
C2C Grenåens 
opland 

- et samarbejde 
mellem Syddjurs 

og Norddjurs   
Kommune 

Coast to coast projektet skal søge at fast-

lægge og vurdere mulighederne for klima-

tilpasning af hele Grenåens opland. Kom-

munerne søger i fællesskab at finde fælles 

løsninger for at håndtere vandet i hele 

Grenåens opland. 

Projektet i detaljer 

 

Projektet er et EU projekt, som modtager 
medfinanciering fra EU. Derfor er der også 
fastlagte rammer for projektet.  

 Projektet forløber i 6 år; 2017-2022, og 
delt i 3 faser af to år hver.  

 Projektet formål er at belyse muligheder-
ne for klimatilpasningsløsninger for områ-
det, samt lave en socioøkonomisk vurde-
ring af de mulige løsningsforslag. 

 Projektets outcome er at have et fælles 
beslutningsgrundlag til politisk behand-
ling i de to kommuner, som belyser mu-
lighederne for tilpasning af projektom-
rådet til klimaforandringerne.  

 Der kan læses meget mere her: 
www.grenaaensopland.dk     

Følgegruppemøde 28. juni 

Følgegruppen er en vigtig samarbejdspartner i 
projektet, da projektet er sammensat af:  

 En styregruppe, som leder projektet ef-
ter rammerne fra EU  

 En projektgruppe, som forestår det fakti-
ske projektarbejde og refererer til styre-
gruppen 

 En følgegruppe (jer), med formål at kva-
lificere projektet løbende og stille de 
relevante  spørgsmål og undres, sådan at 
væsentlige spørgsmål evt. kan medtages 
og belyses i undersøgelse.  

 

 

 

 

Det er vigtigt at understrege ikke alle ønsker fra 
følgegruppen forventes at kunne undersøges, 
idet projektets rammer er fastsat fra EU’s side. 
Men det betyder ikke at vi ikke kan arbejde på 
at inddrage fokuspunkter eller parametre i un-
dersøgelsen.  

 

Dog er projektets budget fastlagt og leverancer-
ne til EU er fastlagt.  

 

I som følgegruppe har en vigtig rolle i at spille 
op mod projektet, være skarpe på kvaliteter og 
faldgruber, sådan at vi har bedst mulige resulta-
tet og beslutningsgrundlag efter projektets af-
slutning.  

 

I er med til at gøre det godt og robust. 

 



C2C Grenåens opland er et af flere projekter 
i det store Region Midt samarbejde. Det er et 
stort fælles EU projekt, hvor delprojekter i 
samspil danner rammen for at løse de fælles 
klimaudfordringer og gøre Region Midt klima-
robust.  

Grenåens opland omfatter både Syddjurs og 
Norddjurs kommune. Og et samarbejde mel-
lem kommuner, interessenter og forsyninger 
er et must. Oplandet skal gennem projektet 
undersøges for vandets bevægelser nu og i 
fremtiden. En fælles handleplan skal diskute-
res og der skal opnås enighed om hvordan 
oplandet på bedste vis klimatilpasses. 

Det handler således ikke om at beslutte, 
hvorvidt Kolindsund skal fyldes op med vand 
eller ej. Projektet handler om hele oplandet, 
vandets bevægelser og dynamik og om at op-
søge de bedste klimatilpasningsløsninger for 
området.  

 

 

C2C Grenåens opland 

På gyngende grund 

I oplandet finder vi områder med meget leve-
de undergrund. Det bedste og mest synlige 
eksempel findes ved Kolind, ved Kolindbro og 
Korupskovvej. Den sidstnævnte er netop hæ-
vet efter at have været sunket gennem åre-
ne.  

 

Regnvand fra by og land 

Vi kan forvente at få mere nedbør i fremti-
den. Hvordan vi håndterer dette regnvand er 
altafgørende for vores opland. Regnvand som 
falder i byerne ledes ofte bort via spilde-
vandsselskabernes systemer, mens regnvand i 
det åbne land ofte bortledes gennem dræn, 
vandløb eller nedsivning til grundvandet. Der 
bør være en fælles plan for håndtering af 
fremtidens øgede nedbør. 

 

Kirialboringen og grundvandet 

Ved sænkning af vandspejlet i pumpelagene 
påvirkes balancen mellem fersk og salt grund-
vand. En for stærk pumpning kan måske for-
større sænkningstragten og true drikkevands-
ressourcen. Denne balance og sammenhæng 
mellem vandstand, ferskvand og saltvand skal 
undersøges nærmere i projektet. 

Pumpelag og landbrugsjorden i oplandet 

I Grenåens opland findes adskillige pumpelag, 
det største og mest kendte pumpelag er Kolind-
sund. Men ikke at forglemme adskillige andre 
pumpelag og å-laug i oplandet. Projektet er 
med til at belyse vandets bevægelser og pum-
pelagene interaktion med vandbalancen i op-
landet i øvrigt.  

 

Kattegat og Grenåens opland mødes i Grenaa 

I Grenaa mødes vandene - om det er stormflod 
fra Kattegat eller afstrømning fra Grenåens op-
land, skal det håndteres, sådan at vandet hol-
des udenfor byen og ødelæggelser reduceres. 
Det betyder at oplandsvandet skal håndteres 
inden det når ind til Grenaa. Alternativt skal 
der bygges store pumper i Grenaa by til at 
pumpe oplandsvandet forbi en stormflodssik-
ring.  


