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Offentliggørelse

Resultat af den offentlige høring
Kommunalbestyrelsen har den 27.05.2014 
vedtaget Handlingsplan for klimatilpas-
ning 2014-2018.

Forslaget til handlingsplanen har sammen 
med Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 
2010-2022 - Klimatilpasningsplan været 
fremlagt til debat i ni uger fra den 22. de-
cember 2013 til den 24. februar 2014. I 
den periode er der indkommet fem hø-
ringssvar med bemærkninger og indsigel-
ser til planerne.

Der er på baggrund af ovenstående sket 
følgende ændring i den endelige hand-
lingsplan:

Side 6 og 7 omhandler de udpegede ri-
sikoområder. Antallet af udpegede risiko-
områder er ændret fra syv til otte om-
råder. Det nye udpegede område er et 
område ved Fæstningskanalen omkring 
den vestligste del af Fortvej og Tinderhøj 
Vænge. Det nye område kaldes område 2 
og er vist på kortet i fi gur 1 på side 7. De 
tidligere områder 2-7 hedder nu 3-8.
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Indledning

Handlingsplan for klimatilpasning 2014-
2018 beskriver de handlinger, som Rød-
ovre Kommune vil igangsætte de kom-
mende fire år for at tilpasse Rødovre til 
det ændrede klima.  

Handlingerne drejer sig både om at lave 
konkrete klimatilpasningsløsninger, gen-
nemføre undersøgelser, og om at inte-
grere klimatilpasningen i den fysiske plan-
lægning og udvikling af Rødovre. 

For at klimatilpasse Rødovre er det nød-
vendigt, at vi alle gør en indsats. Derfor 
indeholder handlingsplanen både indsat-
ser, som kommunen skal gennemføre, 
men også indsatser, som retter sig mod 
private grundejere og bygherrer. 

Handlingsplanen er en konkretisering af 
”Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022 – 
Klimatilpasningsplan”, som indeholder 
kommunens mål og vision, status på kli-
matilpasning, risikokortlægning samt ret-
ningslinjer og rammer.

Handlingsplanen er gældende for en fire 
årig periode, således at den skal revide-
res samtidig med kommuneplanen. 
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Handlinger

Klimatilpasning i de otte udpegede 
risikoområder
Rødovre Kommune vil undersøge, hvor-
dan det er muligt at klimatilpasse hvert af 
de otte udpegede risikoområder og her-
efter lægge en plan for indsatsen i de otte 
områder. De otte udpegede områder kan 
ses på figur 1.

Undersøgelsen vil fokusere på de kendte 
problemer, som der er i hvert af områ-
derne, og som vil kræve forskellige typer 
af løsninger fra område til område. 

I risikoområde 3 er problemet i hovedsa-
gen koncentreret omkring, at et forsin-
kelsesbassin går over sine bredder under 
kraftige skybrud. Løsningerne i dette risi-
koområde vil derfor fokusere på, hvordan 
disse overløb kan undgås eller begrænses 
i antal. 

I risikoområde 7 er problemet i hoved-
sagen koncentreret omkring det faktum, 
at viadukten på Avedøre Havnevej over-
svømmes under kraftige skybrud. Løsnin-
gen i dette område vil formentlig komme 
til at bestå i en plan for, hvordan man kan 
sikre, at der ikke opstår farlige situatio-
ner, når dette sker, f.eks. i form af rettidig 
afspærring af Avedøre Havnevej, før van-
det når farlige højder.

I risikoområde 8 er problemet i hovedsa-
gen koncentreret omkring, at Harrestrup 
Å og den fælleskommunale spildevands-
ledning langs denne går over sine bred-
der under kraftige skybrud. Løsningerne i 
dette risikoområde vil derfor kræve sam-
arbejde med de andre kommuner i oplan-
det til Harrestrup Å.

I de øvrige fem risikoområder er proble-

met især koncentreret omkring forholds-
vis hyppige oversvømmelser på terræn 
fra kloak. Løsningerne i disse områder vil 
formentlig komme til at bestå i en kom-
bination af frakobling af regnvand fra den 
offentlige kloak samt en mere kontrolle-
ret håndtering af, hvordan det strømmer 
på overfladen, f.eks. i form af skybruds-
veje. 

Tidsplan: 

• 2014 

Ressourceforbrug og økonomi: 
Der anslås, at undersøgelserne koster 
500.000 kr. 

Klimatilpasning i planlægningen af 
de fem byudviklingsområder 
For at opnå de størst mulige synergieffek-
ter skal klimatilpasning også prioriteres 
uden for de otte udpegede risikoområder 
i forbindelse med den fysiske planlægning. 
I kommuneplanen er der udpeget fem by-
udviklingsområder. I den videre planlæg-
ning af disse områder skal klimatilpasning 
indarbejdes. I overensstemmelse med 
kommunens vision for klimatilpasning 
skal klimatilpasningstiltagene indgå som 
en naturlig del af bybilledet, og regnvand 
anvendes som en ressource til at fremme 
grønne og blå elementer i byen.

Tidsplan:

• 2014-2018

Ressourceforbrug og økonomi: 
Ressourceforbruget anslås til at være 0,3 
årsværk fordelt over fire år til at indar-
bejde klimatilpasning i byudviklingsområ-
derne.
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Område omkring 
Islevdalvej
Område ved Fæst-
ningskanalen
Tårnvejsbassinet
Område langs Har-
restrup Å
Bykernen
Område omkring      
Valhøjs Allé
Avedøre Havnevej 
(viadukten)
Damhusdalen
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Figur 1 De otte udpe-
gede risikosområder:
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anlæggene og de udendørs områder kan 
klimatilpasses. 

I forbindelse med klimatilpasning af nye 
bygninger kan for eksempel overvejes, 
hvorledes bygningens niveauer placeres i 
forhold til det omkringliggende terræn og 
hvordan lavtliggende bygningsafsnit an-
vendes. Andre eksempler er overvejelser 
omkring forsinkelse af regnvand indenfor 
matriklen og disponering af tagareal på 
bygninger i forhold til det omkringliggen-
de udeareal, der kan optage tagvandet.

Klimatilpasning på udearealer og grønne 
områder kan blandt andet bestå i at ud-
nytte regnvand ved at inkorporere det i 
legeelementer, overveje belægningstyper 
og omfang m.v. Ved eksisterende områ-
der/anlæg bør det overvejes, hvorvidt 
de i eksisterende form kan finde anven-
delse som eksempelvis LAR-områder. En 
mulighed er blandt andet at de må blive 
oversvømmet oftere ved at lede mere 
regnvand hertil.

Tidsplan:

• 2014-2018

Ressourceforbrug og økonomi:
I forbindelse med de enkelte kommunale 
bygge- og anlægsopgaver skal det vurde-
res, om klimatilpasning i form af f.eks. 
grønne tage og lokal håndtering af regn-
vand er relevant, og om det i givet fald 
kræver ekstrabevilling. 

Bestemmelser om klima i lokalpla-
ner
I klimatilpasningsplanen er der fastsat en 
retningslinje om, at nye lokalplaner skal 
indeholde bestemmelser om klimatilpas-
ning. Formålet med denne retningslinje er, 

Klimatilpasning ved vejprojekter
Vejarealerne udgør store arealer i Rød-
ovre Kommune og tilfører større mæng-
der regnvand til kloaksystemet. Der er 
derfor store fordele ved at forsinke eller 
afkoble regnvand fra vejarealer.

Ved nye vejprojekter skal det derfor vur-
deres, om klimaløsninger kan indtænkes 
i projekterne, og om tiltagene er økono-
miske rentable.

De klimatilpasninger, der kan overvejes i 
forbindelse med vejprojekter, er:

• etablering af regnbede langs vejene, 
som optager og nedsiver ”hverdags-
regn”

• ombygning af vejen så den opmagasine-
rer eller forsinker de store vandmæng-
der ved skybrud

• anvendelse af vejen som flod i sky-
brudssituationer, som leder vandet 
hen hvor vandet kan håndteres

Klimatilpasning kan også være nytænken-
de elementer, hvor belægninger laves 
permeable, så regnvand siver ned igen-
nem belægningerne, og derfor ikke afle-
der vandet til den offentlige kloak.

Tidsplan:

• 2014-2018

Ressourceforbrug og økonomi:
Ressourcer og økonomi vurderes ved 
hvert vejprojekt.

Klimatilpasning på kommunale 
ejendomme, udearealer og grønne 
områder
Ved etablering af nye bygninger og ved re-
noveringer og omdannelser skal det ved 
hvert projekt overvejes, om og hvordan 
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at mindre vand ledes til kloak, og at vi får 
en endnu grønnere by, hvilket kan bidrage 
til at reducere varme-ø-effekten. Hvilke 
bestemmelser, der er hensigtsmæssige at 
stille i de konkrete lokalplaner, afhænger 
blandt andet af områdetype (f.eks. bolig 
eller erhverv), jordbundsforhold, og om 
området er forurenet. 

Der skal udarbejdes en oversigt over be-
stemmelser om klimatilpasning, som skal 
indarbejdes i kommende lokalplaner. Af 
oversigten skal det fremgå hvilke forhold, 
der skal tages højde for i forbindelse med 
de enkelte bestemmelser. Eksempelvis 
skal der i forbindelse med en bestem-
melse om maksimal befæstelsesprocent 
tages højde for, at i nogle erhvervsområ-
der kan der være en øget risiko for spild 
til jorden. Derfor kan det af miljømæssige 
årsager være hensigtsmæssigt, at store 
dele af arealet er befæstet, selvom det 
betyder, at mere vand ledes til kloak. 

Tidsplan:

• 2014-2018

Ressourceforbrug og økonomi: 
Ressourceforbruget anslås til at være 0,4 
årsværk fordelt over fire år til at indar-
bejde klimatilpasning i lokalplaner. 

Informationsmateriale og kampag-
ner omkring klimatilpasning
For at klimatilpasse Rødovre er det nød-
vendigt at både kommunen og private 
grundejere gør en indsats. Som privat 
grundejer har man indflydelse på, hvor 
stor en del af sin ejendom, der er befæ-
stet og hvor meget regnvand, der håndte-
res på egen grund. Borgerne og virksom-
hederne er således vigtige aktører, hvis 
indsats har stor betydning for at klima-

tilpasse Rødovre. Kommunen har derfor 
en vigtig rolle i at understøtte borgernes 
og virksomhedernes indsats gennem in-
formationsmateriale og kampagner. I den 
forbindelse vil det også være relevant at 
overveje, om information om klimatilpas-
ning blandt andet skal formidles i forbin-
delse med byggesagsbehandling og kom-
munens miljøtilsyn på virksomheder.

Tidsplan:

• 2014-2018

Ressourceforbrug og økonomi:
Ressourceforbruget anslås til at være ½ 
årsværk fordelt over fire år. Det anslås, at 
der skal afsættes 150.000 kr. til kampag-
ner og udarbejdelse af materialer. 

Undersøgelse af i hvilken grad stør-
re ejendomme er klimasikret
Risikokortlægningen tager udgangspunkt 
i, at der sker vandskade på en bygning, 
hvis der står mere end 10 cm vand på 
terræn. Det er imidlertid muligt ved lo-
kale foranstaltninger at sikre en bygning, 
så den ikke bliver vandskadet ved 10 cm 
vand på terræn, eller så skaderne i hvert 
fald bliver begrænset. F.eks. ved at forhø-
je dørtrin ved indgange, blænde lyskasser 
til kælder m.m. 

For at få et mere detaljeret billede af det 
reelle risikoomfang vil Rødovre Kom-
mune undersøge, i hvilket omfang større 
ejendomme allerede er blevet klimasikret 
af deres ejere f.eks. efter de store sky-
brud i 2010 og 2011. Undersøgelsen vil 
især fokusere på ejendomme i de udpe-
gede risikoområder. 

Undersøgelsen koncentreres omkring 
større ejendomme, fordi det er her, de 
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Samarbejde med grundejerforenin-
ger
En stor del af det regnvand, der giver 
anledning til overbelastning af kloakken 
under skybrud og dermed til oversvøm-
melser og vandskader, stammer fra pri-
vate beboelsesejendomme. Den enkelte 
grundejer kan derfor bidrage positivt til 
klimatilpasning af kommunen ved, i de 
områder hvor forholdene tillader det, at 
håndtere sit regnvand på egen grund frem 
for at lede det til den offentlige kloak.

En spredt og tilfældig indsats, hvor enkel-
te grundejere på eget initiativ håndterer 
deres regnvand på egen grund, er imid-
lertid ikke den mest omkostningseffekti-
ve måde at organisere indsatsen på. Sam-
tidig sikrer en spredt og tilfældig indsats 
ikke nødvendigvis, at der sker frakobling 
af tilstrækkeligt regnvand til, at en udvi-
delse af kloakken kan undgås.

Rødovre Kommune vil derfor etablere 
samarbejde med grundejerforeninger i de 
områder, hvor lokal håndtering af regn-
vand kan bidrage til at løse problemerne 
i de udpegede risikoområder. Formålet 
med samarbejdet vil være at få tilstræk-
keligt mange grundejere i området til på 
frivillig basis at håndtere deres regnvand 
på egen grund til, at de identificerede 
problemer bliver løst. 

Tidsplan:

• 2014-2018

Ressourceforbrug og økonomi: 
Ressourceforbruget anslås til at være ½ 
årsværk fordelt over fire år.

dyreste skader forekommer. Dermed er 
det også her, der er størst sandsynlighed 
for, at ejerne har truffet foranstaltninger 
til at beskytte ejendommen.

Tidsplan:

• 2014-2015

Ressourceforbruget anslås til at være 1/4 
årsværk. Det anslås, at der endvidere 
skal afsættes 10.000 kr. til spørgeskema-
undersøgelser mv.

Samarbejde med boligselskaber
Mange boligselskaber har grønne om-
råder, som rekreativt kan løftes med 
regnvandsløsninger på overfladen, og 
som nogle steder også kan anvendes til 
at forsinke og tilbageholde vand under 
skybrud.

Udover at bidrage med afkobling af en del 
regnvand fra kloakken er projekter, der 
gennemføres på boligselskabers områ-
der, dermed særlig egnede til at nå målet 
om, at klimatilpasning skal medvirke til at 
fremme en attraktiv by, som kan skabe 
bedre livskvalitet for borgerne.

Rødovre Kommune vil derfor etablere 
samarbejde med de boligselskaber, som 
er interesserede i det, med henblik på at 
gennemføre konkrete LAR-projekter og 
skybrudsløsninger på deres arealer.

Tidsplan:

• 2014-2018

Ressourceforbrug og økonomi: 
Ressourceforbruget anslås til at være ½ 
årsværk fordelt over fire år.
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Samarbejde med de øvrige kommu-
ner og forsyninger i Hovedstadsom-
rådet 
Rødovre Kommune vil fortsat samarbejde 
med de øvrige kommuner og forsyninger 
i Hovedstadsområdet om klimatilpasning. 
Samarbejdet vil især blive koncentreret 
omkring de vandveje, der krydser kom-
munegrænser, hvilket vil sige Harrestrup 
Å og Fæstningskanalen.

Tidsplan:

• Samarbejdet kører løbende

Ressourceforbrug og økonomi: 
Afhænger af de konkrete projekter.

Undersøgelse af potentialet for ned-
sivning af regnvand
Rødovre Kommune har allerede kortlagt 
mulighederne for nedsivning i kommunen. 
Denne kortlægning tager imidlertid ikke 
højde for, hvilken betydning det vil have 
for grundvandsspejlet i kommunen, hvis 
en større mængde regnvand skal nedsives.

Rødovre Kommune vil derfor gennemføre 
en kortlægning af, hvor meget regnvand 
der potentielt kan nedsives i forskellige 
områder af kommunen uden, at det med-
fører problemer med fugt i kældre eller 
øget indsivning af grundvand i kloakrør.

Tidsplan:

• 2015

Ressourceforbrug og økonomi: 
Undersøgelsen anslås at koste ca. 
100.000 kr. 

Geokodning af bygninger
Det er en fordel, at Rødovre Kommune 
får geokodet sine bygninger inden arbej-

det med den næste klimatilpasningsplan 
igangsættes. Overordnet betyder geo-
kodningen, at man kobler oplysninger fra 
BBR sammen med bygningsobjekterne i 
GIS-kortet. På den måde kan man få mere 
præcise udpegninger af de områder, hvor 
der er klimarelaterede problemer samt 
få mere præcise oplysninger om typen af 
bygninger (eksempelvis om der er kælder 
eller ej), hvor der konstateres problemer.

Tidsplan: 

• 2015-2016

Ressourceforbrug og økonomi: 
Udgift til automatisk geokodning samt 
nødvendig software til at foretage dels 
kvalitetskontrollen, dels den manuelle 
rest-geokodning anslås til at koste ca. 
100.000 kr. Baseret på erfaringer fra an-
dre kommuner anslås den manuelle del af 
kodningen at koste ca. 1 årsværk.
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