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Klimaændringer - højtstående grundvand 
 

• Den samlede årlige nedbørsmængde vil stige 10-15% 

• Stigningen vil primært foregå om vinteren mens sommernedbøren være 
faldende, men også mere ekstrem 

• Ekstremnedbør i efterårsmånederne vil øges i frekvens (ca. 3-fold) 

• Grundvandet vil sandsynligvis stå 1-2 meter højere end i dag 

• Særligt Østdanmark vil være udsat 

 

• Den nuværende bygningsmasse er ikke designet til ændrede klimatisk forhold 

• Den nuværende landbrugsproduktion er ikke gearet til forandret klima 
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Terrænnært grundvand 
 

• Pejlinger af det terrænnære grundvandsspejl 

• Støttepunkter langs vandløb (FOT vandløbstema) 

• Støttepunkter langs søer (FOT søtema) 

• Støttepunkter langs kystlinien 

• Terrænmodel: 10 x 10 m grid 
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Risikoområder i byer 
 

• Bebyggede områder 

• Grundvandsstand mindre en 2 m fra terræn 

• Sandede / grusede jordarter 
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Højtstående grundvand i Skagen by 
 

6 

     Højtstående grundvand pibler op i kældere/gulv 
     Højtstående grundvand står på terræn i våde perioder 
     Grøft løber over sine bredder i våde perioder 
     Afværgeboringer 
 
 

Problemområder 



Højtstående grundvand i Skagen by 
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Konfliktpunkter 
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Løsninger 
 

• Løsningerne er banale: 

• Vandet skal væk fra husene 

• Vandet skal væk fra markerne 

 

• …og i begge tilfælde helst til nærmeste recipient (sø, vandløb, havområde) 

 

• Men der skal tages hensyn til lovgivning og miljøhensyn 

10 



Afledning af vand 
 

• Udledning til naturlige åbne vandløb på egen ejendom 

• Der kan afledes for dyrkning (stk 1) samt overfladevand (stk 2) 

• Ofte vil overfladevand være ”spildevand” og dette kræver udledningstilladelse i 
hht miljøbeskyttelsesloven 

• Ledes det til eksisterende drænsystem kræves også medbenyttelse (som er en 
mulighed men ikke en ret) 

• Hvis en bygning ligger i kloakopland skal evt. oppumpet grundvand ledes i 
spildevandssystemet 

• Udenfor kloakopland ledes vand til eksisterende dræn system. Herkræves 
medbenyttelse og en udledningstilladelse vil ofte stille krav om neddrosling til 
naturlig afstrømning (der skal etableres forsinkelsesbassin) 

 11 



Helhedsorienteret vandhåndtering 
 

• Vi skal ikke tænke højt grundvand for sig og tørkeproblemer for sig 

• Der skal arbejdes med en helhedsplan for vandhåndtering i oplandene, så både 
”for meget” og ”for lidt” vand kan håndteres. 

• Dette kræver at vi kigger ud over problemområdet og leder efter løsninger i 
områder hvor der ikke umiddelbart er problemer 
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Hvordan 
prioriterer 

vi? 

Hvilke 
løsninger 
Er bedst? 

Hvem 
betaler? 

Hvilket 
sikringsniveau? 
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