt i systemets 
alder, tilstand og funktion. Med klimatilpasningsplanen introduceres kapacitet, over-
svømmelsesrisiko, samt værdi- og risikokortlægning.  
 

7.1 Den tidligere klimatilpasningsplan 

I den tidligere klimatilpasningsplan fra 2011, blev der udført en prioritering af udfor-
dringer efter en risikoanalyse og en prioritering af trusler og muligheder som blev 
identificeret i en klimaworkshop med deltagere fra udvalgte forvaltninger i Ishøj Kom-
mune. 
 
Udfordringerne og løsningsmulighederne blev opsamlet og sorteret med henblik på at 
indgå i det daværende klimatilpasningsplan. Alle udfordringer blev indarbejdet i en 
skabelon for en risiko-prioriteringsanalyse med henblik på at udpege de udfordringer, 
der udgør den største trussel for Ishøj Kommune, samt hvilke tiltag der udgør den 
største reduktion af risiko. Beregningen af risiko foregik ved anvendelse af kvalitative 
risikoprioriteringstal. Resultatet fra prioritering kan ses i nedenstående tabel. 
 
 
Tabel 6. Prioritering af de 15 største klimatrusler fra den tidligere klimatilpasningsplan.  

Til hver truslen er det beregnet en risikoprioriteringstal, RPN. Jo højere RPN desto større risiko 
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Stranden Stigende vandstand i Køge Bugt 5 5 5 4 4 13 65 325

Forsyning Klimatilpasning af regnvandssystem 4 4 5 4 4 13 52 208

Forsyning Finansiering - prisloft, langsigtet investering 4 5 4 4 2 10 50 200

Natur og rekreation Invasive arter 4 5 5 1 4 10 50 200

Byplan Ikke bygge i risikoområder 4 4 4 4 3 11 44 176

Forsyning Politiske mål for Forsyningens planlægning 4 4 4 4 3 11 44 176

Forsyning Afstemning af klimaplan og prioritering med kommunen 4 3 5 4 4 13 39 156

Byplan Højt GVS - veje og, fundamenter og kældre 4 4 4 3 2 9 36 144

Vandløb Høj vandstand i Køge Bugt 4 3 3 4 4 11 33 132

Byplan Fremtidig afvanding - håndtering af LAR 4 3 4 4 3 11 33 132

Byplan Krav til belægningsprocent 4 3 4 4 3 11 33 132

Forsyning Samarbejde med nabokommuner 4 3 4 3 4 11 33 132

Forsyning Forsinkelsesbassiner 4 3 4 4 3 11 33 132

Vandløb Kraftig afstrømning - oversvømmelse 4 3 2 4 4 10 30 120

Magasinering Behov for mere kapacitet 4 3 3 4 3 10 30 120
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Ovenstående tabel viser, at den største trussel mod Ishøj Kommune i 2011 blev vur-
deret at være beskyttelsen af byen mod stigende vandstand i Køge Bugt. Klimatilpas-
ning af regnvandssystemet og regnvandsbassiner var højt placeret, ligesom beslut-
ninger om mål for klimatilpasning, fremtidige serviceniveauer, tværfagligt samarbejde 
og finansiering af tiltagene var kritiske i forhold til at imødekomme klimaændringerne. 
 
Til ovenstående udfordringer blev der på workshoppen i 2010 identificeret hvilke mu-
ligheder er for at imødekomme disse udfordringer og i tide afhjælpe følgerne af kli-
maændringerne. Alle forslag indgik i en beregning af en risikoprioriteringstal (RPN), 
hvor tiltagene er gennemført. Forskellen mellem RPN for udfordringen og RPN efter 
gennemførelse af tiltagene, er et udtryk for den potentielle reduktion af risiko ved de 
pågældende tiltag. 
 
De 15 mest effektive klimatilpasningstiltag som i 2011 blev fundet, kan ses i neden-
stående tabel. 
 

Tabel 7. Rangering af muligheder for klimatilpasningstiltag fra den tidligere  
klimatilpasningsplan. Løsningerne er rangeret efter tiltagenes risikoreducerende effekt. 

 
 
Ovenstående tabel viser, at det mest risikoreducerende tiltag i 2011 blev vurderet at 
være, at forstærke og forhøje digerne mod Køge Bugt for beskyttelse af byen mod 
fremtidens stigende vandstande.  
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Stranden Stigende vandstand i Køge Bugt 65
Forhøje og forstærke diger, kystbeskyttelse og fremtidig drift af 
sluser 325 260

Forsyning Finansiering - prisloft, langsigtet investering 3
Afklaring af finansiering for klimatilpasning

200 197

Byplan Ikke bygge i risikoområder 3
Geografisk tilgang til sagsbehandling. Indarbejde i kommune, 
lokalplaner og vedtægter 176 173

Forsyning Politiske mål for Forsyningens planlægning 3
Myndighed og bestyrelse beslutter mål og servicemål for 
klimatilpasning 176 173

Forsyning Afstemning af klimaplan og prioritering med 
kommunen 21

Tættere samarbejde ifm. sagsbehandling og nye interne rutiner for 
sagsbehandling 156 135

Forsyning Klimatilpasning af regnvandssystem 78
Klimatilpasning af regnvandsledninger og bassiner. Bæredygtig 
regnvandshåndtering - fleksible løsninger 208 130

Vandløb Høj vandstand i Køge Bugt 6
Højtvandspumpestation ved Ishøj Havn

132 126

Forsyning Samarbejde med nabokommuner 8
Fordelingsnøgle med opstrømskommuner. Videndeling, 
erfaringsudveksling og samarbejde fx Spildevandscenter Avedøre 132 124

Magasinering
Behov for mere kapacitet 12

Strategi for forsinkelse af regnvand - udpege arealer i fx landbyerne, 
udvidelse af regnvandsbassiner mfl. Tranegilde mose 
oversvømmes ved kraftig afstrømning i St. Vejle å 120 108

Drikkevandkvalitet Forurening af vandværksboringer 3
Beskyttelse, risikovurdering, eventuelt finde nye lokaliteter

108 105

Vandløb Kraftig afstrømning - oversvømmelse 18
Klimatilpasning ved fysiske tiltag, styring, magasinering mfl.

120 102

Forsyning Beredskab 24
Udarbejde beredskabsplan - link til klimatilpasningsplan

120 96

Byplan Mål for fremtidssikring af boligområder 3
Udarbejde planer med mål og muligheder for boligområder

99 96

Natur og rekreation Invasive arter 105
Bekæmpe arterne - følge centrale meldinger

200 95

Drikkevandkvalitet Overfladevand forurening på vandværker 3
Detaljeret risikovurdering af oversvømmelsesrisiko og mulige tiltag

96 93
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Tiltag for at sikre klimatilpasning, fx målsætninger, finansiering, samarbejde med na-
bokommuner og mål for beskyttelse af boligområder, blev vurderet afgørende for at 
fremme samarbejdet om at klimatilpasse ved bæredygtige helhedsløsninger, der kan 
holde omkostningerne nede og reducere risikoen for store fejlinvesteringer. 
 
Byplanlæggerne fremhævede, at de vil arbejde for ikke at bygge i risikoområder uden 
særlige tiltag, hvilket jfr. Tabel 7 er et effektivt middel til at reducere risikoen for frem-
tidige skader på ejendomme.  
 
Også tiltag for at reducere oversvømmelsesrisikoen fra åerne blev vurderet som et ef-
fektivt klimatilpasningstiltag. Som løsningsforslag blev der på workshoppen præsente-
ret højvandspumper ved Ishøj Havn for at kunne aflede vand selvom Køge Bugt står 
højt, men også behovet for at udpege arealer til magasinering af vand i oplandet er 
afgørende for at reducere oversvømmelsesrisikoen langs åerne.   
 
Et effektivt tiltag for beskyttelse af borgerne i kommunen er at afværge den øgede ri-
siko for forurening af vandværksboringer ved at føre tilsyn med private boringer og 
sikre de offentlige kildepladser mod oversvømmelse med overfladevand og nedsi-
vende forurening. 
 
Med baggrund i kortlægning fra den tidligere klimatilpasningsplan i 2011, samt en 
række konsekvensanalyser med henblik på at fastlægge omfanget af klimaeffekterne, 
blev hvert kloakopland rangeret efter sårbarhed ved kraftig regn, tidligere oversvøm-
met områder, hvor klimaforandringerne vil medføre oversvømmelser i områder med 
lavninger og antallet af ejendomme i risikoområder. De 25 højest rangeret oplande i 
2011 kan ses i nedenstående tabel. 
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Tabel 8. De 25 højeste rangeret kloakoplande efter klimatilpasningsbehovet i 2011 
Kloakopland Prioritet 2011 Område 
F1 1 Strandområdet 

J1 2 Tranegilde 

P1 3 Ishøj Landsby 

P2 4 Vestervang 

B1A 5 Bredekærs Vænge 

B1 6 Kærbo 

R2 7 Thorsvang 

D3 8 Ishøj Stationsvej (v/Industribuen nord) 

A1 9 Tranebakken 

F2 10 Vejlebrovej 

H3 11 Ishøj stationsvej midt (v/Baldersbækvej) 

C1 12 Gildbrovej, CPH West 

D1 13 Pilegårdsvænge/Vibeholmskolen 

S2 14 Solhøjvej 

C1A 15 Ishøj Bycenter 

D1A 16 Industribuen Nord 

D2 17 Køge bugt motorvej (v/ Industribuen nord) 

E1 18 Strandgårdsparken 

H1A 19 Baldersbækvej, industribuen vest 

E2 20 Pileskovvej 

C2 21 Ishøj Stationsvej (v/ Ishøj Bycenter) 

A2 22 Gildbroskolen 

H1 23 Industrigrenen 

R4 24 Torslundevej vest 

E3 25 Ishøj Strandvej (v/ Pileskovvej) 
 
 
Den samlede prioritering fra 2011 kan ses i tegning TF1G_700, i Bilag 3. 
 

7.2 Prioritering af indsatsområder i nærværende klimatilpasningsplan 

Ishøj Forsyning vil klimatilpasse afløbssystemerne i kommunen i prioriteret rækkeføl-
ge efter de forventede årlige omkostninger (EAD) for hvert kloakopland, inklusiv hot 
spots i kommunen. Dette berører oversvømmelseshændelser, kapacitetsproblemer i 
afløbssystemet, hydrologi og risiko for skadesvoldende oversvømmelser. På den må-
de klimatilpasses hele afløbssystemet gradvist og efter risiko. 
 
Resultatet af den beregnede maksimale EAD inkl. hot spots for de 25 højest rangere-
de oplande er oplistet i Tabel 9. Prioriteringen er sammenlignet med klimatilpasnings-
planen fra 2011. De samlede resultater af prioritering kan ses i tegning TF1G_701. 
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Tabel 9. Prioritering af indsatsområder efter risikoberegning, baseret på maksimale forventede  
årlige omkostninger (EAD) per spildevandsoplande, inkl. hot spots i kommunen 

Kloakopland 
Prioritering 
2013 

Prioritering 
2011 Område MAKS_EAD (DKK) 

C1 1 12 Gildbrovej, CPH West 823,961,777.82 

E1 2 18 Strandgårdsparken 80,474,040.69 

F1 3 1 Strandområdet 79,644,893.56 

D1A 4 16 Industribuen Nord 25,898,869.81 

H1A 5 19 Baldersbækvej, industribuen vest 17,103,192.42 

B1 6 6 Kærbo 16,790,001.68 

E2 7 20 Pileskovvej 12,434,000.05 

D1 8 13 Pilegårdsvænge/Vibeholmskolen 9,064,701.72 

A1 9 9 Tranebakken 7,473,393.35 

F2 10 10 Vejlebrovej 6,153,369.81 

P1 11 3 Ishøj Landsby 5,108,819.71 

P2 12 4 Vestervang 3,392,323.65 

C1A 13 15 Ishøj Bycenter 3,052,229.27 

B1A 14 5 Bredekærs Vænge 2,997,093.60 

H1 15 23 Industrigrenen 2,840,312.99 

S1 16 32 Torslunde 2,413,189.43 

G 17 39 Arken 1,480,935.50 

R2 18 7 Thorsvang 867,306.20 

J1 19 2 Tranegilde 825,133.22 

Q3 20 41 Motorvej M4 syd 529,923.39 

R1 21 28 Pedersborgvej 522,314.53 

S2 22 14 Solhøjvej 134,000.30 

R4 23 24 Torslundevej vest 81,000.00 

P4 24 27 Vestervang vest 45,838.82 

A4 25 38 Ishøj Strandvej nord 15,422.44 
 
Tabel 9 viser at nærværende prioritering er anderledes end prioritering fra 2011. Det-
te skyldes udelukkende forskellen i beregning af risikoen, samt beregningsgrundlag. 
Mens den tidligere klimatilpasningsplan var baseret på en kvalitativ betragtning af ri-
sikoen, er nærværende analysen baseret på en GIS-baseret risikomodel, der bereg-
ner skadesomfanget og omkostningen for udvalgte landskabselementer (bygninger, 
veje mm.). Beregning af risikoen er således baseret på en værdikortlægning samt 
oversvømmelsesberegningerne fra regnvand og hav (udbredelsen og dybde af over-
svømmelser). 
 
En vigtig forskel mellem de to klimatilpasningsplaner findes også i, at nærværende 
analyse anvender hot spots, som er bygninger som kommunen tilføjer en ekstra vær-
di til. Disse hot spots har været udvalgt på baggrund af forsikringsskaden ved sky-
bruddet i 2011 (se Tabel 4). Eksempelvis skyldes forskellen i opland C1 (Gildbrovej, 
CPH West), hvor prioritering har rykket sig fra nummer 12 til nummer 1, koncentratio-
nen af hot spots i oplandet, samt med deres respektive forsikringsskadesværdier. Det 
samme gælder for opland C1A. 
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Angående Tranegilde, hvor prioritering har rykket sig fra nummer 2 til 19, skydes det, 
at nærværende analysen tager udgangspunkt i de forskellige tiltag som er beskrevet i 
Bilag 4. Ved at inkludere diverse klimatilpasningstiltag i oversvømmelsesberegninger, 
bliver de forventede maksimale årlige omkostninger reduceret i forhold til den kvalita-
tive betragtning fra 2011. Resultatet er, at Tranegilde fremgår ikke som top prioritet i 
kommunen. Dette holder på sigt, så længe de planlagte og simulerede tiltag i model-
len, holder i fremtiden.   
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1 INDLEDNING 

Nærværende notat beskriver de beregningsforudsætninger, der ligger til 
grund for resultater fremvist i Ishøj Forsynings Klimatilpasningsplanen 2013. 
 
Der er udført beregninger på Ishøj Mike Urban model. Modellen er opstillet i 
2009 og opdateret i august 2012 med TV-inspektioner og løbende indmålin-
ger. 
 

2 GENTAGELSEPERIODER OG SIKKERHEDSFAKTORER 

Der er udført beregninger for følgende gentagelsesperioder med viste sik-
kerhedsfaktorer: 
 
Genta-
gelses-
periode 

Status/ 
klima 

Usikkerheds- 
faktor 

Fortætnings- 
faktor 

Klima- 
faktor 

Samlet 
faktor 

Hydrologisk 
red. faktor 

1 Status 1,2 1,1 1 1,32 0,8 
1 Klima 1,2 1,1 1,2 1,58 0,8 
5 Status 1,2 1,1 1 1,32 0,8 
5 Klima 1,2 1,1 1,3 1,72 0,8 

20 Klima 1,2 1,1 1,3 1,72 0,8 
50 Klima 1,2 1,1 1,35 1,78 0,8 

100 Klima 1,2 1,1 1,4 1,85 0,8 
 
Kapacitetsberegninger er udført med 1 og 5 års CDS-regn for hhv. fuldtlø-
bende ledninger og stuvning til terræn. 
 
Der er udført FLOOD beregninger med 5, 20, 50 og 100 års CDS-regn. 
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3 INDDELING AF MODEL 

Modellen er inddelt i 5 områder, disse er: 
 
1. Ishøj by nord 
2. Ishøj by syd 
3. Ishøj Industri 
4. Ishøj Landsby 
5. Tranegilde 
 
De 5 områder vises på nedenstående billede. 
 

 
Figur 1: Inddeling af FLOOD oplande til beregning. 

 
4 MODELOPSÆTNING 

Til beregning er anvendt Mike Urban model, der blev opstillet i 2009 og op-
dateret i 2012. 
 
Bassiner 
Forhold omkring ind- og udløb af bassiner, bassingeometri og koter er fundet 
ud fra gamle tegninger, informationer fra driften i Ishøj og den digitale ter-
rænmodel. 
 
Pumpedata 
Pumpeydelse på tømmepumper ved underføringer er ændret fra 5 l/s til 10 
l/s ud fra nye oplysninger. 
 
Brønddiametre og koter 
Manglende bundkoter og diametre er skønnet ud fra op- og nedstrøms brøn-
de, manglende terrænkoter er fra DTM. 
 
Udløb 
Manglende udløbskoter er fundet ud fra vandløbsregulativerne, vandstande 
ved udløb er beregnet, fremgangsmåde er beskrevet i afsnit 6. 
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Oplande 
Urbane oplande er opdelt på matrikelbasis og befæstelsesgrad er beregnet 
ved GIS-analyse ud fra bygninger (100 %) og veje (95 %) fra grundkortet. 
De naturlige oplande til Baldersbækken og Tranegilde Byrende er bestemt 
ud fra Blue Spot analyse i ArcGIS. 
 
Naturlige afstrømning 
Oplandet til Tranegilde Byrende har vurderet en afstrømning på 1 l/s/ha, af-
strømningen er sat som add flow på oplande og kommer kontinuert. 
 
Den naturlige afstrømning til Baldersbækken er kalibreret ud fra flowmålinger 
på bækken lige før Ishøj Landsby. Der er fastsat en daglig tørvejrsvandføring 
på ca. 4 l/s og befæstelsesgrader og afstrømningstider for de naturlige op-
lande er beregnet ved kalibrering. 
 

5 DEN DIGITALE TERRÆNMODEL 

Den digitale terrænmodel er blevet suppleret med bassiner, underføringer og 
bygninger. 
 
Eksempel på bassin: 
Nedenstående Figur 1 viser Bassinet DB53000, som er blevet integreret i 
den digitale terrænmodel. Bassinet er blevet gravet ud svarede til daglig 
vandspejl og bundkote i bassinopsætningen i Mike Urban modellen. Bassinet 
er i kote 2,65 i hele arealet. 
 

 
Figur 2: Bassin DB53000 

Alle bassiner i modellen er ”gravet ud” i terrænmodel og erstattes af udløb, 
som kobles til modellen. 
 
Eksempel på underføring: 
Underføringen under vejen er blevet åbnet, så der er forbindelse imellem 
nordsiden og pumpen på sydsiden. De fleste underføringer i Ishøj tømmes 
ved en pumpe. Vandet vil samle sig i lavpunkterne (underføringerne), men 
åbnes disse ikke i terrænmodellen vil vandets vej ikke blive simuleret korrekt, 
da det ellers vil blive stoppet af vejen.  
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Figur 3: Viser åbning af underføring, udgravning af bassin og tilførsel af bygninger. 

 
6 BEREGNING AF VANDSTANDE I VANDLØB OG SØER 

Beregning af vandstande i Ll. Vejle Å, St. Vejle Å og Køge Bugt 
 
I nærværende afsnit gennemgås principperne for beregning af vandstande i 
recipienterne fra regnvandssystemet i Ishøj. 
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Vandstandene i vandløbene beregnes ud fra de informationer, der findes i 
vandløbsregulativerne. Vandstanden i søer er fundet ved den digitale ter-
rænmodel og vandstanden i Køge Bugt ud fra tilgængelig data fra Kystdirek-
toratet.  
 
Der beregnes en generel vanddybde for hhv. St. Vejle Å og Lille Vejle Å, 
samt tilløb til Lille Vejle Å. Vanddybden beregnes ud fra en målt afstrømning 
fra DMU, åens geometri på dette punkt, et vurderet oplandsareal og man-
ningtal fra vandløbsregulativet. Det forventes at den naturlige afstrømning til 
vandløb øges med faktor 1.3 som følge af klimaforandringerne fra GEUS. 
 
Der beregnes for følgende strækninger: 
 

 
 
  

Tabel 1: Afstrømningsforhold i vandløb 

  
Middelafstrømning 

[l/s/ha] 
Oplandsareal 

[ha] 
Klimafaktor Vandføring 

[l/s] 
Lille Vejle Å - tilløb 3.5 6.1   21 
Lille Vejle Å - tilløb 3.5 6.1 1.3 28 
Lille Vejle Å 3.5 48   168 
Lille Vejle Å 3.5 48 1.3 218 
Store Vejle Å 6.6 51.9   343 
Store Vejle Å 6.6 51.9 1.3 445 
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Beregning af vandybde ud fra følgende formel: 
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Hvor  
Q = afstrømningen 
y = vanddybden 
a = skråningsanlæg = cot(Ø) 
b = bundbredde 

 
Tabel 2: Beregning af vandstand og vandstandsstigning som følge af øget afstrømning i Lille 
Vejle Å tilløb 

Vandføring 
[l/s] 

Manning Fald Bredde 
[m] 

Anlæg Dybde 
[m] 

Bundkote 
[m] 

VS 
Status 

Stigning 
[m] 

VS 
Klima 

21 20 0.0013 0.8 1 0.14 18.74 18.88 
 

 
28 20 0.0013 0.8 1 0.16 18.74 18.88 0.023 18.90 

 
Tabel 3: Beregning af vandstand og vandstandsstigning som følge af øget afstrømning i Lille 
Vejle Å 

Vandføring 
[l/s] 

Manning Fald Bredde 
[m] 

Anlæg Dybde 
[m] 

Bundkote 
[m] 

VS 
Status 

Stigning 
[m] 

VS 
Klima 

167 20 0.0008 2.25 1.5 0.28 2.37 2.65 
 

 
218 20 0.0008 2.25 1.5 0.33 2.37 2.65 0.050 2.70 

 
Tabel 4: Beregning af vandstand og vandstandsstigning som følge af øget afstrømning i Store 
Vejle Å 

Vandføring 
[l/s] 

Manning Fald Bredde 
[m] 

Anlæg Dybde 
[m] 

Bundkote 
[m] 

VS 
Status 

Stigning 
[m] 

VS 
Klima 

342 20 0.00002 4.5 1.25 0.93 -0.45 0.48 
 

 
445 20 0.00002 4.5 1.25 1.08 -0.45 0.48 0.15 0.63 

 
Ud fra ovenstående beregninger anvendes følgende vandstande i vandløb 
og søer: 

 
Tabel 5: Vandstande i vandløb og søer 

Vandløb 
 Vanddybde 

Status 
[m] 

Vanddybde 
øget afstrømning 

[m] 
Lille Vejle Å tilløb 0.15 0.2 
Lille Vejle Å 0.30 0.35 
Store Vejle Å 1 1.15 

Sø- og havvandstand 
 Vandstand 

Status 
[m] 

Vandstand 
Klima 

[m] 
Ishøj Sø 0.9 0.9 
Jægersø + Lille Ishøj Sø 0.2 0.2 
Køge Bugt 0.2 0.93 
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Den totale vanddybde i vandløbene, som følge af klimaforandringer vurderes 
kun at blive påvirket af den øgede afstrømning, da havvandsstigningen i Kø-
ge Bugt forventes at blive løst ved etablering af diger og pumpestationer. Det 
vurderes at der på sigt findes en løsning, der vil forhindre en vandstandsstig-
ning i indsøerne, da der vil være store konsekvenser for Strandområde ved 
en stigning i vandspejlet. 
 

7 MIKE FLOOD OPSÆTNING 

Mike Urban modellen er koblet til overfladen via automatisk kobling i Mike 
Urban, der er koblet 4 celler til hver brønd eller udløb. 
 
Udløb 
Udløb til recipienter er ikke koblet til terrænmodellen. 
Der er sat konstant vandspejl i -2. Ved 0 ville nogle af underføringerne stå 
under vand. 
 
Bassiner 
Bassiner er lavet om til udløb og koblet til terrænmodellen, hvor der er flere 
ledninger, der løber til et bassin eller der er overløb til bassin, er bassinet la-
vet om til en brønd og der er sat en ny ledning til et udløb. (Kun én ledning til 
udløb) 
 
Pumper 
Ved nogle af underføringerne er der koblet flere celler til indløbsbrønden i 
underføringen, da modellen blev ustabil pga. for høj vandstand i brønden. 
 
Tidsskridt 
Tidsskridt varierer fra beregning til beregning. Som udgangspunkt er anvendt 
Runoff= 1 sek 
Network = 1 sek - 1 sek 
FLOOD = 0,5 sek, der er anvendt ned til 0,2 sek ved kørsel af nogle 50 og 
100 års hændelser. 
 
Der gemmes hvert 360. sek., der gemmes kun Water Levels. 
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1 INTRODUKTION 

Et samlet risikobillede af kommunens klimaudfordringer kan gives ved at 
kortlægge potentielle skadesomkostninger (sårbarhed), sandsynligheden for 
og skadesomfanget af oversvømmelser, der samlet giver et risikokort.  
 
Det er valgt ikke at anvende værdikortet fra Miljøministeriet, da dette anses 
for ikke at være tilstrækkeligt til formålet med nærværende klimatilpasnings-
plan. Begrundelsen kan findes i den grove opløsning (100 x 100 m) i Miljø-
ministeriets værdikort, hvor værdierne udelukkende er baseret på BBR-
registerets ejendomsværdier. Derudover, så kan der findes ”tomme” områder 
som ikke er dækket af værdikortet, selv i bebyggede områder. Derfor er det 
nødvendigt at gribe værdikortlægningen an på en anden måde og Ishøj For-
syning anvender derfor en mere omfattende metode for beregning og kort-
lægning af risiko, der fokuserer på at beregne og udarbejde risikokort i de 
områder, hvor der faktisk kortlægges oversvømmelser i fineste opløsning 
(1,6 x 1,6 m), samt for oversvømmelse af hav (10 x 10 m).  
 
Der opstilles en GIS-baseret risikomodel, der beregner skadesomfanget og – 
omkostningen for udvalgte landskabselementer (bygninger, veje m.m. fra 
FOT kort-10) baseret på oversvømmelsesberegningerne (udbredelse og 
dybde). Således kan der udregnes en risiko som ikke behøver at være rela-
teret til en opløsning på 100 x 100 meter, men i stedet kan opsummeres på 
logiske byområder, her kloakoplande fra spildevandsplanen.  
 
Risikokortet for Ishøj Kommune vil være et udtryk for den forventede årlige 
skadesomkostninger (Expected Annual Damage, EAD) fordelt på kloakop-
lande. Potentielle indsatsområder kan herefter udpeges og prioriteres efter 
højest EAD.  
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Fremgangsmåden for vurdering af oversvømmelsesrisiko er vist i figur 1.  
  

 
Figur 1: Framework for vurdering af oversvømmelsesrisiko. Tilpasset efter Zhou (2012). 

 
2 TEMALAG OG VÆRDISÆTNING 

Skadesværdien af oversvømmelse bestemmes ud fra kortlægning af berørte 
landskabselementer (temalag) og derefter værdisætning i relation til udbre-
delse og dybde af oversvømmelsen. Temalagene er baseret på Kortforsy-
ningens KOT-data samt oplysninger fra kommunen. De enkelte FOT-lag er 
udvalgt efter hvad der er relevant for netop Ishøj Kommune. Følgende ho-
vedtemalag er kortlagt: bebyggelse, kultur, teknik, natur og infrastruktur. 
Værdisætningen tager udgangspunkt i egne erfaringstal samt fra litteraturen 
(Hasler et al, 2012; Jensen et al, 2009; Kaspersen, 2012; Region Midtjylland, 
2013; Zhou, 2011). 
 
Bebyggelse 
Temalaget for bebyggelse er underinddelt i bebyggelse med og uden kælder 
og industribygninger. Af de bygninger (foruden industribygninger) hvor der er 
tilknyttet en ejendomsvurdering (BBR for 2012) vil skadesværdien udregnes 
som en procentvis skadesomkostning af ejendomsvurderingen som funktion 
af vanddybden af oversvømmelsen omkring bygningen. Den procentvise 
skadesomkostning er vurderet ud fra erfaringstal med inspiration fra bl.a. 
Jensen et al (2009) og Zhou et al (2011). For de bygninger, hvor der ikke har 
tilknyttet en ejendomsvurdering til sig og for industribygninger er der i stedet 
fastsat en skadesomkostning per kvadratmeter bygningsareal.  
 
Infrastruktur 
Infrastruktur forstås her som veje og jernbaner. FOT-data er linjebaseret og 
er derfor blevet lavet til polygoner ved en simpel bufferanalyse.  Værdisæt-
ning for veje sportsarealer er skadesomkostning baseret på af vejen, hvor 
værdisætning for jernbane indeholder direkte skader på banelegemet m.m. 
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Teknik 
Temalaget teknik består af følgende underinddelinger: energiforsyningsan-
læg, vandværk, materialegård, togstation, genbrugsplads, telemaster. Samt-
lige teknik-temalag tildelt samme kvadratmeterværdi i relation til vanddybden 
af oversvømmelsen.  
 
Kultur 
Temalaget kultur er underinddelt i sportsarealer, kirkegård og fortidsminder. 
Der er fastsat en kvadratmeterværdi for hvert af lagene i relation til vanddyb-
den af oversvømmelsen. For sportsarealer er skadesomkostning baseret på 
oprensning af arealer, hvor værdisætning for fortidsminder og kirkegård in-
deholder direkte skader. 
 
Natur 
Temalaget natur indeholder rekreative områder, skov og vådområder. Kva-
dratmeterværdien af lagene er fastsat ud fra en vurdering af behov for øget 
pleje af arealerne efter oversvømmelse basseret på Hasler et al (2012). 
 
I tabel 1 er en oversigt over værdisætningen af temalagene.  
 

Tabel 1: Oversigt over kriterierne for værdikortlægning af Ishøj Kommune. 

Dybde 
Bygninger 
m.Ejd.vrd. 

uden kælder 

Bygninger 
m.Ejd.vrd. 

med kælder 

Bygninger 
u.Ejd.vrd. 

Industri-
bygninger 

Vej og sports-
arealer  

(oprensning) 

Jernbane, teknik, 
fortidsminder og 

kirkegård 

Natur 
(pleje) 

cm % af Ejd.vrd % af Ejd.vrd DKK pr. 
bygn.areal 

DKK pr. 
bygn.areal DKK pr. m2 DKK pr. m2 DKK pr. 

m2 
0,3-20 0 2 0 0 0 60 0,02 
20-50 10 10 600 1000 10 80 0,04 

50-100 30 30 700 1200 30 80 0,06 
100-150 40 40 800 1400 40 100 0,08 

>150 50 50 1000 1500 40 100 0,1 
 

Hot Spots 
Ishøj Kommune har udpeget såkaldte hot spots, hvilket er bygninger, som er 
særligt problematiske at få oversvømmet. Hvis et hot spot er oversvømmet 
ved de forskellige gentagelsesperioder, vil der tilføjes en ekstra værdisæt-
ning til elementet. Dermed øges den samlede skadesværdi for området. Hot 
spots bliver således tilføjet prioritering af risikoområder efter den generelle 
værdikortlægning for de fem gentagelsesperioder. 
 
De udvalgte hot spots er udvalgt på baggrund af forsikringsskaden ved sky-
bruddet i 2011, og ud fra en forsikringsmæssig vinkel, har størst interesse i 
at der bliver gjort en forebyggende indsats. I tabel 2 ses de udvalgte hot 
spots. 
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Tabel 2: Hotspots udvalgt af Ishøj Kommune.  
Udvalgt på baggrund af forsikringsskaden fra skybruddet den 02.07.2011 

Vibeholm Vænget 129  Skybrudsskade 02.07.2011 350.000 kr. 

Idrætscenter Skybrudsskade 02.07.2011 220.000 kr. 

Vejledalen 1 Skybrudsskade 02.07.2011 125.000 kr. 

Universet,Jægerbuen 37 Skybrudsskade 02.07.2011 176.525 kr. 

Ishøj Rådhus Skybrudsskade 02.07.2011 220.000 kr. 

Ørnebo Skybrudsskade 02.07.2011 400.000 kr. 

Plejehjemmet Kærbo Skybrudsskade 02.07.2011 470.000 kr. 

Ishøj Varmeværk Skybrudsskade 02.07.2011 450.000 kr. 

Klub Medina Skybrudsskade  02.07.2011 624.110 kr. 

Vejlebroskolens SFO Skybrudsskade 02.07.2011 810.000 kr. 

Ishøj Østergade 28 Skybrudsskade 02.07.2011 1.000.000 kr. 

Strandgårdsskolen Skybrudsskade 02.07.2011 1.530.000 kr. 

Vejlebroskolen Skybrudsskade 02.07.2011 1.686.260 kr. 

Gildbroskolen Skybrudsskade 02.07.2011 2.130.000 kr. 

Ishøj Bibliotek Skybrudsskade 02.07.2011 4.700.000 kr. 

Ishøj Søvej 200 Skybrudsskade 
(entreprise) 02.07.2011 280.000 kr. 

I alt      15.171.895 kr. 

 
Adresserne for de udvalgte hot spots er kortlagt som punkter i et GIS-layer, 
hvor de punkter med samme adresse er lagt sammen (fx Ishøj Rådhus, bib-
lioteket og er placeret i Ishøj Bycenter).  
Hot spots bliver tilføjet prioritering af risikoområder efter den generelle vær-
dikortlægning, da prioritereingen er beregnet på baggrund af den maksimale 
EAD for de fem gentagelsesperioder. En faktor er ganget op med den mak-
simale EAD, på baggrund af en intervalinddeling af forsikringsskaden fra 
skybruddet i 2011, jf. tabel 3Hvor der er placeret flere en et hot spot per op-
land, er den hot spot med højest EAD værdi valgt. Skadesværdien af et op-
land øges i de oplande hvor der er et hot spot placeret.  

 
Tabel 3: Intervalinddeling af forsikringsskade og tilhørende EAD-faktor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Intervaller (forsikringsskade) EAD-faktor 

>5.000.000 100 

4.000.000-5.000.000 75 

3.000.000-4.000.000 50 

2.000.000-3.000.000 25 

1.000.000-2.000.000 15 

500.000-1.000.000 10 

300.000-500.000 5 

100.000-300.000 1 
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3 BEREGNING AF EAD 

Til beregning af EAD vil de ovenfornævnte temalag samt hot spots indgå i en 
GIS-model, hvor analysen er inddelt i flere trin.  
 
Først vil oversvømmelseskortlægningen af fremtidigt regn- og havvand (fra 
hhv. MIKE FLOOD og Kortforsyningen) bidrage med vanddybde og udbre-
delse for hver gentagelsesperiode. Omfanget af oversvømmelserne vil i GIS-
modellen udgøre et tredimensionelt lag, som anvendes til at udpege, hvilke 
temalag og hot spots der til hver af de fem gentagelsesperioder vil blive ramt 
af oversvømmelse.  
 
Dernæst tildeles det oversvømmelsesramte temalag en skadesværdi af-
hængig af vanddybden. Vanddybderne er inddelt i fem intervaller (0,3-20 cm; 
20-50 cm; 50-100 cm; 100-150 cm; > 150 cm), sat efter forskellige grænse-
værdier fundet i litteraturen. Der er valgt at se bort fra oversvømmelser min-
dre end tre millimeter. 
 
Skadesværdien omregnes til EAD ved at gange sandsynligheden for over-
svømmelsen (det reciprokke af gentagelsesperioden, 1/T) med den potentiel-
le skadesomkostning for de udvalgte landskabselementer + hot spots. 
 
Når alle berørte temalag er udpeget og værdisat, opsummeres alle skades-
værdier for temalag og hot spots for de fem gentagelsesperiode på oplands-
skala. Dermed fås fem EAD-mellemresultater for hvert opland.  
 
 

4 PRIORITERING AF RISIKOOMRÅDER 

Den endelige risiko for hvert opland bestemmes ved at udvælge den højeste 
af de fem gentagelsesperioders summerede EAD inkl. hot spots. Risikokortet 
viser således oplandenes maksimale EAD, hvormed oplande med høj ska-
desomkostning skal prioriteres og rangeres højest.  
 
Resultatet af den beregnede maksimale EAD inkl. hot spots for hvert kloak-
opland er oplistet i tabel 3. Prioriteringen af oplande er sammenlignet med 
klimatilpasningsplanen fra 2011. 
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Tabel 4: Maksimal EAD inkl. hot spots, opsummeret på oplande. Prioriteringen er sammenlignet med resul-
tatet fra klimatilpasningsplanen fra 2011.  

Kloakopland Område 
Prioritering 
2011 

Prioritering 
2013 

F1 Strandområdet 1 3 

J1 Tranegilde 2 19 

P1 Ishøj Landsby 3 11 

P2 Vestervang 4 12 

B1A Bredekærs Vænge 5 14 

B1 Kærbo 6 6 

R2 Thorsvang 7 18 

D3 Ishøj Stationsvej (v/Industribuen nord) 8 41 

A1 Tranebakken 9 9 

F2 Vejlebrovej 10 10 

H3 Ishøj stationsvej midt (v/Baldersbækvej) 11 36 

C1 Gildbrovej, CPH West 12 1 

D1 Pilegårdsvænge/Vibeholmskolen 13 8 

S2 Solhøjvej 14 22 

C1A Ishøj Bycenter 15 13 

D1A Industribuen Nord 16 4 

D2 Køge bugt motorvej (v/ Industribuen nord) 17 33 

E1 Strandgårdsparken 18 2 

H1A Baldersbækvej, industribuen vest 19 5 

E2 Pileskovvej 20 7 

C2 Ishøj Stationsvej (v/ Ishøj Bycenter) 21 26 

A2 Gildbroskolen 22 42 

H1 Industrigrenen 23 15 

R4 Torslundevej vest 24 23 

E3 Ishøj Strandvej (v/ Pileskovvej) 25 31 

R3 Solhøj Nord 26 30 

P4 Vestervang vest 27 24 

R1 Pedersborgvej 28 21 

H2 Motorvej, fletning 29 27 

B2 Ishøj Stationsvej (v/Landlyst vænge) 30 32 

F3 Ishøj Strandvej (v/ Vejlebrovej) 31 29 

S1 Torslunde 32 16 

K Taastrup Valbyvej 33 37 

S3 Thorsbrovej 34 35 

P3 Ishøj Stationsvej (v/ Ishøj Landsby) 35 39 

A3 Køge bugt motorvej nord 36 28 

S4 Køgevej 37 40 
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A4 Ishøj Strandvej nord 38 25 

G Arken 39 17 

S1A Ishøj Golfcenter 40 38 

Q3 Motorvej M4 syd 41 20 

J2 Motorvej M4 nord 42 34 

 
 

5 USIKKERHED 

Risikokortet, som beskreven ovenfor, er et slutresultat af flere analyser og 
usikkerheden forbundet med resultaterne kan derfor komme fra flere kilder, 
herunder klimamodeller, oversvømmelseskortlægning og skadesværdisæt-
ningen (se figur 2).  
 
Den del af usikkerheden som denne analyse omhandler ligger i værdisæt-
ningen af temalag. Der skal foretages en dybdegående økonomisk analyse 
af Ishøjs historiske skadesomkostninger, før værdisætningen kan valideres. 
Siden prioritering af områder er det endelige formål, er der i dette tilfælde 
besluttet at det ikke er nødvendigt, da værdisætningen er et prioriterings-
værktøj i sig selv.  
 
 

 
Figur 2: Konceptuel illustration af den tidslige udvikling af usikkerheden på forventede årlige skadesom-
kostning (EAD). Kilde: Zhou (2012). 
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1 BILAG 4: KLIMATILPASNING ER I FULD GANG  

Ishøj Forsyning er i fuld gang med klimatilpasningsindsatsen dels ved implementering 
af den tidligere klimatilpasningsplan, men også analyser af klimaudfordringerne i kriti-
ske områder og klimatilpasning af regnvandsledninger ved nyanlæg og større renove-
ringsprojekter. Herunder følger en række eksempler på de klimatilpasningsprojekter 
Ishøj Forsyning har iværksat. 

 
1.1 Strandområdet 

Ved etableringen af digerne, indsøerne og den nye strandfront i 1980 blev strandom-
rådet i Ishøj et meget populært område først at have sommerhus, og som tiden gik, 
også fast bolig. I dag består området næsten udelukkende af helårsboliger, og udvik-
lingen fra sommerhusområde til helårsbeboelse har medført en fortætning i området, 
som igen medfører en øget andel af regnvandet der ledes til de gamle dræn. Ifølge 
Ishøj Kommunes gældende spildevandsplan bidrager 19 % af arealet til direkte af-
strømning af regnvand i strandområdet, en ny opgørelse viser 42 %. Drænene er di-
mensioneret til netop at kunne afvande det oprindelige sommerhusområde og holde 
grundvandsspejlet nede, og netop derfor har der ved kraftige nedbørshændelser, som 
fx i 2002, 2006, 2007 og 2009, store problemerne med oversvømmelser i området. 
 
Ændrede nedbørsmængder, øget grundvandsstand og vandstandsstigning i Køge 
Bugt vil for strandområdet medføre, at drænene i strandområdet frem mod århundre-
deskriftet skal håndtere mere grundvand, der vil forekomme oversvømmelser 3-4 
gange så hyppigt som i dag og afledningen til Køge Bugt skal ske ved pumpning. 
Klimatilpasning af de regnvandsførende tekniske infrastrukturer er derfor bydende 
nødvendige. 
 
Ishøj Forsyning har udført detaljerede modelberegninger for eksisterende regnvands-
system og på den baggrund konstateret, at ledningssystemet ikke har tilstrækkelig 
kapacitet. Ligeledes er der udarbejdet to strategier for afhjælpning af problemerne og 
klimatilpasning af områdets afløbsforhold. 
 

• Etablering af konventionelt regnvandssystem 
• Landskabsbaseret afvanding – LAR løsninger og regnvandspark 

 
Ishøj forsyning og Ishøj Kommune har i samarbejde gennemført de første to etaper af 
etableringen af et klimatilpasset regnvandssystem i Strandområdet. 
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1.2 Ishøj Stationsforplads 

Ombygningen af Stationsforpladsen er en unik mulighed for at forbedre afstrømnings-
forholdene i områdets regnvandssystem og samtidig klimatilpasse afløbsstrukturerne 
fra de fremtidige bygninger og pladser. 
 

 

Ombygningen vil medføre en markant fortætning af området, som uden tiltag fra Ishøj 
Forsynings side, ville reducere kapaciteten i afløbssystemet og øge sårbarheden for 
oversvømmelser ved kraftig regn. Der er derfor udført detaljerede modelberegninger 
for den fremtidige afvandingsstruktur i området – og med ønsket om at det nye områ-
de skal fremstå som bæredygtigt og fremtidssikret byggeri, anlægges der blandt an-
det grønne tage og afledningen af regnvandet er forberedt for fremtidens kraftigere 
nedbørsmængder. 
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1.3 Bredekærsvænge 

Ishøj Forsyning har i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen udført 
detaljerede modelberegninger for et af de områder, hvor kraftig regn potentielt kan 
medføre skadesvoldende oversvømmelser.  

Beregningerne viser, at der ved kraftig nedbør kan forekomme mindre oversvømmel-
ser i området, som borgerne typisk vil opleve som store vandpytter på villavejene. 
Fremtidens ændrede nedbørsforhold og øget vandstand i St. Vejle Å som følge af 
klimaændringerne, vil forværre udbredelsen og omfanget af oversvømmelserne for en 
nedbørshændelse i år 2100 med samme gentagelseshyppighed. Det vil blandt andet 
medføre stueplansoversvømmelser af flere ejendomme, herunder børnehaven. 

    

Ishøj Forsyning har med den opstillede model regnet på forskellige tiltag med alt fra 
opgradering af de konventionelle ledningssystemer, over grønne tage til nedsivning af 
regnvand på parcellerne. Klimatilpasning af afløbssystemet i dette område er i klima-
tilpasningsplanen prioriteret som nummer 7. 

1.4 Tranegilde Landsby 

Tranegilde Landsby har som følge af skybruddene i 2007, 2009 og 2011 været ramt 
af skadesvoldende oversvømmelser, hvor der forekom oversvømmelse af flere ejen-
domme i den centrale del af byen. 

Tranegilde Byrende udspringer ved Køge Bugt motorvejen og løber ind i gennem 
Tranegilde inden udløb i St. Vejle Å. Vandløbet afvander et større naturligt opland 
samt afvandingen af en del af Køgebugt motorvejen, oplandet vises på Figur 6. 

Der blev afholdt workshops imellem Ishøj Forsyning og Kommune som et led i klima-
tilpasningen og udarbejdelse af løsningsforslag, samt hvilke rekreative formål, der er i 
området. 

Der er efterfølgende udført hydrauliske beregninger på modellen, med henblik på at 
udpege og eftervise tiltag, der skal forbedre forholdene i Landsbyen. 
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Figur 1. Klimatilpasning i Tranegilde Landsby 
 

Klimatilpasningen af Tranegilde Landsby er inddelt i 2 faser, alle tiltagene er vist på 
ovenstående figur. 

Fase 1: 

I denne fase er der udført tiltag, der skal forbedre afvandingsforholdene i Trangilde 
Byrende og øge kapaciteten af vandløbet. Der etableres et højtvandslukke på udløbet 
til St. Vejle Å, samt en pumpestation (PST), der træder i kraft når vandstanden er høj i 
St. Vejle Å. Dette sikrer, at vandet kan afledes ved høj vandstand i St. Vejle å og for-
hindre tilbagestuvning. 

Det eksisterende regnvandsbassin, B2, udvides og der etableres to nye regnvands-
bassiner, b1 og B3, opstrøms Tranegilde. De tre bassiner forsynes med vandbrem-
ser. For at øge kapaciteten af vandløbet og skabe et rekreativt område åbnes vand-
løbet imellem de to bassiner B1 og B2 og der etableres en sti langs vandløbet.  

Disse tiltag forsinker vandet før landsbyen, hvilket øger kapaciteten i regnvandssy-
stemet i landsbyen. 
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Fase 2: 

Tiltagene i fase 1 har forbedret forholdene i Landsbyen ved at forsinke vandet før by-
en. Dermed reduceres belastningen af den naturlige afstrømning. I fase 2 håndteres 
den urbane afstrømning ved at etablere et regnvandsbassin, B4, samt supplere det 
rørlagte vandløb med en åben passage parallelt med vandløbet langs de af over-
svømmelsen berørte ejendomme.  

Der etableres et regnvandsbassin ved pumpestationen for at overholde kravene for 
udløb til St. Vejle Å i henhold til Landsvæsenskommisionskendelsen for afstrømnings-
forhold i St. Vejle Å. Udløbet skal forsinkes svarende til 0,5 l/s/brutto ha oplandsareal 
med 15 års overskridelseshyppighed.  

1.5 St. Vejle Å samarbejde – hydraulikgruppen og visionsgruppen 

Ishøj Forsyning deltager aktivt i det tværkommunale samarbejde om forbedring og 
klimatilpasning af afstrømningsforholdene i St. Vejle Å, og tog i den forbindelse i 
samarbejde med Ishøj Kommune initiativ til at udføre detaljerede beregninger for op-
timering af styring og afstrømning nedstrøms Vallensbæk Sø. 

 

På den baggrund er der udført modelberegninger for effekt af en optimeret styring, 
nød-pumpestation ved Ishøj Havn og kontrolleret oversvømmelse af Tranegilde Mo-
se. En optimeret styring af magasineringsforholdene i Vallensbæk sø, baseret på 
vandstande udvalgte steder i åen og Køge Bugt, kan reducere oversvømmelsesrisi-
koen markant. En pumpestation kan ved høj vandstand i Køge Bugt holde vandstan-
den i åen nede. Når der indtræffer nødoverløb fra Vallensbæk sø er situationen ukon-
trollerbar og oversvømmelsesrisikoen stor. I forslaget er der lagt op til en periodevis 
og inddragelse af dele af Tranegilde Mose til kontrollerede oversvømmelser. 
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