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Kommuneplantillæg nr. 2 til 
Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune 
- Retningslinjer i tilknytning til Klimatilpasningsplanen 
 

 

 

Kommuneplantillæg nr. 2 er vedtaget af Holbæk Byråd den 11. juni 2014. 

Planforslaget var i offentlig høring fra den 20. december 2013 til den 28. februar 2014.  
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Formål  
Formålet med Kommuneplantillæg nr. 2 er at følge op på Klimatilpasningsplanen.  

Det er målsætningen for klimatilpasningen at forebygge og mindske skader af skybrud og forhøjet vand-
stand i vandløb og fjorden. Regnvand skal desuden adskilles fra spildevand for at begrænse skadesomfang 
og risiko for oversvømmelse. 

Regnvand skal håndteres lokalt og være synligt i bybilledet og i naturen. Regnvandet kan på den måde bru-
ges som en ressource til at få mere kvalitet i byen og øge naturkvaliteten i landskabet. 

Med klimatilpasningsplanen skabes større sikkerhed for værdier som bygninger, indbo, maskiner, kulturmil-
jøer, beplantninger og landbrugsarealer. 

 

Redegørelse  

Fremtidens klimaudfordringer 
    Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af 
ekstreme vejrbegivenheder. Temperaturen vil stige, med mildere vintre og varmere somre. Nedbørsmæng-
derne ændres også, og i fremtiden kan vi forvente mere nedbør - især om vinteren, men til gengæld vil der 
være flere kraftige skybrud om sommeren og havvandstanden vil stige.  

Klimaændringerne skaber behov for at lokalisere, hvor der i fremtiden kan blive problemer med over-
svømmelser, dels for at imødegå problemer ved den fremtidige planlægning og dels for at minimere de 
økonomiske og samfundsmæssige skader fremtidens ændrede regnmønstre kan medføre. 

Til brug for udarbejdelse af klimatilpasningskortet er statens generelle anbefalinger for klimaændringer for 
perioden frem til 2050 og tager udgangspunkt i A1B-scenariet, der er et middelscenario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Klimatilpasningsplanens mål 
Klimatilpasningsplanen indeholder et klimatilpasningskort over områder, hvor der vil stå vand ved forven-
tede fremtidige ekstreme regnhændelser samt stormflod. Planen fokuserer på de lokaliteter, hvor over-
svømmelser vil medføre størst økonomiske tab (byområder) eller medføre skader på lokale værdier og 
dermed skabe samfundsmæssige problemer. I planen er sket en vurdering af forventede 10, 20, 50 og 100 
års-hændelser. På kortet fremgår 10 og 100 års-hændelserne. 

Planen skal danne grundlag for, at byudvikling sker under hensyntagen til en generel øget nedbørsintensi-
tet, og at oversvømmelsestruede arealer ikke udlægges til bebyggelse, med mindre der findes tekniske 
løsninger og er medtænkt en helhedsorienteret og bæredygtig håndtering af overfladevand. 

Indsatsen med at imødegå klimaforandringerne skal bruges bevidst til at skabe synergi til kommunens an-
dre strategiske udviklingsområder. Byerne skal indrettes, så de bliver mere robuste over for vandstands-
stigninger og ekstrem regn, og der skal indtænkes rekreative elementer i løsningerne.  
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Klimatilpasning er et område, der går på tværs af mange sektorer og har væsentlig betydning for borgere 
og virksomheder. Derfor ønsker Holbæk Kommune, at arbejdet med klimatilpasning kommer til at ske i tæt 
dialog med borgerne, Forsyningen og erhvervslivet samt andre offentlige myndigheder. 

 

Risikobillede  

Grundlaget for at beslutte, hvor indsatsen for klimatilpasning skal ske, er kortlægningen af risiko for over-
svømmelser (klimatilpasningskort) og sammenholde det med værdierne i kommunen – både økonomiske 
og lokale. Det er nemlig ikke muligt at gennemføre en klimatilpasning for hele Holbæk Kommune på én 
gang. 

Dette gøres i risikokortet hvor sandsynligheden for oversvømmelser (data fra klimatilpasningskortet) kom-
bineres med ejendomsværdierne. Når man har ejendomsværdien i et område på 100 * 100 m, hvor der er 
konstateret sandsynlighed for oversvømmelse, udarbejdes der en såkaldt skadesfunktion. Skadesfunktio-
nen udtrykker, hvor stor en procentdel af ejendomsværdien, der erfaringsmæssigt sker skader for ved 
oversvømmelse af forskellig vanddybde. Ud fra dette og oversvømmelsens udbredelse beregnes den gen-
nemsnitlige, årlige skadesomkostning. 

Risikokortlægningen samt de erfaringer kommunen har, hvor der hidtil er sket oversvømmelser i forbindel-
se med ekstremregn er herefter brugt til at udpege 11 områder i kommunen, hvor oversvømmelser vurde-
res at kunne give størst skade. 

Hvert område er afgrænset sådan, at det omfatter de arealer, hvor der samler sig mest vand samt – hvor 
det har vært muligt - hvor vandet kommer fra.  

Det skal bemærkes, at baggrunden for denne 1. generation af klimatilpasningskort er udarbejdet på det 
datagrundlag, der har været til rådighed. Datagrundlaget skal til stadighed forbedres, så der kan skabes 
mere præcise kort. 

Det fremtidige arbejde med at forbedre kortgrundlaget og planlægning af klimaindsatser, så vi finder de 
bedste løsninger, vil ske i tæt samarbejde med Holbæk Forsyning. 

Klimatilpasningskort + Stormflodskort fra Klimatilpasningsplanen kan ses her 

Risikokort fra Klimatilpasningsplanen kan ses her 

 

Miljøvurdering  
Der er foretaget en screening af de miljømæssige påvirkninger af Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 i hen-
hold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). Miljøscree-
ningen er offentliggjort som bilag til Kommuneplantillæg nr. 2. 

http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/klimatilpasningsplan/kortlaegning/klimatilpasningskort.htm
http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/klimatilpasningsplan/kortlaegning/risikokort.htm
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Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver 
mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Forslag til kommuneplantil-
læg nr. 2 vurderes på baggrund af en screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vur-
deres derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da: 

• der udpeges 11 områder, hvor klimatilpasning skal have et særligt fokus, 
• planforslaget er med til at sikre, at klimatilpasning bliver indtænkt i den fremtidige planlægning, og 
• planforslaget opstiller retningslinjer for hvordan klimatilpasning konkret kan og skal indtænkes i 

planlægningen 
 
Det vurderes, at Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 kun vil have positive konsekvenser for miljøet. 

Handleplanskema og prioritering 

Som ovenfor beskrevet er der på baggrund af kortlægningen udpeget og prioriteret 11 fysiske indsatser. 
Indsatserne er beskrevet på et overordnet niveau i handleplanskemaet. Oprindeligt var det planen, at alle 
de indsatser, hvor regn- og overfladevand er årsag til forventede oversvømmelsesproblemer, skulle påbe-
gyndes i 2014, som det fremgår af handleplanskemaet. Realistisk set strækkes igangsætningen af de enkel-
te indsatser over en længere årrække. Efterhånden som de enkelte indsatser rykker nærmere, er det tan-
ken, at beskrivelsen skal uddybes. Da der stadig er stor usikkerhed forbundet med klimascenarierne, er der 
fokus på, at løsningerne skal være robuste. Det betyder, at der skal laves en grundig analyse af problemets 
omfang i større detalje end det har været muligt i den overordnede kortlægning, samt at der satses på at 
finde løsninger, som tjener mere end ét formål. For eksempel løsninger, som tilføjer rekreative elementer 
eller grønne oaser til bymiljøet samtidig med, at et oversvømmelsesproblem løses.  

Der er sket en vurdering af, hvilke områder der bør prioriteres højest. Prioriteringen fremgår af handleplan-
skemaet med rækkefølgen 1-11 og de udpegede indsatser ses på kortudsnittende i Klimatilpasningsplanen 
– her. 

Som følge af den usikkerhed, der er omkring klimascenarierne, ny planlægning og hvad nye undersøgelser 
vil give af resultat, kan der ske ændringer i prioriteringen på et senere tidspunkt. 

Beskrivelserne af indsatsområder og løsningsforslag er indarbejdet i et dynamisk handleplansskema, som 
sammenholder områderne med eksisterende planlægning. Handleplanskemaet indeholder desuden strate-
giske indsatsområder, som for eksempel det videre arbejde med udbygning af et hydraulisk modelværktøj, 
information og kommunikation. Skemaet bruges som et arbejdsredskab, og opdateres efterhånden som ny 
viden kommer til. 

 

 

  

http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/klimatilpasningsplan/indsatser/indsatser.htm
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Forhold til anden planlægning 
De statslige interesser 
Kommuneplantillæg nr. 2 er i overensstemmelse med de statslige interesser. Det er således et statsligt mål, 
at der foretages en vurdering af oversvømmelsesrisikoen for ekstreme oversvømmelser fra vandløb, søer 
havet mv. og de potentielle følger for sundhed, miljø, kulturarv og økonomi. På baggrund af vurderingen 
udpeges risikoområder, hvor der er en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisko, eller hvor den må anses 
for at være sandsynlig. 

Kommuneplan 2013-2025 
I Kommuneplan 2013-2025 er der retningslinjer, som ligger til grund for Klimatilpasningsplanen.  

4.3.1 Ændringer eller nyanlæg i områder nær havniveau bør vurderes specifikt og med hensyn til forvente-
lige ændringer som følge af vandstandsstigninger. 

4.3.2 Lavbundsarealer og områder, der erfaringsmæssigt oversvømmes, må ikke anvendes til byggeri eller 
anlæg, som kan påvirkes skadeligt af en høj vandstand i forbindelse med skybrud og kraftige afstrømnings-
situationer. 

4.3.3 Der udarbejdes klimatilpasningsplan. Indtil denne foreligger skal der ske en individuel vurdering, jfr. 
ovenstående. 

Disse retningslinjer og bemærkninger til retningslinjer afløses af de nye som fremgår af Kommuneplantillæg 
2.  

Udpegningen af potentielle vådområder er desuden sket på arealer, hvor der forventedes at være en reel 
risiko for oversvømmelser eller på arealer, som fremtidigt kunne indgå som et areal, der kan oversvømmes 
ved større regnvandsmængder. 

 
Lovgrundlag 
Bekendtgørelse af Lov om Planlægning, LBK nr. 937 af 24.09.2009. 

Bekendtgørelse af Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, LBK nr. 1505 
af 27.12.2009 

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af sø-
territoriet, BEK nr. 121 af 02.02.2010. 
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Nye retningslinjer i Kommuneplan 2013-25 
Med dette tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune erstattes ovenstående retningslinjer  
til kommuneplanens Tema 4 - Natur og landskab - Klimatilpasning. De nye retningslinjer er:   

4.3.1 Klimatilpasning skal indarbejdes i planlægningen i hele kommunen. Der skal dog være et øget fokus i 
de 11 områder, som er udpeget som værende særlig risikofyldte. 

4.3.2 Regnvand skal som udgangspunkt indgå i det naturlige kredsløb og være synligt i bybilledet og natu-
ren. 

4.3.3 I byområder kan der udpeges veje, parkeringspladser, grønne arealer og andre steder, der kan funge-
re som opmagasinering og transport af vand ved skybrudshændelser. 

4.3.4 I andre områder kan vand fra skybrudshændelser ledes til naturområder og udvalgte arealer på mar-
ker, som er udpeget hertil. En forudsætning herfor er, at der ikke opstår konflikter med andre interesser.  

4.3.5 Ved ny- og ombygninger generelt, planlægning af nye byområder samt anlæg i de 11 udpegede risi-
koområder, skal der som minimum tages stilling til anvendelsen af følgende virkemidler: 

- Grønne tage 
- Regnvandsbede 
- Forsænkninger til at modtage overfladevand 
- Minimums sokkelhøjde 
- Grøfter og åbne render 
- Placering af byggefelter i forhold til naturlig afstrømning af overfladevand 

 

4.3.6 Ved planlægning af nye byområder, nybyggeri og anlæg må befæstelsesgraden ikke overstige følgen-
de værdier: 

- 30 % ved åben lav byggeri 
- 50 % ved tæt lav byggeri   
- 70 % ved butiks- og erhvervsbyggeri. 

Desuden tilføjes følgende redegørelse til temaets redegørelse, afsnittet om Klimatilpasning. 

Bemærkninger til retningslinjer 
    Som følge af de kommende klimaændringer, vil der forventeligt være en øget risiko for flere oversvømmel-
ser fra fjorden, søer og vandløb. Der vil derfor være behov for udpegning af arealer som vil blive direkte 
påvirket af havstigninger og skybrudshændelser. Desuden udpeges arealer, som det vil være nødvendigt at 
inddrage for at imødegå den forøgede risiko for oversvømmelse af byområder, samfundsvigtige strukturer 
og andre områder, som kan blive påvirket af konsekvenserne af klimaforandringerne. 
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Kommunen har i samarbejde med Holbæk Forsyning nedsat en klimatilpasningsgruppe, der vil kunne kon-
sulteres om arealers risiko for oversvømmelse, udpegning som vådområde og tilsvarende.   

Klimatilpasningsplanen beskriver følgerne af de kommende klimaændringer og de tiltag som vil blive nød-
vendige for at imødegå den forøgede oversvømmelsesrisiko. Denne klimatilpasningsplan integreres i den til 
enhver tid gældende kommuneplan. Klimatilpasningsplanen blev vedtaget i juni 2014. 

For at kunne begrænse oversvømmelsesrisikoen i byer og på arealer i det åbne land, vil det blive nødven-
digt at udpege arealer, som kan oversvømmes ved større nedbørsmængder og derved imødegå det stigen-
de behov for afledning af vand. En del af de arealer, der kan inddrages til at modtage oversvømmelser, vil 
allerede være udpeget som potentielle vådområder. Men i klimatilpasningsplanen sker en mere specifik 
udpegning af områder i tilknytning til afvandingssystemer og vandløb. De arealer, som er udpeget, må ikke 
bebygges eller på anden måde anvendes til formål, som vil begrænse muligheden for eller forhindre, at der 
kan ske oversvømmelse. De kan derimod godt benyttes til friarealer, landbrug, parkeringsarealer eller til-
svarende benyttelse, så længe der samtidig er mulighed for at benytte arealer til at oversvømme.
 
De 11 risikofyldte områder, der er nævnt i retningslinje 4.3.1 fremgår af et kort i Klimatilpasningsplanen. 
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By og Landskab, Plan 
Dato: 31. oktober 2013          
Sagsnr.:      
Dok.id.:       
Sagsbeh.: aso / moho 

 

Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer 
 
Det udfyldte skema bruges til at afgøre, om der er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet eller 
ej. Ved beslutning om, at der IKKE skal udarbejdes miljøvurdering indgår skemaet som argumenta-
tion herfor.  
 
Der er pligt til at miljøvurdere planer og programmer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige 
anlægstilladelser til projekter, der kan have en VÆSENTLIG indvirkning på miljøet – for en uddyb-
ning af, hvilke planer og programmer der er omfattet, se Lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer nr. 1398, § 3 lovens, samt bilag 3 og 4. 
 
Giver planen mulighed for anlægsprojekter der er omfattet af lovens bilag 3 og 4 eller kan der ske 
påvirkning af internationale beskyttelsesområder, skal der altid gennemføres en miljøvurdering.  
Undtaget er planer eller programmer der kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt 
plan, eller alene indeholder mindre ændringer. I disse tilfælde vil der kun skulle gennemføres en 
miljøvurdering, hvis planen eller programmet må antages at kunne få væsentlig indvirkning på mil-
jøet. 
 
For lokalplaner med tilhørende kommuneplantillæg skal der foretages en vurdering af både lokal-
planforslaget samt kommuneplantillægget. Hvorvidt vurderingen foretages som én samlet miljø-
vurdering eller særskilt skal fremgå af nedenstående tjekliste og af følgebrevet. 
 
Afgørelse af om der skal foretages miljøvurdering eller ej, foretages altid ud fra en konkret vurde-
ring, og kan eksempelvis ikke alene baseres på antallet og placeringen af afkrydsninger. Afgørel-
sen kvalificeres af et udfyldt skema samt evt. uddybende undersøgelser.  
 
Hvis det på baggrund af tjeklisten vurderes, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering an-
vendes tjeklisten som afgrænsning af omfanget af miljøvurderingen (scooping). 
 
Hvis planmyndigheden vurderer, at en miljøvurdering ikke er nødvendig, skal der gennemføres en 
høring af berørte myndigheder, dvs. de myndigheder, hvis tilladelser m.v. efter anden lovgivning er 
en forudsætning for planens mulige realisering – og beslutningen herom skal offentliggøres. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af miljøvurdering kan tjeklisten benyttes til at danne overblik over, 
hvilke andre instanser som kan/skal bidrage til miljøvurderingen ELLER skal kontaktes ved offent-
liggørelsen. 
 
Alle planens/programmets punkter skal vurderes i forhold til følgende spørgsmål: 
 
1. Er der tale om en ændring/påvirkning? 
2. Hvad består denne ændring/påvirkning i? 
3. Vurder om ændringen/påvirkningen af området er positiv/neutral/negativ? 

Herunder sammenlignet med en situation, hvor planen ikke gennemføres, 0-perspektiv. 
4. Hvordan forebygges, undgås, begrænses negative virkninger? 
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Titel 
 

Klimatilpasningsplan for Holbæk Kommune 

Beskrivelse af planen 
 

Kommuneplantillæg nr. 2 

Konklusion Holbæk Kommune vurderer at forslag til kommuneplantillæg nr 2 
ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering, da forslag til 
kommuneplantillæg nr 2 ikke danner grundlag for anlæg m.v., 
der vurderes til at få en væsentlig indvirkning på miljøet jf. 
Lov nr. 936 af 24. sep. 2009 om miljøvurdering af planer og 
programmer, § 3 stk. 2. 

Dato for mv-høringsfrist  
(min. to uger) 

14 november 2013 

 
 

 
 
Screening / scoping 
 
 
Planen eller programmets 
indvirkning på miljøet 
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Bemærkninger 
Begrundelser for vurdering, henvisning til 
hvorledes vurdering allerede indgår, ek-
sempelvis andre planer, lovgivning mv. 
og/eller uddybning af, hvad der bør un-
dersøges nærmere. 
 
 

Bymiljø & landskab       
Landskabelig værdi, herun-
der visuel effekt 

  X X  Klimatilpasningsplanens retningslinjer 
omkring lokal nedsivning og forsinkelse af 
regnvand vil generelt set betyde flere 
regnvandsbassiner i kommunen. Regn-
vandsbassinerne kan, afhængigaf ud-
formning og lokale forhold både opleves 
som en positiv og en negativ indvirkning. 
 

Grønne områder   X   Klimatilpasningsplanens retningslinjer 
omkring at klimatilpasning, øger de lokale 
muligheder for leg, bevægelse,rekreation, 
naturoplevelser mv. 
 

Arkitektonisk udtryk   X X  Klimatilpasningsplanens retningslinjer 
omkring lokal nedsivning og forsinkelse af 
regnvand vil generelt set betyde flere 

Indledende screening  
 

Ja  Nej Bemærkninger 

Er planen eller programmet 
omfattet af Lov om miljøvur-
dering af planer og pro-
grammer, bilag 3 og/eller 4? 

x  Fremgår den af bilag 3 og/eller 4 

Kan planen eller programmet 
påvirke et internationalt be-
skyttelsesområde væsent-
ligt? 

 x  
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regnvandsbassiner i kommunen. Regn-
vandsbassinerne kan, afhængig af ud-
formning og lokale forhold både opleves 
som en positiv og en negativ indvirkning. 
 

Kystlinjen, herunder visuel 
effekt 

X      

Landskabets geologi X      
 

Lys og/eller refleksion X      
 

Oplag, materialer, maskiner. X      
 

Landbrugsinteresser  X  X  Udlæg af vådområder og overløbsbassi-
ner i det åbne land vil i nogle tilfælde be-
tyde indskrænkninger af landbrugsarealet. 
Det vil dog være muligt at dyrke eller af-
græsse en række af de arealer, som skal 
benyttes til mulige oversvømmelsesområ-
der. 
 

Lavbundsjorder   X   Lavbundsjorder vil ofte være velegnede til 
at placere regnvandsbassiner på eller 
anvende til mulig oversvømmelsesarealer. 
I princippet vil der ske en genskabelse af 
tidligere forhold. 
 

Råstofinteresser  X     
 

Befolkningens sundhed / 
sikkerhed 

      

Indendørs støj påvirkninger X      
 

Svage grupper f.eks. handi-
cappede  
 

X      

Friluftsliv og rekreative inte-
resser 

 X X    

Begrænsninger og gener 
overfor befolkningen  

 X X    

Sundhedstilstanden  X     
 

Brand, eksplosion, giftpå-
virkning 

X      

Ulykker  X      
 

Natur       
Dyre- og planteliv   X   Klimatilpasningsplanens retningslinjer 

omkring lokal nedsivning og forsinkelse af 
regnvand giver mulighed for flere våde og 
delvist våde naturområder og dermed 
øget biodiversitet. 
 

Sjældne, udryddelsestruede 
el. fredede dyr, planter el. 
naturtyper 

  X   Vådere naturtyper vil have en gavnlig ef-
fekt på flere af de bilag 4-arter, som er 
tilknyttet disse områder. Eksempelvis 
padder. 

Internationale naturbeskyt-  X X   Der vil kun undtagelsesvis blive placeret 
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telsesområder dvs. habitat-
områder og fuglebeskyttel-
sesområder 

overløbsbassinner i Natura 2000-områder 
og kun hvis det kan understøtte udpeg-
ningsgrundlaget. 
 

Spredningskorridorer   X   Vådområder kan indgå som en naturtype i 
en spredningskorridor og derved forbedre 
effekten af denne. 
 

Naturbeskyttelse  X X   Beskyttede naturområder kan kun benyt-
tes til oversvømmelse eller bruges til 
regnvandsbassin, hvis tilstande forbedres 
derved. 
 

Skovrejsning og/eller skov-
nedlæggelse, fredskov 

 X  X  Der sker ikke nedlæggelse af skovarealer. 
Der kan ikke rejses skov på arealer, hvor 
der etableres vådområder eller regn-
vandsbassiner. 
 

Forurening        
Lugt X      

 
Støjbelastning og vibrationer X      

 
Jordforurening, jordhåndte-
ring og flytning 

 X    Klimaforandringer kan på sigt betyde tab 
af lavtliggende dyrkningsarealer, men 
samtidig vil der muligvis ske det at dyrk-
ningssæsonen forlænges. Ingen af delene 
er dog resultat af selve klimatilpasnings-
planen. 

Risiko for jordforurening    X  Arealer med nedsivning af overfladevand 
kan have en negativ effekt på jorden. 
 

Vand       
Overfladevand, herunder 
påvirkningerne af søer, vand-
løb og vådområder 

 X X X  Øget nedbør og deraf udledning af over-
fladevand kan have en negativ effekt på 
vandløb og søer. Med klimatilpasnings-
planen, hvor der indtænkes forsinkelses-
bassiner og arealer, der kan oversvøm-
mes ved kraftig nedbør, vil nogle af disse 
negative konsekvenser blive begrænset 
og kan bidrage til forbedring af vandløbs- 
og søkvaliteten. 

Udledning af spildevand  X     
 

Grundvandsforhold  X  X  Arealer hvor der sker nedsivning af over-
fladevand kan have en negativ effekt på 
grundvandet. Særlig opmærksomhed i 
OSD-områder. 
 

Trafik       
Trafikafvikling / belastning X      

 
Trafikstøj X      

 
Emissioner fra eks. trafik til 
og fra området? 

  X X  Klimaforandringerne med øget nedbør 
kan medføre øget udvaskning af miljø-
fremmede stoffer. Med overløbsbassiner 
og andre tiltag vil der i nogen omfang 
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kunne ske tilbageholdelse af disse stoffer 
inden udløb i vandløb. 

Energiforbrug X      
 

Trafiksikkerhed X      
 

Kulturarv       
Kulturhistorisk værdi, herun-
der kulturmiljøer 

 X     

Kirker herunder kirkeomgi-
velser og kirkeindsigt. 

 X     

Fredede eller bevaringsvær-
dige bygninger  

 X     

Fortidsminder og arkæologi   X     
 

Ressourcer og affald       
Arealforbrug  X    I mange tilfælde vil arealer, der er udpeget 

til potentielle vådområder, kunne anvedes 
til at oversvømme i spidsbelastningsituati-
oner. 

Energiforbrug X      
 

Vandforbrug X      
 

Produktion, materialer og 
råstoffer 

X      
 

Kemikalier, miljøfremmende 
stoffer 

X      

Affald og genbrug X      
 

 



 

Forord

De seneste års store regnhændelser og voldsomme
skybrud er tegn på, at klimaet forandrer sig og der
bliver behov for klimatilpasning. 
Regeringen og KL har som en del af økonomiaftalen
for 2013 indgået en aftale om, at kommunerne skal
gennemføre klimatilpasning. Dette arbejde omfatter
kortlægning af områder med risiko for oversvømmelse
 klimatilpasningskort. Sammenholdes dette kort med
et kort over bygningsmæssige og lokale værdier fås et
risikokort. 
Ud fra risikokortet udvælges en række områder 
indsatsområder  hvor der er størst risiko for
økonomiske skader og samfundsmæssige problemer
ved oversvømmelser. 
I denne første udgave af klimatilpasningsplan, er der
udvalgt 11 fysiske indsatsområder til nøjere
undersøgelse af årsag til oversvømmelsesrisiko samt
evt. afværgeforanstaltninger. 
Beregninger der ligger til grund for
klimatilpasningskortene er foretaget i en model, der
bygger på eksisterende kloakledningsoplysninger,
oplysninger om vandløb og en højdemodel. En model
bliver dog aldrig bedre end de data modellen er
beregnet på. Denne 1. generation af
klimatilpasningskort har da også vist, at der er behov
for forbedring af datagrundlaget. Det arbejdes der
videre med. De nuværende klimatilpasningskort er
derfor kun vejledende.
I planen kan der læses meget mere om forventede
klimaændringer, modelarbejde og kortlægning samt de
udvalgte indsatsområder. Planen består yderligere af et
handleplanskema, hvori de enkelte indsatser  både de
fysiske og de strategiske  er beskrevet nøjere.

Vedtagelse

Klimatilpasningsplanen er
sammen med
kommuneplantillæg nr. 2
behandlet og vedtaget
på byrådsmødet den 11.
juni 2014.

Klimatilpasningsplanen er
udarbejdet af Holbæk
Kommune i samarbejde
med Holbæk Forsyning
A/S.

Links

Handleplan for fysiske
indsatsområder

Handleplan for
strategiske
indsatsområder

Miljøscreening

Printvenlig version af
Klimatilpasningsplanen

Klimatilpasningskort i
2050  10 og 100 års
hændelse

www.naturstyrelsen.dk

www.klimatilpasning.dk

Spørgsmål

Har du spørgsmål til Klimatilpasningsplanen kan du
kontakte Natur og Vandløb i Holbæk Kommune på e
mail: natur@holb.dk eller på tlf. 7236 4100.
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Når ord bliver til handling

Klimaet ændrer sig. Ved polerne smelter isen og i Danmark har vi
allerede oplevet de første eksempler på voldsomt vejr, som menes
at være et resultat af klimaforandringerne. Det kan få store
konsekvenser for vores samfund, hvis vi ikke begynder at tilpasse
os til fremtidens klima allerede nu. Men klimaændringer giver os
også mulighed for at skabe ny vækst, udvikle bæredygtige
teknologier og indrette os på en mere hensigtsmæssig måde.
Staten har besluttet, at en del af opgaven med at klimatilpasse det
danske samfund, skal varetages af landets kommuner, som skal
udarbejde klimatilpasningsplaner.

I Holbæk Kommune ser vi det som en chance for at komme fra ord
til handling  på vores egen måde. Klimatilpasningsplanen indeholder
konkrete bud på handlinger, som Holbæk Kommune og Forsyning i
fællesskab vil tage fat på. Vi gør det for at afbøde effekten af
klimaforandringerne. Da Holbæk er en kystkommune skal vi både
forholde os til regnvand og havvand. Klimatilpasningsplanen
indeholder også en beskrivelse af, hvordan vi er kommet frem til,
hvilke handlinger der skal foretages først. Det er sket ved hjælp af
en kortlægning af problemerne og af de værdier, der skal beskyttes.
Det mener vi giver et godt grundlag for at prioritere indsatsen, da vi
ikke kan løse alle problemer på en gang.

I første planperiode er der udpeget risikoområder, som dækker
kloakerede områder i Holbæk by og landsbyerne. Denne prioritering
er sket fordi værdikortlægningen har vist, at værdierne er
koncentrerede i byområderne. Ved revision af planen til anden
planperiode kan det vurderes, om der skal udpeges risikoområder i
det åbne land. Konsekvensen af klimaforandringerne afhænger af
eksisterende forhold, såsom infrastruktur, kloakering og
befæstningsgrad. På samme måde vil løsningen være forskellig alt
efter, hvor man befinder sig. Særligt er der forskel på løsningerne
mellem land og by. I nogle tilfælde kan man løse et problem med
oversvømmelse i byområder ved at gøre en indsats for at
tilbageholde vandet på landet. Ofte vil løsninger, der er placeret på
landet, være billigere end løsninger i byerne.

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om 1. generation af
klimatilpasningsplaner i Holbæk Kommune. Vi havde et ønske om at
komme fra ord til handling i 2013, helt i tråd med Statens krav.
Derfor er kortlægningen foretaget på det eksisterende datagrundlag.
Men det vil være en løbende proces i årene fremover at forbedre og
udbygge datagrundlaget. Dette sker sideløbende med, at vores
viden om klimaforandringernes faktiske konsekvenser også
forbedres. Derfor er der tale om en dynamisk plan, hvor vi hele
tiden skal sikre, at vi foretager valg på det bedst mulige
beslutningsgrundlag.

Det er ikke alle problemer i forhold til klimatilpasninger Kommunen
eller Forsyningen skal løse. Den enkelte grundejer har også et
ansvar. Du kan læse meget mere om, hvad der er dit eget ansvar
og hvor vi forsøger at finde en fælles løsning inde i planen.
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Vision

I Holbæk Kommune satser vi på bæredygtig udvikling, fordi vi vil
være med til at tage ansvar for fremtiden. Det betyder blandt andet,
at vi ønsker at imødegå klimaforandringerne ved at udøve en
helhedsorienteret og koordineret klimaindsats.

Vi ønsker, at indsatsen med at imødegå klimaforandringerne skal
bruges bevidst til at skabe synergi til kommunens andre strategiske
udviklingsområder. For eksempel skal vi indrette vores byer, så de
bliver mere robuste over for vandstandsstigninger og ekstrem regn,
samt indtænke rekreative elementer i løsningerne. Dette er med til
at gøre Holbæk Kommune til et attraktivt sted at flytte hen og vores
byer til gode steder at leve.

Klimatilpasning er et område, der går på tværs af rigtig mange
sektorer og som har væsentlig betydning for borgere og
virksomheder. Derfor ønsker Holbæk Kommune, at arbejdet med
Klimatilpasning kommer til at ske i tæt dialog med borgerne,
Forsyningen og erhvervslivet, samt andre offentlige myndigheder.
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Mål

Byrådet vil:

Fremtidssikre Holbæk Kommune som et godt sted at bo, ved
at understøtte en bæredygtig udvikling, der bygger på
langsigtet planlægning, som tager højde for klimaændringer.
Udarbejde en klimatilpasningsplan, der bygger på en grundig
kortlægning af udfordringerne med klimaforandringer i Holbæk
Kommune.
Deltage i et løbende samarbejde med Holbæk Forsyning A/S
om klimatilpasning.
Sikre at byudvikling sker med hensyntagen til en generel øget
nedbørsintensitet, og at oversvømmelsestruede arealer ikke
udlægges til bebyggelse med mindre der findes tekniske
løsninger og er medtænkt en helhedsorienteret og bæredygtig
håndtering af overfladevand.
Inddrage andre aktører, nabokommuner og regionen, der hvor
det giver øget værdi at se på klimatilpasningen i bredere
perspektiv, så der skabes muligheder for innovative
klimatilpasningsløsninger.
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Hvem har ansvaret for klimatilpasning?

Det er et krav fra Staten, at klimatilpasningsplanen skal være en del
af Kommuneplanen. Derfor er det naturligt, at klimatilpasningsplanen
revideres samtidig med Kommuneplanen og altså er en 4 årig plan.
Samtidig skal det understreges, at der er tale om en dynamisk plan.
Derfor vil indsatserne løbende blive opdaterede i takt med, at der
kommer ny viden.

Holbæk Kommune kan ikke løse alle problemer med
oversvømmelse. Det har været nødvendigt at prioritere indsatsen og
politisk vedtage, hvilket serviceniveau kommunen og forsyningen
skal levere til borgerne. Serviceniveauet blev senest fastlagt med
vedtagelse af Spildevandsplanen for 20102018. Heraf fremgår det,
at der accepteres stuvning til terræn hvert 10. år i fælleskloakerede
områder, og hvert 5. år i separatkloakerede områder.
Kortlægningen, som er lavet i forbindelse med
klimatilpasningsplanen, har ikke givet anledning til at ændre på dette
overordnede princip. Derfor er klimatilpasning, udover det
serviceniveau der fremgår af spildevandsplanen, borgernes eget
ansvar. I fremtiden kan der fastsættes højere serviceniveau, som
gælder inden for specifikt angivne risikoområder, men kun efter en
konkret vurdering af, at der er helt særlige forhold eller væsentlige
samfundsmæssige værdier, som er truede.

I det åbne land ledes vandet som oftest bort via vandløb. Det
betyder, at "serviceniveauet" er fastsat i vandløbsregulativerne, som
bestemmer hvor meget vand, der skal kunne løbe i det enkelte
vandløb. Derudover kan der ske lokale oversvømmelser i afløbsløse
lavninger. Holbæk Kommune har ansvaret for at regulativerne
overholdes i alle offentlige vandløb.

Der ud over kan kommunen udføre projekter med ex. rekreative
eller naturgenopretnings formål.

Det er den private husejer/lodsejer, der har ansvar for at sikre sit
hjem/ejendom mod oversvømmelser  også i forbindelse med
ekstrem regnhændelser og storflod, som klimaforandringerne
forvendes at medføre. Du har selv mulighed for at klimatilpasse din
ejendom og for at få lavet en klimagennemgang af din ejendom. På
www.klimatilpasning.dk, kan du få mere inspiration til, hvad du skal
have fokus på og hvordan du kan klimasikre din ejendom.
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Klimaændringer

Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr med
øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme
vejrbegivenheder. Temperaturen vil stige, vintrene vil blive mildere
og somrene vil blive varmere. Der vil blive flere og længerevarende
varme og hedebølger. Gennemsnitstemperaturen forventes at stige
med 1,2 0C frem mod 2050 og 2,9 0C mod 2100.
Nedbørsmængderne ændres også, og i fremtiden kan vi forvente
mere nedbør især om vinteren, men til gengæld vil der være flere
kraftige skybrud om sommeren. Årsmiddelnedbøren forventes at
stige med 7 % frem mod 2050 og 14 % frem mod 2100.
Havvandsstanden vil stige langs en del af kysterne med mellem 30
og 100 cm frem mod 2100 og der forventes kraftigere storme med
stormflod til følge. I mange områder må der også forventes
ændringer i grundvandsspejlet.[1]

Prognoserne for Holbæk Kommune viser, at vi i 2050 kan forvente
at der vil falde gennemsnitligt 642 mm regn pr. år, mens der i år
2100 vil falde gennemsnitligt 684 mm. Til forskel fra i dag, hvor der i
gennemsnit falder 600 mm. pr. år.

Der er store usikkerheder forbundet med forudsigelserne af det
fremtidige klima. Derfor er det vigtigt, at planlægningen er langsigtet
og helhedsorienteret. Holbæk Kommune benytter sig af de
klimascenarier, som staten anbefaler lægges til grund for
planlægningen.

[1] Vejledning  Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner,
Miljøministeriet  Naturstyrelsen, 2013.
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Klimatilpasningskort

Holbæk Kommune har fået udarbejdet et klimatilpasningskort som viser, hvilke
områder, der kan blive oversvømmet af regn, havvandsstigninger og stormflod.

Miljøministeriet har stillet et grundvandskort til rådighed for kommunerne, som kan
anvendes som et screeningsværktøj til at undersøge variationer i dybden til
grundvandsspejlet under hensyn til fremtidens forventede klimaudvikling. Variationer i
grundvandsspejlet er ikke medtaget i risikobilledet i første planperiode, men kan blive
relevant at inddrage lokalt, når de enkelte klimatilpasningsindsatser skal planlægges
og gennemføres.

De udpegede oversvømmelsesområder er i kloakerede områder fremkommet ved
en analyse, der kobler en model over afløbssystemet med en digital højdemodel
over terrænet. Modellen er sat til at beregne konsekvenserne af regnhændelser, der
statistisk set vil forekomme henholdsvis hvert 5., 10., 20., 50. og 100. år. Disse
regnhændelser er ganget med en klimafaktor, så regnmængden svarer til det
forudsete niveau i år 2050. Kortene giver et billede af, hvor der vil være
sandsynlighed for oversvømmelse ved ekstremregn i 2050. Da Holbæk er en
kystkommune er der ligeledes udført beregninger for konsekvensen af
havspejlsstigning og stormflod. Til beregningerne er havvandsstatistikken[1] for
Holbæk benyttet, sammen med en generel forventet havvandsstigning på 0,5 m i
2050.

Som nævnt i indledningen bliver en opstillet model aldrig bedre end det datagrundlag,
den baseres på. Til denne 1. generations klimatilpasningsplan har Holbæk Kommune
og Holbæk Forsyning valgt at opstille modellen på det eksisterende grundlag, men
arbejdet har vist, at der er behov for at forbedre datagrundlaget for at få en endnu
mere præcis model. Derfor er en af indsatserne i klimatilpasningsplanen netop
indsamling af nye data og gennemgang af eksisterende. Det betyder også, at der kan
være tilfælde, hvor resultatet af kortlægningen ikke afspejler den virkelighed, som du
oplever som borger. Generelt gælder det, at man skal bruge sin sunde fornuft og se
på om man tidligere har haft problemer med oversvømmelse.

Særligt interesserede kan læse mere om antagelser og forudsætninger for modellen
her.

På det viste klimatilpasningskort ses forventede oversvømmelser over 20 cm. over
tærren i 2050 ved en 10 års hændelse (lyse blå) og en 100 års hændelse (mørke
blå).

Klimatilpasningskortene er i sig selv et vigtigt planlægningsværktøj, fordi kortene gør
opmærksom på et potentielt problem, som der skal tages højde for i den fremtidige
planlægning. Det er for eksempel ikke hensigtsmæssigt at lave nye byudlæg lige
oveni et område med kendte oversvømmelsesproblemer, i hvert fald ikke uden at
indrette den nye bydel på en klimatilpasset måde. Kortlægningen danner baggrund for
udpegningen af oversvømmelsesområder i Kommuneplanen

[1] Højvandsstatistikker 2007, Transportministreriet 2007
http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/25/00_hojvandsstatistik_2007(1)
(1).pdf

Stormflod i 2050  20 års hændelse
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Værdikort

Når klimatilpasningsindsatsen skal prioriteres er det nødvendigt, at
Byrådet har et overblik over, hvilke værdier vi har i kommunen og
hvilke værdier, som trues af oversvømmelser. Holbæk Kommune
har benyttet sig af det værdikort, som Staten har stillet til rådighed
for Kommunernes arbejde med klimatilpasning. Værdikortet viser
ejendomsværdierne udtrukket fra BBR i et 100 * 100 m net.

Holbæk kommune har udpeget en række lokalt prioriterede værdier,
ud over ejendomsværdien. Er der f.eks. nogle samfundsmæssige
konsekvenser, som overstiger den ejendomsmæssige værdi af
bygninger med mere? Det kan f.eks. være de samfundsmæssige
konsekvenser af, at et sygehus, infrastruktur eller andet
oversvømmes. Derfor er der sket en udpegning af vigtige lokale
værdier og interesseområder i Holbæk Kommune. De udpegede
lokale værdier og opmærksomhedspunkter er som følger:

Infrastruktur: vandløbskrydsninger af veje og jernebaner,
lavtliggende veje, jernbanestrækninger, højvandslukker,
Tempelkrogen (motorvej), tunneller, landkanalen Svinninge
Audebo.

Forsyning: kildepladser, rensningsanlæg, kystnære
pumpestationer (hæv styreskabet), hoved pumpestationer,
varmeværkerne i St. Merløse og Jyderup, vindmøller i
Lammefjorden, beredskabets bygninger og materielgården, 4
Falck stationer, SEAS NVE, IT (kommunale servere).

Rekreativ/kultur og Fritid: Museumsarkivet i Ugerløse,
kirker, kulturmiljøer, fredede bygninger, Holbæk Arena,
Nyvangen

Miljøskader: tankstationerne, Strandmøllen, (gasproduktions
virksomhed på Roskildevej), 2 brændstoflagre (FDO,
forsvarets), store husdyrbrug (forureningseffekt+
dyrevelfærd), saltlager

Natur og landskab: Lammefjorden, Åmosen

Virksomheder og arbejdspladser: Pharmacosmos,
Megacenter 1, Megacenter 2, havnefronten

Institutioner og social og sundhedsmæssige funktioner:
sygehuset, institutioner, skoler, rådhuset
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Risikokort

Inden klimatilpasningsindsatsen kan planlægges yderligere og
indsatsen kan prioriteres i en handleplan, er der behov for at skabe
et overblik over sammenhængen mellem oversvømmelser og
værdier. Det er nemlig ikke muligt at gennemføre en klimatilpasning
for hele Holbæk Kommune på én gang.

Dette gøres i risikokortet, hvor sandsynligheden for
oversvømmelser og klimatilpasningskortets data for vanddybder
kombineres med ejendomsværdierne. Når man har
ejendomsværdien i et område på 100 * 100 m, hvor der er
konstateret sandsynlighed for oversvømmelse, jf. beskrivelsen af
klimatilpasningskortet, udarbejdes der en såkaldt skadesfunktion.
Skadesfunktionen udtrykker, hvor stor en procentdel af
ejendomsværdien, der erfaringsmæssigt sker skader for ved
oversvømmelse af forskellig vanddybde. Ud fra dette og
oversvømmelsens udbredelse beregnes den gennemsnitlige, årlige
skadesomkostning.
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Prioritering

Vi har nu udarbejdet klimatilpasningskort, værdikort og risikokort,
hvor risikokortet i sig selv er en kombination af klimatilpasningskort
og værdikort.

Den endelige prioritering er fremkommet ved, at risikokortet
kombineres med kort, der viser beliggenheden af de lokalt
prioriterede værdier. I udpegningen er yderligere indgået de
erfaringer, vi har haft med oversvømmelser de seneste år, når der
har været store regnhændelser. Ud fra dette kort har risikoområder
kunnet afgrænses.

Risikoområderne er altså områder, hvor der er sandsynlighed for
oversvømmelser, samtidig med høj ejendomsværdi og/eller
tilstedeværelse af en lokalt prioriteret værdi eller erfaringer med
oversvømmelser. Alle faktorer behøver ikke at være tilstede i hvert
risikoområde. Hvis der for eksempel er sandsynlighed for
oversvømmelse i et område med lav ejendomsværdi, kan en lokalt
prioriteret værdi, som for eksempel en større vej, være nok til at
området udpeges til risikoområde.

Risikoområderne vil fremgå af Kommuneplanen. Der er i første
omgang udpeget 11 risikoområder, hvor der er behov for, at der
sker en indsats. Indsatserne vil som udgangspunkt omfatte en
analyse af årsager til risikoen. Opstilling af afværgeforanstaltninger
og evt. gennemførsel af disse afhænger bl.a. af, om der kan findes
finiansering hertil. Derudover indeholder handleplanen en række
strategiske indsatser.

De fleste områder er udpeget i Holbæk by. Dette afspejler, at
koncentrationen af værdier er højest her.

Endeligt er det vurderet, om der kan opnås nogle synergieffekter
ved at koble indsatsen med andre indsatser i kommunen, ikke
mindst i forhold til planlagte kloakanlægsarbejder. Dette har
resulteret i prioriteringen af 11 fysiske indsatsområder. Indsatserne
beskrives nærmere på de kommende sider og i den dynamiske
handleplan, hvor der er taget hensyn til muligheden for at skabe
bredere gevinster ved gennemførelse af klimatilpasningsprojekter.
Det kan f.eks. være optimering af anlægsinvesteringer, reducerede
udgifter for Forsyningen til håndtering af regnvand i forhold til
traditionelle spildevandstekniske løsninger, byfornyelse, nye
rekreative områder, løft af ejendomsværdier i et område,
udviklingsperspektiver for erhvervslivet, reduktion af udledning af
næringsstoffer til vandløb og meget mere.

Med klimatilpasningsplanen har Byrådet besluttet, hvilke geografiske
områder, samfundsmæssige værdier, livsnødvendige institutioner og
funktioner, der skal sikres først, og hvilke der skal sikres på længere
sigt i Holbæk Kommune.

Klimatilpasningskort, værdikortlægningen og udpegningen af lokale
værdier og interesseområder tegner tilsammen det risikobillede, som
danner udgangspunkt for udarbejdelsen af en dynamisk handleplan
for klimatilpasning.
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Indsatser  dynamiske handleplaner

På baggrund af kortlægningen, som er beskrevet nærmere under
modelarbejde og kortlægning, er der prioriteret 11 fysiske indsatser.
Indsatserne er beskrevet på et overordnet niveau på de følgende
sider. Efterhånden som de enkelte indsatser rykker nærmere, er det
tanken, at beskrivelsen skal uddybes. Da der stadig er stor
usikkerhed forbundet med klimascenarierne, er der fokus på, at
løsningerne skal være robuste. Det betyder at der skal laves en
grundig analyse af problemets omfang i større detalje end det har
været muligt i den overordnede kortlægning, samt at der satses på
at finde løsninger, som tjener mere end èt formål. For eksempel
løsninger som tilføjer rekreative elementer eller grønne oaser til
bymiljøet samtidig med, at et oversvømmelsesproblem løses.

Beskrivelserne af indsatsområder og løsningsforslag er indarbejdet i
et dynamisk handleplansskema, som sammenholder områderne
med eksisterende planlægning. Handleplanskemaet indeholder
desuden strategiske indsatsområder, som for eksempel det videre
arbejde med udbygning af et hydraulisk modelværkstøj, information
og kommunikation. Skemaet bruges derfor også som et
arbejdsredskab, og opdateres efterhånden som ny viden kommer
til.

Herunder kan du downloade handleplanskemaerne for fysiske og
strategiske indsatsområder.

 handleplanskema_fysiske_indsatsomraader.xlsx (44.6 KB)

 handleplanskema_strategiske_indsatsområder.xlsx (113.1 KB)

13 / 30 

http://planer.holbaek.dk/download/klimatilpasningsplan/handleplanskema_03_12_2013_klimatilpasningsplan_-_fysiske_indsatsomraader.xlsx
http://planer.holbaek.dk/download/klimatilpasningsplan/handleplanskema_03122013_klimatilpasningsplan__strategiske_indsatsomraader.xlsx


 

Område 1.1: Holbæk, havneområdet inkl. renseanlægget

Vandstandsstigninger i fjorden kombineret med ekstrem regn, er
årsag til at renseanlægget belastes af vand, der sendes retur til
renseanlægget. Herved opstår oversvømmelser, som medfører at
renseanlæg ikke kan fungere og der sker en udledning af
miljøbelastende stoffer til fjorden. Derudover belastes også andre
mindre områder i Havneområdet.

Mulige løsninger

Der er behov for, at undersøge om der er mulighed for at lave et
alternativt klimatilpasningsprojekt efter
medfinansieringsbekendtgørelsens §3 og §4, hvor tag og
overfladevand håndteres på overfladen og indgår som et rekreativt
element i området, for de mindre områder ved Brogade. Der bør
laves en kloakteknisk løsning ved renseanlægget, for at løse
udfordringerne med returvand i kloaksystemet. Dette kan bl.a. ske
ved at etablere en kontraklap, spjæld, udløbspumpestation til
spildevandet. I begge tilfælde er der behov for en forundersøgelse
forud et eventuelt anlæg og afværgeprojekt kan detailprojekteres.

Indsatsområde 1.1: Holbæk, havneområdet inkl. renseanlægget
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Område 1.2: Svinninge, tunnel ved Hovedgaden  vejareal  sti

Ved ekstrem regn, vil der samles vand i tunnelen under Hovedgaden
i Svinninge, som følge af en merbelastning af Svinninge å. Cykelstien
gennem tunnelen, vil blive oversvømmet og forårsage at en
færdselsåre for de bløde trafikanter ikke er anvendelig.

Mulige løsninger

Afventer en undersøgelse for fjordens indflydelse på overfladevand i
forhold til havstigninger. Der er mulighed for at lave et alternativt
klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §3
og §4, hvor vandstanden i Svinninge å reguleres ved at forsinke
vandet opstrøms åen. Der er behov for en forundersøgelse forud et
eventuelt anlæg og afværgeprojekt kan detailprojekteres.

Indsatsområde 1.3: Svinninge, tunnel ved Hovedgaden  Vejareal 
sti

Tunnel ved Hovedgaden i Svinninge ved
oversvømmelse i august 2013. Kilde:
Holbæk Forsyning
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Område 1.3: Holbæk  Skagerakvej  Rundkørsel  vejareal

Ved mindre regnskyl end svarende til en ti års hændelse, vil
regnvandsbassinet ved rundkørslen ved Skagerakvej i Holbæk blive
så belastet, at det forårsager oversvømmelser ved vejanlægget.

Mulige løsninger

Der er mulighed for at lave et alternativt klimatilpasningsprojekt
efter medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor der sker en
udvidelse af regnvandsbassinet. Der er behov for en forundersøgelse
forud et eventuelt anlæg og afværgeprojekt kan detailprojekteres.

Indsatsområde 1.3: Holbæk  Skagerakvej  Rundkørsel  vejareal

Oversvømmelse ved Skagerakvej. Kilde:
Holbæk Forsyning.
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Område 1.4: Tuse Næs, Sommerhusområde Kisserup  Sommerhuse

Ved mindre regnskyl end svarende til en ti års hændelse, er der en
risiko for oversvømmelse af nærliggende sommerhusområde.

Mulige løsninger

Der er behov for en regulering af vandløbet og/eller at tilbageholde
vandet opstrøms sommerhusområdet, for at minimere
oversvømmelsesrisikoen. Der er behov for en forundersøgelse før et
eventuelt anlægs og afværgeprojekt kan detailprojekteres herunder
for at afdække, om projektet kan finansieres efter
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Indsatsområde 1.4: Tuse Næs, Sommerhusområde Kisserup 
Sommerhuse
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Område 1.5: Svinninge, renseanlæg  Holbæk Forsyning

Der er erfaringer med, at der allerede sker oversvømmelser i
området i dag, hvor renseanlægget er beliggende.

Mulige løsninger

Undersøgelse for fjordens indflydelse på overfladevand i forhold til
havstigninger skal foretages.
Der er mulighed for at lave et alternativt klimatilpasningsprojekt efter
medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor der sker en
regulering/sikring af Svinninge å og evt. etablering af en dæmning
med overpumpning. Der er behov for en forundersøgelse forud for
et eventuelt anlægs og afværgeprojekt kan detailprojekteres.

Indsatsområde 1.5: Svinninge, Renseanlæg  Holbæk Forsyning
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Område 1.6: St. Merløse, Tværvej  Boliger  Jernbane og vej

Ved ekstrem regn er der allerede i dag oversvømmelser af boligvej
og rækkehuse ved Tværvej i St. Merløse. Det kan forventes, at der
også ved en 100 års regn vil ske oversvømmelser i området, hvor
også jernbane og vejanlæg er beliggende.

Mulige løsninger

Der er behov for, at undersøge om der er mulighed for at lave et
alternativt klimatilpasningsprojekt efter
medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor regnvandsledning
afkobles fælleskloakken og tag og overfladevand håndteres over
jorden i et styret forløb. Der er behov for en forundersøgelse forud
for et eventuelt anlægs og afværgeprojekt kan detailprojekteres.

Indsatsområde 1.6: St. Merløse, Tværvej  Boliger  Jernbane og
vej

19 / 30 



 

Område 1.7: Holbæk, Lergravskvarteret

Der er i dag problemer med, at Kalvemose å løber over ved
ekstreme regnskyl og der er oversvømmelser ved
Lergravskvarteret.

Mulige løsninger

Der er indsendt en ansøgning til Forsyningssektretiatet, for at få
gennemført et alternativt klimatilpasningsprojekt efter
medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor kapaciteten i Kalvemose
å forøges og hvor tag og overfladevand håndteres over jorden. Der
er også mulighed for at lave en kloakteknisk løsning ved at øge
dimensionen på regnvandsledningen, lægge en ny regnvandsledning
eller etablere bassin på ledning under Roskildevej.

Indsatsområde 1.7: Holbæk, Lergravskvarteret

Oversvømmelse af villa i
Lergravsvejskvarteret. Kilde: Ejere
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Område 1.8: Holbæk, Jernbanevej/Smedelundsgade  Bolig/forretning

Der er erfaringer med oversvømmelser på parkeringspladsen ved
Jernbanevej og Smedelundsgade i Holbæk.

Mulige løsninger

I første omgang er det vigtigt at få kortlagt strømningsveje i
området, så det kan afgrænses, hvad der er årsag til de forventede
oversvømmelser i området. Der er ligeledes behov for, at undersøge
om der er mulighed for at lave et alternativt klimatilpasningsprojekt
efter medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor tag og
overfladevand håndteres på overfladen og indgår som et rekreativt
element i området. Det vil evt. være muligt, at lave en lokal
terrænregulering af parkeringspladsen.

Indsatsområde 1.8: Holbæk, Jernbanevej/Smedelundsgade 
Bolig/forretning
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Område 1.9: Holbæk, Peder Billesvej  bolig

Klimatilpasningskort og risikokortet viser, at området ved Peder
Billesvej i Holbæk, vil være udsat for oversvømmelser ved en 100
års regnhændelse.

Mulige løsninger

I første omgang er det vigtigt at få kortlagt strømningsveje i
området, så det kan afgrænses, hvad der er årsag til de forventede
oversvømmelser i området. Der er ligeledes behov for, at undersøge
om der er mulighed for at lave et alternativt klimatilpasningsprojekt
efter medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor tag og
overfladevand håndteres på overfladen og indgår som et rekreativt
element i området.

Indsatsområde 1.9: Holbæk, Peder Billesvej  bolig
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Område 1.10: Holbæk, Bakkekammen

Klimatilpasningskort og risikokortet viser, at området ved
Bakkekammen i Holbæk, vil være udsat for oversvømmelser ved en
100 års regnhændelse.

Mulige løsninger

I første omgang er det vigtigt at få kortlagt strømningsveje i
området, så det kan afgrænses, hvad der er årsag til de forventede
oversvømmelser i området. Der er ligeledes behov for, at undersøge
om der er mulighed for at lave et alternativt klimatilpasningsprojekt
efter medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor tag og
overfladevand håndteres på overfladen og indgår som et rekreativt
element i området.

Indsatsområde 1.10: Holbæk, Bakkekammen
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Område 1.11: Holbæk, Vang Kvarteret  Bolig

I Vangkvarteret er der i dag oversvømmelser ved ekstrem regn,
som følge af op stuvninger i dræn og fælleskloak. Området er
fælleskloakeret, men skal ifølge spildevandsplanen separat kloakeres
inden for en kort årrække.

Mulige løsninger

Der er behov for, at undersøge om der er mulighed for at lave et
alternativt klimatilpasningsprojekt efter
medfinansieringsbekendtgørelsens §3 og §4, hvor tag og
overfladevand håndteres på overfladen og indgår som et rekreativt
element i området. Der er også mulighed for at lave en kloakteknisk
løsning ved at separere kloaksystemet, etablere et regnvandsbassin
og eventuelt etablere en ny trykledning udenom Vangkvarteret. I
begge tilfælde er der behov for en forundersøgelse forud for et
eventuelt anlægs og afværgeprojekt kan detailprojekteres.

Indsatsområde 1.11: Holbæk, Vang Kvarteret  Bolig
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Dialog, samarbejde og information

Klimatilpasningsplanen er blevet til i et samarbejde mellem Holbæk
Kommune og Holbæk Forsyning A/S.

I 2012 blev der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra
forsyningsselskabets og kommunens bestyrelse hhv. direktion, samt
en fælles projektgruppe kaldet "klimatilpasningsgruppen" med
deltagelse af medarbejdere fra både forvaltning og forsyning .

Fremadrettet er styregruppens opgave at fastlægge rammer,
indsatser og målsætninger for arbejdet i projektgruppen.

I 2012 er der afholdt to workshops med deltagere fra både
styregruppe og projektgruppe for at kick starte arbejdet med
klimatilpasning og få skabt et fælles referencegrundlag i Holbæk
Kommune.

På de to workshops har der været en god og konstruktiv dialog om
nyeste lovgivning, datagrundlag, beregningsmetoder, prioritering,
værdikortlægning og højt prioriterede værdier, samt forslag til
klimatilpasningsprojekter i Holbæk Kommune. Sidst men ikke
mindst, er der blevet lavet en fælles hensigtserklæring om
samarbejde om klimatilpasning mellem Holbæk Forsyning og Holbæk
Kommune.
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Hensigtserklæring og samarbejde

Den 6. december 2012 blev den fælles hensigtserklæring om et
fremadrettet samarbejde mellem Holbæk Kommune og Holbæk
Forsyning underskrevet.

Resultatet af dette samarbejde er bl.a. denne fælles
klimatilpasningsplan, som danner grundlaget for
klimatilpasningsindsatsen i Holbæk Kommune i de kommende år.

I løbet af 2012 og 2013, har projektgruppen
"Klimatilpasningsgruppen" været tovholder på hele
klimatilpasningsplanen og med hjælp fra rådgiver sørget for at der er
fremdrift i projektet. Projektgruppen har undervejs haft ansvaret for
at sikre beslutningsgrundlaget for beslutning i styregruppen.

Der har ligeledes været nedsat følgende ad hoc arbejdsgrupper
bestående af ressourcepersoner fra Forsyning og Kommunen:

Handleplansgruppe

Værdisætnings og prioriteringsgruppe

Servicemål og miljømålsgruppe

Fysisk indsatsgruppe

Ad hoc arbejdsgruppernes opgave har været, at kvalificere arbejdet
med de forskellige dele i klimatilpasningsplanen, således at de
nødvendige informationer er blevet samlet sammen til drøftelser i
projektgruppen.

Styregruppen og projektgruppen fortsætter deres arbejde med
klimatilpasning efter denne plans vedtagelse. Som nævnt er der tale
om et område i hurtig udvikling, hvor det er nødvendigt løbende at
vurdere indsatsen i forhold til den nyeste viden.
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Planlægning

Staten har stillet krav om at klimatilpasningsplanen skal integreres i
Kommuneplanen. Dette betyder at, klimatilpasningsplanen i
planhierakiet rangerer på linje med Kommuneplanen og altså er
overordnet sektorplanerne, som for eksempel spildevandsplanen.

Klimatilpasningsplanen vil blive indarbejdet i Kommuneplan 2013
2025 via et Kommuneplantillæg.

Kommunens sektorplaner og den bagvedliggende lovgivning er
vigtige virkemidler til realiseringen af Klimatilpasningsplanen og den
tilhørende handleplan. Derfor skal initiativerne i handleplanen tænkes
sammen med både vandhandleplan, naturhandleplan,
spildevandsplan, vandforsyningsplan og beredskabsplan, samt
infrastrukturplaner på vejområdet i Holbæk Kommune. Af
spildevandsplanen, skal det f.eks. fremgå, hvis der er
klimatilpasningsprojekter i Holbæk Kommune, der er aftalt
medfinansieret af Holbæk Forsyning A/S.

På baggrund af kortlægningen er der udpeget
oversvømmelsesområder og risikoområder til Kommuneplan 2013
med tilhørende retningslinjer for den fremtidige anvendelse og
planlægning. På den måde er klimatilpasningsplanen med til at sikre,
at vi ikke skaber nye problemer for os selv i fremtiden, men i stedet
kan fokusere på at løse dem, vi allerede har.

I henhold til lov om miljøvurdering skal der jf. § 1 stk. 3 foretages en
miljøvurdering af planer, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg
eller arealanvendelse.

Der gives i klimatilpasningsplanen ingen retningslinjer for den
fremtidige anvendelse eller planlægning af kortlagte områder. De
udpegede prioriterede indsatser er alle i en tidlig fase, og fastlægger
ingen konkrete rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelse.

Holbæk Kommune vurderer derfor, at klimatilpasningsplanen ikke er
omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Det kan dog bemærkes, at kommuneplantillægget om
klimatilpasning, i modsætning til klimatilpasningsplanen, vil skulle
miljøvurderes, da den netop indeholder retningslinjer for den
fremtidige planlægning og arealanvendelse.
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Kommunikation

Holbæk Kommune lægger vægt på nærdemokrati og
borgerinddragelse. Klimatilpasning er i høj grad et anliggende, der har
en konkret og væsentlig betydning for Kommunens borgere.
Imidlertid valgte kommunen at overholde kravet fra Folketinget om,
at klimatilpasningsplanen skulle være udarbejdet og vedtaget i 2013.
Derfor skete borgerinddragelsen først i den 8 ugers høringsperiode,
hvor klimatilpasnings og risikokort var blevet udarbejdet og kunne
danne udgangspunkt for diskussionerne.
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Finansiering

Realiseringen af initiativerne i denne klimatilpasningsplan og de
fysiske klimatilpasningsprojekter, er betinget af, at der kan findes en
finansieringsmodel.

Medfinansieringsbekendtgørelsen[1] åbner mulighed for at
Forsyningen, Kommune og private lodsejere, kan indgå i et
samarbejde om finansiering af klimatilpasningsprojekter. Når
medfinansieringsbekendtgørelsen tages i anvendelse, skal der indgås
en aftale om en fordeling af udgifter til anlæg, drift og vedligeholdelse
mellem aftalens parter. Forsyningen kan kun påtage sig udgifter, der
vedrører håndteringen af tag og overfladevand, mens andre
udgifter skal dækkes af aftalens øvrige parter.

Holbæk Kommune og Holbæk forsyning, vil fremadrettet benytte sig
af mulighederne i medfinansieringsbekendtgørelsen. Ligesom der vil
blive arbejdet med andre finansieringsformer, der hvor det skønnes
muligt og relevant. Det kan for eksempel dreje sig om ansøgning om
tilskud fra diverse statslige puljer.

[1] Bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 20113 om
spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og
private projekter vedrørende tag og overfladevand.
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Langsigtede perspektiver

Klimaforandringerne begrænser sig ikke til et spørgsmål om øgede
mængder nedbør og havspejlsstigninger. I fremtiden kommer vi
også til at forholde os til klimaforandringerne i forhold til grundvand,
temperaturstigninger og storme. De afledte konsekvenser heraf kan
for eksempel være øget vækst af bakterier, som kan skabe
udfordringer for sundhedsvæsenet, tørkeperioder, som kan skabe
misvækst i landbruget og øgede skadesomkostninger på bygninger,
der ikke er konstruerede til øget vindhastighed.

I Holbæk Kommune har vi i denne første planperiode fokuseret på
konsekvenserne af ekstrem regn og stormflod/havspejlsstigninger.
Årsagen hertil er, at det er indenfor disse områder, vi allerede har set
eksempler på konsekvenserne af klimaforandringerne.

De næste generationer af klimatilpasningsplaner kommer
sandsynligvis også til at indeholde indsatser, der imødegår nogle af
de fremtidige konsekvenser, som beskrevet herover, for kun på den
måde kan vi sikre en ægte bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune.
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Version 5
Holbæk Kommune & Holbæk Spildevand A/S Dato 03.12.2013
Dynamiske handleplanskema ‐ Fysiskse indsatsområder

Anlægs
overslag

Øvrige udgifter
Oplæg til 

finansiering

Spildevandsplan Saneringsplan

FYSISKE INDSATSOMRÅDER
1.1 Holbæk, havneområdet

 inkl. renseanlæget

1

Det er i spildevandsplan 2010‐2018 forudsat, at en 
række fælleskloakerede kloakoplande, som er 
tilsluttet Holbæk Centralrenseanlæg skal 
separatkloakeres. Gennemførelse af 
separatkloakeringerne vil betyde at den 
hydrauliske belastning på Holbæk 
Centralrenseanlæg vil blive reduceret og dermed 
forbedre renseanlæggets funktionsevne under 
ekstremregn.

Ledningerne er primært fra 1930‐1950 (centrum). 
Området er i saneringsplanen prioriteret pga. af risiko 
for oversvømmelser fra ekstremregn såvel som 
stormflod. Der er de sidste par år sket en del separering 
i området lige uden for polygonen 1.1. Det kan give en 
aflastning på spildevandsledningen – men ikke på eks. 
Regnvandsledning.

Vandstandsstigninger i fjorden kombineret med ekstrem 
regn, er årsag til at renseanlægget belastes af vand, der 
sendes retur til renseanlægget. Herved opstår 
oversvømmelser, som medfører, at renseanlægget ikke kan 
fungere og der sker en udledning af miljøbelastende stoffer 
til fjorden. Derudover belastes også andre mindre områder i 
Havneområdet.

Der er behov for, at undersøge om der  er mulighed for at lave et alternativt 
klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §3 og §4, hvor tag‐ 
og overfladevand håndteres på overfladen og indgår som et rekreativt element i 
området, for de mindre områder ved Brogade. Der bør laves en kloakteknisk 
løsning ved renseanlægget, for at løse udfordringerne med returvand i 
klaokasystemet. Dette kan bl.a. ske ved at etablere en kontraklap, spjæld, 
udløbspumpestation til spildevandet. I begge tilfælde er der behov for en 
forundersøgelse forud et eventuelt anlæg og afværgeprojekt kan detailprojekteres.

>5 0,5‐5. S, T, P

1.2 Svinninge, tunnel ved
 Hovedgaden ‐ Vejareal ‐ sti

2

Der er i spildevandsplan 2010‐2018 i 
overensstemmelse med anden planlægning i 
oplandet til Svinninge Å udlagt en række områder 
til separatkloakering. Såfremt disse områder 
udvikles og  kloakeres vil det øge den hydrauliske 
belastning på Svinninge Å.

Ingen plan Ved ekstrem regn, vil der samles vand i tunnelen under 
Hovedgaden i Svinninge, som følge af en merbelastning af 
Svinninge å. Cykelstien gennem tunnelen, vil blive 
oversvømmet og forårsage at en færdselsåre for de bløde 
trafikanter ikke er anvendelig.

Afventer en undersøgelse for fjordens indflydelse på overfladevand i forhold til 
havstigninger.
Der er mulighed for at lave et alternativt klimatilpasningsprojekt efter 
medfinansieringsbekendtgørelsens §3 og §4, hvor vandstanden i Svinninge å 
reguleres ved at forsinke vandet opstrøms åen. Der er behov for en 
forundersøgelse forud et eventuelt anlæg og afværgeprojekt kan detailprojekteres.

0,5‐5. 0,5. S, T

1.3 Holbæk  ‐ Skagerakvej
 ‐ Rundkørsel ‐ vejareal

3

Der er i spildevandsplan 2010‐2018 ikke planlagt 
aktiviteter som vil påvirke forholdene ved 
Skagerakvej ‐ Rundkørsel.

Ingen plan Ved mindre regnskyl end svarende til en ti års hændelse, vil 
regnvandsbassinet ved rundkørslen ved Skagerakvej i 
Holbæk blive så belastet, at det forårsager oversvømmelser 
ved vejanlægget.

Der er mulighed for at lave et alternativt klimatilpasningsprojekt efter 
medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor der sker en udvidelse af 
regnvandsbassinet. Der er behov for en forundersøgelse forud et eventuelt anlæg 
og afværgeprojekt kan detailprojekteres.

0,5‐5. <0,5. T

1.7 Holbæk,  Lergravskvarteret 

7

Der er i spildevandsplan 2010‐2018 ikke planlagt 
aktiviteter som vil påvirke forholdene i 
Lergravskvarteret.

Der har været indsivning af grundvand og derfor har der 
været udført strømpeforing af hovedledning og en stor 
del af stikledningerne.

Der er i dag problemer med, at Kalvemose å løber over ved 
ekstreme regnskyl og der er oversvømmelser ved 
Lergravskvarteret.

Der er indsendt en ansøgning til Forsyningssektretiatet, for at få gennemført et 
alternativt klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §4, 
hvor kapaciteten i Kalvemose å forøges og hvor tag‐ og overfladevand håndteres 
over jorden. Der er også mulighed for at lave en kloakteknisk løsning ved at øge 
dimensionen på regnvandsledningen, lægge en ny regnvandsledning eller etablere 
bassin på ledning under Roskildevej. 

0,5‐5. 0,5. T

1.4 Tuse Næs, Sommerhusområde 
Kisserup ‐ Sommerhuse

4

Der er i spildevandsplan 2010‐2018 planlagt 
spildevandskloakering af ejendommene i Kisserup 
Strand. Spildevandskloakeringen vil marginalt 
nedsætte den hydrauliske belastningen på 
Kisserup Sønderløb. Spildevandskloakeringen 
gennemføres i 2013.

Ingen plan Ved mindre regnskyl end svarende til en ti års hændelse, er 
der en risiko for oversvømmelse af nærliggende 
sommerhusområde.

Der er behov for en regulering af vandløbet og/eller tilbageholde vandet opstrøms 
sommerhusområdet, for at minimere oversvømmelsesrisikoen. Der er behov for en 
forundersøgelse forud et eventuelt anlæg og afværgeprojekt kan detailprojekteres 
herunder for at afdække om projektet kan finansieres efter 
medfinansieringsbekendtgørelsen.

0,5‐5. ,P S, T  Eventuelle 
grundejerforeninger i 
sommerhusområdet, 
kan have en interesse i 
projektet.

1.5 Svinninge, Renseanlæg 
‐ Holbæk Forsyning

5

Det er i spildevandsplan 2010‐2018 forudsat, at et 
par mindre fælleskloakerede oplande, som er 
tilsluttet Svinninge Renseanlæg skal 
separatkloakeres. Gennemførelse af 
separatkloakeringerne vil betyde, at den 
hydrauliske belastning på Svinninge renseanlæg vil 
blive reduceret og dermed forbedre 
renseanlæggets funktionsevne under ekstrem 
regn.

Kloakkerne er primært fra 1960 og op til 2000. Der er 
viden om indtræning af uvedkommende vand, som 
giver problemer i form af oversvømmelser samt overløb 
til recipient. Er i saneringsplanen vurderet til prioritet 2.

Der er erfaringer med, at der allerede sker oversvømmelser 
i området i dag, hvor renseanlægget er beliggende.

Undersøgelse for fjordens indflydelse på overfladevand i forhold til havstigninger 
skal foretages.
Der er mulighed for at lave et alternativt klimatilpasningsprojekt efter 
medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor der sker en regulering/sikring af 
Svinninge å og evt. etablering af en dæmning med overpumpning. Der er behov for 
en forundersøgelse forud et eventuelt anlæg og afværgeprojekt kan 
detailprojekteres.

0,5‐5. 0,5. T

1.6 St. Merløse, Tværvej 
‐ Boliger ‐ Jernbane og vej

6

Det er i spildevandsplan 2010‐2018 forudsat, at et 
mindre fælleskloakeret opland ved Holbækvej 
(SM25) skal separatkloakeres. Separatkloakeringen 
er gennemført.

Ingen plan Ved ekstrem regn er der allerede i dag oversvømmelser af 
boligvej og rækkehuse ved Tværvej i St. Merløse . Det kan 
forventes, at der også ved en 100 års regn vil ske 
oversvømmelser i området, hvor også jernbane og vejanlæg 
er beliggende.

Der er behov for, at undersøge om der  er mulighed for at lave et alternativt 
klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor 
regnvandsledning afkobles fælleskloakken og tag‐ og overfladevand håndteres over 
jorden i et styret forløb. Der er behov for en forundersøgelse forud for et eventuelt 
anlæg og afværgeprojekt kan detailprojekteres.

>5 0,5‐5. T, S, P Ejer af jernbane.

1.8 Holbæk, Jernbanevej/
Smedelundsgade ‐ 
Bolig/forretning

8

Der er i spildevandsplan 2010‐2018 ikke planlagt 
aktiviteter som vil påvirke forholdene ved 
Jernbanevej/Smedelundsvej.

Ingen plan Der er erfaringer med oversvømmelser på 
parkeringspladsen ved Jernbanevej og Smedelundsgade i 
Holbæk. 

I første omgang er det vigtigt at få kortlagt strømningsveje i området, så det kan 
afgrænses, hvad der er  årsag til de forventede oversvømmelser i området. Der er 
ligeledes behov for, at undersøge om der  er mulighed for at lave et alternativt 
klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor tag‐ og 
overfladevand håndteres på overfladen og indgår som et rekreativt element i 
området. Det vil evt. være muligt, at lave en lokal terrænregulering af 
parkeringspladsen.

0,5‐5. T, S, P

Bemærkninger
Skattefinansieret=S 
Takstfinansieret=T,   
Privatfinansieret=P

Budget ‐ 
Anlægsarbejder 

mio.kr. ex. 
Moms

Budget ‐ 
Udstyr 

tekn. assist. 
 mio.kr. ex. 
Moms

id Indsatsområde
Prioritering

af
10 års regn

Samtidighed med anden planlægning

Beskrivelse af problemet Mulige løsninger



1.9 Holbæk, Peder Billesvej 
‐ bolig

9

Der er i spildevandsplan 2010‐2018 ikke planlagt 
aktiviteter som vil påvirke forholdene ved Peder 
Billesvej.

Ingen plan Oversvømmelseskort og risikokortet viser, at området ved 
Peder Billesvej i Holbæk, vil være udsat for oversvømmelser 
ved en 100 års regnhændelse.

I første omgang er det vigtigt at få kortlagt strømningsveje i området, så det kan 
afgrænses, hvad der er  årsag til de forventede oversvømmelser i området. Der er 
ligeledes behov for, at undersøge om der  er mulighed for at lave et alternativt 
klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor tag‐ og 
overfladevand håndteres på overfladen og indgår som et rekreativt element i 
området.

0,5‐5. <0,5. T, S, P

1.10 Holbæk, Bakkekammen

10

Det er i spildevandsplan 2010‐2018 forudsat at et 
mindre fælleskloakeret opland ved Fasanvej 
(HK56) skal separatkloakeres.

Ingen plan Oversvømmelseskort og risikokortet viser, at området ved 
Bakkekammen i Holbæk, vil være udsat for oversvømmelser 
ved en 100 års regnhændelse.

I første omgang er det vigtigt at få kortlagt strømningsveje i området, så det kan 
afgrænses, hvad der er  årsag til de forventede oversvømmelser i området. Der er 
ligeledes behov for, at undersøge om der  er mulighed for at lave et alternativt 
klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor tag‐ og 
overfladevand håndteres på overfladen og indgår som et rekreativt element i 
området.

0,5‐5. <0,5. T, S, P

1.11 Holbæk, Vang Kvarteret
 ‐ Bolig

11

Det er i spildevandsplan 2010‐2018 forudsat at et 
større fælleskloakeret opland i Vangkvarteret 
(HK91) skal separatkloakeres.

Ingen plan I Vangkvarteret er der i dag oversvømmelser ved ekstrem 
regn, som følge af opstuvninger i dræn og fælleskloak. 
Området er fælleskloakeret, men skal ifølge 
spildevandsplanen seperatkloakeres inden for en kort 
årrække.

Der er behov for, at undersøge om der  er mulighed for at lave et alternativt 
klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §3 og §4, hvor tag‐ 
og overfladevand håndteres på overfladen og indgår som et rekreativt element i 
området. Der er også mulighed for at lave en kloakteknisk løsning ved at separere 
kloaksystemet, etablere et regnvandsbassin og eventuelt etablere en ny 
trykledning udenom Vang‐kvarteret. I begge tilfælde er der behov for en 
forundersøgelse forud et eventuelt anlæg og afværgeprojekt kan detailprojekteres.

>5 0,5‐5. T, S, P

Holbæk Arena
Så det er vel egentlig bare noget med at skrive, at man vil 
tænke klimatilpasning ind i Holbæk Arena og på den måde 
bidrage til at mindske kapacitetsproblemerne i Kalve Å?

På nuværende tidspunkt er der ikke sat en egentlig tidsplan på gennemførsel af indsatserne, men prioriteres sådan, at: 
rød prioriteres først
dernæst gul 
grøn til sidst

Komentar:
Der forligger ikke nogen færdig eller godkendt saneringsplan!
Beskrevne indsatser refererer til handleplan for Klimatilpasning for Holbæk Kommune.
Beskrevne indsatser og løsningsforslag kan ændres løbende i takt med der fremkommer resultater fra undersøgelser og alternative løsninger
Økonomiske overslag er foreløbige skøn,  skal optimeres og detaljeres i takt med gennemførelsen af handleplanen.
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Udgifter
Oplæg til 

finansiering

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

2.1 Aftale om organisering af 
klimatilpasningssamarbejdet

Opstilling af organisationsdiagram med 
ansvarsfordeling

x x x

2.2 Indgåelse af samarbejde gennem 
fælles hensigtserklæring

Aftale om kommisorie for samarbejdet
 mellem forvaltning og forsyning

x x x

2.3 Iværksættelse af 
projektorganisering 

Aftale om koordinering, opstilling af
 prioriteret handleplan, videreførelse i
 arbejdsgrupper.

x x

3.1 Beslutning om serviceniveau jf. 
spildevandsplanen 

Analyse mhp. valg af serviceniveau, 
gensidig aftale mellem kommunerne,
fokus på regn/spv‐systemer

x x x x x

4.1 Udarbejdelse af ansøgninger om 
takstændring til 
forsyningssekretariatet

Ansøgning ‐ løbende proces x x x

5. TVÆRSEKTORIEL PLANLÆGNING OG FORVALTNING
5.1 Klimatilpasning som en del af 

Kommuneplanen
Formulering af afsnit til kommuneplanen x x x

5.2 Forankring af Klimatilpasning og 
oversvømmelser i 
kommuneplanlægning, 
spildevandsplaner, 
vandforsyningsplan, natur‐ og 
vandhandleplaner og 
vandløbsregulativer

Nye integrerede risikokort, koordinering
 med øvrig planlægning. Implementeres i 
forvaltning/forsyning

x x x

6. BEREDSKABSPLANLÆGNING
6.1 Detailberedskabsplaner Koordinerede detailberedskabsplaner, 

aktive virkemidler baseret på
risikokort inkluderes

x x x x x x

7. OVERBLIK OG TEKNISK VÆRKTØJER
7.1 Oversvømmelsesmodel for 

eksisterende og fremtidige 
forhold, 5, 10, 20, 50 og 100 år. 
Forvaltning bestiller hos forsyning

MIKE Urban model for kloakerede 
oplande opsat 

x x x x x

7.3 Etablering af målere på  
afløbssystem og udvalgte vandløb, 
samt hav/fjord til forbedring af 
datagrundlag

Måleprogram suppleres med 
flowmålere, kalibrering af model, 
måledata til fælles database, fokus 
på beredskab/varsling

x x x x

7.4 Opdatering af DAS‐database med 
indmåling af centrale kloakanlæg 
til forbedring af datagrundlag

Afløbsdatabase op til 
relevant standard

x x x x x x x x x

7.5 Organisering af målere og sikring 
af dataindsamling

Indkøb og opsætning af DIMS 
på fælles server.

x x x x x x

7.6 Erfaringskort for oversvømmelser 
ved anvendelse af forsikringsdata

Interview med beredskabet, 
udarbejdelse af oversigtskort 
over områder, der har været 
oversvømmede

x x x x x

7.7 Løbende opdatering af model og 
udveksling af data mellem 
forsyning og kommune

opdatering af model med nye data x x x x x x x

7.8 Oplæring i anvendelse af model x x

7.9 1. version af fælles risikokort ‐ 
afløbssystemer og udvalgte 
vandløb

Værdisætning og integration 
mellem værdisætning og 
oversvømmelsesmodelkoordinering med 
hydraulisk model, fælles data samt samling‐ 
og udarbejdelse af risikokort.

7.10 Risikoanalyse for stormflod i 
havneområdet i Holbæk

Strategi, forundersøgelser, skitseprojekt x x

8. KOMMUNIKATION
8.1 Varsling og kommunikation med 

borgerne i beredskabet
Opsætning af SMS varsling x x

8.2 Formidling til borgerne om eget 
ansvar og egne muligheder

Valg af kommunikationsniveau, udarbejdelse 
af kommunikationsplan

x x x x

8.3 Kommunikation og 
interessentinddragelse sker i 
høringsperioden for 
klimatilpasningsplanen.

Forankring af projektet blandt borgere og 
Ngo'er

x x x x

Afsluttede opgaver:

Komentar:
Beskrevne indsatser refererer til handleplan for Klimatilpasning for Holbæk Kommune.
Beskrevne indsatser og løsningsforslag kan ændres løbende i takt med der fremkommer resultater fra undersøgelser og alternative løsninger
Økonomiske overslag er foreløbige skøn,  skal optimeres og detaljeres i takt med gennemførelsen af handleplanen.

4. FINANCIELT OG JURIDISK 

id Indsatsområde Mulige løsninger

Tidsplan

Bemærkninger
2012

Version
Dynamiske handleplanskema ‐ Strategiske indsatsområder
Holbæk Kommune & Holbæk Spildevand A/S

3. SERVICENIVEAU

Budget ‐ 
Udstyr 

tekn. assist. 
 mio.kr. ex. 

Moms

Skattefinansieret=S 
Takstfinansieret=T,   
Privatfinansieret=P

2. ORGANISATION

2013 2014 2015
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