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1

Klimatilpasningsplan 2022 har en stærk 
kobling til Allerød Kommunes vision og den 
overordnede Natur- Miljø- og Klimapolitik, 
men også til en række andre planer, da 
det er et tværgående emne, der berører 
problemstillinger på tværs af de faglige 
sektorer. 

Planen er udarbejdet som en del af kom-
munens forpligtelse i DK2020 og arbejdet 
mod at blive CO₂-neutral og klimarobust 
senest i 2050. Den supplerer Klimaplan 
2020 med perspektiver om klimatilpasning.

Det globale klima er under forandring. Det 
har også betydning for Allerød Kommune. 
Derfor sættes der med denne Klimatilpas-
ningsplan 2022 fokus på klimaforandringer-
nes udbredelse og betydning i Allerød Kom-
mune, samt hvad der kan gøres for at tilpasse 
og klimasikre kommunen i hele dens geogra-
fiske udstrækning.

Klimaforandringerne er beskrevet af både 
internationale og nationale kilder, der udfol-
der de forskellige klimafaktorer. Den væsent-
ligste klimafaktor for Allerød Kommune er 
øget nedbør og de oversvømmelsesrisici det 
medfører. Derfor er der arbejdet med kort-
lægning af, hvor i kommunen denne risiko 
er mest udtalt, så indsatsen kan fokuseres i 
disse områder. 

Klimatilpasning er ikke en ny dagsorden i Allerød 
Kommune. Indsatsen for at modvirke oversvøm-
melse er godt i gang, med både klimatilpasning af 
kloakker og arbejdet med at aflede og placere van-
det, ved de ekstreme regnhændelser. Den indsats 
fortsættes og udbygges i takt med at kommunen 
får bedre data og mere viden om de komplekse 
udfordringer. 

Samspil er et nøgleord, fordi det er væsentligt at 
udnytte arealerne og midlerne fornuftigt. Ved at 
løfte på flere bundlinjer i et tværgående perspek-
tiv, kan der skabes løsninger, der tilgodeser flere 
interesser. Det er kun muligt i et tæt samarbejde 
med forsyningsselskabet, der bygger på dialog og 
involvering på tværs af myndigheder, organisatio-
ner, virksomheder, bygherrer og borgere. Det fæl-
les mål er at klimasikre kommunen og være klima-
robust i 2050.



Klimatilpasningsplan 2022 er baseret på de ny-
este nationale data om klimaets udvikling hentet 
fra DMI’s Klimaatlas (version v2021a) og fra HIP 
(Hydrologisk Informations og Prognosesystem). 
Der er desuden udarbejdet specifikke lokale og 
geografisk lokaliserede data og foretaget en 
kortlægning af risikoen for oversvømmelser ved 
nedbørshændelser – se mere i afsnittet om kort-
lægning, risiko- og konsekvensvurdering. 

Udgangspunktet for alle beregninger af frem-
tidens klima, er scenarier for den forventede 
fremtidige udledning af CO₂ i atmosfæren. 
Klimaforandringernes omfang er således af-
hængige af, hvor meget CO₂ der bliver udledt til 
atmosfæren. Jo mere CO₂ der bliver udledt, jo 
varmere bliver kloden, og jo voldsommere bliver 
vejret i fremtiden.

FN’s klimapanel IPCC har udarbejdet udled-
ningsscenarier (RCP) baseret på forskellige bud 
på verdenssamfundets udvikling, herunder 
befolkningstilvækst samt økonomisk og tekno-
logisk udvikling. RCP 8.5, hvor udviklingen med 
udledning af CO₂ fortsætter, er relevant hvor 
der arbejdes med konkrete anlæg der har brug 
for en særlig robusthed. Det kan f.eks. være ved 
oversvømmelsesrisiko fra havvandsstigninger og 
stormflod. Ingen af dem er relevante i Allerød. 

Allerød Kommune har benyttet RCP 4.5 som 
udgangspunktet for fremtidens vejr og klima og 
lever således op til Parisaftalens målsætning. 
RCP 4.5 indebærer, at udledningerne reduceres 
og klimaforandringerne stabiliseres i slutningen 
af århundredet. 

Generelt gælder det, at udledningsscenarierne 
rummer fremskrivninger med en lang tidshori-
sont, og det medfører en usikkerhed. Det er sær-
ligt væsentligt at være opmærksom på, at den 
usikkerhed også gælder når data omsættes til 
kort og specifikke områder udpeges til at være i 
potentiel oversvømmelsesrisiko.

Data og kortlægning peger således langt frem, 
mod århundredeskiftet til 2100. Selve planen pe-
ger frem mod midten af dette århundrede, nem-
lig 2050, hvor det er målet at være klimarobust. 

I det følgende gennemgås først det aktuelle 
vejr og klima samt landskabets betydning her-
for i Allerød Kommune. Dernæst omtales de 
af fremtidens klimafaktorer, der er beskrevet i 
DMI’s Klimaatlas, og som er relevante for Allerød 
Kommune. Her er der vægt på øget nedbør, der 
er vurderet at være den væsentligste risiko.

2.1 DATA OG SCENARIER
INTRODUKTION TIL 
FREMTIDENS KLIMA
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Allerød Kommune ligger højt i terrænet og har 
ingen kyst.  

Landskabet er primært formet af is- og smel-
tevandsbevægelser gennem flere istider. 
Landområderne er varierede og rummer 
mange geologiske, landskabs- og naturværdier. 
Landskabet varierer mellem flade og jævnt bøl-
gede arealer præget af sandet jordbund i den 
nordvestlige del af kommunen, til tunneldale 
der skærer sig igennem landskabet i syd. I den 
centrale og østlige del af kommune er landska-
bet småbakket med talrige vand- og mosehuller, 
heraf de to store moser Børstingerød Mose og 
Kattehale Mose, og store sammenhængende 
skovarealer. 

Allerød er en naturrig kommune, også når det 
angår vand. Der er 556 søer på mindst 100 

m². Tilsammen dækker de et areal på 240 ha, 
hvilket svarer til ca. 3,5 % af kommunens areal. 
Derudover har kommunen 66 km beskyttede 
vandløb. Allerød ligger på et topografisk vand-
skel og vandløbene afstrømmer således ud af 
kommunen, mod Roskilde Fjord og Øresund. 
Vandløb i kommunen har derfor et relativt lille 
opland og højt fald med resulterende lav risiko 
for oversvømmelse.

2.2 LANDSKABETS BETYDNING 
SAMT NUTIDENS VEJR OG KLIMA

ALLERØDS GENERELLE VEJR OG KLIMA
Kommunen ligger i den nordøstlige del af DMI’s 
klimaregion Nordsjælland. Jorden er nogle ste-
der sandet og det bevirker, at dagtemperaturen 
ved jordoverfladen om sommeren kan bliver en 
smule højere end forventeligt. Der er også lere-
de jorde der ofte rummer et større vandindhold, 
hvilket bevirker, at disse steder generelt set ikke 
får de højeste og laveste temperaturer. 

Figur 1 Kortet er et topografisk kort over 
Allerød Kommune



Med en beliggenhed centralt i det nordøstlige 
Sjælland og med en betragtelig afstand til ky-
sten er havets påvirkning af landarealer aftaget, 
og det er bl.a. med til at give større variation i 
temperatur, mere bygenedbør og færre solskins-
timer. 
 
Trods kommunens beliggenhed i de østlige egne 
og luftens udtørring på sin vej fra vest kom-
mer der lidt mere nedbør i Allerød Kommune 
end længere mod vest ved Roskilde fjord og 
Isefjorden, og tilsvarende længere mod nord 
mod Kattegat. Terrænet og de relativt store 
skovarealer i denne del af Nordsjælland er årsa-
gen hertil.

Siden 1870’erne er den gennemsnitlige tempe-
ratur i Danmark steget med ca. 1,5 C. I 30-års-
perioden fra 1981 til 2010 (referenceperiode 
i Klimaatlas) er årstemperaturen for Danmark 
som helhed 8,5 C og for Allerød som helhed 8,6 
C. Årstemperaturen for perioden 2006-2015 for 

6KLIMATILPASNINGSPLAN 2022ALLERØD KOMMUNE

FREMTIDENS KLIMA

Det er ændringer i nedbørsmønstret og –mæng-
den, der udgør den væsentligste klimarisiko for 
Allerød Kommune i fremtiden. Det er data fra 
DMI’s Klimaatlas, der danner baggrund for de 
følgende beskrivelser af klimaforandringerne – 
deres karakter og omfang.  

2.3 ÆNDRET NEDBØR ER DEN 
VÆSENTLIGSTE KLIMAÆNDRING

Allerød er 8,9 C. Det viser, at kun ganske få år 
senere end referenceperioden ses en markant 
stigning på 0,3 grader.

I forhold til vejret i alle Danmarks kommuner lig-
ger vejret i Allerød Kommune i dag i den midter-
ste tredjedel for årsmiddeltemperatur, årsned-
børssum og årssolskinssum. Der er i dag flere 
hedebølgedage og varmebølgedage i Allerød 
end på nationalt niveau.

Temperaturen forventes at stige 2 gr C. Det betyder, at vintrene forventes 
at blive mildere og fugtigere, mens somrene bliver varmere. 

Der forventes mere nedbør om vinteren - mellem 5 og 29 %. På grund af 
de højere temperaturer vil nedbør, der falder som sne, indeholde mere 
vand og dermed være vådere og tungere.  

Det vil ikke regne mere om sommeren, men sommerregnen vil til gengæld 
falde som kraftigere regnskyl. 

Klimaændringerne vil føre til ændringer i hyppighed, intensitet og varighed 
af ekstreme vejrbegivenheder. Det vil give sig udslag i form af flere og læn-
gerevarende hedebølger samt flere skybrud.

Forventede ændringer i klimaet i Allerød Kommune om 50 år og frem til 2100

Ændringerne i klimaet og nedbørsmønstret i Allerød Kommune forventes i slutningen af århundredet, såfremt der alene sker 
en middelstigning i CO₂-niveauet, som beskrevet i FN’s Klimapanels klimascenarie RCP 4,5.
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GENNEMSNITSNEDBØR
Det er relativt sikkert, at vi kan forvente mere 
vinternedbør. I slutningen af århundredet ved 
middel CO₂-niveau (dvs. RCP 4.5) er den gen-
nemsnitlige stigning i vinternedbør 13 % (mm/
døgn).

Det er ikke sandsynligt, at der sker ændringer 
i mængden af sommernedbør (gennemsnitlig 
mm/døgn). Vi kan dog forvente at nedbørshæn-
delser om sommeren, vil blive kraftigere. Dette 
gælder både Allerød og for Danmark generelt. I 
Allerød vil der f.eks. i slutningen af dette århund-
rede ved middel CO₂-niveau være 19 % flere 
døgn med nedbør på over 20 mm. 

KRAFTIGE NEDBØRSHÆNDELSER
De kraftigste nedbørshændelser forventes 
også at blive endnu kraftigere i Danmark. Dette 
gælder især for Allerød. I slutningen af dette 
århundrede ved middel CO₂-niveau er en 100 års 
nedbørshændelse beregnet til at være hele 16 
% kraftigere i Allerød Kommune (118 mm regn/
døgn). Den forventede ændring i kraftige ned-
børshændelser i slutningen af århundredet for 
middel CO₂-niveau er en stigning på 12 % for en 
døgnnedbørshændelse svarende til en 10-års-
hændelse – i mængde er det en stigning fra 63 
mm/døgn til 70 mm/døgn.

Ændringerne ses helt tydeligt, når det gælder 
antallet af skybrudshændelser (DMI definerer 
skybrud som mindst 15 mm regn på 30 minut-
ter). Antallet er beregnet til at være steget med 
44% i Allerød såvel som på landsplan.

Data fra Klimaatlas giver en generel viden om, 
hvilke ændringer i f.eks. mængder og styrke for 
nedbør som klimaforandringerne kan bringe. For 
at blive mere specifik på, hvor disse ændringer 
vil få indflydelse og potentielt udgøre en risiko, 
er der udarbejdet en kortlægning, som beskre-
vet i næste afsnit. 

Vinternedbør

Sommernedbør

10-årshændelse

Skybrud

Figur 2 Viser gennemsnitsnedbør for sommer og vinter, 
samt ændring i regnmængden for de kraftige nedbørshæn-
delser - en 10-årshændelse og forekomsten af skybrud.
Kilde: DMI Klimaatlas
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KORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE
Udgangspunktet for at vurdere hvor der er risiko 
for oversvømmelser, der kan medføre skades-
virkninger, er de to kortlægninger af sandsynlig-
hed og værdi. 

Sandsynlighedskortet viser hvor der er sandsyn-
lighed for en oversvømmelse fra øget nedbør i 
år 2120. Det er væsentligt at være opmærksom 
på at der er tale om beregninger og fremskriv-
ninger, og at udpegningerne derfor er forbundet 
med en vis usikkerhed. Værdikortet viser, hvor 
der er udpeget værdi, som kan blive påvirket af 
oversvømmelse enten på grund af sårbarhed el-
ler egentlig økonomisk værdi.

 Sandsynlighedskort 2120

Sandsynlighed for nedbørshændelse med 
oversvømmelse til følge

Sandsynlighedskortlægningen (figur 3) viser, 
hvor der er fare for potentiel oversvømmelse 
fra nedbør i 2120 og hvor ofte (hyppighed eller 
gentagelsesperiode). Generelt ses der relativt 
mange, men også mindre områder med poten-
tiel oversvømmelse fra nedbør. Kortlægningen 
bliver derfor først for alvor interessant, når den 

Udsnit af sandsynlighedskort - 
se det fulde kort på alleroed.dk

kobles til hvor oversvømmelserne påvirker enten 
værdier eller sårbare områder.  

Der er også udarbejdet oversvømmelseskort 
for vandløb i forbindelse med nedbørskortlæg-
ningen, men resultaterne viste ingen væsentlig 
risiko eller værditab ved oversvømmelse med 
vandløbsvand. Oversvømmelseskort for vandløb 
er derfor ikke inkluderet i kortlægningen.

Sandsynligheden for potentiel nedbørsover-
svømmelse er udarbejdet for fem gentagel-
sesperioder hhv. 5, 10, 20, 50 og 100 år og er 
fremskrevet til 2120 iht. Spildevandskomiteens 
skrifter1. Det vurderes, at denne fremskrivning 
er sammenlignelig med IPCC’s anbefalinger for 
klimafremskrivning af regn svarende til klimasce-
narie RCP 4.5 i år 2100 2.

Sandsynlighedskortet for oversvømmelse fra 
nedbør har baggrund i to analyser henholdsvis 
for byområder og det åbne land. Der er udført 
mere detaljerede beregninger af sandsynlighe-
den i byområderne, fordi kloakeringsforholdene 
kan indregnes. Her vises desuden vandstande fra 
10 cm over terræn, da det er forsyningsselska-
bets nuværende serviceniveau. I det åbne land 
er sandsynligheden angivet som lavninger uden 
afløb, hvor det forventes at vandets vil samle sig 
(Blue Spot) og vist fra 0 cm over terræn. Mindre 
arealer med potentielt oversvømmede arealer 
for både land og by (mindre end 100 m²) er ikke 
vist i kortlægningen.

Værdi – som udtryk for påvirkning

Værdikortet (figur 4) er en kortlægning af, 
hvor der er bygninger, infrastruktur eller andre 
elementer, hvor der vil være en betragtelig 
værdimæssig konsekvens ved oversvømmelse. 
Værdien kan være økonomisk eller forbundet 
med samfundsmæssig værdi. Det kan også være 
elementer, der er særligt sårbare f.eks. elemen-
ter med ringe evne til at tilpasse sig oversvøm-

 
 

1 Beskrevet i baggrundsnotat til kortlægningen april 2021 - Beregning af oversvømmelsesrisikoen i områderne uden afløbssystem i 
Allerød Kommune

2 Se DMI Klimaatlas dokumentation - Fælles notat fra DMI og SVK om brugen af ekstremnedbørsdata.

Figur 3 Kortet viser hvor der er beregnet en fare 
for potentiel oversvømmelse fra nedbør i 2120
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Værdikort

Figur 4 Kortet viser hvor der er bygninger, infra-
struktur eller andre elementer, hvor der vil være en 
betragtelig værdimæssig konsekvens ved oversvøm-
melse. Værdien relaterer sig til såvel økonomiske og 
samfundsmæssige værdier, angivet i kr/celle. 

melse. Det kan f.eks. være menneskelig sårbar-
hed samt sårbare naturområder. Påvirkningen 
af disse afgøres af, hvor udsatte de er og deres 
tilpasningsevne.

Værdikortlægningen er udarbejdet med ud-
gangspunkt i udvalgte kategorier og er baseret 
på erfaringstal fra de nationale standardskades-
værdier, som benyttes i Miljøstyrelsens bereg-
ningsværktøj PLASK [www.klimatilpasning.dk/
vaerktoejer/plask/] og er bearbejdet af konsu-
lenten WSP. 

Enkelte af kategorierne er tilføjet en særlig høj 
værdi, fordi det er vurderet at disse har høj 
samfundsmæssig værdi eller f.eks. er særligt 
sårbare. Det gælder f.eks. fredede bygninger, 
institutioner til beboelse, forsyningens kritiske 
pumpestationer og vandboringer.

Hovedkategorierne er:
• by og bebyggelse
• infrastruktur
• kultur og fritid
• miljø og tekniske anlæg
• natur

Allerød Kommune har tilføjet visse punkter til 
underkategorierne, fordi det er vurderet, at de 
har særlig lokal relevans. Det er punkter med kri-
tiske pumpestationer, olietanke over 6000 L, for-
skellige typer af boringer (f.eks. råstofboringer), 
brandstationen i Allerød, samt områder med 
henholdsvis jordforurening og høj naturværdi. 
Særligt de to sidste kategorier med områdeud-
pegninger er tydelige i kortet og viser særlige 
sårbarheder, som der skal være opmærksomhed 
på fremadrettet.
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Risikovurdering og konsekvensanalyse

Risikokortet for 2120 er fremstillet ved at sam-
menholde sandsynlighedskortet for potentiel 
oversvømmelse med værdikortet og vises som 
risiko i et grid-net på 50x50 meter. 

Risikokort 2120 er screenet, bl.a. i forhold til at 
identificere områder med høj risiko, men også i 
forhold til de tidligere udpegede risiko- og ind-
satsområder fra Handleplan for klimatilpasning 
fra 2017. 

Høj risiko (karakteriseret ved mere end 100.000 
kr./år i skadesomkostninger i cellen i 2120) er 
områder, hvor der både er en vis sandsynlighed 
for potentiel oversvømmelse og stor værdi i 
området, i form af enten økonomisk eller sam-
fundsmæssig værdi eller sårbarhed. 

Det ses af screeningen, at der er et vist sammen-
fald mellem de nyligt udpegede områder i høj 
risiko i 2120 og de tidligere udpegede risiko- og 
indsatsområder. Det er derfor meningsfyldt at 
arbejde videre med de tidligere udpegede områ-
der, samt at tilføje eventuelle nye opmærksom-
hedsområder. De tidligere udpegede risikoområ-
der er på kortet på modstående side opdateret 
med nyeste status, fordi flere af de tidligere 
angivne indsatser allerede er i gang eller udført. 
Det er nærmere beskrevet under de geografiske 
områder i afsnittet ’Vi er i gang…’.

Der ses sammenfald mellem flere af de tidligere 
udpegede indsatsområder og de områder, der 
er i høj risiko i den seneste kortlægning. Det 
gælder bl.a. området Vassingerød, flere af om-
råderne i Lillerød, herunder Allerød Bymidte og 
dele af Blovstrød. 

Risikokort 2120

Figur 5 Kortet viser hvor der i 2120 er en risiko 
forbundet med oversvømmelser fra nedbør. For-
stået på den måde at oversvømmelsen påvirker 
en udpeget værdi. 



Risiko- og indsatsområder 2017 og 
opmærksomhedsområder 2022
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Desuden ses der høj risiko uden for de tidligere 
udpegede indsatsområder. Det ses i erhvervs-
området Borupgård sammen med boligområ-
det Fuglekvarteret øst for, Lynge by og flere 
områder i Blovstrød. Områderne er nærmere 
beskrevet i afsnittet ’Vi er i gang...’ og de tages 
med videre som opmærksomhedsområder i det 
fremadrettede arbejde. 

For Lynge By viser der sig f.eks. en beregnet 
risiko i 2120 og det kan være fordi de igangvæ-
rende og afsluttede indsatser i området ikke er 
fuldt implementeret i beregningerne. Allerød 
Kommune vil, bl.a. sammen med forsyningssel-
skabet, se nærmere på opmærksomhedsområ-
derne og lægge dem ind i prioriteringen. 

Indsatsområderne fra 2017 og prioriteringen af 
disse er i øvrigt videreført i denne plan og kan 
genfindes med deres prioriteringsnummer på 
kortet og i beskrivelsen senere.

Kortene kan tilgås på Allerød 
Kommunes hjemmeside - alleroed.dk

Risikoområder 2017

Indsatsområder 2017
Indsatsområder (nummereret)

Opmærksomhedsområder 2022
Nye opmærksomhedsområder

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11
12

13

Figur 6 Kortet viser risiko- og indsatsområder fra 
Handleplan for klimatilpasning fra 2017, med den 
nuværende status for risikoområderne. 
Desuden vises de nytilførte opmærksomhedsområ-
der, som er tilføjet på baggrund af screening udført i 
2022.
Se nærmere beskrivelse under afsnittet ’Vi er i gang...’

Igangværende projekt
Løst eller udgået før 2016
Løst i perioden 2016-2020
Risikoområde

Den potentielt høje risiko skal undersøges mere 
indgående og det vil være muligt at foretage en 
specifik konsekvensanalyse, når der arbejdes 
videre med en konkretisering af områderne en-
ten i relation til delområdeplanlægningen med 
Novafos eller i egentlige projekter.
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TERRÆNNÆRT GRUNDVAND

2.4 GRUNDVAND OG 
KLIMAFORANDRINGER

VIGTIGT AT SKELNE MELLEM  
OVERFLADEVAND OG GRUNDVAND 

Øget pres på grundvandsressourcen
Der er store vandindvindingsinteresser i 
Nordsjælland. Store mængder grundvand ind-
vindes her for at kunne levere rent drikkevand 
til Storkøbenhavn. Efterspørgslen på grundvand 
ser ikke ud til at blive mindre. Det skyldes dels, 
at hovedstadsområdet får stadig flere ind-
byggere. Derudover er der påvist et stigende 
indhold af miljøfremmede stoffer i nogle af de 
vandindvindingsboringer, der leverer vand til 
Storkøbenhavn. Hvis tendensen forsætter kan 
de blive lukningstruede, og så ville der højst 
sandsynligt skulle indvindes mere grundvand i 
området i og omkring Allerød. 

Der er ikke meget viden om de terrænnære 
grundvandsforekomster – det gælder generelt 
i Danmark. Jordartskortet, som beskriver den 
primære geologi i den øverste meter mod ter-
ræn, viser at der er både sand, grus, ler og tørv i 
kommunen. Vand nedsiver relativt hurtigt i sand 
og grus mens tørv holder på vandet. Nedsivning 
af overfladevand gennem ler går til gengæld re-
lativt langsomt. 

Det må formodes, at der kan være terrænnært 
grundvand flere steder i kommunen. Det kan 
blandt andet forventes i områder hvor f.eks. 
sand og grus overlejrer ler, da lerlaget agerer 
barriere for det nedsivende overfladevand. De 
meget begrænsede undersøgelser af eventuelle 
terrænnære grundvandsforekomster betyder, at 
der ikke er kendskab til, om der er få store eller 
mange små sekundære grundvandsmagasiner 
eller, hvor dybt de ligger. 

Til gengæld er det sikkert, at det primære grund-
vandsmagasin (drikkevandsmagasinet) kun lig-
ger ca. 6-8 m under terræn i den centrale del af 
Lillerød By.

Det er også kendt viden fra geotekniske under-
søgelser og fra nedsivningstests, at geologien 
kan ændre sig inden for små afstande og derfor 
kan variere temmelig meget blot inden for et 
areal på størrelse med en villagrund. 

OPADSTIGENDE GRUNDVAND

Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at 
Allerød Kommune vil komme til at lide under 
opadstigende grundvand. Vandværkerne måler 
dybden til grundvandsspejlet i deres boringer 
(pejler) og har gjort det gennem mange år. Ifølge 
deres målinger ligger grundvandsspejlet relativt 
stabilt, dog med en årlig variation på ca. 1 m. 

Under og efter en kraftig regnbyge eller en læn-
gere periode med regn vil der samle sig vand 
på terræn nogle steder. Det kan enten skyldes, 
at overfladen er befæstet med fx asfalt eller 
fliser eller at nedsivning gennem jorden foregår 
meget langsommere end tilførslen af vand til 
området.

Overfladevand, der ikke umiddelbart nedsiver 
gennem faskine eller fra terræn er ikke det 
samme som opadstigende grundvand. Det er 
vigtigt, at holde sig for øje at beskrive eventuelle 
problemer korrekt for at kunne finde de rigtige 
løsninger.

Mindre grundvandsdannelse
Også i Allerød Kommune foregår en byud-
viklingsproces, hvorved flere arealer bliver 
befæstede. Befæstede arealer betyder, at en 
større del af den regn, der rammer jorden 
strømmer af til regnvandsbassiner, vandløb 
eller kloak i stedet for at nedsive til grund-
vandet.



For Allerød Kommune forventes gennemsnit-
stemperaturen at være 2 C varmere i slutningen 
af århundredet (middel CO₂-niveau). Dette øger 
risikoen for hedebølge og tørke.
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2.5 ÆNDRET TEMPERATUR GIVER 
FLERE HEDEBØLGER OG MÅSKE 
MERE TØRKE 

Sommertemperatur

Vintertemperatur

Der er i dag (referenceperioden) flere hedebølge-
dage pr. år i Allerød (2,7 dage) end på nationalt 
niveau (1,9 dage). Det samme for varmebølge-
dage (12 dage i Allerød mod 8,8 dage nationalt). 

Mod slutningen af århundredet ved middel CO₂-
niveau vil antallet af hedebølgedage i Allerød 
være steget med 3,3 dage. Denne stigning er 
større end på nationalt niveau. Det vurderes der-
for at Allerød i fremtiden vil være særligt udsat 
over for hedebølger - også mere end på lands-
plan. Det gælder også for varmebølger.

Dette kan særligt have konsekvenser for udsatte 
og sårbare befolkningsgrupper, herunder ældre 
og små børn. Derfor vil det også være et relevant 
fokuspunkt i klimatilpasning af de kommunale 
bygninger, så som plejeboliger og daginstitutioner 
men også i fremtidens sundhedsberedskab. Det 
vil ligeledes være et parameter i indretningen af 
byens rekreative rum og boligområder.

TØRKE

I forhold til resten af landet er der i dag i Allerød 
Kommune flere tørre dage om året og den læng-
ste tørre periode er lidt længere end det natio-
nale gennemsnit. 
Der er ikke sikre indikationer på mere udbredt 
tørke i hverken Danmark eller Allerød Kommune 
mod slutningen af århundredet. 

Det nationale tørkeindeks har kun eksisteret 
siden 2005, hvorfor der endnu ikke kan konklude-
res noget på eventuel øget forekomst af tørker i 
Danmark. Tallene for 2005-2020 svinger desuden 
meget fra år til år. 

Hvis der kommer mere tørke, kan det betyde 
mere udtørring af såvel våde naturområder som 
landbrugsjord. Lerede jorde har høj tørkeresi-
stens, men udtørrede lerjorder kan dog medføre, 
at vand fra intense regnskyl strømmer af på 
overfladen, da den udtørrede jord ikke kan nå at 
absorbere vandet.

Mere tørke kan også øge faren for naturbrande. 
Både brande der opstår naturligt, herunder un-
derjordiske brande i tørvemoser og brande som 
følge af menneskelig aktivitet i naturen, f.eks. bål 
og ukrudtsafbrænding. Denne fare er et opmærk-
somhedspunkt i beredskabsplanlægningen.

FAKTA
Hedebølge er tre sammenhængende dage, hvor 
gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer 
overstiger 28°C.
Varmebølge er tre sammenhængende dage, hvor 
gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer 
overstiger 25°C. 

HEDEBØLGE

DMI konstaterer, at global opvarmning allerede 
i dag har øget forekomsten af hedebølger, også 
i Danmark. De seneste 16 år er der registreret 
landsdækkende hedebølger i 2006, 2008, 2014, 
2018, 2019 og 2020. Der er sikre indikationer på 
stærkere hedebølger i Danmark mod slutningen 
af århundredet. 

Kilde: DMI Klimaatlas
Figur 7 Ændring i gennemsnitstemperatur for sommer og vinter
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2.6 IKKE UMIDDELBART UDSIGT 
TIL ÆNDREDE VINDFORHOLD

2.7 SOLINDSTRÅLING OG 
FORDAMPNING

Ændringerne i vindforhold som følge af klimafor-
andringer i Allerød Kommune er ikke markante, 
hverken for middelvind eller storm. Derfor vur-
deres det, at vind er et af de klimaparametre, 
som ikke resulterer i konkret handling for nuvæ-
rende, men alene overvåges. 

Der er ingen tydelige ændringer i vindstyrke i 
fremtiden. Ved middel CO₂-niveau er der indi-
keret et reelt fald i middelvinden (knapt 2 %) 
mod slutningen af århundredet. Det vil påvirke 
produktionen fra vindmøller i Danmark – særligt 
om foråret.
I Allerød Kommune er middelvinden allerede i 
dag markant lavere end på landsgennemsnittet 
(4 m/s mod 5 m/s).

Der er hverken i Klimaatlas eller i IPCC’s rap-
porter indikationer på ændringer i vindstyrken 
over Danmark mod slutningen af århundredet. 
Klimaatlas angiver, at der dog er forskelle mel-
lem klimamodellerne, der gør det usikkert, om 
vindstyrken og antallet af storme vil stige, aftage 
eller forblive uforandret.

Det må dog forventes, at flere gamle træer vil 
falde for storme - ikke fordi det blæser mere, 
men fordi træer i mindre grad fældes af hensyn 
til biodiversitet.

SOLINDSTRÅLING

Den gennemsnitlige mængde solindstråling på 
jordfladen er i dag 117,5 W/m² i Allerød og en 
anelse lavere i Danmark generelt. I slutningen af 
århundredet ved middel CO₂-niveau forventes 
solindstrålingen at være faldet med 2 % i Allerød 
såvel som på landsplan. 
Dette vurderes at være af mindre betydning for 
risikobilledet i Allerød for nuværende.

FORDAMPNING

Den gennemsnitlige mulige fordampning er i 
dag 1,7 mm/døgn i Allerød og en anelse lavere i 
Danmark generelt. I slutningen af århundredet 
ved middel CO₂-niveau forventes fordampningen 
at være steget med 2,4 % i Allerød såvel som 
på landsplan. Dette vurderes at være af mindre 
betydning for risikobilledet i Allerød for nuvæ-
rende.
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Allerød Kommune har arbejdet med klimaforan-
dringer og risikoen for oversvømmelser gennem 
en årrække. Denne klimatilpasningsplan baseres 
derfor ikke kun på opdaterede nationale data, 
men i høj grad også på de lokale undersøgelser, 
analyser, kortlægning og konkrete tiltag, der er 
gennemført gennem de seneste år. Vi er med 
andre ord rigtig godt i gang med klimatilpasning.
 
Det betyder dog ikke, at der ikke er risiko for 
oversvømmelser og at risikoen ikke vil forøges 
fremadrettet. Derfor er der fortsat brug for 
handling. 

3
Afsnittet her deler kommunen op i mindre geo-
grafiske områder, se figuren herunder, og den 
hidtidige og nuværende indsats ift. klimatilpas-
ning er beskrevet. Afsnittene afsluttes med en 
indikation af behovet for yderligere undersøgel-
ser eller konkrete indsatser. 

Beskrivelsen bygger videre på den nuværende 
planlægning og indsatser beskrevet i Handleplan 
for klimatilpasning fra 2017.  

VI ER I GANG...

Allerød Bymidte, Lillerød og 
Skovvang Bydele

Blovstrød byområde

Vassingerød

Engholm og 
Ravnsholt bydele

Lynge-Uggeløse og 
Kedelsø-Langesø Å

Det åbne land 
og sommerhusområder

Figur 8 opdeling i geografiske områder
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3.1 AFLØBSSYSTEMET

I Allerød Kommunes byområder hænger klima-
tilpasning tæt sammen med kloaksystemerne. 
Risikoen for oversvømmelse, opstuvning i og 
overløb fra afløbssystemet stiger i takt med, at 
der falder mere regn. Det gør den både fordi 
hverdagsregnen, som kloakkerne skal håndtere, 
øges i mængde og fordi forekomsten af skybrud 
og ekstreme regnhændelser øges. 

De ældste byområder er forsynet med fællessy-
stem, hvor husspildevand og regnvand der af-
strømmer fra befæstede arealer ledes til samme 
ledning. Siden 1976 har den overordnede strate-
gi været at separatkloakere (dvs. holde husspil-
devand og tagvand adskilt) med nedsivning af 
tagvand i de områder, hvor nedsivning er mulig. 
Der er forskel på, hvilke strategier der kan væl-
ges for at klimatilpasse de to kloakeringstyper. 
Man kan klimatilpasse de fælleskloakerede om-
råder ved enten at lave fælleskloak-ledningerne 
større, ved at separatkloakere eller ved at fjerne 
regnvand fra kloakken (f.eks. lokal nedsivning). 
For de separatkloakerede områder er der tre 
muligheder; udvide regnvandskloakledningen, 
fjerne vand fra kloakken eller forsinkelse via 
regnvandsbassiner.

Novafos er Allerød Kommunes forsyningssel-
skab på spildevandsområdet. Forsyningsselskab 

Behov for yderligere undersøgelser eller konkret 
indsats:
• Udarbejde revideret spildevandsplan med fokus 

på serviceniveau, nedbringelse af overløb og 
opgradering af kloaknettet. 

• Udarbejde delområdeplaner sammen med 
Novafos i henhold til prioriteringen i områdepla-
nen

• Undersøgelse af skybrudssikringsbehov eller 
mulighed for merværdioptimering ved klimatil-
pasning af kloaksystemet.

• Sikre at der i nye boligområder undersøges for 
klimatilpasset vandhåndtering og skybrudssik-
ring

• Fortsat måle på vandstand i de større offentlige 
vandløb for at sikre en fornuftig vandafledning

• Undersøge potentialet for naturlig håndtering af 
vand i f.eks. skove og lavbundsområder

og kommune har i samarbejde udarbejdet en 
Områdeplan for Allerød Kommunes afløbssy-
stemer. Områdeplanen er både en analyse af 
behovet og en fælles prioritering af indsatsen 
for at opgradere kommunens kloaksystemer til 
klimatilpasset regn. 

I arbejdet med klimatilpasning er det 
vigtigt at være opmærksom på, at forskel-
lige parter arbejder med forskellige de-
finitioner og begreber for hvornår noget 
betragtes som klimatilpasset, klimasikret 
og klimarobust.

I prioriteringen deles kommunen op i 9 delområ-
der og de første to delområdeplaner er igangsat 
for henholdsvis fælleskloaksystemet i Lillerød 
(centrale og nordøstlige dele af byområdet) og 
området Vassingerød med Vassingerødløbet og 
de store erhvervsarealer - se figur herunder med 
delområderne.

En stor del af den kommunale indsats der kan 
knyttes hertil, vil således være baseret på mer-
værdioptimering af Novafos’ investeringer i 
klimatilpasning og et fokus på, hvor der i særlig 
grad er behov for at skybrudssikre.

Figur 9 delområder i Områdeplan
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3.2 ALLERØD BYMIDTE, LILLERØD 
OG SKOVVANG BYDELE

Byen Lillerød deles i to i denne beskrivelse. Den 
centrale og nordlige del af Lillerød består af by-
delene Allerød Bymidte, Lillerød og Skovvang. 
Bydelene her rummer mange af kommunens 
etageejendomme og er generelt tæt bebygget. 
Desuden rummer bymidten mange centrale 
funktioner med butikker, sundhedstilbud og an-
dre servicefunktioner samt knudepunkt for både 
tog og bus. 

Der skal ske en byfornyelse over de kommende 
år, hvor det er væsentligt at have øje for klimatil-
pasning såvel i relation til kloakering som til ind-
retning af byrum og boligområder. Det er særligt 
relevant, fordi der også planlægges en fortæt-
ning af bymidten, som betyder flere boliger og 
mere befæstelse og dermed mere spilde- og 
især regnvand til i forvejen belastede systemer.

Store dele af det centrale og nordlige byområde 
er fælleskloakeret og den nærmere planlægning 
for opgradering af kloaknettet er højt prioriteret. 
Der er derfor igangsat arbejdet med en delom-
rådeplan for afløbssystemet.

Områdets regnvand afvander til Kollerød Å.

Området rummer ikke mindre end fem risiko-
områder og fire indsatsområder i handleplan for 
klimatilpasning 2017. Den kommende delområ-
deplan vil bidrage til håndteringen af tre af ind-
satsområderne (3 ’Bymidten’, 6 ’Banevangen’ og 
10 ’Horsemosen’), hvor bl.a. området omkring 
Allerød Station som et væsentligt trafikalt knu-
depunkt indgår. Det vil desuden være relevant at 
afgøre, om viadukten under jernbanen kan ud-
peges officielt som skybrudsvej eller denne skal 
sikres mod oversvømmelse. Dette vil indgå i en 
egentlig skybrudsplanlægning.

Der kan være yderligere behov for at se på kli-
marisici for den kommunale skole i området i 
forbindelse med ejendomsporteføljestrategien.

Ved screening af den seneste risikokortlæg-
ning ses risikoområder ved erhvervsområdet 
Borupgård og etageboligområdet ved Uglevang, 
begge bør indgå som fremtidigt opmærksom-
hedsområde, der undersøges nærmere. 

Behov for yderligere undersøgelser eller konkret 
indsats:
• Indsatser i handleplan 2017 er igangværende i 

forbindelse med Kulturtorvet (bymidten) og del-
områdeplanen.

• Udarbejdelse af delområdeplan med Novafos og 
implementering af anbefalingerne (1. prioritet)

• Dialog med Naturstyrelsen om muligheder for 
afkobling af regnvand fra byen til statsskovene

• Undersøge viadukten mellem Amtsvej 
og Banevang i forbindelse med eventuel 
Skybrudsplan

• Nærmere undersøgelser af risiko ved Borupgård 
og Uglevang

• Nærmere undersøgelser af behov for klima-     
sikring af Lillevang Skole afd. Skovvang

Allerød Bymidte
Foto: SDFE - skraafoto.kortforsyningen.dk
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3.3 ENGHOLM OG RAVNSHOLT 
BYDELE

Den vestlige og sydlige del af Lillerød består af 
bydelene Engholm og Ravnsholt. Her er både 
boligområder, primært med række- og par-
celhuse, men også mindre erhvervsområder 
samt en række offentlige funktioner (skole , 
institutioner,plejecenter, gymnasium, rådhus). 
Der sker en mindre boligudbygning i området 
over de kommende år. 

Store dele af området er separatkloakeret og 
bl.a. derfor ikke så højt prioriteret i henhold til 
områdeplanen - 7. og 9. prioritet ud af 9 mulige. 

Området afvander til Rørmose å, der afleder 
videre til Lynge Å.

I Handleplan for klimatilpasning 2017 er der ud-
peget fire risikoområder og tre indsatsområder 
i disse bydele. Arbejdet med indsatsområde 2 
’Søparkområdet’ er i gang og forsyningen er 
bl.a. ved at udskifte dobbeltbrønde i området 
for at klimatilpasse kloakkerne. En del af udfor-
dringen vil således forventeligt være løst, men 
der er fortsat udfordringer i området. Derfor 
fastholdes området som indsatsområde. 

I de øvrige to indsatsområder (9 ’Søvej’ og 12 
’Stolelyngen’) oplyses ejerne om risici, da hand-
lemulighederne er private og bl.a. angår vedlige-
holdelse af rørlagte private vandløb. 
For området Ved Lerbakken, der er udpeget som 
del af et risikoområde, udarbejdes desuden et 
tillæg til Spildevandsplan 2013, for at sikre at 
området separatkloakeres med udledning af 
regnvand til kloak for at undgå oversvømmelser 
fra den sø, der ellers ville blive udledt til.

Behov for yderligere undersøgelser eller konkret 
indsats:
• Tillæg nr. X til Spildevandsplan 2013
• Indsatser i Handleplan 2017 er i gang
• Udarbejdelse af delområdeplan sammen med 

Novafos (7. og 9. prioritet)

3.4 VASSINGERØD

Størsteparten af området er erhvervs- og indu-
striområde, delt i Vassingerød og Farremosen. 
Farremosen er fortsat under udbygning med 
nye, store virksomheder. Udbygningen vil påvirke 
vandløbet Vassingerødløbet, fordi behovet for ud-
ledning af regnvand øges. I tilknytning til erhvervs-
områderne ligger Vassingerød Landsby og andre 
mindre boligområder ved Bøgevangen og langs 
Vassingerødvej.

Området er væsentligt for kommunen af flere 
grunde og der er igangsat udarbejdelse af en del-
områdeplan for afløbssystemet. Dels er området 
et erhvervsområde med store værdier pr m². Disse 
vil ikke fremgå fuldt ud af den udførte værdikort-
lægning, da området ikke er fuldt udbygget og den 
beregnede oversvømmelsesrisiko er derfor heller 
ikke retvisende. 
Et andet væsentligt parameter for at priori-
tere området i områdeplanen er hensynet til 
Vassingerødløbet, da det har høj naturkvalitet, er 
målsat i statslige vandområdeplaner, afvander til 
Natura 2000-område og da vandføringen er be-
grænset, idet vandløbet er rørlagt på dele af stræk-
ningen.

I Handleplan for klimatilpasning 2017 er der udpe-
get tre risikoområder og et stort indsatsområde, 
der dækker det meste af byområdet. Der er lavet en 
hydraulisk vurdering af vandløbet og arbejdet med 
tilbageholdelse af vand fra private, bl.a. via regule-
ringstilladelser. Arbejdet med de udpegede risiko-
områder og indsatsområdet ’Vassingerødløbet’ er 
således i gang og forventes derudover håndteret 
i forbindelse med delområdeplanen for området 
og det videre arbejde med robusthedsanalyse for 
Vassingerød løbet.

Behov for yderligere undersøgelser eller konkret 
indsats:
• Der arbejdes videre med robusthedsanalysen for 

Vassingerødløbet, herunder afsøgning af mulige 
buffer-vådområder

• Der udarbejdes delområdeplan med Novafos (2. 
prioritet pga. Vassingerødløbet)

• Indsatser i handleplan 2017 er delvist udført og 
håndteres i øvrigt gennem arbejdet med delområ-
deplan

• Tæt samarbejde og dialog med virksomheder om 
afledning af regnvand



VI ER I GANG...

19KLIMATILPASNINGSPLAN 2022ALLERØD KOMMUNE

3.5 LYNGE-UGGELØSE OG 
KEDELSØ-LANGESØ ÅDAL

Lynge-Uggeløse er et sammenhængende by-
område med boligområder, primært parcel- og 
rækkehuse, men også detailhandel, service og 
skole. Lynge-Uggeløse er både fælles- og sepa-
ratkloakeret. 
Byområdet er omkranset af landbrugsarealer 
og naturområder, og syd for byen strækker 
Kedelsø-Langesø Å sig ud i en 4,3 km lang mar-
kant sænket ådal i landskabet dannet som tun-
neldal. 

Kedelsø-Langesø Å er i dag i perioder med 
meget nedbør overbelastet med regnvand fra 
oplandet, herunder regnvand og renset spilde-
vand fra Lynge by. Ny byudvikling i Lynge har 
medført, at der er behov for en samlet løsning 
på overbelastningen af åen. Derfor er synergi-
projektet ’Den levende ådal’ igangsat i området. 
Her samtænkes behovet for klimasikring og 
forebyggende løsninger for at øge kapaciteten 
i kloaksystemet med muligheden for at styrke 
naturværdierne og tilgodese de erhvervsmæs-
sige landbrugsinteresser. I projektet er der 
bl.a. arbejdet med en afkobling af regnvand fra 
spildevandssystemet ved Lynge Bygade, der kli-
masikrer området og afkobling af regnvand fra 

Lynge Skole, der klimasikrer skolen. Der bliver i 
tilknytning hertil etableret regnvandsbassiner 
og vådområder i og ved ådalen, der forsinker og 
renser vandet før det ledes i åen.

I handleplan for klimatilpasning fra 2017 er 
der udpeget fem risikoområder og et enkelt 
indsatsområde langs ådalen i området. Selve 
byområdet rummer ingen indsatsområder. 
Indsatsområde 4 ’Kedelsø-Langesø Å’ rummer 
synergiprojektet som forventes at være færdigt 
i efteråret 2022, med undtagelse af et enkelt 
regnvandsbassin, som etableres efterfølgende. 
Projektet forventes at have en positiv effekt på 
risikoen for oversvømmelser samt overløb med 
spildevand til recipienter. Det er dog relevant 
at følge om projektet får sin tiltænkte effekt og 
derfor indgår byområdet som opmærksomheds-
område fremadrettet.

Behov for yderligere undersøgelser eller konkret 
indsats: 
• Delområdeplan med Novafos (3. og 4. prioritet, 

bl.a. pga. fællessystemet)
• Opmærksomhed på byområdet fremadrettet, 

trods klimatilpasningsprojekter
• Indsatser i handleplan 2017 er for så vidt gen-

nemført, når synergiprojektet afsluttes

Kedelsø-Langesø Ådal
Foto: Allerød Kommune
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3.6 BLOVSTRØD BYOMRÅDE

Blovstrød er et byområde med boligområder, 
primært parcel- og rækkehuse, men også de-
tailhandel, service, skole og enkelte virksomhe-
der. I de kommende år sker der en udbygning 
af boligområderne, særligt i den sydlige del af 
byen. 

Fordi der sker en boligudbygning i området, og 
der fortsat bygges offentlige byggerier i de kom-
mende år, er der stadig grund til at fastholde 
både risiko- og indsatsområder. 

Ellebæk og Drabæk vandløb afgrænser og gen-
nemskærer byområdet.

Det meste af Blovstrød er fælleskloakeret, men 
de nye byområder bliver separatkloakeret. 
Området er 5. prioritet i områdeplanen og udar-
bejdelse af delområdeplan ligger således en del 
år ude i fremtiden.

I Handleplan for klimatilpasning 2017 er der 
udpeget to risikoområder og to indsatsområ-
der i Blovstrød byområde. En del af de aktuelle 
udfordringer med vand er afhjulpet, bl.a. ved at 
afkoble regnvand fra spildevandsystemet langs 
Kongevejen og fra nogle af institutionerne i 
byområdet. Desuden kan den beregnede risiko 
for oversvømmelse ikke tage højde for, at de 
potentielt oversvømmede områder er drænet 
og derfor ikke er så udsatte som det syner i kort-
lægningen. 
Forsvarets kloakarbejde ved Høvelte Kaserne 
forventes desuden at have en positiv effekt på 
risikoen for oversvømmelse i byen.

Der ses i screeningen fra 2022 og ved indsats-
område 13 ’NEFF’ fra handleplan 2017 en risiko 
for oversvømmelse ved virksomhederne Niras 
og NEFF, som der bør indgås dialog om. 

Behov for yderligere undersøgelser eller konkret 
indsats:
• Nærmere undersøgelser af behov for klimasikring 

af området ved Blovstrød Skole
• Nærmere undersøgelser af erhvervsområderne 

ved Niras og NEFF, ift. dialog og afklaring af reel 
risiko 

• Fokus på regnvandshåndtering ved byudviklings-
områderne syd for byen

• Udarbejdelse af delområdeplan med Novafos (5. 
prioritet)

3.7 DET ÅBNE LAND OG 
SOMMERHUSOMRÅDER

Det åbne land rummer mindre by- og sommer-
husområder, herunder boliger og virksomheder i 
landzone i risiko for potentielle oversvømmelser.
Der er flere mindre både risiko- og indsatsområ-
der fra 2017 som ligger i det åbne land eller i de 
mindre bysamfund. 

Indsatsområde 5 ’Kirkelte’ dækker over et større 
område og er både fælleskloakeret og spilde-
vandskloakeret (regnvand skal håndteres på 
egen grund). En mindre del er omfattet af den 
delområdeplan, der også håndterer bymidten 
mv.  Indsatsen er således i gang, og der er arbej-
det med sikring af vandløbet Donse Å i forhold 
til håndtering af vejvand fra Kongevejen.
Der er desuden et igangværende arbejde med 
Naturstyrelsen om tilbageholdelse af regnvand 
i Tokkekøb Hegn, som fortsat er relevant. Det 
prioriteres desuden, at der ikke gives tilladelser 
til lavtliggende byggeri i området og at der er en 
fortsat dialog med ejerne af de private vandløb i 
området, i forhold til bedre kortlægning og vi-
den om vedligeholdelsen. 

Teglskovshusene 
Foto: hp-byg
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Indsatsområde 11 ’ Mosevang’ dækker en en-
kelt ejendom, hvor vandet vil stå højt i perio-
der. Der er lavet indsatser i Lynge By, der for-
sinker vandafledningen en hel del ved skybrud. 
Allerød Kommune måler i åen for at se effekt 
over lang tid og vil derved kunne vurdere om 
området stadig er på kanten af farezone. 

Uden for de udpegede indsatsområder er der 
enkelte risikoområder i det åbne land. Heraf 
er et enkelt fortsat risikoområde ved den se-
neste status, nemlig området omkring Lynge 
Planteskole (risikoområde nr. 33) Risikoen føl-
ges, men er ikke et indsatsområde. 

I screeningen af risikokort 2120 er der des-
uden flere mindre områder i det åbne land, 
der synes at være i potentiel høj oversvøm-
melsesrisiko . Det gælder for Forsvarets area-
ler v. Børstingerød Mose (Brødeskov Kaserne) 
og Høvelte Kaserne, hvor kloakering er privat 
og ikke omfattet af Novafos. Forsvaret er i 

gang med en separering af de fælleskloakerede 
dele af Høvelte Kaserne, og der er etableret regn-
vandsbassin til rensning og forsinkelse af regn-
vandet.

Desuden ses den potentielt høje risiko ved 
Sandholmlejren og Sjælsø Skydebane, som såle-
des bør indgå videre og risikoen følges. 

Behov for yderligere undersøgelser eller konkret 
indsats:
• Videre proces med Naturstyrelsen om realisering 

af tilbageholdelse af regnvand i Tokkekøb Hegn/
Store Dyrehave

• Indsatser i handleplan 2017 ses at være igangvæ-
rende

• Fortsat dialog med ejer af Mosevang, med forsva-
ret om deres arealer, med ejere af private vandløb 
ved området Kirkelte og andre i potentiel risiko

Kirkelte
Foto: SDFE - skraafoto.kortforsyningen.dk
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3.8 PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDER

1 - Vassingerødløbet

3 - Bymidten

4 - Kedelsø - Langesø

5 - Kirkelte

9 - Søvej

10 - Horsemosen

11 - Mosevang
12 - Stolelyng

2 - Søparkområdet

Prioritet Indsatsområde
1. 1 – Vassingerødløbet

2 - Søparkområdet
3 - Bymidten
4 – Kedelsø-Langesø
5 - Kirkelte

2. 6 - Banevangen
7 – Lillevang Skole afd. Skovvang
8 – Blovstrød Skole

3. 9 - Søvej
10 - Horsemosen
11 - Mosevang
12 - Stolelyngen
13 - NEFF

Opmærksomheds-
områder

Borupgård og Fuglekvarteret
Lynge By
Blovstrød

Indsatsområder 2017
Indsatsområder (nummereret)

Opmærksomhedsområder 2022
Nye opmærksomhedsområder

8 - Blovstrød Skole

13 - NEFF

Indsatsområderne fra Handleplan for 
klimatilpasning fra 2017 videreføres som 
beskrevet i denne plan. 

Prioriteringen af områderne fastholdes i 
de tre overordnede kategorier. 

Der tilføres desuden en kategori der kal-
des opmærksomhedsområde og disse 
områder skal undersøges nærmere førend 
de prioriteres. Disse områder er erhvervs-
området Borupgård sammen med bolig-
området Fuglekvarteret øst for, Lynge by 
og flere områder i Blovstrød. Områderne 
er udpeget, fordi risikokortlægningen 
udført i 2022 indikerer, at der i 2120 er 
en risiko ved oversvømmelse i de pågæl-
dende områder.

6 - Banevangen7 - Lillevang Skole

Figur 10 Kortet viser indsatsområder fra Handle-
plan for klimatilpasning 2017 samt de nytilførte 
opmærksomhedsområder, som er tilføjet på 
baggrund af screening udfør i 2022.
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Med ordene ’Tæt på hinanden – tæt på naturen’ 
formulerer Allerød Kommunes vision den over-
ordnede politiske ledestjerne for kommunens 
styring og udvikling og dermed også for arbejdet 
med klimatilpasning. Visionen sætter med tre 
pejlemærker fokus på stærke fællesskaber, grøn 
bæredygtig udvikling samt nysgerrighed og inno-
vation. Pejlemærkerne og visionen rammesætter 
også kommunens arbejde med FN’s verdensmål 
og de overordnede politikker der udvikles for at 
udfolde de faglige aspekter. 

Allerød Kommunes Natur-, Miljø- og Klimapolitik 
2030 folder indsatsen med grøn bæredygtig 
udvikling ud i syv temaer, hvoraf flere rummer 
aspekter, der er relevante i klimatilpasningen. 
Med ’Bæredygtige bygninger og byrum’ sæt-
tes bl.a. mål om grønne byrum, der kan give 

plads til håndtering af regnvand. Temaet om 
’Helhedsorienteret vandforvaltning’ tydeliggør 
sammenhængene i vandets kredsløb og sætter 
mål for en bæredygtig håndtering af vandet.

Klimatilpasningsplanen bidrager til at udmønte 
politikken og den overordnede strategiske til-
gang til klimatilpasning beskrives her gennem 
kort- og langsigtede mål suppleret med en ræk-
ke principper for klimatilpasning. Målene er det 
kommunen gerne vil opnå og arbejder hen imod. 
Principperne er et udtryk for vejen derhen, altså 
hvordan der ageres i hverdagen. 

Allerød Kommunes strategi for klimatilpasning 
bygger desuden på ophænget i de rammer, der 
er for klimatilpasning og de sammenhænge og 
koblinger der er til kommunens andre planer, 
politikker mv.

STRATEGI FOR 
KLIMATILPASNING4



KLIMATILPASNINGSPLAN 2022ALLERØD KOMMUNE

STRATEGI FOR KLIMATILPASNING

24

4.1 MÅL

Målene for klimatilpasningsindsatsen rækker 
frem mod 2030 og 2050. Desuden er der angivet 
en række indikatorer for, hvornår man er godt 
på vej mod målet. 2030-målene sætter retning 
på de indsatser og projekter, der gennemføres 
nu og på den kortere bane. 2050-målene udpe-
ger i højere grad, hvad det vil sige for Allerød 
Kommune at være klimarobust, som er det over-
ordnede mål. Indsatserne der knytter sig til de 
mere langsigtede mål skal dog også igangsættes 
allerede nu, fordi mange af dem kræver handling 
fra mange parter og etablering af fysiske anlæg. 

Det gælder samlet for alle målene, at det er 
intentionen at arbejde med at samtænke løsnin-
ger, så der kan opnås samspil mellem indsatser 
og løftes på flere bundlinjer på en og samme 
tid. Man kan komme tættere på naturen ved at 
invitere den ind i kommunens byer og boligom-
råder og udnytte potentialet for samspil med 
øget biodiversitet. Et andet potentiale i de mere 
naturbaserede løsninger er eksempelvis kulstof-
binding eller –lagring, som bør udnyttes, hvor 
det er muligt. 

Frem mod 2030 
er det byrådets mål, at

bebyggede områder skal sikres bedst muligt 
mod oversvømmelse - fra skybrud og vold-
somme regnhændelser - under hensyntagen 
til en bæredygtig, økonomisk og klimavenlig 
drift af regn- og spildevandshåndteringen. 

regnvand indgår som et rekreativt element i 
byens grønne rum, der øger naturindholdet 
i byområderne, giver plads til udfoldelse og 
aktivitet og kan virke som trædesten for dyr 
og planter. 

naturbaseret klimatilpasning sikrer samspil 
med øget biodiversitet og bidrager til hel-
hedsorienteret vandforvaltning ved at tage 
udgangspunkt i vandets naturlige kredsløb. 

håndtering af regnvand sker i samarbejder 
og indgår som en integreret del af planlæg-
ningen af nye udstykninger og boligområder 
samt i dialogen med bygherre. 

Frem mod 2050 
er det byrådets mål, at

afløbssystemet skal være klimatilpasset, 
således at kommunens serviceniveau i 
forhold til oversvømmelser fra kloak kan 
overholdes og kloakkerne er rustet til 
fremtidens hverdagsregn

kommunale ejendomme er klimasikret

de implementerede klimatilpasningsløs-
ninger i hele kommunen har gjort det 
stadig mindre nødvendigt at akut-sikre 
værdier mod oversvømmelse, selvom 
sandsynligheden for voldsomme hændel-
ser stiger

følge udviklingen og lave supplerende 
mål og tiltag for tørke, hedebølger og 
storm, hvis de vurderes at udgøre en 
større risiko. 

MÅL FOR KLIMATILPASNING 2030 OG 2050
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4.2 PRINCIPPER FOR 
KLIMATILPASNING

Principperne giver en retningslinje for tilgangen 
til arbejdet med klimatilpasning. De er bindeled-
det mellem de udpegede mål og de konkrete 
handlinger som følger af handlingsplanen. 
I de enkelte projekter og konkrete løsninger 
af udfordringer vil flere af principperne indgå i 
forskellige konstellationer. Principperne afspej-
ler et fokus på vand som den primære risiko og 
vandhåndtering som den primære indsats for 
klimatilpasningen.

Vi ser vand som en mulighed og en ressource 

Vi samtænker løsninger og arbejder helhedsorienteret for at opnå 
synergi og samspil

Vi håndterer regnvand lokalt med vægt på naturbaserede løsninger, 
der øger kvaliteten i naturen, by- og fritidsrummene 

Vi arbejder for at begrænse skadevirkningerne ved klimarelaterede 
hændelser  

Vi udvikler konkrete løsninger og projekter sammen med borgere, 
bygherrer og forsyningsselskabet Novafos

Vi formidler viden og understøtter borgere og virksomheders arbejde 
med at klimasikre bygninger og ejendomme 

Vi samarbejder om udvikling og sikrer koordinering af indsatser såvel 
i kommunen som på tværs af kommunegrænserne

Vi opsøger løbende bedre data og reviderer og opdaterer planen på 
det bedste grundlag

Vi er godt på vej når…

• Der er vedtaget en ny spildevandsplan med fokus 
på at fastlægge serviceniveau og principper for 
udviklingen af spildevandssystemet

• Der er en række gode eksempler på blå-grønne 
løsninger i kommunen

• Synergiprojektet i Lynge er udført og anlagt
• Der er udarbejdet delområdeplaner for de to 

højest prioriterede delområder i Områdeplan for 
Allerød Kommunes afløbssystem – og anbefalin-
gerne er implementeret

PRINCIPPER FOR KLIMATILPASNING
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4.3 RAMMER FOR 
KLIMATILPASNING

Kommunens rammer for klimatilpasning er re-
lateret til lovgivning og myndighedsopgaver på 
en række områder. De to primære lovområder 
er spildevandsområdet og planområdet, hvor 
lovgivning sætter rammerne for bl.a. regnvands-
håndtering og serviceniveau samt for planlæg-
ningen gennem kommune- og lokalplanlægning, 
hvor der bl.a. skal udpeges oversvømmelses-
truede områder og udformes retningslinjer for 
vandhåndtering, oversvømmelsesrisici og afvær-
geforanstaltninger mv. i kommuneplanen.

Myndighedsopgaverne der knytter sig til vand-
håndtering, bl.a. fastlagt i vandhandleplaner og 
vandløbsregulativer, er også relevante i et sam-
spil med klimatilpasning.
Det lovgivningsmæssige ophæng for arbejdet 
med klimatilpasning er i øvrigt ikke skarpt de-
fineret og det er derfor en politisk prioritering, 
der er afgørende for de konkrete indsatser, sik-
ringsniveauer mv. 

HVEM GØR HVAD? 

Den enkelte grundejer har som 
udgangspunkt selv ansvaret for at sikre 
sin ejendom mod oversvømmelser fra 
regnvand. 

Det er kommunens ansvar at foretage 
den overordnede planlægning for 
kommunen, både mht. klimatilpasning, 
lokal- og kommuneplanlægning og 
håndtering af regn- og spildevand. Det 
er også kommunen, der har ansvaret for 
det lokale beredskab , der træder til i 
akutte situationer.

Forsyningsselskabet Novafos drifter de 
lokale regn- og spildevandssystemer og 
har pligt til at overholde kommunens 
serviceniveau for hvornår der må være 
vand på terræn. 

Staten vedtager den lovgivning der bl.a. 
ligger til grund for, at kommunen kan 
gennemføre klimatilpasningsprojekter. 
Staten udgiver også data og 
modelberegninger, der kan anvendes 
i den kommunale planlægning. Det er 
ligeledes staten, der sikrer varsling af 
skybrud.

4.4 KOBLINGER TIL ANDRE 
PLANER

De overordnede rammer for klimatilpasning 
er givet i Vision 2031 og Natur-, Miljø- og 
Klimapolitik 2030. De har været afsættet for ud-
formningen af den strategiske retning for denne 
plan. Klimatilpasning er tæt koblet til kommu-
nens øvrige arbejde med vandhåndtering, are-
alforvaltning, byudvikling, natur og kommunale 
ejendomme. Koblingerne ses i form af sammen-
hænge og snitflader til en række andre planer og 
andet arbejde. Koblingerne er væsentlige, fordi 
der både er stort behov for og meget potentiale 
i at arbejde med samspil mellem indsatserne, 
der sættes i gang på baggrund heraf.
Klimatilpasningsplan 2022 er desuden koblet 
til Klimaplan 2020 og kommunens indsats i 
DK2020.
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KLIMATILPASNINGSPLAN 2022

KOMMUNEPLAN 2021

PLANSTRATEGI 2019

NATUR-, MILJØ, OG 
KLIMAPOLITIK 2030 KLIMAPLAN 2020

SPILDEVANDSPLAN 2013

OMRÅDEPLAN OG DELOMRÅDE-
PLANER FOR AFLØBSSYSTEMET

HANDLEPLAN FOR 
KLIMATILPASNING 2017

TRAFIK- OG 
MOBILITETSPLAN 2021

BEREDSKABS-
PLANER

GRUNDVANDS-
STRATEGIBIODIVERSITETS-

STRATEGI 2017

NY KOMMUNEPLAN 

NY PLANSTRATEGI
REVIDERET
KLIMAPLAN

NY SPILDEVANDSPLAN

BIODIVERSITETS-
PLAN

+ PLANER DER 
REVIDERES 

EJENDOMS-
PORTEFØLJESTRATEGI

Figur 11 viser koblingerne mellem eksisterende planer og 
politikker og klimatilpasningsplanen, samt de kommende 
planer som klimatilpasningsplanen vil have indflydelse på.
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Novafos’ områdeplan og 
delområdeplaner
Områdeplanen er fra 2021 og omfatter over-
ordnet en geografisk prioritering af miljø- og 
klimatilpasning af fremtidens afløbssystemer 
i Allerød. Fagudvalget i Allerød Kommune traf 
beslutning om prioriteringen af delområder den 
8. december 2020 og blev orienteret om planen 
i sin helhed den 4. maj 2021.

De første to delområdeplaner er under udarbej-
delse af Novafos. Formålet med delområdepla-
nerne er at vælge den fremtidige afløbsstrategi 
i de forskellige geografiske områder af Allerød 
Kommune og hvordan afløbssystemet skal til-
passes til et fremtidigt klima og leve op til de 
stillede miljøkrav.

Det er Novafos, som beslutter om delområde-
planerne 3-9 skal igangsættes og hvornår. De 
indsatser, der fremkommer ved delområdepla-
nerne, skal indarbejdes i kommunens spilde-
vandsplan, før de kan igangsættes.

Områdeplanen og delområdeplanerne arbejder 
for klimasikring op til forsyningens serviceni-
veau, hvilket som udgangspunkt ikke indebærer 
sikring mod skybrud. Der vil dog som følge af 
delområdeplanlægningen blive gennemført en 
række projekter, der bidrager til at løse udfor-
dringerne som adresseret i nærværende plan.

Spildevandsplan
Spildevandsplanen udgør grundlaget for kom-
munens administration af spildevandsområdet, 
og fastlægger således rammerne for håndtering 
og bortskaffelse af regn- og spildevand i kom-
munen.
Den gældende spildevandsplan fra 2013 er 
under revision. En opdateret spildevandsplan 
forventes endeligt vedtaget primo 2024, med en 
forudgående proces med politisk rammesætning 
og temadrøftelser.

Spildevandsplanen understøtter kommune-
planen og den kommunale vandhandleplan og 
skal sikre, at der fortsat arbejdes med en lang-
sigtet og bæredygtig strategi for håndtering af 
regn- og spildevand i kommunen. Den beskriver 
rettigheder og pligter for myndighed og spilde-
vandsforsyning med hensyn til håndtering af 
spildevand. 

Helt konkret kan kommunen bl.a. fastlægge 
afløbskoefficienter for grundejerne og service-
niveauet for forsyningsselskabet Novafos’ hånd-
tering af regnvand. Serviceniveauet er en mål-
sætning om hvor ofte det accepteres, at der står 
spildevand på terræn, altså hvor ofte et regnvejr 
medfører oversvømmelser fordi der ikke er 
plads i kloaknettet. Serviceniveauet er således 
et dimensioneringsgrundlag i forbindelse med 
dimensionering af nye eller renoverede dele af 
kloaksystemet. 
Grundlaget for det nuværende serviceniveau 
har ændret sig, da lovgivningen på området er 
revideret, bl.a. i forhold til finansiering og bereg-
ningsmetoder.

Serviceniveau og revideret lovgivning
De ændrede regler betyder, at for at forsyningsselskabet skal finansiere et for-
højet serviceniveau skal det dokumenteres (beregnes) at det er samfundsøko-
nomisk hensigtsmæssigt (dvs. at skadesomkostningerne ved et lavere serviceni-
veau overstiger udgifterne til at forhøje serviceniveauet). 
Det er muligt at have et højere serviceniveau end det samfundsøkonomisk hen-
sigtsmæssige, hvis kommunen eller private betaler.
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Handleplan for klimatilpasning 
2017
Den nuværende Handleplan for klimatilpasning 
fra 2017 er et væsentligt udgangspunkt for den-
ne klimatilpasningsplan. Den rummer baggrun-
den for udpegningen af indsatsområderne og 
også en mere udførlig beskrivelse. Handleplanen 
fra 2017 afløses af denne plan, men vil indgå 
som baggrundsmateriale i det videre arbejde 
med at konkretisere en opdateret risikovurde-
ring og håndtere udfordringerne i indsats- og 
risikoområder.  

Kommuneplan 2021, planstrategi 
og lokalplaner
Kommuneplanen indeholder retningslinjer for 
klimatilpasning, der relaterer sig til en konkret 
udpegning af potentielt oversvømmelsestru-
ede områder. I disse områder skal der ske en 
nærmere undersøgelse af oversvømmelsesrisici 
ved lokalplanlægning, ændret arealanvendelse 
og terrænregulering. Såfremt der er behov for 
afværgeforanstaltninger, skal det godkendes af 
kommunen. 

I forhold til håndtering af regnvandet fremhæ-
ver kommuneplanens retningslinjer desuden 
at ”udledning og håndtering af overfladevand 
i forbindelse med kraftig nedbør skal ske til 
robuste områder, hvor vandet ikke risikerer at 
påvirke værdifulde naturområder, overfladevand 
eller grundvand negativt eller skabe erosion” 
(Retningslinje 6.6.4), ”der skal så vidt muligt ske 
lokal håndtering af regnvand på veje og pladser 
under skybrud” (Retningslinje 6.6.6) og ”regn-
vand skal, hvor det er muligt, indgå som rekrea-
tivt element i byens rum samt øge naturindhol-
det i byområderne”(Retningslinje 6.6.7). 

Denne seneste revision af kommuneplanen er 
vedtaget i december 2021 og der ses ikke et 
behov for at revidere disse som følge af denne 
plan, men at det er væsentligt, at retningslin-
jerne indarbejdes i kommunens praksis for udar-
bejdelse af lokalplaner. 

Der er en ny planstrategi under udarbejdelse. 
Planstrategien er byrådets redskab til at udstikke 
den strategiske retning for kommunens udvikling 
og fysiske planlægning. Klimatilpasning og sær-
ligt lokal afledning og håndtering af regnvand 
på terræn er relevant at drøfte i sammenhæng 
med andre interesser i by- og arealudviklingen. 
Klimatilpasning ses således også i den seneste 
planstrategi fra 2019, hvor der er sat fokus på, at 
arbejde for en større sikring mod skybrud i frem-
tiden og at håndtering af regnvand giver
merværdi ved at bidrage med nye grønne/blå 
løsninger. 
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Andre planer
Klimatilpasningsplanen har snitflader og sam-
menhænge med mange andre af kommunens 
planer, f.eks. konkrete indsatser for LAR i byrum-
met i Trafik- og mobilitetshandlingsplan 2021-24, 
Strategi for biologisk mangfoldighed med en 
kommende biodiversitetsplan, ejendomsporte-
føljestrategi mv. 
Sammenhængene er beskrevet i figur 11 på side 
27.

4.5 MONITORERING OG REVISION

Der kommer løbende nye og mere detaljerede 
data om klimaforandringer og deres forventede 
konsekvenser. Det vil derfor være relevant, at 
kommunen følger udviklingen og holder sig ori-
enteret via statslige myndigheder og faglige fora 
og netværk. Det kan give input til mere detalje-
rede kortlægninger, nye screeninger eller analy-
ser, som dog ikke fastlægges på forhånd gennem 
denne plan. Der fastlægges ikke en konkret mo-
nitorering på et overordnet plan for nuværende. 

I forhold til klimatilpasningsplanens indhold og 
konkrete handlinger vil der hvert andet år blive 
gjort status. Handlingsplanen ses således at 
være dynamisk og der kan komme nye elemen-
ter til eller afsluttede projekter og indsatser kan 
udgå.
Planen skal revideres mindst hvert 5. år, men 
forventes revideret i hver byrådsperiode og såle-
des første gang i 2026-27. 

4.6 MILJØVURDERING

Klimatilpasningsplan 2022 er omfattet af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (LBK nr. 1976 af 27. oktober 
2021). Allerød Kommune har i forbindelse med 
udarbejdelsen af planen foretaget en screening 
af planens forventede miljøkonsekvenser. 
På baggrund af screeningen er det 
kommunens vurdering, at gennemførelsen 
af Klimatilpasningsplan 2022 ikke vil have en 
væsentlig indvirkning på miljøet, og at der 
derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Grundvandsstrategi og paradigme 
for nedsivning
Klimatilpasningsplanen har bl.a. til hensigt at 
vurdere og forholde sig til, hvor vand på terræn 
kan være problematisk. Grundvandsstrategien 
har til formål via en række retningslinjer, at 
sikre grundvandet mod forurening. Paradigme 
for nedsivning af regnvand, har til formål at 
sikre dannelse af nyt grundvand ved infiltration 
af overfladevand til de dybereliggende grund-
vandsmagasiner. Nedsivning af overfladevand til 
grundvand må dog ikke være på bekostning af 
kvaliteten af grundvandet. Paradigmet anvendes 
til vurdering af, hvornår der skal ske rensning af 
vandet forud for nedsivning og hvornår vandet 
ikke må nedsives, men derimod skal afledes til 
kloak. 

Beredskabsplanlægningen
I den generelle beredskabsplan for Allerød 
Kommune (Niveau I) af november 2021 fremgår, 
at naturhændelser i form af voldsomme over-
svømmelser som følge af skybrud, snestorm, 
orkan mv. er en konkret national risiko, som 
planen skal tage højde for. Skybrud og over-
svømmelse er dog ikke nævnt yderligere i den 
generelle plan fra 2021 og det vil være hensigts-
mæssigt at styrke dialogen og beredskabsarbej-
det ift. klimatilpasning, frem mod en revision af 
beredskabsplanen. Her kan der også inddrages 
risikoen for brand i tørkeperioder.
For nuværende arbejdes der ikke videre med 
beredskab i forhold til øvrige klimafaktorer ift. 
hedebølge mv. 
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politikker eller planer, herunder myndighedsar-
bejdet. Et af de væsentlige områder, ud over de 
konkrete planer for vandhåndtering, er myndig-
hedsarbejdet med kommuneplanens retningslin-
jer for klimatilpasning og lokalplanudarbejdelse 
sammen med bygherrer, hvor der arbejdes med 
udmøntning af retningslinjerne, som beskrevet 
under ’Koblinger’.

Dertil kommer samarbejdet med Novafos, som 
er defineret ud fra serviceniveauet. Rammen for 
serviceniveauet fastsættes i Spildevandsplanen. 
De konkrete indsatser og projekter fastlægges 
via den årlige investeringsaftale. 

I 2021 vedtog byrådet at afsætte en klima-
pulje og midler til at udmønte Natur-, Miljø- og 
Klimapolitikken. Disse midler kan også anven-
des til arbejde med relation til klimatilpasning, 
såfremt det prioriteres. Endeligt kan der søges 
eksterne midler, bl.a. via fondsansøgninger, som 
kan bidrage til realisering af konkrete projekter 
og anlæg.  

Nedenstående handlingsplan-oversigt er også 
forsynet med oplysningen om hvorvidt indsat-
serne er igangværende / under udarbejdelse 
eller om de igangsættes som følge af denne plan 
og beslutningen om at godkende denne. 

Handlingsplanen rummer handlinger som bør 
prioriteres i denne planperiode (2022-2026) frem 
mod en forventet revision af planen i 2026-27.
Handlingerne er især fokuseret på overordnede 
indsatser for planlægning og udvikling af klima-
tilpasning herunder vidensgrundlaget om klima-
forandringerne og deres potentielle konsekven-
ser. Desuden er der lavet en opsamling på de 
geografiske områder, hvor der ifølge Handleplan 
2017 og screeningen udført i 2022 kan være 
yderligere behov for løsningstiltag for håndte-
ring af risiko.

De konkrete projekter, forslag til anlæg eller 
lignende udformes efterfølgende, som følge 
af konklusioner på disse overordnede analyser 
mv. Derfor fremgår der ikke konkrete anlæg af 
oversigten, og der træffes således også særskilte 
beslutninger om realisering, økonomi mv. 

Handlingerne er listet op herunder, inden for 
overordnede kategorier og beskrevet med virke-
midler, projektstatus og tidshorisont. 

Virkemidlerne beskrevet i tabellen ses som kom-
munens mulighed for og ressourcer til at arbejde 
med og finansiere de enkelte indsatser. Det er 
således interne ressourcer til analyse og plan-
lægning som bl.a. indeholder kommunens ar-
bejde med analyser, udmøntning af overordnede 

HANDLINGSPLAN5
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Handling Virkemidler Projektstatus Tidshorisont
AK arbejder videre med de udpegede 
indsatsområder og en konkretisering af 
risikoområder som beskrevet i planen med 
henblik på bl.a. at udforme konkrete indsat-
ser som konkrete anlæg, udformning af nye 
projekter, koblinger til delområdeplaner 
mv.

Der anvendes interne res-
sourcer til analyse og plan-
lægning. 
(Realisering af konkrete 
anlæg finansieres særskilt.)

Igangsættes som 
følge af denne plan

2023 - 2024 

Tiltag i udpegede risikoområder, som ligger 
i kloakerede områder besluttes og planlæg-
ges i samarbejde med Novafos. 

Prioritering i delområde-
planer og investeringsaf-
tale fastlægger projekter 
og rækkefølge. 

Igangværende/
under udarbej-
delse

Sager om 1. og 2. 
delområdeplan  er 
ikke forelagt poli-
tisk endnu

2021-22 
udarbejdes 1. og 2. 
delområdeplan

2025 - frem 
forventes udfø-
relse og konkrete 
anlæg i 1. og 2. 
delområde

Sideløbende med arbejdet med delområde-
planer vil AK undersøge konkrete skybruds-
sikringsbehov eller mulighed for mervær-
dioptimering ved klimatilpasning af vandaf-
ledningssystemet, herunder kloakkerne.

Virkemidler besluttes 
særskilt i forbindelse med 
delområde-planerne. 

Igangsættes som 
følge af denne plan

2022-

AK arbejder videre med de ekstreme regn-
hændelser og udarbejder en plan for sky-
brud, hvor der f.eks. kan arbejdes med kon-
krete skybrudsveje eller udpeges arealer til 
opmagasinering af nedbør fra skybrud.

Der anvendes ressour-
cer fra Klimapuljen til 
analyse og planlægning. 
(Realisering af konkrete 
anlæg finansieres særskilt.)

Igangsættes som 
følge af denne plan

2024 – 2026

AK udarbejder en revideret spildevands-
plan, med fokus på serviceniveau, nedbrin-
gelse af overløb og opgradering af kloaknet-
tet.

Der anvendes interne res-
sourcer til analyse og plan-
lægning

Igangværende/un-
der udarbejdelse

2022 - 2024

Klimatilpasning ses fortsat at være relevant 
og også interessant i en overordnet politisk 
og strategisk sammenhæng. Emnerne for 
den kommende planstrategi er endnu ikke 
fastlagt.
I forhold til den konkrete fysiske planlæg-
ning er regnvandshåndtering og klimatilpas-
ning fortsat et fokusområde i udarbejdelse 
af lokalplaner, med baggrund i retningslin-
jerne i Kommuneplan 2021.

Der anvendes interne res-
sourcer til analyse og plan-
lægning

Planstrategi igang-
sættes i efteråret 
2022
Regnvands-
håndtering ind-
tænkes i alle 
igangværende 
lokalplaner

2022-2023

REGNVANDSHÅNDTERING
Skybrud, ekstreme regnhændelser og både inden for og uden for de kloakerede områder

2022



Handling Virkemidler Projektstatus Tidshorisont
AK og Novafos samarbejder om af få et for-
bedret datagrundlag for oversvømmelses-
faren fra vandløb. Novafos kan visse steder 
have behov for at måle på overløb. AK kan 
have behov for at måle vandstanden kon-
kret i offentlige vandløb for at sikre vandaf-
ledningen.

Virkemidler aftales konkret 
med Novafos

Igangsættes kon-
kret efter behov

2023 -

AK undersøger om der på sigt er en ud-
tørringsrisiko i vandløbene og tilhørende 
naturområder ift. ændringer i nedbørsmøn-
steret. Det kan f.eks. have indflydelse på 
fremtidige indvindingstilladelser. 

Der anvendes interne res-
sourcer til analyse og plan-
lægning

Igangsættes som 
følge af denne plan

2026 
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VANDLØB

Handling Virkemidler Projektstatus Tidshorisont
AK vil arbejde videre med at integrere hen-
synet til klimaforandringer i øvrigt, vigtigst 
er hedebølge. Det kan både være i den 
fysiske planlægning og i konkrete anlægs-
projekter, at der tages hensyn til behov for 
skygge og grønne områder der kan sænke 
temperaturen. 

Der anvendes interne res-
sourcer til analyse og plan-
lægning. 
(Realisering af konkrete 
anlæg finansieres særskilt.)

Igangsættes som 
følge af denne plan

2023-

AK vil løbende holde sig opdateret på ny 
viden om tørke, hedebølge og vind som 
reelle risici i Danmark og Allerød, både in-
den for byplanlægning, landbrug og natur 
og udforme konkrete handlinger, hvis det 
vurderes nødvendigt.

Der anvendes interne res-
sourcer til analyse og plan-
lægning.
(Realisering af konkrete 
anlæg finansieres særskilt.)

Igangsættes som 
følge af denne plan

2023-

ØVRIGE KLIMAFAKTORER – TØRKE, HEDEBØLGE, VIND

Handling Virkemidler Projektstatus Tidshorisont
AK har vurderet, at der ikke er behov for 
konkrete overordnede klimatilpasnings-
indsatser, men at området overvåges med 
henblik på at opnå bedre data og konkrete 
udfordringer løses løbende. 

Der anvendes interne res-
sourcer til overvågning.

Igangværende / 
under udarbej-
delse

Løbende og se-
nest ved revision 
denne plan.

GRUNDVAND
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Handling Virkemidler Projektstatus Tidshorisont
Borgere og virksomheder i oversvømmel-
sestruede områder er i udgangspunktet 
selv ansvarlige for at sikre egen ejendom. 
AK og Novafos vil samarbejde om oplys-
ningskampagner og relevant materiale 
til borgere, og virksomheder for at gøre 
borgerne bekendt med faren for oversvøm-
melse og deres handlemuligheder – både i 
de kloakerede områder og i det åbne land. 

Der anvendes ressourcer 
fra Klimapuljen til udar-
bejdelse af informations-
kampagne mv.   

Igangsættes som 
følge af denne plan

2025-

AK samarbejder med Novafos og nabokom-
muner i vandoplandene om konkrete analy-
ser og mulige projekter for at klimasikre og 
højne natur- og vandkvaliteten – specifikt 
f.eks. i robusthedsanalyser af vandløb.

Der anvendes ressourcer 
fra Klimapuljen til udarbej-
delse af analyse og plan-
lægning.

Igangværende / 
under udarbej-
delse

2025-

OPLYSNING OG SAMARBEJDE

Handling Virkemidler Projektstatus Tidshorisont
AK udarbejder en ny ejendomsportefølje-
strategi og arbejdet åbner mulighed for en 
gennemgang af de kommunale bygninger 
i forhold til parametre som hedebølge og 
afledning af regnvand, med henblik på kli-
masikring af bygninger og arealer.

Der anvendes interne res-
sourcer til analyse og plan-
lægning.  
(Realisering af konkrete 
anlæg finansieres særskilt.)

Uafhængigt af 
denne plan

2023

KOMMUNALE BYGNINGER OG AREALER

Handling Virkemidler Projektstatus Tidshorisont
AK undersøger i samarbejde med 
Nordsjællands Brandvæsen om der er be-
hov for yderligere indsatser eller andet i 
relation til beredskab, f.eks. relateret til 
skybrudshændelser eller risiko for brand 
ved tørke-perioder.

Dette ses at indgå, når der udarbejdes en ny 
beredskabsplan

Der anvendes interne res-
sourcer til analyse og plan-
lægning

Igangsættes som 
følge af denne plan

Indeværende 
byrådsperiode 
– forventet 
2025

BEREDSKAB
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Område Handling Virkemidler Tidshorisont
Allerød Bymidte, 
Lillerød og 
Skovvang Bydel

• Indsatser i handleplan 2017 er igangværende i for-
bindelse med Kulturtorvet og delområdeplanen.

• Udarbejdelse af delområdeplan med Novafos og 
implementering af anbefalingerne (1. prioritet)

• Dialog med Naturstyrelsen om muligheder for af-
kobling af regnvand fra byen til statsskovene 

• Undersøge viadukten mellem Amtsvej og Banevang i 
forbindelse med eventuel Skybrudsplan

• Nærmere undersøgelser af risiko ved Borupgård og 
Uglevang

• Nærmere undersøgelser af behov for klimasikring af 
Lillevang Skole afd. Skovvang

Der anvendes 
generelt set in-
terne ressourcer 
til analyse og 
planlægning.
(Realisering af 
konkrete anlæg 
finansieres sær-
skilt.)

Følger priorite-
ring i Handleplan 
2017 og sam-
menhæng med 
øvrige projekter 

Engholm og 
Ravnsholt bydel

• Tillæg nr. X til Spildevandsplan 2013
• Indsatser i Handleplan 2017 er i gang
• Udarbejdelse af delområdeplan sammen med 

Novafos (7. og 9. prioritet)

Vassingerød • Der arbejdes videre arbejde med robusthedsanalyse 
for Vassingerødløbet, herunder afsøgning af mulige 
buffer-vådområder

• Der udarbejdes delområdeplan med Novafos (2. 
prioritet pga. Vassingerødløbet)

• Indsatser i handleplan 2017 er delvist udført og 
håndteres i øvrigt gennem arbejdet med delområ-
deplan.

• Tæt samarbejde og dialog med virksomheder om 
afledning af regnvand

Lynge-Uggeløse og 
Kedelsø-Langesø 
Ådal

• Delområdeplan med Novafos (3. og 4. prioritet, bl.a. 
pga. fællessystemet)

• Opmærksomhed på byområdet fremadrettet, trods 
klimatilpasningsprojekter

• Indsatser i handleplan 2017 er for så vidt gennem-
ført, når synergiprojektet afsluttes.

Blovstrød • Nærmere undersøgelser af behov for klimasikring af 
området ved Blovstrød Skole

• Nærmere undersøgelser af erhvervsområderne ved 
Niras og NEFF, ift. dialog og afklaring af reel risiko

• Fokus på regnvandshåndtering ved byudviklingsom-
råderne syd for byen

• Udarbejdelse af delområdeplan med Novafos (5. 
prioritet)

Det åbne land og 
sommerhusområ-
der

• Videre proces med Naturstyrelsen om realisering af 
tilbageholdelse af regnvand i Tokkekøb Hegn/Store 
Dyrehave

• Indsatser i handleplan 2017 ses at være igangvæ-
rende.

• Fortsat dialog med ejer af Mosevang, med forsvaret 
om deres arealer, med ejere af private vandløb ved 
området Kirkelte og andre i potentiel risiko.

OPSAMLING PÅ GEOGRAFISKE INDSATSER 
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