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DispositionDisposition
De tre forudsætnings-udfordringer
Urban hydrologi
Urban hydrologi
for store hændelser
De tre konsekvens-udfordringer



Udfordring 1:Udfordring 1:
Vi ligger lige nu meget hVi ligger lige nu meget høøjt i forhold til jt i forhold til 
historiske mhistoriske måålinger af nedblinger af nedbøørr



Udfordring 2:Udfordring 2:
Teknologisk udviklingTeknologisk udvikling

Udbredelse af 
oversvømmelsen ved 
stormflod på 2 m og en 
regnintensitet på 100 mm 
på 3 timer. 

Oversvømmelsen samler 
sig ved f.eks. Avedøre 
Holme fordi det ikke kan 
komme ud derfra. 



Udfordring 3:Udfordring 3:
Organisatoriske forholdOrganisatoriske forhold



Hydrologi, forskel pHydrologi, forskel påå ruralt og urbantruralt og urbant

Impermeable overflader:
Initialtab
Derefter % af målt nedbør

Permeable overflader:
0

Befugtning 
Infiltration
Evapotranspiration
Oppumpning
Snesmeltning
Grundvandsstand
…



Sammenligning mellem Sammenligning mellem 
afstrafstrøømningsmodellermningsmodeller



Men der er jo to processer:Men der er jo to processer:



Hvad sker i praksis?Hvad sker i praksis?

Vi mangler gode data

Det regner ikke der hvor vi måler

Eller også skyller vores udstyr væk



Den urbane hydrologi fDen urbane hydrologi føører til udfordring 4:rer til udfordring 4:
Når det går galt går det mere galt end modellerne forudsiger

I Greve, Christiansfeld, Kokkedal mv. strømmede der i perioder 
mere vand af udenfor kloaksystemet end indeni det.



Dette var acceptabeltDette var acceptabelt



Dette havde IKKE vDette havde IKKE vææret acceptabeltret acceptabelt



En 25 En 25 åårs hrs hæændelse for hele kommunen ndelse for hele kommunen 
eksisterer ikkeeksisterer ikke
En hændelse er knyttet til en 

koncentrationstid og en lokalitet

For oversvømmelser er det lidt svært 
fordi der er flere koncentrationstider:
tc for transport i rør
tc for transport på overflader

Ej OK      OK



Udfordring 5:Udfordring 5:
Kommunikation af hvad der er acceptabeltKommunikation af hvad der er acceptabelt

Vi regner med tekniske levetider på
konstruktioner på 30 – 100 år

Dvs. ca. 5% af alle kloakanlæg er 
konstrueret med viden om 
stigende regnintensiteter

Der er et samfundsøkonomisk 
optimum for alle på omring 10% 
sandsynlighed for oversvømmelse for 
de mest truede  

Men det er ikke nemt at optage 
et 30 årigt lån for de mest truede



Udfordring 6:Udfordring 6:
De tekniske lDe tekniske løøsningersninger

Vi er ikke så langt med nye løsninger, men der er bevilget bl.a. 
forskningsmidler
Vi ved med god sikkerhed at:

Det er samfundsøkonomisk fornuftigt at bygge større rør når 
der skal graves i forvejen
Der er meget store lavthængende frugter ifm. byudvikling
Lokale løsninger er stærke i boligområder med passende 
topografi og bundforhold (nedsivning, regnhaver, wadi, …) 



KonklusionKonklusion

De seks udfordringer kogt  ned til en

Organisatorisk har vi gjort det sværere for os selv og vi mangler 
at teste nye tekniske løsninger. Samtidigt har en kraftig stigning 
i regnintensiteten medført at ”samfundet” er meget utålmodigt. 
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