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Kolofon 

Kommunerne skal i 2013 med udgangspunkt i den økonomiske 
aftale mellem staten og KL udarbejde klimatilpasningsplaner. 
Ifølge aftalen skal der udarbejdes kortmateriale og udpeges 
risikoområder. 

Planen består af en sektorplan og et kommuneplantillæg (Til-
læg 2 til Kommuneplan 2013), som tilsammen udgør klimatil-
pasningsplanen. Kommuneplantillægget indgår i den digitale 
Kommuneplan 2013. 

Rudersdal Kommune har i planen også valgt at udpege 5 ind-
satsområder. Det vil sige fem områder, hvor arbejdet med at 
klimatilpasse området skydes i gang. 

Klimatilpasningsplanen har været screenet i henhold til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer. Planen vurderes ikke 
at have væsentlig virkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet 
en miljørapport. 

Klimatilpasningsplanen er udarbejdet af Rudersdal Kommunes 
Teknik- og Miljøområde samt Byplanområdet. 
Forslaget til klimatilpasningsplanen har været offentligt fremlagt 
i perioden fra den 4. februar 2014 til og med den 2. april 2014. 

Klimatilpasningsplanen er endeligt vedtaget af Kommunalbesty-
relsen den 21. maj 2014. 
Klimatilpasningsplanen er offentliggjort og gældende fra den 
28. maj 2014. 
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Rudersdal 
en klimaberedt 
kommune 
Nu tager vi hul på at klimasikre Rudersdal kommune. Med klimatilpasnings-
planen har vi kortlagt udfordringerne ved et ændret klima med mere regn, og 
vi har udpeget en række indsatsområder, hvor vi vil starte arbejdet op. 

Klimaet ændrer sig. Vi har de senere år set vold-
somme regnskyl med en højere frekvens end før. 
Vi har i Rudersdal så småt mærket det ændrede 
nedbørs-mønster, men vi har indtil nu været for-
skånet for oversvømmelser af et omfang, som man 
har oplevet andre steder i landet. 

Nu tager vi hul på at klimasikre Rudersdal. Det 
sker ikke fra den ene dag til den anden. Vi skal 
vænne os til at håndtere vandet anderledes. Tra-
ditionelt har vi gemt vandet væk under jorden og 
skaffet os af med det så hurtigt som muligt. Dette 
er ikke en mulighed med de mængder af vand, som 
fremtidens skybrud vil bringe med sig. I fremtiden 
skal vi i højere grad håndtere vandet på overfaden, 
og vi skal skabe plads til at holde vandet tilbage, til 
der igen er plads i kloakken og renseanlæggene, 
der afvander boligområderne. Vi skal på en helt ny 
måde bringe arealer i byerne i spil. 

De nye løsninger kræver et nyt samspil mellem 
Rudersdal kommune, Forsyningen Allerød Ruders-
dal A/S, grundejere, boligforeninger og vejlaug. 
I dag dimensionerer forsyningen spildevands-
systemet til en 10 års hændelse. Det betyder i 
grove træk, at det statistik set ca. hvert 10. år vil 
regne så meget, at vores kloaksystem ikke kan 
håndtere vandet. Udbygningen af den offentlige 
kloak beskrives nærmere i spildevandsplanen, hvor 
der også er fokus på overløb til søer og åer. 

For at reducere risikoen for store oversvømmelser 
i fremtiden skal vi kombinere løsninger: Grund-
ejeren skal selv klimasikre sin ejendom og måske 
håndtere regnvand på egen grund. Boligforeningen 
skal måske bringe deres grønne udenomsareal 

i spil. Vandet kan opsamles her, indtil der igen 
er plads til, at det kan ledes væk, og på de kom-
munale veje og de private fællesveje vil der måske 
skulle anlægges vejbede, der bortskaffer vejvandet. 

Med planen her er der for første gang skabt et 
kortgrundlag, der viser, hvor udfordringerne er 
størst. Det har gjort det muligt at udpege fem 
områder, hvor vi som kommune vil tage hul på en 
ny strategi. Hvor vi vil bringe nye løsninger i spil 
sammen med lokalområdet og sammen med den 
enkelte grundejer. Vi glæder os til det og er over-
beviste om, at vi med denne tilgang vil skabe en 
mere robust kommune. 
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Klimasikring handler om at få forskellige løsninger 
til at spille sammen. Håndteringen af vandet skal 
ses som en helhed, hvor løsninger på den enkelte 
matrikel skal spille sammen med lokale løsninger i 
nærområdet, som endelig skal spille sammen med 
de kollektive løsninger på de offentlige arealer. Derfor 
beskriver vi først i planen hvilke ansvar og mulig
heder der på de forskellige niveauer: Matriklen, 
hvor grundejeren er i fokus, lokalområdet, hvor det 
er ofte er større private arealer der er i fokus, og de 
større offentlige arealer, hvor kommune og forsyning 
har mulighed for at arbejde med større fælles løs-
ninger. 

Indhold 

Herefter beskrives udfordringerne og mulige løs-
ninger i de enkelte indsatsområder som kommunen 
med denne plan lægger op til at tage afsæt i. Vi 
beskriver baggrunden for hvorfor vi prioriterer disse 
områder, men beskriver samtidig de udfordringer, 
vi med udgangspunkt i kortlægningen ser i kom-
munens andre risikoområder. Hermed håber vi, at 
grundejere, grundejerforeninger, virksomheder og 
andre borgere i kommunen vil lade sig inspirere til 
at klimatilpasse på egen matrikel eller måske at gå 
sammen om lokale løsninger i nærområdet. 

01 ANSVAR oG MULIGHeDeR 
Matrikel 

Lokalområde 

offentlige arealer 

02 INDSATSeR 
Rammerne 

Klimatilpasning i Rudersdal 2014-17 

Hvorfor begynder vi her? 

Hvem skal deltage og hvad kan gøres? 

De tværgående indsatser øger 
viden og breder erfaringerne ud 

Side 

04 

05 

08 

10 

13 

14 
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16 

17 

18 

03 

04 

RISIKooMRåDeR 21 

Hvad er risikoområder? 22 

Høj risiko, men lav sandsynlighed i byerne 24 

Udfordringerne i risikområderne 25 

oversvømmelseskort 29 
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Værdikort 32 
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01 
ANSVAR 
oG MULIGHeDeR 
På de næste sider beskriver vi hvilket ansvar og hvilke muligheder, 
der er på henholdsvis matriklen, i lokalområdet og på de offentlige arealer. 
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• Minimer brug af fiser

m.m. og brug i højere grad 

permeable(gennemtrængelige) 

belægninger 

• Vær opmærksom på lavninger

på grunden 

• Installer tilbageløbsstop 

FoRSLAG
til KlimasiKRing på matRiKlen 

• Lav omfangsdræn rundt om huset 

• Installer højvandslukkere i 

kloakaføbet 

• Forhøj kanter omkring lyskasser 

og skakter 

De 5 blå løsninger til LARlokal afedning af regnvand (LAR) 
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ANSVAR oG MULIGHeDeR 

Matriklen 

Det er grundejers ansvar at klimasikre sin 
ejendom, så der ikke sker skader ved vold-
somme skybrud samt at sikre, at det vand, 
der falder på grunden, ledes forsvarligt 
væk, så det ikke er til gene for naboer. 

Kun meget få huse er i dag klimasikrede. Under 
kraftige regnskyl kan der komme store regn-
vandsmængder på tag, tagvinduer, altaner og bal-
koner. Kommer der kraftig vind i forbindelse med 
regnen, kan vand piskes op ad facader og vinduer. I 
regnfulde perioder vil der være risiko for, at jord-
lag bliver mættet med vand, og at det øvre grund-
vandsspejl hæves. Kommer der et kraftigt regnskyl, 
vil vandtrykket på kældervægge og kældergulv blive 
større. Vandet vil kunne opfugte konstruktionerne 
og trænge gennem revner. 

Under kraftige regnskyl kan kloaksystemet blive 
overbelastet. I den situation er der risiko for, at 
vandet løber tilbage gennem rørene og ind i huset. 

eKsempel fRa BistRup 

Vandet fra kloakken vil komme ind gennem kloak-
tilslutninger, for eksempel gulvaføb og toilet. De nye 
vejrforhold lægger et nyt pres på bygningerne, og 
derfor bør man som grundejer klimasikre sin ejen-
dom. 

Vi befæster mere og mere. Vi lægger for eksempel 
fiser i indkørsler og på terrasser, så vandet ikke kan 
trænge ned. Rudersdal Kommune har fastsat maksi-
male befæstelsesgrader. F.eks. gælder det for nyt 
byggeri i parcelhusområder, at højst 25% af grunden 
må være befæstet – inklusive hus. Hvis befæstelses-
graden er større end den tilladte, skal grundejeren 
forsinke vandet ved at lave bassin eller lignende. Som 
grundejer er det fornuftigt at overveje, om befæs-
telsesgraden kan reduceres, også selvom du ikke har 
nået den maksimale befæstelsesgrad. 

De feste grundejere afeder i dag deres regnvand 
til kloakken. Grundejeren kan hjælpe til med at 
mindske presset på kloakkerne. Dette er der skabt 
mulighed for ved at grundejere i fælleskloakerede 
områder i Rudersdal Kommune har mulighed for 
at få en del af tilslutningsbidraget tilbage, hvis de 
frakobler tag- og overfadevand fra kloakken og 
nedsiver på egen grund. Der er dog en række krav 
der skal være opfyldt. Se mere på www.rudersdal.dk 

erfaringerne fra Bistrup 
bredt ud til hele kommunen 

Rudersdal Kommune gennemførte i 2011 et 
pilot projekt i Bistrup, hvor borgerne, hvis 
de frakoblede deres tag- og overfadevand, 
kunne få tilbagebetalt 40% af tilslutnings-
bidraget. erfaringerne har ført til, at alle 
borgere i Rudersdal Kommune nu har mu-
lighed for at opnå tilbagebetaling  ved selv 
at håndtere deres regnvand. 

www.rudersdal.dk
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Vejbede er en måde hvorpå man kan 
arbejde med at styre regnvandet på 
overfaden, Her er et eksempel på en 
vej i Seattle, hvor grundejerne havde 
problemer med oversvømmelser. Ved 
at sætte vejen og fællesarealerne 
rundt om vejen i spil, kan de nu for-
sinke vandet, så det ikke oversvøm-
mer boligerne. Samtidig har de fået 
meget mere attraktivt udenoms areal. 
De vurderer selv, at det har betydet en 
stigning på 10% i ejendomspriserne. 

Lokalområdet 
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ANSVAR oG MULIGHeDeR 

Lokalområdet 

I regnfulde perioder kan der samle sig store mæng-
der vand på terrænet. Hvor det løber hen, afhænger 
af terrænets hældning og områdets størrelse. Vand 
kan løbe over lange afstande på kort tid og for 
eksempel lægge sig omkring lavtliggende huse. Når 
vandet i højere grad skal håndteres på overfaden, 
bliver vandets strømninger i lokalområdet centrale. 
Det sætter grundejerforeninger, beboergrupper, 
boligselskaber og vejlaug i spil. Når vandets veje 
gennem lokalområdet skal styres, kan fællesarealer 
og private fællesveje udnyttes. Vandet kan nedsives 
på vejene i vejbede. Vejene kan også bruges som 
transportveje for vandet under kraftig regn. Måske 
kan vandet ledes ned til et fælles areal, hvor det en-
ten kan nedsives eller holdes tilbage, indtil det kan 
ledes langsomt væk. 

eKsempel fRa tRøRød 
Venligst stillet til rådighed af Trørød Grundejerforening 

Brugen af arealer i lokalområdet til at styre og 
nedsive vand er en spændende udfordring, fordi 
løsningerne kun kan fndes i samspil med de lokale 
ejere af arealerne, men også fordi det giver mulighed 
for at skabe nogle nye spændende uderum. 

Rudersdal Kommune anbefaler lokale 
beboergrupper at diskutere hvordan man 
kan skabe plads til vandet i nærområdet 

samtidig med, at det udnyttes positivt 

trørød torv 

Trørød Grundejerforening har henvendt sig 
til Kommunen, fordi de godt kunne tænke 
sig en forskønnelse af Trørød Torv. Der er 
udarbejdet et skitseprojekt, der involverer 
klimatilpasning. 

Kommunen vil så vidt muligt støtte dette og 
tilsvarende projekter med rådgivning og se på 
mulighederne for fnansiering. 
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integrerede overfade løsninger 

normal regn 

skybrud 

Skitsen illustrerer, hvordan man ved at integrere forskel-
lige løsninger kan håndtere et skybrud på overfaden. På 
skitsen er både cykelstien, vejbanen, regnvandstønder og en 

Kilde fjendbo møller gennembrydning af baneterrænet tænkt sammen. 

Offentlige
arealer 
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ANSVAR oG MULIGHeDeR 

Offentlige arealer 

Regnen er blevet kraftigere og 
befæstelsesgraden er igennem mange 
år steget. Med klimatilpasningsplanen 
tager kommunen og forsyningen hul på at 
planlægge den overordnede struktur for, 
hvordan vi i fremtiden kan håndtere meget 
større vandmængder. 

I kommunen skal vi se anderledes på kommunens 
offentlige arealer. Nogle arealer skal vi prioritere at 
holde fri for vand - det drejer sig blandt andet om 
hovedfærdselsårerne i kommunen – andre vil det 
være hensigtsmæssigt at oversvømme. Måske er det 
bedre at oversvømme en parkeringsplads for at holde 
vandet tilbage, end at  oversvømme andre mere vitale 
funktioner i byen. I kommunen vil vi i højere grad 
arbejde med at frakoble regnvand fra veje og pladser. 

Rudersdal kommune vil: 

• skabe en robust kommune 

• samarbejde med private, bolig-
foreninger og andre om robuste løs-
ninger 

• integrere løsninger på klimatilpasning i 
lokalområdet til glæde for kommunens 
borgere 

Kommunen er også grundejer og ejer af ejendomme. 
Som kommune skal vi undersøge, om vi kan fnde 
løsninger så vejvandet ikke belaster kloakken, og som 
bygningsejer skal vi klimasikre vores ejendomme. 

eKsempel BiRKeRød Bymidte stiholmsvej 

I forbindelse med det nye byggeri i Birkerød 
Bymidte, nedsives tag- og overfadevand gen-
nem permeabel belægning til faskiner under 
Stiholmsvej 
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02 
INDSATSeR 
På de næste sider kan du læse, hvilke klimatilpasningsindsater 
Rudersdal Kommune prioriterer at gennemføre i 2014-2017 
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INDSATSeR 

Rammerne 
for arbejdet 

Rudersdal Kommune har valgt at prioritere en række 
indsatser på klimatilpasningsområdet, men det tænkte 
indhold i indsatserne skal først udfoldes i løbet af 2014-15. 
Derfor vil økonomien i de nye projekter først blive afklaret 
i forbindelse med de nærmere undersøgelser af de valgte 
tiltag. 

økonomi 
Kommunen vil i første omgang indarbejde klima-
tilpasning i kommende projekter, der allerede er afsat 
anlægsmidler til. Nye tiltag indenfor de udpegede 
indsatser kræver fornyet beslutningsproces i kommu-
nalbestyrelsen og hos forsyningens bestyrelse. Større 
indsatser, der er afhængige af skatte- og takst-fnan-
siering, er betinget af en politisk godkendelse. 

Det særlige ved klimatilpasningsprojekter er, at 
forsyningen ikke uden videre kan fnansiere de over-
jordiske løsninger, der vil være fokus på. Dermed kan 
de nye løsninger ikke, som traditionelle spildevands-
løsninger, alene fnansieres af forsyningsselskabet 
over taksten. Kommunen vil i modsætning til de 
traditionelle løsninger ofte blive ejere af anlægget, fordi 
kommunen ejer grunden, hvor løsningen anlægges. 
Der kan dog også være tale om private ejere, hvis de 
områder, der er i spil, er privat ejet. 

nye roller 
Mange af de nye anlæg vil således være kommu-
nens, og kommunen indtager dermed en ny rolle, 
fordi det nu er en kommunal rolle at planlægge 
klimatilpasningsprojekter. Frem til og med 2016 har 
forsyningen mulighed for at fnansiere og drive den del 
af de kommunalt ejede klimatilpasningsprojekter på 
veje og vandløb som hidrører vandafedning. Herefter 
vil de kun kunne fnansiere 75% af anlægsudgifterne. 

Samspillet med grundejere og borgergrupper er også 
en ny rolle for kommunen. en rolle som er nød-
vendig og noget kommunen vil prioritere højt, fordi 
klimatilpasningsløsninger kræver et samspil mellem 
forskellige løsninger på overfaden, som traditionelle 
spildevandsløsninger ikke nødvendigvis gør. Derfor vil 
kommunen gå i dialog med borgere og grundejere, 
om hvordan de selv bedst kan håndtere regnvandet, 
og om mulighederne for at bruge fælles arealer i 
lokalområderne til klimatilpasningsløsninger. 
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INDSATSeR 

Klimatilpasning
i Rudersdal 201417 

2014 2015 2016 2017 Følgende år 

geografske indsatser 

Trørød - vejprojekt x x x 

Holte x x x x 

Bistrup x 

Birkerød erhvervsby x 

Høsterkøb x 

tværgående indsatser 

Dialog mellem borgere 
og kommune x x x x 

Politik for kommunen 
som bygherre x 

Lokalplaner x x x x x 

Skybrudsplan x x 

Retningslinjer for udledning 
til grønne områder x 

Forbedring af datagrundlag 
for aføbsmodel x x 

Samarbejde 
med nabokommunerne x x x x x 

Rørlagte vandløb x x x 

Reduktion af konsekvenser 
af stormfod (undersøgelse) x 
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INDSATSeR 

Hvorfor 
begynder vi her? 

Klimatilpasningsplanen er et første skridt på vejen til en 
klima-beredt kommune. Med planen udpeges en række 
indsatsområder hvor kommune og forsyning sammen 
tager hul på arbejdet. Indsatserne er opdelt i geografske 
indsatsområder og tværgående indsatser. 

De geografske indsatsområder tager udgangspunkt Ud over ovenstående parametre er der lagt vægt på 
i risikokortlægningen, som er et resultat af risikoen tre andre kriterier: 
for oversvømmelse kombineret med en kortlægning 
af, hvordan værdierne er fordelt ud over kommunen. 
Værdikortlægning er baseret på en vurdering af 
skadesomkostningerne ved en evt. oversvømmelse, 
hvor nedenstående parametre indgår i prioriteret 
rækkefølge. 

- Genbrugspladser 
- Pumpestationer 
- Fortidsminder 
- Kirker/kapel/kirkegårde 
- Vandværksbygninger 
- Offentlig og privat service 
- Tekniske anlæg 
- Boliger 
- Sommerhuse 
- Kolonihaver 
- Industri 
- Jernbane 
- Motorveje og primære trafkveje 
- Sekundære trafkveje 
- Andre veje 
- §3 - Naturområder 

• Oplysninger fra Beredskabet og Forsyn-
ingen om, hvor der tidligere har været 
oversvømmelser 

• Infrastrukturelle knudepunkter, pleje-
hjem, fredede bygninger samt særlig 
sårbar natur 

• Områder hvor der er påbegyndt eller 
planlagt en indsats, idet det giver mu-
lighed for hurtigt at drage erfaringer. 
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INDSATSeR 

Hvem skal deltage
og hvad kan gøres 

Område Vægtning mulige løsninger ansvar 

trørød • Hændelseskortet viser • Mindre befæstelse, regnbede • Kommunen 
 Vejprojekt oversvømmelser. • Afkobling af vejvand fra veje og/eller • Grundejerforeningen 

• Projekt i gang. parkeringspladser. • Forsyningen 
• Frakobling af regnvand fra grundejere 
• Øget kapacitet i ledningsnettet/ 

etablering af bassin 

• Hændelseskortet viser et • Mindre befæstelse • Kommunen 
stort antal oversvømmelser. • Afkobling af vejvand fra veje og/eller • Grundejerforeningen 

Holte 

• Kongevejskrydset er en parkeringspladser. • Forsyningen 
sårbar trafkåre. • Frakobling af regnvand fra grundejere 

• Fredede bygninger. • Øget kapacitet i ledningsnettet/ 
• Stationen. etablering af bassin 

Bistrup • Hændelseskortet viser • Mindre befæstelse • Kommunen 
oversvømmelser. • Mulighed for at afede regnvand til • Grundejerforeningen 

• Væsentlig trafkåre. recipient bør undersøges. • Forsyningen 
• Afkobling af vejvand fra veje og/eller 

parkeringspladser. 
• Frakobling af regnvand fra grundejere 
• Øget kapacitet i ledningsnettet/ 

etablering af bassin 

Birkerød • Hændelseskortet viser • Mindre befæstelse og/eller permeable • Kommunen 
erhvervsby oversvømmelser. belægninger. • Grundejerforeningen 

• Projektforslag under • Afkobling af vejvand fra veje og/eller • Forsyningen 
udarbejdelse. parkeringspladser. 

• Afedningsforhold til recipient under-
søges. 

• Frakobling af regnvand fra grundejere 
• Øget kapacitet i ledningsnettet/ 

etablering af bassin 

Høsterkøb • Hændelseskort viser • Undersøgelse af tilslutning til kloak • Kommunen 
oversvømmelser. • Frakobling af regnvand fra grundejere • Grundejerforeningen 

• Øget kapacitet i ledningsnettet/ • Forsyningen 
etablering af bassin 
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INDSATSeR 

De tværgående
indsatser øger viden og
breder erfaringerne ud 

I de kommende år skal vi i Rudersdal Kom-
mune gøre os en masse erfaringer med at 
klimatilpasse. Med de tværgående indsatser 
får vi opsamlet erfaringer og det giver os 
mulighed for at brede arbejdet ud til hele 
kommunen. 

politik for Kommunen som bygherre 

Kommunen er en stor bygherre – både for bygninger 
og veje. Der skal udarbejdes en politik for egne an-
lægsprojekter, så regnvand i højere grad tilbagehol-
des eller frakobles kloakkerne ligesom kommunens 
byggeri skal klimasikres. Ved at kigge på kommunens 
egne anlægsprojekter, får vi nye erfaringer, som vi 
kan bringe i spil sammen med borgerne. 

dialog mellem borgere, 
kommune og forsyning 

Samarbejdet med grundejere, grundejerforeninger 
og andre borgergrupper om klimatilpasning er et 
væsentligt indsatsområde, og derfor er der fokus 
på dialog og samarbejde ikke kun i geografske 
indsatsområder, men i hele kommunen. Vi håber, 
at grupper af aktive borgere vil tage klimatilpasning 
op i lokalområdet og sammen med kommunen 
diskutere en lokal løsning. Kommunen vil gå i 
dialog med borgerne i Rudersdal Kommune om at 
klimatilpassse boligerne i Rudersdal kommune, så 
vi undgår alt for mange oversvømmelser den dag 
Rudersdal bliver ramt af et kraftigt regnskyl. 

Klimalokalplaner 
og byggelov 

Lokalplaner er regler om ejendomme og bebyggelse, 
som grundejerne skal overholde i bestemte områder. 
Kommunen har i 2013 fået mulighed for at indarbejde 
krav om for eksempel grønne tage, en lavere befæs-
telsesgrad og andre virkemidler, der har betydning 
for klimatilpasningen af et område. Byggeloven 
giver ligeledes mulighed for at regulere forhold vedr. 
klimatilpasning. Rudersdal kommune vil i de kom-
mende år gøre sig erfaringer med både brugen af 
byggeloven og brugen af lokalplaner til at håndtere 
klimatilpasning. 

en skybrudsplan 

Vi kan forvente fere voldsomme skybrud og har 
brug for et beredskab til det, vi ikke kan forudse. en 
skybrudsplan er en beredskabsplan, der beskriver 
hvordan beredskab og kommune sammen mini-
merer risikoen og sikrer vitale funktioner i samfun-
det under og lige efter et skybrud. 

samarbejde 
med nabokommunerne 

Rudersdal Kommune deltager i et eU Life projekt 
sammen med Fredensborg og Hørsholm kommu-
ner. Fokus er klimasikring af Usserød å, men ud 
over Usserød å ser kommunerne også nærmere 
på, hvordan man organisatorisk og politisk kan 
håndtere den udfordring, at vand ikke stopper ved 
kommunegrænsen. Rudersdal kommune forventer 
at kunne bruge erfaringerne i samspillet med kom-
munens andre nabokommuner. 
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udledning til grønne områder 

Regnvand kan ikke uden videre udledes til følsomme 
grønne områder eller recipient pga. indhold af 
forurenende stoffer. Større viden om indhold af 
forurenende stoffer i regnvand og muligheder for 
rensning, vil gøre det muligt at opstille retningslinjer, 
der igen kan lette arbejdet med de nye overfadeløs-
ninger. Rudersdal Kommune vil tage emnet op i 
samarbejde med nabokommuner og andre tværkom-
munale fora, da det er en fælles problemstilling. 

Rørlagte vandløb 

Tilstanden af de mange offentlige rørlagte vandløb 
kendes ikke tilstrækkeligt. Rørlagte vandløb kan 
udgøre en faskehals for afedningen, og det er derfor 
vigtigt at kende tilstanden og at sørge for udbedring, 
hvor det er nødvendigt. 

forbedring af datagrundlag 
for aføbsmodel 

Datagrundlaget skal løbende forbedres, så vi kan 
beregne risikoen for oversvømmelse mere præcist. 
Det drejer sig primært om at forfne forsyningens 
aføbsdata, men der vil også være behov for at de-
taljere andre klimadata. 

undersøgelse af mulighederne 
for at reducere konsekvenserne 
af stormfod 

I 2013 blev en del af kysten oversvømmet. over-
svømmelseskortene viser dog, at der kun er en lille 
sandsynlighed for oversvømmelse ved stormfod. 
Med afsæt i erfaringerne fra 2013 vil Rudersdal 
Kommune undersøge, hvordan konsekvenserne 
af en oversvømmelse kan reduceres. Det er den 
enkelte grundejers ansvar at sikre sig mod over-
svømmelse. For de grunde, som kommunen ejer, er 
det således kommunen, der har ansvaret, mens det 
er den private grundejer, der har ansvaret på de pri-
vate grunde. Derfor vil undersøgelsen se på, hvilke 
muligheder grundejer, kommune og eventuelt andre 
myndigheder, har. 
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Usserød å er et eU LIFe projekt mellem Hørsholm, 
Fredensborg og Rudersdal Kommuner. Usserød å 
har skabt en del oversvømmelser i Fredensborg og 
Hørsholm ved skybrud. 

en del af løsningen kan være at bruge Sjælsø, som 
Usserød å udspringer i, som reservoir. Det under-
søges i 2013 hvor meget vand der kan holdes tilbage 

i Sjælsø ved hjælp af slusen og hvilken betydning det 
vil have for, hvorvidt åen vil gå over sine bredder. 

Slusen ligger i skellet til Rudersdal Kommune, som 
ikke selv har oversvømmelsesproblemer her. Projek-
tet er et fnt eksempel på hvordan vi som nabokom-
muner må samarbejde om klimatilpasning, fordi van-
det ikke nødvendigvis stopper ved kommunegrænsen. 
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03 
RISIKooMRåDeR 
På de næste sider kan du læse om udfordringerne i risikoområderne og studere 
de kort, der er baggrunden for, at områderne er blevet udpeget. 
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1. Birkerød 4. Scion DTU 7. Høsterkøb 10. Gl. Holte 

2. Birkerød Erhvervsby 5. Holte 8. Skodsborg 11. Trørød 

3. Nærum 6. Bistrup 9. Vedbæk 
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RISIKooMRåDeR 

Hvad er 
risikoområder? 
Risikoområder er de områder, hvor det vurderes, at 
der er det største sammenfald af sandsynlighed for 
oversvømmelse og de højeste værdier at beskytte. 
Områderne ligger typisk i byområder. Afgrænsnin-
gen er vist som cirkler for at understrege, at der ikke 
nødvendigvis er tale om et helt velafgrænset område, 
og at indsatserne ikke er fuldstændig klarlagte på 
nuværende tidspunkt. 

tegnforklaring 
Risiko (sandsynlighed * værdi) kroner pr. år 

20.000 til 5.000.000 

2.000 til 20.000 

500 til 2.000 

100 til 500 

10 til 100 

0 til 10 
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RISIKooMRåDeR 

Høj risiko, men lav
sandsynlighed i byerne 

Risikoområder udtrykker et sammenfald 
af sandsynligheden for oversvømmelse 
og omfanget af skaderne ved en over-
svømmelse. Særlig høj vægt har offentlig 
og privat service, ligesom fortidsminder, 
pumpestationer og genbrugspladser væg-
tes højt. På den baggrund har vi udpeget en 
række områder, som er risikoområder. 

Risikområderne ligger typisk i byområder. Afgræn-
sningen er vist som cirkler for at understrege, at 
der ikke nødvendigvis er tale om et helt velafgræn-
set område, og at indsatserne ikke er fuldstændig 
klarlagte på nuværende tidspunkt. 

Der er fere områder, hvor risikoen for oversvøm-
melse stort set er den samme. Næsten alle by-
områder har røde og lyserøde pletter, som angiver 
det største sammenfald af skadesomkostninger 
og sandsynlighed for oversvømmelse i Rudersdal 
Kommune. Udgangspunktet er dog en 100 årsregn 
i år 2050, dvs. en regnhændelse som statistisk kun 
forekommer 1 gang hver 100 år, men som i intensitet 
er fremskrevet til 2050 med en klimafaktor. 

Kortlægningen viser således en høj risiko i byerne. 
Heldigvis er sandsynligheden for voldsomme over-
svømmelser i dag fortsat  lav. Derfor har vi tid til at 
forberede os på det ændrede nedbørsmønster. 

på de følgende sider beskrives udfordringerne i 
risikoområderne. 
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RISIKooMRåDeR 

Udfordringer
i risikoområderne 

Birkerød 

Birkerød består af et centerområde og områder med 
tæt/lav bebyggelse samt parcelhuse. Befæstelses 
graden i centerområdet er høj. en del af center-
området er separat kloakeret, men projektet er ikke 
gennemført konsekvent, idet regnvandet senere ledes 
til fælleskloak. 

I Birkerød Bymidte er der gennemført et ned-
sivningsprojekt i forbindelse med det nye byggeri på 
Stiholmsvej. Regnvandet nedsives i gaden i stedet 
for at blive ledt til kloakken. 

Der er desuden foretaget en analyse af mulig-
hederne for at håndtere regnvand lokalt omkring 
Søndervangen. 

Da der fndes en del regnvandsledninger i området, 
er det en mulighed at gå videre med disse, og f.eks. 
frakoble parkeringspladser og veje fra fælleskloakken. 

Birkerød erhvervsby 

Birkerød erhvervsby er et område med store 
erhvervsgrunde og meget store belagte arealer. 
området blev kloakeret på et tidspunkt, hvor området 
endnu ikke var fuldt udbygget. Derfor lever kloak-
kerne ikke alle steder op til servicemålet om, at der 
højest må være vand på terræn hvert 10. år. Forsynin-
gen har fokus på området, og kloakkerne vil gradvist 
blive udskiftet til større dimensioner. Pga. et stort 
antal forurenede grunde er mulighederne for ned-
sivning begrænsede. 

enkelte steder ledes overfadevand til vandløb, og det 
anbefales at undersøge, om der med fordel kan ske 
regulering eller lignende af vandløbet for at sikre, at 
kapaciteten er til stede ved kraftig regn. 

nærum 

Nærum er karakteriseret ved et område med 
blandet boligbebyggelse samt en del erhverv. en 
lille del af Nærum er separatkloak eret, og regnvan-
det ledes til recipient. Der fndes en del forurenede 
grunde i området, og mulighederne for at nedsive 
regnvand er begrænset heraf. Det bør undersøges, 
om der kan kobles yderligere regnvand på regnvands-
kloakken. Samtidig kan det undersøges, om der er 
grønne områder, der kan tåle mere vand fra f.eks. 
veje. 

scion dtu 

Scion DTU er et område udlagt til forskningsba-
seret virksomhed. I forbindelse med udbygningen 
af området er det aftalt, at området selv håndterer 
regnvand, og der er separatkloakeret for regnvand 
og spildevand. Imidlertid er der sket en stigende 
befæstelse, og der bør derfor være fokus på, om 
kapaciteten af regnvandssystemet er tilstrækkelig. 
Forbedringer kan f.eks. ske ved at reducere befæs-
telsesgraden. Udfordringerne vil blive indarbejdet i 
den kommende lokalplan. 
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RISIKooMRåDeR 
Udfordringer
i risikoområderne 

Holte 

Holte Bymidte er et område med 
mange belagte arealer. Terrænet 
skråner ned mod Kongevejskrydset, 
så der er en dal omkring Øverødvej. 
Ved skybrud er dæksler sprunget 
op, og der har været en del vand ved 
rundkørslen ved stationen. Desuden 
har der været fere kælderovers-
vømmelser i området. 

Det anbefales at undersøge mu-
lighederne for at optimere ve-
jafvandingen.  I forhold til oversvøm-
melserne i nærheden af jernbanen, 
kan det undersøges, om en nær-
liggende parkeringsplads kan be-
nyttes som forsinkelsesbassin. Det 
anbefales endvidere at undersøge 
tilstanden og kapacitet i de rørlagte 
vandløb. årsagen til kælderovers-
vømmelserne kendes ikke og bør 
undersøges. 

Oversvømmelse 
under skybrud i Holte 

den 11. august 2007 

Holte 

Høsterkøb 

Høsterkøb er landzone med spildevandskloakering. Der er fere steder 
indikationer på, at der kunne trænge regnvand ind i spildevandsk-
loakken. Det anbefales derfor at tilledning af vejvand og eventuelle 
fejltilslutninger undersøges. Samtidig kan det undersøges, om nær-
liggende marker el. lign. kan anvendes som forsinkelsesbassin. 

skodsborg 

Skodsborg er præget af etageboliger og enkelte parcelhuse. Bebyg-
gelserne ligger lavt i forhold til kloakken. Pumpestationerne langs 
kysten bør undersøges og eventuelle tiltag skal overvejes, så der ikke 
er risiko for at havvand kan løbe ind i kloakkerne ved stormfod og/eller 
stigende havvandsstand. 
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Vedbæk 

gl. Holte 

Gl. Holte er et område med blandet parcelhuse og tæt/ 
lav bebyggelse. Den nordlige del er relativt kuperet, 
hvilket gør, at vandet samles i lavninger og har van-
skeligt ved at komme væk. I takt med udbygningen er 
der kommet belægning i store dele af Gl. Holte. I den 
sydlige del er der separatkloakeret for regnvand og 
spildevand. 

Det anbefales at undersøge, om der er mulighed for 
at udvide det separatkloakerede område, samt at 
vurdere, om der er grønne områder, der kan tåle mere 
vand. en øget frakobling af overfadevand fra både veje 
og private grunde vil ligeledes have betydning. 

Vedbæk 

I Vedbæk har der været oversvøm-
melser i området omkring sta-
tionen, og fælleskloakken er hårdt 
belastet,  idet grundvandet står 
højt, så utætheder i kloakken kan 
medføre indsivning af grundvand. 
Som ved Skodsborg bør pumpes-
tationen undersøges for at sikre, 
at der ikke sker indløb af havvand i 
kloakken. 

Bistrup 

Bistrup 

Bistrup er et område med store parkeringsarealer 
og mange belagte arealer, men ved kirken fndes 
en sø med en del grønne arealer omkring. 

området omkring Bistrup Kirke har oplevet fere 
oversvømmelser. Der er etableret ekstra bassiner 
ved Bistrup Kirke og Turistvej i de senere år. et nyt 
bassin ved Bistrup Renseanlæg forventes færdigt 
til årsskiftet 2014. 

Der kan dels ses på at reducere afedningen fra 
parkeringsarealer og veje dels bør det undersøges, 
om der er mulighed for at forbedre udløbsforhold-
ene fra søen ved Bistrup kirke. endelig kan det 
også overvejes, om søen kan udvides, så den får et 
større volumen. 
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gl. Holte 1954 

gl. Holte 2013 

trørød 

Trørød er præget af parcelhuse. I Trørød er der be-
hov for at reducere mængden af vand, der ledes ud 
i Maglemoserenden ved kraftig regn. Der er derfor 
planlagt fere tiltag. Regnvandet fra kommunens veje 
skal i løbet af 2014 frakobles kloakken og i stedet ledes 
til regnbede, der etableres på vejene. Derudover op-
fordres grundejerne til at frakoble deres regnvand og 
selv håndtere det på egen grund. endelig vil der blive 
bygget et mindre bassin til at håndtere de resterende 
mængder spildevand, for at afaste Maglemoserenden. 



Klimatilpasningsplan - strategi og indsatser

    

 
 
 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

29

RISIKooMRåDeR 

Oversvømmelseskort 
Risikoområderne er udpeget på baggrund 
af en kortlægning af, hvor der er den største 
sandsynlighed for oversvømmelse og de 
højeste værdier. Risikokortlægningen er et 
resultat at tre andre kort, som kommunen 
har fået udarbejdet. Et oversvømmelseskort, 
et sandsynlighedskort og et værdikort. På de 
følgende sider præsenteres kortlægningen. 

oversvømmelseskortet viser sandsynligheden for 
oversvømmelse. Kortet viser, hvor der kan forventes 
vand på terræn i forbindelse med regn for hhv. en 10 
års, 25 års, 50 års og 100 års hændelse. en 10 års 
hændelse sker gennemsnitligt hvert 10. år. Ved en 100 
års hændelse vil et større areal blive oversvømmet. 

en tiårsregn svarer til det servicemål, som Forsyningen 
skal leve op til. Ifølge servicemålet må der statistisk 
set kun komme vand på terræn hvert 10. år. en 100 års 

hændelse er derfor et meget voldsomt skybrud, hvor 
der må forventes vand på terræn fere steder. 

Kortet er et terrænkort, som er koblet til et kort med 
kloakledningerne. Dvs., at når regnen er så voldsom, 
at kloakkerne bliver fyldte, viser kortet, hvor vandet 
vil samle sig. Kortet viser, hvor der er minimum 5 cm 
vand på terræn. 

Man skal dog huske, at der er mange usikkerheder i 
kortet. Beregningerne på kloaksystemet er foretaget 
med en model, og så længe datagrundlaget ikke er 
fuldstændigt, vil det heller ikke være et helt korrekt 
billede, der vises. Desuden er terrænmodellen en grov 
model, hvor der ikke er taget højde for kantsten mv. 

tegnforklaring 
Skybrudshændelser /nedbør) 

10 års 25 års 50 års 100 års 

29 
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Vedbæk havn blev oversvømmet fredag 
den 6. December, da vandstanden steg 
med halvanden meter over normal vand-
stand. Konsekvenserne blev størst for 
veje tæt på kysten. 

3030 
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RISIKooMRåDeR 

Oversvømmelseskort 

Tilsvarende oversvømmelseskortet for regn-
hændelser, er der udarbejdet et kort over 
stormfodshændelser for hhv. en 20 års, en 
50 års og en 100 års stormfodshændelse. 

Kortene er baseret på oplysninger fra Naturstyrelsens 
oversvømmelsesscreening ”Havvand på land”. DMI 
vurderer, at klimaændringerne kan få havniveauet 
omkring Danmark til at stige mellem 0,3 og 1 m i 
dette århundrede. Vind og landhævning vil dog også 
spille ind, så den oplevede vandstand forventes at blive 
hævet mellem 0,1 og 1,2 m inden år 2100. 

Der er beregnet stormfodsscenarier for både 2012 og 
2050, men kun data for 2050 er vist her. Stormfods-

koten for en 100 års hændelse er henholdsvis 1,52 m 
og 1,82 m i 2012 og 2050. 

Beregningerne af havniveauet og højvandshæn-
delserne er baseret på FN’s klimascenarier. 

tegnforklaring 
Stormfodshændelse (hav), havvand på land 

20 års 

50 års 

100 års 

31 
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RISIKooMRåDeR 

Sandsynlighedskort 

oversvømmelseskortet for skybrud kan lægges sam-
men med et kort, der viser oversvømmelse som følge 
af havvandsstigninger. Herved får man et sandsyn-
lighedskort. 

Kortet viser sandsynligheden for oversvømmelse 
for en 100 års regn i 2050. Denne regn er anvendt, 
da Naturstyrelsen anbefaler brugen af denne for at 

tegnforklaringbeskrive en meget voldsom hændelse. Fremskrivnin-
Sandsynlighed for oversvømmelse (alle hændelser)gen betyder, at den 100-års hændelse, vi kender i dag, 

er fremskrevet med en klimafaktor på 1,18 svarende til 
0,05 til 1det såkaldte A1B scenarie, som DMI har beregnet. De 

røde arealer angiver størst sandsynlighed – herefter 0,01 til 0,05 
falder sandsynligheden jo lysere blå området er. 0,001 til 0,01 

0,0005 til 0,001
Sandsynlighedskortet har også medtaget sandsynlig-

0,0001 til 0,0005heden for stormfod, her er regnet med en havvands-
stigning på 1,82 m for en 100-års hændelse i 2050. 

3232 
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gruppe 

Bebyggelse Industri og erhverv 
Boliger 

100 
600 

Kolonihaver 100 
offentlig og privat service 
Tekniske anlæg 

1.000 
1.000 

Sommerhuse 400 

Sekundære trafkveje 30 
Andre veje 10 
Jernbane 90 

1 

Vandværksbygninger 3000 

RISIKooMRåDeR 
Værdikortet er baseret på oplysninger om skades-
omkostninger koblet med oplysninger om, hvor der 
er bygninger, veje mv. Parametrene og vægtningenVærdikort 
fremgår af skemaet. For natur og de parametre, der 
tillægges en ekstra score, er der tale om skønnede 
værdier. 

tema Værdi af skade pr. m2 (kr.)Kombineres sandsynlighedskortet med et 
værdikort fås risikokortet, som vi har set, 

råderne. 

tegnforklaring 
Værdi (kroner) anlæg Motorveje og primære trafkveje 45 

3000.000 til 100.000.000 

500.000 til 3.000.000 

10.000 til 500.000 

1.000 til 10.000 

0 til 1.000 

Genbrugsplads +100.000 til øvrig cellescore 

+10.000 til øvrig score 

Kultur er/kapel/kirkarv Kirk egårde 3.000
Fortidsminder

n §3 - Naturatur områder 
Pumpestationer +100.000 til øvrig cellescore

Hotspots 

3333 
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plejecenter nordvanggård. 
en del af fælleshuset er forsynet med sedumtag 
(grønt tag). 

Foto B. nygaard sørensen a/s 
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TILLæG 2 TIL KoMMUNePLAN 2013 

klimatilpasningsplan 

planstrategi 2011 
I Planstrategi 2011 forudses, at klimatilpasning 
medfører en række investeringer i byområderne til 
at håndtere større mængder regnvand. Kommunen 
vil i samarbejde med Allerød Rudersdal Forsyning 
A/S arbejde for en renovering af kloakker, kapa-
citetsvurderinger for overløbsbassiner, reduktion af 
overløb, m.m. 

Kommunen vil – hvor det er fysisk og teknisk mu-
ligt – arbejde for, at alt regnvand afedes lokalt ved 
nedsivning eller naturlig opmagasinering, der afedes 
i forhold til recipientens kapacitet. 

debat om ideer og forslag 
Der har fra den 29. maj til den 26. juni 2013 været 
gennemført en forudgående høring med henblik på at 
indkalde ideer og forslag til klimatilpasningsplanen. 

Dele af de 4 høringssvar der er modtaget i høringsperi-
oden er indarbejdet i klimatilpasningsplanen. 

Hovedstruktur 
Klimatilpasningsplanen er en helhedsorienteret plan-
lægning og er derfor indarbejdet i Kommuneplanen. 
De overordnede mål og principper for arbejdet med 
klimatilpasning er indarbejdet i kommuneplanen. 

Planen udpeger 11 områder i Rudersdal kommune, 
hvor der er størst risiko for skadevoldende over-
svømmelser. Af de 11 områder prioriteres 5 som 
indsatsområder. 

Kommuneplanen indeholder retningslinjer for klima-
tilpasning, der bl.a. sikrer, at den videre klimatilpas-

ning indarbejdes i planlægningen i hele kommunen 
med særligt fokus på risikoområderne. 

Det sikres endvidere, at lokalplanlægningen i 
risikoområderne tager stilling til en række klimatil-
tag, som er beskrevet i klimatilpasningsplanen. 

Klimatilpasningen kan have konsekvenser for areal-
planlægningen. Arealbehovet til klimatiltag skal sikres 
gennem planlægningen. omvendt skal klimatilpas-
ningen tage hensyn til eksisterende kvaliteter i by-
rum, kulturmiljøer, arkitektoniske værdier, rekreative 
værdier, naturværdier og tilgængelighed. 

Redegørelse 

målsætninger 
Det er Kommunalbestyrelsens mål at forebygge og 
mindske skaderne af skybrud og at adskille regnvand 
fra spildevandet, hvor det er muligt. 

Regnvandet skal håndteres lokalt og betragtes som 
en ressource både til at øge kvaliteten i naturen, by-
rummene, fritidsområderne samt til forbrug. 

Klimatilpasning skal ske med inddragelse af kommu-
nens borgere, foreninger og virksomheder, således at 
disse kan bidrage aktivt til den samlede løsning. 

Klimahensyn skal indarbejdes generelt i plan-
lægningen. 

Kortlægning 
Klimatilpasningsplanen bygger på en række analy-
ser baseret på en kortlægning af klimadata. 
Resultatet af analyserne er fremstillet i risikokor-
tet. Til grund for risikokortet ligger et oversvøm-
melseskort, et sandsynlighedskort og et værdikort. 
se risikokortet på modsatte side. 

Retningslinjer 

• Klimatilpasning skal indarbejdes i plan-
lægningen i hele kommunen med særlig 
fokus på risikoområderne, 

• Der skal ske en prioritering af klimaindsat-
sen i risikoområderne efter en nærmere 
planlægning i de enkelte områder, 

• Risikoen for oversvømmelser i forbindelse 
med ekstreme regnhændelser skal søges 
minimeret ved lokal håndtering af regnvand, 
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7 tegnforklaring 
Risiko (sandsynlighed * værdi) 
kroner pr. år 

20.000 til 5.000.000 

2.000 til 20.000 

500 til 2.000 

100 til 500 

10 til 100 

0 til 10 

Risikoområder 

1. Birkerød 4. Scion DTU 

2. Birkerød Erhvervsby 5. Holte 

3. Nærum 6. Bistrup 

• Byomdannelse skal tilgodese arealbehovet 
for klimaindsatser, herunder anlæg til reg-
nvandshåndtering, 

• Klimatiltag i forbindelse med byomdannelse 
bør så vidt muligt tilstræbe en integration 
af de grønne rum og vandet samt styrke 
rekreative hensyn, 

• Ved planlægning af fremtidige infrastruk-
turanlæg og vedligeholdelse af eksiste-
rende anlæg skal risikoen for oversvøm-
melser indarbejdes, 

• Klimatiltag skal så vidt muligt respektere 
eksisterende kvaliteter som byrum, kul-
turmiljøer, arkitektoniske værdier og den 
trafkale tilgængelighed for forskellige 
brugergrupper, 

• Tiltag til klimatilpasning i de grønne kiler 
skal i videst mulige omfang tilstræbe en 
styrkelse af natur og friluftsliv, 

• Klimatiltag der har virkning på tværs af 
kommunegrænserne skal sikres gennem 
tværkommunalt samarbejde. 

7. Høsterkøb 10. Gl. Holte 

8. Skodsborg 11. Trørød 

9. Vedbæk 

Generelle 
rammer 

• Lokalplanlægningen skal i de risikoområder, 
der er udpeget i klimatilpasningsplanen, 
tage stilling til anvendelsen af følgende 
virkemidler: grønne tage, arealer til opma-
gasinering/afedning af regnvand, regnbede, 
minimum sokkelhøjde, terrænregulering, 
arealrestriktioner. 

• Bebyggelse og anlæg på den enkelte ejen-
dom skal overholde den befæstigelsesgrad, 
der er fastsat i den til enhver tid gældende 
spildevandsplan. Kravene kan dog fraviges 
hvis der udføres andre klimatilpasning-
stiltag, som kompenserer for afedning af 
regnvand. 

Sammenhænge 
med anden planlægning, m.v. 
Klimatilpasningsplanen skal samvirke med en 
række andre planer, som dels udarbejdes af Ruder-
sdal Kommune og dels af andre myndigheder. 
Det drejer sig om statslige vand- og naturplaner, 
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Regionens klimastrategi, Fingerplan 2013, Kom-
muneplan, lokalplaner og kommunale sektorplaner. 

Vand og naturplaner 
Klimatilpasningsplanen må ikke stride mod de stat-
slige vand- og naturplaner for Rudersdal Kommune. 

Rudersdal Kommune vil udarbejde en vandhandle-
plan til udmøntning af den statslige vandplan. Ind-
satserne i klimatilpasningsplanen vil sammen med 
vandhandleplanen og spildevandsplanen bidrage til 
at udmønte vand- og naturplanerne bl.a. ved at ned-
sætte antallet og mængden af kloaknettets overløb 
til søer, vandløb og kystvande. 

Rudersdal Kommune har endvidere vedtaget et ind-
satskatalog for ferskvandsområder i kommunen. Det 
skal i den videre udmøntning af klimatilpasnings-
planen sikres, at miljøtilstanden i kommunens søer 
og vandløb fortsat forbedres i overensstemmelse 
med indsatskataloget. 

Naturplanerne er bindende for klimatilpasnings-
planerne. I kommunens handleplaner kan der 
fastsættes bestemmelser om klimatilpasset natur-
genopretning. 

Risikostyringsplaner 
Staten har som udmøntning af eU’s oversvøm-
melsesdirektiv udpeget 10 risikoområder, der 
berører 22 kommuner. 
Rudersdal Kommune er ikke omfattet af udpegningen. 

fingerplan 2013 
Fingerplan 2013 udpeger næsten alle landzonear-
ealer i Rudersdal Kommune til grønne kiler. 
Fingerplan 2013 indeholder mulighed for at de 
grønne kiler kan anvendes til klimatilpasning, f.eks. 
etablering af regnvandssøer og kanaler, der kan 
bidrage til rekreativ værdi. 

Klimatilpasningsplanen indeholder en retningslinje 
om anvendelse af de grønne kiler til klimasikring i 
overensstemmelse med Fingerplanens retningslinjer. 

Regionens klimastrategi 
Region Hovedstaden og Kommune Kontaktrådet 
for Hovedstaden har udarbejdet en fælles klima-
strategi for indsatsen i hovedstadsområdet. Hoved-
budskabet er, at både region og kommuner skal 
være klimaberedte, og at en effektiv indsats går på 
tværs af geografske og administrative grænser. 

Klimatilpasning skal tænkes ind i byplanlægningen, 
og når der opføres bygninger og infrastruktur med 
lang levetid. 

Rudersdal Kommune og Rudersdal Forsyning del-
tager i KLIKoVAND-samarbejdet (KLIKoVAND: Klima, 
Kommuner og Vand).  KLIKoVAND er startet op af 
Region Hovedstaden med ønsket om at koordinere 
klimatilpasningen og skabe fælles løsninger, der 
forebygger konsekvenser efter voldsomme regnskyl. 
Formålet med KLIKoVAND er at kombinere viden 
og skabe løsninger på tværs af kommunegrænser 
i hovedstadsområdet inden for følgende fre spor: 
lovgivning, kommunikation, beslutningsstøtte og 
kompetenceløft. 

Kommuneplan 2013 
Kommuneplanen er en samlende plan for kom-
munen. Kommuneplanen fastlægger hvordan kom-
munens forskellige dele skal anvendes og udvikles. 

Klimatilpasningsplanen vedtages som tillæg til 
Kommuneplan 2013. 
Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 om klimatilpasning 
har hovedsagelig karakter af kortlægning, herunder 
en tekst- og kortmæssig uddybning af afsnittet om 
”klimatilpasning” i hovedstrukturen i Kommuneplan 
2013 samt en tilføjelse til de generelle rammer. 

Tillægget indeholder klimatilpasningsplanens 
retningslinjer og generelle rammer, en redegørelse 
for kortlægningen og sammenhænge med anden 
planlægning samt et link til sektorplanen. 

Kommuneplan 2013 er en digital plan, som fremgår 
af kommunens hjemmeside. 
Der vil blive tilføjet nye afsnit til den digitale plan om 
klimatilpasning til kommuneplanens afsnit ”De store 
linjer/ Principper for kommunens hovedstruktur”. 
Kommuneplanens afsnit om ”Temaer/ Natur, Miljø 
og bevaring / Klima og energi vil blive tilføjet en re-
degørelse med målsætninger, kortlægning samt nye 
retningslinjer og generelle rammer. 
Der vil blive tilføjet et nyt afsnit om klimatilpasning-
splanen under afsnittet ”Sammenhænge”.  

lokalplaner 
Planloven giver kommunen mulighed for at fast-
sætte bestemmelser i lokalplaner, der er planlæg-
ningsmæssigt begrundet med klimatilpasning eller 
forebyggelse af forurening. Klimatilpasningsplanens 
retningslinjer og generelle rammer sikrer, at der i 
forbindelse med lokalplanlægning skal tages hensyn 
til klimatiltag. 
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Kommunen har vedtaget enkelte lokalplaner, der 
forebygger klimarisici. Således fastsætter lokal-
planerne 202 og 235 for områder ved kysten en 
laveste sokkelkote af hensyn til fremtidige havstig-
ninger. Lokalplan 232 for Vedbæk Havn muliggør 
tilpasning til højere vandstande. 

spildevandsplan 
Kommunalbestyrelsen har vedtaget spildevand-
splan 2013-2016. 

spildevandsplanens fokuspunkter er: 

• Mulighed for afkobling af tag- og over-
fadevand i fælleskloakerede områder, 

• Maksimal befæstigelsesgrad ved til- og 
nybyggeri, og 

• Indsatser overfor vandmiljøet. 

Spildevandsplanen beskriver, hvordan regn- og 
spildevand skal bortskaffes i kommunen. et af 
formålene er at mindske oversvømmelser fra 
aføbssystemet og mindske overløbene af blandet 
spildevand og regnvand til naturen, når det reg-
ner kraftigt. Der er derfor en tæt kobling mellem 
spildevandsplanen og klimatilpasningsplanens mål 
og handlinger. 

I spildevandsplanen fastsættes serviceniveauet for, 
hvor meget regn- og spildevand aføbssystemet 
skal kunne lede bort. 

Allerød Rudersdal Forsyning udfører projekterne. 
De projekter i klimatilpasningsplanen, som skal 
medfnansieres af Rudersdal Forsyning, skal indar-
bejdes i spildevandsplanen. 

Beredskabsplan 
Rudersdal Kommune har fastlagt redningsbered-
skabet, så det kan yde en forsvarlig indsats mod 
skader på personer, ejendom og miljøet ved ulyk-
ker og katastrofer, herunder naturskabte hæn-
delser. 

Beredskabsplanen indeholder retningslinjer for, 
hvordan ulykker og katastrofer skal håndteres som 
f.eks. orkan, oversvømmelser eller andre voldsom-
me vejrfænomener, der kan medføre afbrydelser 
i el-, varme- eller vandforsyning eller trafkale 
problemer. 

Indsatserne i klimatilpasningsplanen og hånd-
teringen af skybrud skal løbende koordineres med 
beredskabet. 

samarbejde på tværs 
af kommunegrænserne 
Klimatilpasningsplanen indeholder en retningslinje 
om at klimatiltag der har virkning på tværs af kom-
munegrænserne, skal sikres gennem tværkommu-
nalt samarbejde. 

Rudersdal Kommune er omgivet af Lyngby-Taarbæk, 
Furesø, Allerød og Hørsholm kommuner. 

Kystlinjen mod Øresund hænger sammen med Hørs-
holms og Lyngby-Taarbæk kommunes kystlinje. 

3 kommuner, Allerød, Hørsholm og Rudersdal, 
grænser op mod Sjælsø. Der er etaberet et samar-
bejde med Hørsholm og Fredensborg kommuner 
omkring klimasikring af Usserød å. 

Kajerød å er fælles med Allerød kommune 

Kommunerne, Lyngby-Taarbæk, Furesø og Ruders-
dal grænser op mod Furesøen. Mølleåen er fælles 
med Lyngby-Taarbæk kommune, og der sendes i dag 
spildevand over kommunegrænsen til renseanlæg i 
Lyngby-Taarbæk. 

Der er således stor sandsynlighed for, at kon-
sekvenserne af klimatilpasningsplanerne vil have 
virkning på tværs af kommunegrænserne. 

Miljøvurdering 
Der er gennemført en screening af Tillæg 2 til 
Kommuneplan 2013, Klimatilpasning, i henhold 
til bekendtgørelse af lov nr. 989 af 2. juli 2013 om 
miljøvurdering af planer og programmer. 

På baggrund af den gennemførte screening 
konkluderes det, at der ikke skal gennemføres en 
miljøvurdering af Tillæg 2 til Kommuneplan 2013, 
Klimatilpasning, da tillægget ikke vurderes at have 
væsentlig indvirkning på miljøet. 

Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 har strategisk 
karakter og indeholder hovedsagelig kortlægning. 
Planen indeholder ikke nøjere arealplanlægning, 
og der fastlægges alene mindre ændringer i ram-
merne. 
På baggrund af screeningen er det vurderet, at der 
ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf.§ 3. stk. 
2 og jf. § 3. stk. 1. nr. 1 i lov om miljøvurdering. 

I henhold til § 4 i lov om miljøvurdering af planer 
og programmer, er der gennemført en høring af de 
berørte myndigheder forinden den endelige af-
gørelse er truffet. 
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RUDERSDAL 
KOMMUNE 

Øverødvej 2, 2840 Holte 
Tlf. 46 11 00 00 
Fax 46 11 00 11 
rudersdal@rudersdal.dk 
www.rudersdal.dk 

Åbningstid 
Mandag-onsdag kl. 10-15 
Torsdag kl. 10-17 
Borgerservice, Jobcentret 
og Byplan dog til kl. 17.30 
Fredag kl. 10-13 

Telefontid 
Fra kl. 8.30 til lukketid, 
torsdag dog fra kl. 9-17 

Teknik og Miljø 
teknikogmiljoe@rudersdal.dk 
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