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Danmark er blevet skyllet over af det
ene massive regnvejr efter det andet i
de senere år. Og det bliver værre i
fremtiden på grund af
klimaforandringerne. Nu gør
kommunerne noget ved det.
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Kommuner til kamp mod oversvømmelser
11. okt. 2010 08.34 Aabenraa
Kæmpe skybrud, voldsomme mængder regn, oversvømmede kældre og veje omdannet til
svømmebassiner sætter gang på gang kommunernes kloaksystemer under pres.
Men flere kommuner tager nu kampen op mod naturen. De går i offensiven mod de mange
og mere voldsomme oversvømmelser, der kommer i fremtiden.
Store rør skal tage regnvandet
I Varde Kommune har byrådet netop godkendt en helt ny spildevandsplan, hvor der er
taget højde for de fremtidige store regnmægder.
- Vi arbejder med nogle store rør, der kan tage det ekstra vand, der kommer, forklarer Poul
Sig Vadsholdt, der er teamleder i miljøafdelingen.
Kloakerne er renoveret
I Vejen har de undersøgt hele kommunen for at se, hvor problemerne er, og hvor der skal
sættes ind.
- I flere af områderne har vi renoveret kloaksystemet, så vi undgår at oversvømme
bymidterne. Og så vil vi opmarganisere vandet i grønne områder i nogle
regnvandsbassiner, fortæller afdelingschef i Vej, Park og Forsyning Peter Hansen til
dr.dk/esbjerg.
3D-modeller og computergrafik
Også i Aabenraa Kommune har de taget det store skyts frem.
Her er man i gang med en meget ambitiøs klimaplan. Ved hjælp af computergrafik og 3Dmodeller er de netop nu ved at undersøge, hvilken betydning vandstande, nedbør og
afløbssystemer har for oversvømmelser.
- Vi har lavet flere scenarier for Aabenraa. Hvad får det af konsekvenser, hvis havet stiger,
man forventer også, at grundvandet stiger, og hvordan vil det så påvirke Aabenraa,
siger direktør for Forsyningsselskabet Arwos Christian Udby til dr.dk/syd.
Og i Tønder Kommune har de indgået et grænseoverskridende samarbejde, der skal tage
kampen op med Vidåen, beretter miljøchef Crista Jørgensen.
Her til højre kan du læse forskellige historier om det voldsomme vejr.
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fartkontrol
på
landevejene
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Vi kører for
stærkt på
landevejene,
og det får
politiet til at
varsle, at
de nu vil
kontrollere
os mere.
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