
Hydraulik netværk – oversvømmelseskort (a) 

• Udfordring 

Store krav til vandselskabers udarbejdelse af oversvømmelseskort: 
• Der stilles krav om anvendelse af sofistikerede kortlægningstyper 

• Der lægges op til, at kortlægningen skal ske i 2013 – retningslinjerne forelå 

først i februar 2013! 

 

• Overvejelser om DANVA udmeldinger til Naturstyrelsen 
• Nogle områder er tilstrækkeligt dækket ind med mere simple 

kortlægningstyper 

• Det skal være muligt også at lave kortlægning efter 2013 

 



Hydraulik netværk – oversvømmelseskort (b) 

• Uddrag af bekendtgørelseskrav til kortlægningen 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i medfør af stk. 1, nr. 1, anmode om 

oversvømmelseskort, der udarbejdes i overensstemmelse med følgende krav: 

 

1) Oversvømmelseskort skal udarbejdes på baggrund af en endimensional 

hydrodynamisk afløbsmodel, hvor der beregnes på voluminer og vandstande. 

På baggrund af den viden, … udpeger spildevandsforsyningsselskabet i 

samarbejde med kommunen områder, hvor der til brug for kortets udarbejdelse 

skal gennemføres yderligere beregninger. 

De yderligere beregninger skal gennemføres på baggrund af en kombineret 

endimensional hydrodynamisk afløbs- og overflademodel, hvor der beregnes 

voluminer og vandstande, eller en kombineret én- og todimensional 

hydrodynamisk afløbs- og overflademodel, hvor der beregnes voluminer og 

vandstande. 



Hydraulik netværk – oversvømmelseskort (c) 

• Deltagelse i hydrauliker netværksmøde, d. 17. september 2013 
• Orientering om dialog med Naturstyrelsen om kravene til kortlægningen og 

om møde med Naturstyrelsen og KL om emnet d. 18. september 

• Netværkets orientering om praksis for kortlægning 

• Drøftelse af forskellige kortlægningstyper samt af, hvor bestemt DANVA 

skulle argumentere for mulighed for anvendelse af mindre sofistikerede 

kortlægningstyper og mulighed for at kortlægge efter 2013 

 

• Møde med Naturstyrelsen d. 18. september 
• DANVA og KL argumenterede for mulighed for at slække på krav til 

kortlægningsværktøjer og til tidsfrister 

• Styrelsen ville ikke lempe krav til kortlægningstyper men var indstillet på at 

tillade at nogle områder blev kortlagt i 2013, når der som minimum forelå en 

tidsplan for kortlægningsarbejdet i kommunens klimaplan, der skal 

udarbejdes i 2013  

 


