
Aarhus Vands oplevelser med 

ansøgning af 

medfinansieringsprojekter  



Agenda 

• Sluse-projektet 

• Lystrup 

• Oplevelser med ansøgningsprocedurer 

• Er medfiniansieringsbekendtgørelsen  

hensigtsmæssig – og hvordan er det med ansvar, 

drift og sikring af funktionalitet? 



Case 1: Slusen – medfinansieringsprojekt, 2013 

Baggrund: 

• Alvorlige oversvømmelser langs Aarhus Å – i oplandet og tæt på at oversvømme 

hele midtbyen – allerede tilbage i 2009 => kommunalt ønske om at etablere en 

sluse ved å-udløbet – som en integreret del af de øvrige store byggerier på 

Havne-fronten 

• Estimeret pris: 45 mio 

• Finiansiering ??? Normal praksis ved vandreguleringsprojekter: ”Nytte og gavn” 

• Projekteringen af slusen blev igangsat 

• Forventning om mulighed for ekstern finansiering af klimatilpasningsprojekter – 

ny klimalov 

 

Sideløbende: 

• Aarhus Kommunes ”Spildevandsplan 2010-2012” siger at der skal der ske en 

separering af hele kommunens fællessystemer på sigt. Også i Aarhus Midtby. 

Det stiller bl.a. krav om øget bassinvolumen til regnvand. 

 

 



Slusen – og vandområder bag den 

Opland og vandcyklus: 

Aarhus Å, Brabrand Sø og Årslev Engsø, er et sammenhængende og dynamisk 

system, hvor søerne ligger opstrøms byen og åen løber gennem den tætte by, og 

ud i bugten. 

 

Faktum: om vinteren kan vandet stå naturlig højt i søsystemet som konsekvens af 

nedbør og årstid, de virker altså som et naturligt buffersystem. 

Skybrud forekommer generelt i sommerhalvåret 

 
Sluse 



Forberedende arbejde til medfiniansieringsbekendtgørelsen – juni 2012 

Aarhus å – by – opland som case (sluse og regnvandshåndtering i 

midtbyen). Udgangspunkt:   

 

• Sammenligning af 

planlagte udbygning af 

bassiner i Aarhus by 

(fælleskloakeret som 

skal separat kloakeres)  

contra brug af opland 

opstrøms byen 

(Brabrand Sø og 

opstrøms).  

• Der regnes på det 

volumen som der skal 

etableres i byen, og 

det volumen der kan 

findes i oplandet ved 

brug af dæmninger og 

oplands topografi 

 

 

 



………så kom medfiniansieringsbekendtgøreslen 2012/2013 

 

 

 

• Der skal være en kommunal beslutning om, at projektet findes hensigtsmæssigt 

og omkostningseffektivt  

 

• Omkostningerne til projektejer skal være fordelt i overensstemmelse med 

medfinansieringsbekendtgørelsen  

 

• Projektet skal være omkostningseffektivt  

 

• Der skal foreligge en aftale mellem spildevandsselskabet og projektejer i henhold 

til medfinansieringsbekendtgørelsen  



”Den sædvanlige afhjælpning” 

Ved den kommende 

separering af  

Aarhus Midtby skal der 

(beregningsmæssigt) 

etableres ca. 97.500 m3 

forsinkelsesvolumen til 

regnvand. 

 

Ved en kombination af 

åbne og lukkede 

bassiner koster det 585 

mio.kr 

 

Årlig drift: 0,5 mio kr/år 



Projektet = sluse/pumpeanlæg  

Anlægget består af: Pumpe/sluse,  

højtvandsbarriere og vandtærskel 

   

Sluseporte lukker i kote 1,4 m 

 

Der kan pumpes 18 m3/sek 

 

Aarhus Å (fra udløb og op mod Brabrand Sø) 

fungerer som et langstrakt bassin med 

både et statisk og dynamisk 

volumen, der sikrer at Aarhus by er  

klimasikret (både mod indefra og udefra 

kommende vand) 

 

Der skal ikke etableres yderligere  

forsinkelsesvolum i forbindelse med den  

kommende separering af Aarhus midtby 

 

Pris: 46 mio. kr. 

Drift: 0,78 mio. kr./år.   



Den 15. marts 2013… 
Ansøgningen blev sendt! 

Oplægget til Forsyningssekretariatet var at Aarhus Vand 100 % skulle  

afholde udgifterne 

 

Enden blev at der blev foretaget en omkostningsfordeling 

 

”Dermed bliver den samlede fordeling af omkostningerne til slusen med pumpeanlæg  

og terrænhævning/højtvandsbarrieresåledes: Aarhus Kommune betaler 80 %  

af 2.426.948,- kr. svarende til 1.941.600 kr., mens Aarhus Vand via  

spildevandstaksterne finansierer samtlige øvrige omkostninger til anlægget.” 

 

 

  

Kom vi i mål?? 
Slusen blev finansieret 

 

Forhåbentlig kan vi spare på  

bassinerne – til sin tid  

 

Vi arbejder (sammen med 

Aarhus Kommune) videre med et nyt  

forslag ”funktionelt ejerskab” – så vi  

forhåbentlig kan ”eje” retten til  

oversvømmelsesarealer/funktioner  

(vejarealer etc.)  



Klimatilpasning af Lystrup 

10.000 Indbyggere 

 

Oversvømmelser fra: 

• Vandløb 

• Barrierer (jernbane og motorvej) 

• Regnvandsbassiner 

• Overfladisk afstrømning 

 

 

Tekstslide SPLASH 2 layout  Copy / Paste dette slide hvis du skal have flere slides med dette layout 





Klimatilpasning Lystrup 

 

I kan se projektet her: 

 

http://www.aarhusvand.dk/arbejder/storre_projekter/Klimatilpasning-i-Lystrup/ 

Tekstslide SPLASH 3 layout  Copy / Paste dette slide hvis du skal have flere slides med dette layout 



             

Projektet: 

Består af 10 delprojekter 

Bassiner 

”skybrudsveje” 

Omprofilering af veje 

 

Sikrer mod en 100-års 

Regn i 2110. 

 

Kræver at borgerne gør  

deres inde på egen grund 

 

Eksempelvis kælder- 

nedkørsler 

uden ”sikring” 



Projektejer: Aarhus Vand 

Hovmarksparken 



Medfinansieringsprojekter – Ansøgningsprocessen 

Hvad var godt: 

• Vores gode samarbejde med Aarhus Kommune er blevet endnu bedre, vi har 

arbejdet sammen i meget intensive projektforløb 

• Muligheden for at præsentere og diskutere projektets principper med NST og FS 

ved workshop. Bygge bro over forskellige fagligheder 

 

 

Hvad kan blive bedre: 

• Mere samarbejde og fælles mål 

• Mindre bureaukrati 

• Når hvedebrødsdagene er overstået, ansøgningen er sendt og pengene i hus!!! 



Er medfiniansieringsbekendtgørelsen  

hensigtsmæssig – og hvordan er det med ansvar, 

drift og sikring af funktionalitet? 

• Klimatilpasning nødvendig 

• Finansiering nødvendig 

 

Hvad er godt 

• Samarbejde var en nødvendighed for at kunne gennemføre processen 

• Stort fokus på projektet 

 

Hvad er mindre godt 

• Med den nuværende model skifter pengene hænder unødvendigt mange gange 

• ”Set-uppet” er tungt og bureaukratisk – og uigennemsigtigt 

• Ufleksible tidsrammer 

• Man sammenligner ”æbler og pærer” i ”sædvanlig afhjælpning” og ”projekt” 

 

Risiko 

• Delt ansvar i opgaveløsning (kommune/forsyning) = intet ansvar   



Nuværende roller, ansvar og serviceniveau (med ny 

klimalovgivning – god mulighed for at 

sammenhængskraft i løsningerne mistes) 

Normal regn Dimensionsgivende regn Skybrud 

Serviceniveau i 

spildevandsplan 

”Nyt serviceniveau” 

i klimaplan Beredskab 

Beredskab (politi, 

kommune m.m.): 
• Krisehåndtering 

Private aktører: 
• Beskyttelse af egen 

bolig 

• Oprydning 

Kommunen: 
• Mål og rammer 

• Klimatilpasnings-, 

spildevands- og 

klimalokalplan) 

Kommunen eller 

andre: 
• Planlægning 

• Udførelse 

• Drift 

• Ejerskab 

(overfladeløsninger) 

Kommunen: 
• Mål og rammer 

• Spildevandsplan 

Vandselskabet: 
• Planlægning 

• Udførelse 

• Drift 

• Ejerskab 

(spildevandstekniske 

løsninger) 

Vandselskabet: 
• Planlægning 

• Udførelse 

• Drift 

• Ejerskab 

(”spildevandstekniske 

løsninger”) 



Forslag til fremtidige roller, ansvar og serviceniveau 

Vandselskabet ejer ”overfladeløsninger” via et 

funktionsbesteme – eller hændelsesbestemt ejerskab  

Normal regn Dimensionsgivende regn Skybrud 

Serviceniveau i 

spildevandsplan 
”Nyt serviceniveau” i 

klimaplan Beredskab 

Kommunen: 
• Mål og rammer 

• Klimatilpasnings-, 

spildevands- og 

klimalokalplan 

• Godkender projekter 

med funktionelt ejerskab 

Beredskab (politi, 

kommune m.m.): 
• Krisehåndtering 

Private aktører: 
• Beskyttelse af egen 

bolig 

• Oprydning Vandselskabet: 
• Planlægning 

• Udførelse 

• Drift 

• Ejerskab/funktionelt 

ejerskab 

(overfladeløsninger og 

spildevandstekniske 

løsninger) 


