Pixi-udgave af Risikostyringsplan 2021-2027

VAND TIL KANTEN
Pixi-udgave: Risikostyringsplan for oversvømmelse 2021-2027
Risikoområde Aabenraa
FORSLAG

Anden Planperiode
Oversvømmelsesdirektivet

1

VILJE OG HANDLEKRAFT
I slutningen af 2019 blev Aabenraa Kommune en del af det forpligtende klimasamarbejde DK2020. Som en
DK2020 Kommune arbejder Aabenraa Kommune aktivt med at udvikle klimahandleplaner, der lever op til
målsætningerne i Parisaftalen. Og Aabenraa Kommune arbejder aktivt på at tilpasse sig
klimaforandringerne. I den forbindelse udtalte borgmester Thomas Andresen ”Vi har mindset, vi har vilje,
vi har muligheder, vi har handlekraft, vi har ressourcer og vi har momentum”. Denne udtalelse dækker
fint Aabenraa Kommunes indsats for at tilpasse sig fremtidens øgede risiko for skadesforvoldende
oversvømmelser. Aabenraa Kommune er en foregangskommune når det gælder oversvømmelsessikring.
Aabenraa Kommune er blandt frontløberne, når det gælder vidensopbygning og helhedstænkning.
De menneskeskabte klimaændringer forårsager at vandstanden i Aabenraa Fjord stiger i fremtiden.
Desuden vil der falde mere nedbør. Der vil løbe mere vand gennem vandløbene. Og i flere områder
forventes den terrænnære grundvandsstand at stige. Med andre ord vil Aabenraa by blive udfordret i
højere grad i fremtiden af vand fra alle sider. Det kræver vilje og det kræver handling at sikre bevarelsen og
styrkelsen af alt det Aabenraa Kommune er, samtidig med at fremtidens øgede risiko for skadesforvoldende
oversvømmelser skal håndteres.
Jf. EU´s Oversvømmelsesdirektiv skal alle medlemslande planlægge for ekstreme oversvømmelser.
Medlemslandene er forpligtet til at udarbejde risikostyringsplaner for oversvømmelse for områder med en
potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse. Aabenraa by blev af Kystdirektoratet udpeget som et af de
områder i Danmark, der er i særlig risiko for oversvømmelser, som kan medføre negative følger for
menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet.
Der er tidligere udarbejdet en risikostyringsplan for oversvømmelse for Aabenraa by, der er gældende for
2015-2021.
Aabenraa Kommune har nu udarbejdet en revurderet risikostyringsplan for oversvømmelse for
risikoområde Aabenraa. Risikostyringsplanen er gældende for perioden 2021-2027. I risikostyringsplanen
beskrives risikoen for oversvømmelse i Aabenraa. Endvidere beskrives vision og mål for risikostyring af
oversvømmelser samt hvilke tiltag, der planlægges gennemført i perioden 2021-2027 for at minimere
risikoen for oversvømmelse.
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RISIKOOMRÅDE AABENRAA
Risikoområde Aabenraa er udpeget som potentielt truet af oversvømmelser fra primært hav og i mindre grad fra
vandløb. Der er risiko for oversvømmelser fra Aabenraa Fjord under stormfloder. En stormflod forekommer når
kraftig vind presser store vandmasser fra havet og ind over land.
Risikoområde Aabenraa er udpeget som det område der oversvømmes, når vandstanden i Aabenraa Fjord er
4,25 meter over normal vandstande. Det svarer til at Gammelhavn er oversvømmet med knap 3 meter vand. Og
at der er vand af varierende dybde i hele det område som er omridset med sort på efterfølgende illustration. Der
er ca. 4.250 indbyggere i det område der vil blive oversvømmet ved en vandstand 4,25 meter over
normalvandstande.
Vandstanden har heldigvis endnu ikke stået så højt i Aabenraa Fjord, i hvert fald ikke så vidt vi ved. Men i
fremtiden bliver det der er usandsynligt i dag desværre mere sandsynligt. Det skyldes at den generelle vandstand
i Aabenraa Fjord stiger grundet den globale opvarmning.

Figur 1: Risikoområde Aabenraa
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HISTORISKE
OVERSVØMMELSER
Historisk set har Aabenraa by oplevet adskillelige oversvømmelser. Oversvømmelser der er opstået enten under
stormflod eller store nedbørshændelser.
Historiske oversvømmelseshændelser i Aabenraa
November 1872 – vandstanden i Aabenraa Fjord 3,35 meter over normalen
December 1904 – vandstanden i Aabenraa Fjord ca. 2 meter over normalen
1912 – vandstanden i Aabenraa Fjord 2,3 meter over normalen
Juli 1931 – skybrud
Januar 1954 - vandstanden i Aabenraa Fjord 1,7 meter over normalen
November 1995 – vandstanden i Aabenraa Fjord ca. 2 meter over normalen
November 2006 - vandstanden i Aabenraa Fjord 1,65 meter over normalen
September 2009 – skybrud
December 2014 – skybrud
December 2015 – skybrud
Juni 2016 – skybrud
Januar 2017 - vandstanden i Aabenraa Fjord 1,70 meter over normalen

Den største kendte stormflod var den. 13. november 1872. Her var vandstanden i Aabenraa Fjord 3,35 meter
over normalvandstande. Siden 1872 er den generelle vandstand i Aabenraa Fjord steget med ca. 30 cm. Det
skyldes den globale opvarmning, der er forårsaget af de menneskeskabte klimaændringer. Det betyder, at hvis
samme vejrsituation opstod i dag, så ville vandstanden i Aabenraa Fjord være omtrentligt 30 cm højere end
tilbage i 1872.
Vandstanden er blevet målt i Aabenraa Fjord siden 1980.
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OVERSVØMMELSESRISIKO
Kystdirektoratet har kortlagt oversvømmelsesfare, oversvømmelsesskade og oversvømmelsesrisiko for
Aabenraa. Nedenfor er begreberne eksemplificeret på ejendomsniveau.
Farekort

Skadeskort

Risikokort

Kystdirektoratet har anvendt følgende hændelser i oversvømmelseskortlægningen.
Hændelser anvendt af Kystdirektoratet i oversvømmelseskortlægningen
Stormflod
Aabenraa Fjord

20 års stormflod i 2019 (+1,61 m)
100 års stormflod i 2019 (+1,74 m)
Ekstrem stormflod i 2019 (+3,35 m) (Stormfloden 1872)
100 års stormflod i 2065 (+2,05 m)
100 års stormflod i 2115 (+2,53 m)
Ekstrem stormflod i 2115 (+4,15 m) (Stormfloden 1872 klimafremskrevet)

En 20 års stormflod i 2019 betyder, at det er en stormflod der statistisk set forekommer en gang hvert 20. år i
2019. Kystdirektoratets vurdering af hændelser er baseret på målinger af havvandsstand i Aabenraa Fjord siden
1980. Det skal bemærkes, at stormfloden i november 1995 til ca. 2,0 meter over normal vandstande ikke blev
registreret af måleren.
Grundet klimaforandringer er en 100 års stormflod i 2065 større end en 100 års stormflod i 2019. Det skyldes, at
vandstanden i Aabenraa Fjord og i verdenshavene vil stige i fremtiden grundet den globale opvarmning.
Kystdirektoratet har ikke indregnet, at vandstanden i Aabenraa Fjord er steget siden stormfloden i 1872. I dag
ville samme vejrsituation som i 1872 resultere i en stormflod i omkring kote 3,65.
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Kystdirektoratet har vurderet hvilke områder der oversvømmes ved de anvendte hændelser. Nedenfor ses hvilke
områder der jf. Kystdirektoratet oversvømmes ved en 100 års stormflod i 2019 (lyseblå), en 100 års stormflod i
2065 (lyseblå samt mellemblå) samt en 100 års stormflod i 2115 (alt markeret med blåt).

Figur 2: Oversvømmede områder jf. Kystdirektoratets beregninger. Med lyseblåt er markeret oversvømmede områder ved en 100 års stormflod i
2019. Med lyseblåt og mellemblåt er markeret oversvømmede områder ved en 100 års stormflod i 2065. Alle blå områder markerer områder
oversvømmet ved en 100 års stormflod i 2115.

Kystdirektoratet har anvendt en højdemodel, som ikke medtager at stormfloder kan forplante sig til vest for
Vestvejen. Der er en underføring under Vestvejen, som ikke er indeholdt i den anvendte højdemodel.
Kystdirektoratet har estimeret skadesomkostningerne ved de anvendte stormflodshændelser. Hvis Aabenraa så
ud som den gør i dag, dengang stormfloden i 1872 indtraf, så har Kystdirektoratet estimeret at de samlede
skadesomkostninger havde været omkring 1,1 mia. kroner.
Skadesomkostninger stormfloder (Kystdirektoratet)
20 års stormflod i 2019
10,4 mio. kroner
100 års stormflod i 2019
16,3 mio. kroner
100 års stormflod i 2065
183 mio. kroner
100 års stormflod i 2115
662 mio. kroner
1872 stormfloden i 2019
1.127 mio. kroner
1.538 mio. kroner
1872 stormfloden i 2115
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EN GUMMIBÅD PÅ
ØNSKELISTEN?
Det er væsentligt at bemærke, at Kystdirektoratets statistik ikke indeholder de fire større stormfloder, der har
været i henholdsvis 1872, 1904, 1912 og 1954. Endvidere indeholder Kystdirektoratets statistik ikke en hændelse
d. 4. november 1995, hvor vandstanden i Aabenraa Fjord var ca. 2 meter over normalen.
Rådgivervirksomheden COWI har på vegne af Realdania udarbejdet en stormflodsstatistik for udvalgte byer i
Danmark. Denne stormflodsstatistik er sammensat af data for målte hændelser og for estimerede
stormflodskoter under historiske stormfloder. Nedenfor ses en sammenligning af de hændelser Kystdirektoratet
anvender og Realdanias stormflodsstatistik.

Ud over usikkerhed omkring hvor højt vandstanden når op i dag for en 100 års stormflod, så er der også
usikkerhed omkring hvor meget havvandsstanden stiger i fremtiden. Jo større global opvarmning, jo mere vil
vandstanden stige i verdenshavene og dermed i Aabenraa Fjord. Udledningen af drivhusgasser på verdensplan
har dermed betydning for oversvømmelsesrisikoen i Aabenraa. Det vil kræve en global indsats, for at
udledningen af drivhusgasser bremses væsentligt.
Aabenraa Kommune har kortlagt hvilke områder der oversvømmes i Aabenraa og dybden af oversvømmelserne
ved forskellige stormfloder. Nedenfor ses resultaterne for en stormflod i kote 2,53 og en stormflod i kote 4,15.
Højdemodellen anvendt i beregningerne har ikke de diger med, som er blevet etableret i omtrentligt kote 2,6
langs Slotsmølleåen nord for Dyrskuepladsen. Det betyder, at for stormfloder op til kote 2,6 forventes der ikke at
være samme oversvømmelsesudbredelse i området ved Dyrskuepladsen og tilstødende arealer, som angivet
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nedenfor. Resultaterne viser, at der flere steder i Aabenraa kan stå over 1 meter vand ved de anvendte
stormflodshændelser.

Figur 3: Oversvømmelser i Aabenraa ved en stormflod i kote +2,53 meter (100 års stormflod i 2115 jf. Kystdirektoratets vurderinger).

Figur 4: Oversvømmelser i Aabenraa ved en stormflod i kote +4,15 meter (1872 stormfloden fremskrevet til 2115 jf. Kystdirektoratets
vurderinger).
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KLAR NÅR VANDET KOMMER
Aabenraa er godt på vej til at blive bedre rustet mod fremtidens øgede risiko for oversvømmelser. Der er blandt
andet etableret diger langs Slotsmølleåen nord for Dyrskuepladsen. Et pumpe- og sluseanlæg vil indenfor de
næste år blive etableret ved Slotsmølleåens udløb. Der er udarbejdet en opdateret beredskabsplan for
oversvømmelser og i starten af 2021 blev en beredskabsøvelse afholdt.
Men der er lang vej endnu, for at sikre at Aabenraa er modstandsdygtig overfor fremtidens øgede risiko for
oversvømmelser.
Aabenraa står overfor store valg, der vil blive rammesættende for byudviklingen og livet i Aabenraa. Der er tre
overordnede strategier for områder der er i risiko for oversvømmelse.
Holde vandet ude

Invitere vandet ind

Trække byen væk fra vandet

I forbindelse med kampen for at minimere oversvømmelser eller skader ved oversvømmelser fra Aabenraa
Fjord, kan anvendes forskellige metoder.
Der kan etableres varige løsninger som diger og mure, der beskytter mod oversvømmelser fra Aabenraa Fjord.
Der kan anvendes midlertidige og mobile løsninger, som etableres op mod en varsling om en stormflod. Det kan
være løsninger som watertubes og sandsække.
Der kan arbejdes med beredskabsplanlægning, således der under en stormflod træffes de mest optimale
beslutninger i forhold til at minimere omfanget af skader.
Endvidere kan der arbejdes med evakueringsplanlægning, således at skader på mennesker og dyr kan forhindres
under ekstreme stormfloder, hvor de øvrige tiltag ikke er tilstrækkelige.
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Aabenraa Kommune ønsker at udvikle en strategi for adaptiv stormflodssikring af Aabenraa. En adaptiv
stormflodssikring udvides og ændres i takt med risikobilledet. Det vi skal sikre mod om 200 år, er ikke
nødvendigt at sikre mod i dag.
Vi kan kun spå om fremtiden på et oplyst grundlag. Vi ved ikke om den globale opvarmning fortsætter i den
nuværende stigende takt, eller politiske initiativer og teknologifremspring resulterer i en markant opbremsning
på verdensplan. Dermed ved vi heller ikke hvor meget vandstanden stiger i Aabenraa Fjord i fremtiden. Vi ved
der vil blive behov for at opgradere stormflodssikringen af Aabenraa, men vi ved ikke med sikkerhed hvornår
behovet opstår.
Med en adaptiv strategi for stormflodssikring kan der arbejdes med konkrete løsninger og mulige løsningsveje,
når de etablerede løsninger ikke mere er tilstrækkelige i forhold til risikobilledet.
Beslutningen om fremtidens stormflodssikring af Aabenraa inkluderer store investeringer, grad af risikovillighed,
mødet mellem byen og vandet, nye måder at tænke Aabenraa på, prioriteringer, visioner og hele fremtidens
Aabenraa. Derfor skal en langsigtet strategi for stormflodssikringen af Aabenraa ske med input fra en bred vifte
af fagfolk og interessenter, men i særdeleshed på et politisk niveau og med en bred inddragelse af borgerne i
Aabenraa. Det er indarbejdet i den vision, de mål og de tiltag som beskriver indsatsen for at reducere risikoen
for oversvømmelser i løbet af planperioden for ”Risikostyringsplan for oversvømmelse 2021-2027”.

I Aabenraa kommer vandet fra alle sider. ”Risikostyringsplan for oversvømmelse 2021-2027” indeholder derfor
mål og tiltag, der vedrører risikostyring mod oversvømmelser uanset kilden til oversvømmelser. Aabenraa skal
rustes til både at håndtere den øgede risiko for oversvømmelser fra Aabenraa Fjord, de bynære vandløb, nedbør
og højtstående grundvand.
Vision, mål og tiltag fremgår af det følgende. For mere information omkring baggrund for vision, mål og tiltag
henvises til den komplette risikostyringsplan.
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VISION
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MÅL
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TILTAG
Forebyggelse af nye risici før en oversvømmelse
Mål

Tiltag

Aspekter af risikostyring

Tiltag videreført fra første
risikostyringsplan

Fremtidig bebyggelse og
infrastruktur indenfor
risikoområde Aabenraa skal
klimasikres.

Krav om klimasikring af ny
bebyggelse og ny
infrastruktur videreføres i
fremtidige kommuneplaner
samt lokalplaner. Ny
bebyggelse og ny
infrastruktur skal
oversvømmelsessikres til
minimum kote + 2,5 meter.

Forebyggende

Ja

Byggeri og andre initiativer i
og udenfor risikoområdet må
ikke forværre
oversvømmelsesrisikoen i
risikoområdet.

Ny bebyggelse og nye
initiativer i og udenfor
risikoområdet må ikke
resultere i øget risiko for
skadesforvoldende
oversvømmelser opstrøms
eller nedstrøms.

Forebyggende

Nej

Aabenraa Kommune stiller
krav om udarbejdelse af
vandhåndteringsplaner eller
vandstrategiplaner i
forbindelse med
lokalplanlægning for arealer
indenfor risikoområdet eller
med påvirkning af
risikoområdet.

Forebyggende

Nej

Der nedsættes en
vandhåndteringsgruppe på
tværs af Aabenraa Kommune
og ARWOS, som inddrages
tidligt i processen i
forbindelse med ny
bebyggelse og andre større
projekter vedr. arealer
indenfor risikoområdet eller
med påvirkning af
risikoområdet.
Vandhåndteringsgruppen
giver input til håndtering af
hverdagsregn og ekstremregn
samt oversvømmelsessikring

Forebyggende

Nej
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Forebyggelse af nye risici før en oversvømmelse
af de nye initiativer med
særligt fokus på bæredygtige
løsninger.

Reduktion af eksisterende risici før en oversvømmelse
Mål

Tiltag

Aspekter af risikostyring

Tiltag videreført fra første
risikostyringsplan

Der skal være en samlet
strategi for stormflodssikring
af Aabenraa by.

Gennemførelse af projektet
”Byerne og det stigende
havvand”, hvor forskellige
udviklingsscenarier og
stormflodssikringsløsninger
undersøges.

Beskyttende

Ja

Undersøge muligheder for
stormflodssikring ved
Mølleåens udløb, herunder
mobile løsninger.

Beskyttende

Nej

Undersøge muligheder for at
forhøje og forlænge
eksisterende
stormflodssikring syd for
Mølleåens udløb.

Beskyttende

Ja

Udarbejdelse af en samlet
strategi for
stormflodssikringen af
Aabenraa herunder type af
stormflodssikring, placering,
sikringskoter og adaptiv
strategi.

Beskyttende

Nej

Politisk proces omkring valg
af strategi for fremtidig
stormflodssikring af
risikoområdet.

Beskyttende

Nej

Inddragelse af borger i
risikoområdet vedrørende
fremtidig strategi for
oversvømmelsessikring.
Særlig med fokus på yngre
generationer.

Beskyttende

Nej

Etablering af pumpe- og
sluseanlæg på Mølleåen.

Beskyttende

Ja

Undersøgelse af hvor der er
udfordringer med at aflede
regnvand tilstrækkeligt i
Aabenraa by under stormflod

Beskyttende

Nej

Vandløb og nedbør skal
kunne afledes under høj
vandstand i Aabenraa Fjord.
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Reduktion af eksisterende risici før en oversvømmelse
samt hvor der er risiko for at
vand fra fjorden løber ind i
afløbssystemet og forårsager
oversvømmelser.
Udarbejdelse af plan for en
stormflodssikret afledning af
regn- og spildevand i
Aabenraa og sikring mod
oversvømmelser fra fjorden
via afløbssystemet.
Udarbejdelse af helhedsplan
for Mølleåen og
Bøgelundsbæk.
Helhedsplanen skal indeholde
konkrete tiltag som f.eks.
anlæggelse af pumpe/sluse
på Bøgelundsbæk.

Beskyttende

Ja

Udarbejdelse af helhedsplan
for Farversmøllebæk og
Skelbæk, herunder sikring
mod stormfloder trænger op i
bækken. Overveje at
genetablere tidligere
stormflodssikring.

Beskyttende

Ja

Etablering af minimum to
områder til midlertidig
forsinkelse af overflade- eller
vandløbsvand i oplandet til
vandløb, der ledes til
risikoområdet.

Beskyttende

Ja

Risikoen for oversvømmelser i
fremtiden relateret til
højtstående grundvand skal
undersøges i risikoområdet.

Udarbejdelse af vurdering af
nuværende og fremtidigt
terrænnært grundvandsspejl i
Aabenraa by, herunder risiko
for oversvømmelser af
terrænnært grundvand.

Beskyttende

Nej

Væsentlige kulturværdier og
særlig kritisk infrastruktur
skal prioriteres i
oversvømmelsessikringen.

Screening af
oversvømmelsesrisiko for
væsentlige kulturværdier og
særlig kritisk infrastruktur i
risikoområdet samt
udarbejdelse af plan for tiltag
og prioritering.

Beskyttende

Nej

Det undersøges hvorledes
spildevandspumpestationen
ved Styrt-om kan
oversvømmelsessikres.

Beskyttende

Nej

Skadesforvoldene
oversvømmelser langs
vandløb skal reduceres
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Reduktion af eksisterende risici før en oversvømmelse

Borgere og virksomheder er
velorienteret om risikoen for
oversvømmelse og
handlemuligheder.

Det undersøges hvorledes
Stegholdt Renseanlæg kan
oversvømmelsessikres.

Beskyttende

Nej

På Kommunens hjemmeside
kan findes oplysninger om
oversvømmelsesfarer i
risikoområdet, samt mulighed
for at beskytte sin matrikel
mod oversvømmelser.

Forebyggende

Nej

På Kommunens hjemmeside
kan findes oplysninger om
grundejeres forpligtelser og
ansvar relateret til
oversvømmelser.

Forebyggende

Nej

Personer der opholder sig i
risikoområdet, kan finde
oplysninger om
evakueringsmuligheder,
herunder på Aabenraa
Kommunes sociale medier.

Forebyggende

Nej

Reduktion af negative konsekvenser under en oversvømmelse
Mål

Tiltag

Aspekter af risikostyring

Tiltag videreført fra første
risikostyringsplan

Der skal være en opdateret
beredskabsplan for
oversvømmelse for
risikoområdet

Der afholdes en
beredskabsøvelse med fokus
på oversvømmelse i
risikoområdet.

Beredskabsmæssige

Ja

Beredskabsplanen opdateres
minimum engang i
risikostyringsplanens
gyldighedsperiode.
Opdateringen baseres på
erfaringer fra
beredskabsøvelsen.

Beredskabsmæssige

Ja

Opfordre til der arrangeres et
opstartsmøde mellem
politiet, Beredskab og
Aabenraa Kommune
vedrørende udarbejdes af
evakueringsplan for
risikoområdet.
Evakueringsplanen har fokus
på særligt sårbare borgere,
risiko for ulykker og kritisk
infrastruktur.

Beredskabsmæssige

Nej

Der skal være en opdateret
evakueringsplan for
risikoområdet
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Reduktion af negative konsekvenser under en oversvømmelse
Opbygge den nødvendige
kapacitet af materiel ved
Beredskabet

Nedsætte en arbejdsgruppe,
der undersøger behovet for
investeringer af materiel
relateret til
beredskabsmæssige opgaver
før, under og efter en
oversvømmelse.

Beredskabsmæssige

Nej

Udarbejde en plan for
fremtidige investeringer af
materiel.

Beredskabsmæssige

Nej

Reduktion af negative konsekvenser efter en oversvømmelse
Mål

Tiltag

Aspekter af risikostyring

Tiltag videreført fra første
risikostyringsplan

Aabenraa Kommune har en
strategi for kommunikation
og støtte til borgere og
virksomheder berørt af
oversvømmelser.

Aabenraa Kommune
udarbejder en strategi for
håndtering efter en
oversvømmelse med særligt
fokus på information til
borgere og virksomheder.

Beredskabsmæssige

Nej

Figur 5: Mølleåens udløb i Aabenraa Fjord. Her planlægges anlagt en pumpe og en sluse, således stormfloder ikke trænger ind i Mølleåen og
Mølleåen kan komme af med vandet under stormfloder.
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