
C2C Grenåens opland nyhedsbrev 1. halvår 2019 
 

Kære Følgegruppe og Styregruppe i C2C projekt Grenåens opland, dette er først nyhedsbrev af 

sin slags, så lige en kort indflyvning.  

Styregruppen besluttede på deres møde i juni 2019 at vi i projektet vil prøve nyhedsbreve om 

projektet og emner der berører.  

 

Dette første nyhedsbrev for en lidt lang sag, da jeg som projektleder så lige samler op på den 

forudgående projekttid siden projektstart i januar 2017. Vi forventer at kunne udarbejde et 

nyhedsbrev hvert kvartalsafslutning, så det næste kan i forvente i slutningen af september 

eller start oktober i år.  

 

Fagligt i projektet 

Konkret i projektet var der en relativ lang indflyvning til projektet. Men så kom der også gang i 

produktionen.  

- Grundvandsovervågning er systemsat og kvalificere modellens opbygning 

- Vandløbsstationer med vandføring   

- Nordkanalen, Sydkanalen og Grenåen er genopmålt med fokus på spærringer 

- Skabt samarbejde med statens geologiske undersøgelser og dataindsamling 

- GEUS er under kontrakt som bygherrerådgiver på den hydrologiske model for Grenåens 

opland 

- Eva Sebrok er ansat pr. 1. maj 2019 som modellør til udarbejdelse af den hydrologiske 

model for Grenåens Opland – hvor der holdes skypemøder hver 2. uge om fremdrift. 

- Modellen opdeles i tre faser: 1. fase er en hydrologisk model, 2. fase er en hydraulisk 

model, 3. fase er en saltvandsmodel 

- Rent teknisk er det nødvendigt at dele modelarbejdet op i tre modeller, med snitflader. 

I modelarbejdet er der stort fokus på at minimere fejlkilder og være opmærksom på 

hvad modellen viser og hvad den ikke viser. 

- Vi har senest ved årsskiftet haft en faseovergang i EU projektet, hvilket betyder vi er 

gået fra fase 1 (de første 2 år) til fase 2 (de næste to år). Denne faseovergang 

medfører en del afrapportering til EU både fagligt og økonomisk, hvilket er bestået til 

fulde, hvorfor projektet nu kan fortsætte planmæssigt.  

- Desværre er det ikke teknisk muligt for netop dette projekt, da den er indrapporteret 

som delprojekt i det samlede C2C projekt for hele Region Midt, den samlede 

indrapporteret EU rapport er 15 cm høj, når der er printet på begge sider – en ordentlig 

moppedreng! 

 

Møder 

Klimatur for politikere i Syddjurs og Norddjurs Kommune 2018 

Her var vi en tur gennem Grenåens opland fra vest til øst, så vi fulgte vandets bevægelse 

gennem oplandet ud til havet. Her blev både set på pumpelag og by. Smagt på salt grundvand 

ved Kirial og set på vandets udløb i Kattegat. Dette var for at sikre en fælles forståelse for 

samarbejder på tværs er vigtige for at kunne lykkes med at håndtere fremtiden 

vandudfordringer, som allerede ses forskellige steder i oplandet.   

 



Følgegruppemøde 2018:  

Følgegruppemødet var det første med alle interessenter og flere er velkomne om nogle er 

misset. Projektet præsenteret og drøftet. Der indkaldes til det næste følgegruppemøde i 

september i 2019. datoen forventes at være 26. september 2019, hvor vi vil begynde at drøfte 

modellen so far. 

 

GEUS på modelforståelsestur 2019: 

Delegationen fra GEUS var sammen med arbejdsgruppen på tur gennem oplandet, som skal 

modelleres, sådan at der kunne skabes en rummelig forståelse og tingene kunne komme ind 

under huden, da der er meget viden der skal flyttes fra detaljerne i oplandet ind i en 

computermodel. Og det skal vi lige have gjort rigtigt – så det er nok ikke sidste gang vi tager 

turen ud i oplandet. På turen deltog også Steen og Carlos fra Århus Universitet, som påtænker 
at kombinere dataindsamlingen med forskning og studenteropgaver. 

 

 

Rapporter hver et kig 

Der udgives løbende rapporter fra forskellige institutioner der kan være til inspiration, her blot 
lidt links om dem som faldt mig ind i skrivende stund.  

Real Dania har udgivet en rapport: Byernes udfordringer med havvandsstigning og stormflod. 

Denne rapport angiver kystbyers sårbarhed for oversvømmelser af stormflod og fremtidig 

havvandsstigning sammenholdt med deres værdier der går tabt. Her topper København listen, 

men Grenå ligger nr. 2 på listen. Læs rapporten her, hvor den også kan downloades: 



https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/byernes-udfordringer-med-
havvandsstigning-og-stormflod 

 

Randers Kommune har arbejdet længe på at klimatilpasse deres midtby gennem projektet: 

Byen til vandet. Gennem dette arbejder har der været en konkurrence, hvor ideer og løsninger 

er blevet udbudt – det skal siges at det er byen som er i fokus. Og løsningerne kan ikke 

direkte kopieres, da der er tale om en fjord og vandløb, men der er klart inspiration at hente. 

Det har resulteret i tre tilbud, som ligger åben for offentligheden, og hvor inspiration til nye 

løsningsmodeller kan ses. Læs budene på klimasikring af en by i udvikling midt mellem å og 

fjord her, obs de kan downloades om man har lyst: https://www.randers.dk/nyheder/tre-

forslag-til-at-faa-byen-til-vandet-bliver-nu-sat-til-debat/ 

OBS forslagene bliver formentlig fjernet fra hjemmesiden efter endt høring. 

 

Kommunikation og vidensdeling 

Gennem C2C har vi opbygget samarbejde med andre partnerprojekter i C2C.  

- Her kan det nævnes Lemvig forsyning og deres klimatorium, som er et byggeri, hvorfra 

der skal formidles kystnære løsninger på klimatilpasning mod havet. Her opbygger vi 

samarbejde med formidling af Grenåens opland projektet og de løsningsmodeller vi 

arbejder med her i projektet.  

- Klimatoriet er et unikt udstillingsvindue, da en kopi af selve byggeriet er kopieret til 

New Zealand, som bygger en tro kopi indenfor et par år. Samtidig har de også 

eksporteret ideen med opbygning af en vandvand, som er opført i Hedensted Kommune 

af Via University. Hvor vejen suger regnvand, og samtidig opvarmer jordvarmerør, der 

opvarmer den lokale børnehave. Det er 500 meter vej der er etableret som en 

forsøgsprojekt i C2C. 

- Vi har opbygget samarbejde med Hedensted Kommune, som er i gang med et større 

kystbeskyttelsesprojekt jf. kystbeskyttelsesloven. Her bygges diger og etableres digelag 

af sommerhusejere.  

https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/byernes-udfordringer-med-havvandsstigning-og-stormflod
https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/byernes-udfordringer-med-havvandsstigning-og-stormflod
https://www.randers.dk/nyheder/tre-forslag-til-at-faa-byen-til-vandet-bliver-nu-sat-til-debat/
https://www.randers.dk/nyheder/tre-forslag-til-at-faa-byen-til-vandet-bliver-nu-sat-til-debat/


- I Grenåens opland projektet havde vi besøg af en fransk delegation fra Bretagne, der 

har påbegyndt en ansøgning til EU, hvor de ligesom i dette projekt vil klimatilpasse et 
større oplandsområde i samarbejder på tværs.  

 

Faglige ture og sparring 

ECCA 2017 

Projekt Grenåens opland var præsenteret på ECCA 2017 (Europæisk climate change adaption 
conference). Fra konferencen tog projektet viden med hjem.  

- Muligheden for modellering ved hjælp af hollandske teknikker 3Di, denne har været 

undersøgt som mulighed for projektet, men er fravalgt da den er for svag på 

grundvand. Men redskabet tages med videre som mulighed i fremtidige projekter 

- På konferencen blev der fremlagt en cost benefit analyse (CBA) af den gamle del af 

Bergen midtby. Hvilket vidste betydningen af fokus på værdisætning af værdier i en 

CBA, da værdigsætningen udgjorde en mere afgørende betydningen end præcist hvilket 

scenarie for oversvømmelse som blev valgt. Og selvfølgelig skal vi i en CBA helst 

ramme så rigtigt som muligt, men det er samtidig også væsentligt at have fokus på 

fejlkilder og deres betydning.  

- I Schweitz er der gennemført projekter med klimatilpasning for oversvømmelser, hvor 

flytning af hele byer har været løsningen, da beskyttelse af alle værdier ikke står mål 
med omkostningen ved beskyttelsen. 

Studietur til Holland 2018 

- Ret udenfor Amsterdams lufthavn (som for øvrigt ligger flere meter under havets 

overflade), her så vi et nyetableret erhvervsområde Hoofddorp, hvor store 

virksomhedsbygninger var bygget bæredygtigt med fokus på vandhåndtering, 

vandbesparelse og materialevalg med fokus på cirkulær økonomi (også når det engang 
skal rives ned igen).  



  

- Yderligere drøftelse med 3Di og vurdering af deres grundvandsmodul 

- Oplæring af samarbejdsformen: Multiple gain approach (den danske version er 

multifunktionel landskabsplanlægning). Her sås et konkret projekt i Nijmegen, som 

floden oversvømmede boligområder, men der blev gennem processen og projektet 

skabet plads til floden gennem et sideløb og flytninger skabte stigning i husværdier i 

området, og folks modstand blev vendt til samarbejde. Folks boliger blev erstatte med 

nye moderne boliger med udsigter til vandet og samtidig oversvømmelsessikret for hele 
området.  

 

 
- Ved Katwijk sås et alternativt bud på et dige. Her var klitter langs kysten bygget op 

som klitter, men med en konstruktion inden i og under – det var en p-kælder. Det var 



nødvendigt med et nyt dige, der kunne modstå havets kræfter, og med det blev ideen 

skapt som p-kælder, da sommeren skabte trafikkaos med parkerede biler. Naturligvis 

er der en risiko for oversvømmelse i kælderen ved højvande, hvorfor den bør tømmes 

og aflukkes for mennesker. Dette er primært i vinterhalvåret.  

 

  

 

 
- Sandpumpen ved Haag er etableret i havet, hvor den pumper sand ind mod kysten for 

at svare for den erosion som sker. Dette er en installation som ikke kan ses med det 

blotte øje, men det kræver lidt vedligehold og overvågning, da sandpumpningen skaber 

områder med kviksandslignende tilstande, hvor folk ikke skal nyde stranden.  

 

ECCA 2019 

Her var C2C projekterne igen repræsenteret gennem to indlæg og 1 postersession. 

- Skotland har lavet en gennemgribende rapport og analyse af deres kysters udfordringer 

ift. klimaforandringerne, hvor der er værdier på spil og hvordan disse kan beskyttes om 

muligt.  

- Indlæg om Nature based solutions, løsninger der skabes med natur som løsningsmodel. 

Hvordan den naturlige løsningen kan være en bedre businesscase, at nogle robuste 

naturlige løsninger skaber merværdi med også samtidig mindsker pleje og drift 

behovet.  

- Indlæg om brugen og forståelse af klimaforandringer og tilpasning, hvor undersøgelser 

vidste en kløft mellem forskningens resultater og deres formidling til beslutningstagere. 

Hvordan udsikkerheder og manglende forståelse af klimaforandringerne og fremtidens 

vandproblemer skaber forsinkelse i at der udarbejdes gode rammer for at håndtere 

vandproblemerne ude samfundene. Undersøgelsen havde adspurgt beslutningstagere 

(politikere mest) om deres begrænsning og forsigtighed i at anvende forskningens 

resultater og erfaringer i deres arbejde med at træffe beslutninger om rammer for 

fremtiden. 



 
 

 
Studietur til England 2019 

- England arbejder aktivt med deres klimaberedskab, hvor de har udbredt anvendelse af 

varslingssystemer af borgerne, samt klimaberedskaber og krisestab. Deres beredskab 

er testet og gennemprøvet, hvor de kører øvelser jævnligt. Beredskabet og aktive 

beskyttelser har en høj prioritet i England, hvor vi i Danmark arbejder mere med at 

skabe passive beskyttelser, sådan beredskabet kun er akutte og begrænsede indsatser.  

- Langs deres kyst nord for Manchester mod Blackpool er der sket store investeringer i 

diger og bygværker til beskyttelser mod oversvømmelser ved stormfloder. Her er 

bygget lange beton diger af forskellig karakter.  



-   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- I Cumbria oplandet arbejder man gennem multifunktionelle samarbejder på at sikre 

vandforsyningen i både kvalitet og kvantitet. Her opbevares store dele af drikkevandet 

til Manchester og omegn, som består af overfladevand for en stor del. Hvilket betyder 

byboerne i Manchester gerne vil have rigeligt i magasin-søerne i oplandet, mens 

befolkningen i oplandet oplever problemerne med alt for meget vand i perioder og for 

lidt i andre – tørke er blevet et emne i fokus efter sidste sommer.  

- Sidst men ikke mindst kom der selvsyn på de enorme sluser der beskytter London. Det 

er et komplekst slusesystem med 8 sluser pt, hvor de er i gang med at planlægge for 

den næste sluse, som forventes at skulle bygges i 2075 for at modvirke 

klimaforandringerne på det tidspunkt. Sluserne er suppleret af et væld af diger og 

mure, samt højvandslukker.  



 

 

 

 

 


