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Baggrund

Det er almindelig kendt, at vi får mere vand i vores omgivelser. Opgaven her er at tage højde for disse ting i tide. Det

første vi vil gøre er, at vi vil sikre, at vi ikke planlægger bebyggelse, hvor der ser ud til at blive vådt i fremtiden. I

Danmark kan vi stadig finde andre egnede områder uden oversvømmelsestrussel til byudvikling.

For ikke at skulle risikere tab af værdier i fremtiden, er der brug for fysisk planlægning, der tager højde for

klimaforandringer.

En planlovsændring, der trådte i kraft i 2018, pålægger desuden kommunerne at udpege oversvømmelsestruede

områder i kommuneplanen, for gennem fysisk planlægning at forebygge skader fra fremtidige oversvømmelser.

Kommuneplanændringen viser hvor man kan planlægge for ny bebyggelse og hvor man ikke kan.

Oversvømmelsesudfordringer i forhold til eksisterende bebyggelse vil blive taget op i kommende handleplaner. Den

første er planlagt igangsat i 2020. Det gælder Klima- og risikostyringsplanen for Esbjerg by og havn. Herefter følger de

kommende år tilsvarende planer for Ribe og Bramming.

Ved planlægning forstås i denne sammenhæng kommune- og lokalplanlægning.

Redegørelse

Klimatilpasning i Esbjerg Kommune tager afsæt i Vision 2025 og Kommuneplanstrategi 2022-34.

Klimaændringer er blevet en ny del af vores hverdag, og sammen med nabokommunerne vil vi arbejde for at mindske

konsekvenserne som fx forhøjede vandstande, er det angivet i Vision 2025.

Der er allerede i dag iværksat samarbejder med nabokommunerne opstrøms de store vandløb, og ligeledes er der

med nabokystkommunerne iværksat et samarbejde om oversvømmelsessikring i Vadehavet.

I kommuneplanstrategien fremgår, at klimaløsninger skal bidrage til grøn bykvalitet og øget biodiversitet i byrummet

og at der skal stilles krav om Lokal Afledning af Regnvand (LAR).

Klimatilpasning i det åbne land skal gå hånd i hånd med de naturgivne betingelser. Multifunktionalitet skal tænkes ind

i klimatilpasningen, hvor det er muligt. Disse strategiske tiltag fra kommuneplanstrategien er inkorporeret i

forbindelse med retningslinjerne i denne kommuneplanændring.

Kommuneplanændringen bidrager også til opfyldelse af FN´s Verdensmål om at sætte handlinger i værk for at

bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Planen bidrager til Verdensmålet ved netop at forholde sig til de

øgede vandmængder.

Til brug for revision af den gældende klimatilpasningsplan fra 2014, er der lavet en revideret

oversvømmelseskortlægning for Esbjerg Kommune for perioden frem mod 2050.

Oversvømmelseskort for havvand, grundvand og nedbør er brugt til udpegningen af de områder, der vil blive påvirket

af øgede vandmængder. På baggrund af disse oversvømmelseskort er der fremstillet to kort der viser

oversvømmelserne på to forskellige niveauer, de efterfølgende to bindingskort; Håndterbar oversvømmelsestrussel

og Oversvømmelsestrussel.
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Håndterbar Oversvømmelsestrussel

Det første bindingskort omfatter områder, hvor der som udgangspunkt gerne må planlægges for ny bebyggelse, blot

skal der forinden ske nærmere afklaring af muligheder og betingelser for oversvømmelsessikring.

Oversvømmelsestruslen frem mod 2050 vurderes som udgangspunkt at være håndterbar.

Det gælder områder med bluespots, som ikke er en del af det store bagvandsbluespot i Marsken, men som opstår når

der falder regn, som løber til lave arealer i de forskellige områder. Et bluespot er en vandfyldt lavning i terrænet.

Det gælder også områder, hvor afstanden til grundvandet er mellem en og to meter fra terræn. I disse områder kan

det komme på tale med en særlig sikring, hvis der skal etableres kælder i bygningerne.

Løsningsmuligheder i områder med håndterbar oversvømmelsestrussel

Løsningsmulighederne kan være meget forskellige og afhænger af det konkrete område. Ved mindre bluespots kan

en helt simpel løsning være, at lavninger i et område skal udjævnes i forbindelse med anlægsarbejdet. Løsningerne

skal bringe mest klimasikring for pengene, hvilket betyder, at der f.eks. ikke sigtes mod store pumpe- eller

rørløsninger. I stedet foretrækkes løsninger, der i højere grad kan gå hånd i hånd med naturen. Fx lokal afledning af

regnvandet til lavninger, som kan fungere som søer eller midlertidige vådområder.

Afhængig af det konkrete område tilstræbes innovative løsninger med multifunktionalitet, så

oversvømmelsessikringen i dagligdagen kan have mere hverdagsprægede funktioner. En vej eller en cykelsti kan for

eksempel fungere som et dige. Et trappeanlæg med siddepladser kan på samme måde fungere som både et

rekreativt anlæg og en sikring mod oversvømmelse af et højereliggende område.

Ved planlægning i nedsivningsegnede områder stilles krav om, at der skal etableres Lokal Afledning af Regnvand

(LAR-løsninger). Klimaløsningerne vil på den måde bidrage til grøn bykvalitet og mere biodiversitet i byrummet,

samtidig med, at udgifterne til anlæg og drift at rørløsninger minimeres.

I visse områder vil der blive stillet krav om specifikke sokkelkoter for byggeri.

Oversvømmelsestrussel

Det andet bindingskort omfatter områder, hvor der i fremtiden ikke planlægges for ny bebyggelse med mindre nye

valide beregninger påviser at der ikke er risiko for oversvømmelse i fremtiden. Her vurderes oversvømmelsestruslen

frem mod 2050 at være af mere kompleks karakter og dermed sværere at håndtere i forhold til bebyggelse.

Det gælder områder, hvor der kan forventes grundvand på terræn eller hvor afstanden til grundvandet er mindre end 1

meter. På grund af klimaforandringer kan der i fremtiden forventes større variationer i grundvandsstanden hen over

året. Tørre sommerperioder vil typisk medføre mangel på lettilgængeligt grundvand, men i vinterperioden forventes

grundvandsstanden at kunne stige betydeligt mere end tidligere på grund af øgede regnmængder. Afhængig af

afstand til grundvand og geologi vil nedbøren have svært ved at sive ned til de dybere jordlag. I områder med fx
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moræneler er der også den udfordring, at der i perioder med langvarig regn er risiko for afstrømning af regnvand på

overfladen af til områder, der ligger i laver koter. Det vil være meget dyrt anlægsmæssigt og driftsmæssigt at holde

disse områder drænede for grundvand. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at planlægge for ny bebyggelse her.

Dette gælder også områder, som ligger i de meget store bluespots i Marsken, som dannes på de lave arealer, når

sluserne er lukkede på grund af forhøjet vandstand i Vadehavet. Når vandet ikke kan komme ud i Vadehavet, bliver

arealerne omkring vandløbene oversvømmede af dette bagvand. Situationen bliver forværret i perioder med

langvarig regn, typisk i vinterperioden. I disse store områder, hvor vi har et stort sammenhængende vandsystem og

en våd marskbund, er det ikke hensigtsmæssigt at dæmme op for vandet med enkeltstående

beskyttelsesforanstaltninger. Det er den enkeltes ansvar at beskytte sin ejendom mod vand, men hvis den enkelte

beskytter sin ejendom ved fx diger eller ved at bygge højt på sandpuder, vil vandet blot blive ledt til naboen eller der

kommer problemer med at komme til og fra ejendommen, fordi de omkringliggende veje er oversvømmede.

Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at planlægge for bebyggelse her.

Det gælder endelig også områder, der vil blive oversvømmet af havvand i stormflodssituationer. Ved stormflod er der

store kræfter på spil og der kan opstå potentielt farlige situationer. Beskyttelsesforanstaltninger skal være endog

meget robuste, og derfor er det ikke hensigtsmæssigt at tillade bebyggelse i områder truet af oversvømmelser fra

havvand.

Undtaget herfra er selve havneområdet i Esbjerg. Her er der historisk allerede taget hensyn til stormflodstruslen

gennem tilrettelæggelse af havneaktiviteterne. Havneområdet kan hurtigt rømmes for mennesker og køretøjer og

bygninger er indrettede til at modstå vand. Havneområdet hører derfor under bindingskortet for Håndterbar

Oversvømmelsestrussel.

Derimod vil byområderne bag havnen være mere sårbare over for oversvømmelser fra havet ved stormflod, fordi der

bor og transporterer sig mange mennesker.

De to oversvømmelsestyper fremgår af nedenstående kort, hvor også byområder fremgår.

Som det ses, vil der fortsat være absolut gode muligheder for at planlægge for ny bebyggelse i Esbjerg Kommune.
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Forudsætninger for oversvømmelseskort og bindingskort:

Herunder følger en mere teknisk forklaring på kortlægning af oversvømmelserne.
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Oversvømmelseskortene er lavet på grundlag af den nationale terrænmodel af landskabet. Modellen er udarbejdet

på grundlag af data, som er indsamlet fra fly i 2015.

I terrænmodellen er der herefter indarbejdet hydrologiske tilpasninger. Det er for eksempel underføringer under veje

og lignende, hvor vandet vil løbe eller det er ændringer i terrænet, der er foretaget efter overflyvningen.

Til sidst er der lagt vand ind i modellen. De nuværende nedbørsmængder, vandstande mv. er tillagt klimafaktorer, som

er udtryk for den ændring i mængder, der forudses i perioden frem mod 2050. Herved fås kort med forventede

oversvømmelsesudbredelse.

Klimafaktorerne beregnes ved at tage udgangspunkt i forventninger til effekten af udledningen af klimagasser til

atmosfæren. Den forventede mængde af klimagasser, der udledes, fremgår af de såkaldte klimascenarier.

Klimascenarier er beskrivelser af forskellige veje at gå, hvor et scenarie beskriver situationen, hvis vi globalt set lykkes

med at begrænse udledningen radikalt, mens et andet forløb beskriver situationen, hvis vi fortsætter som hidtil.

DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) og Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning til valg af klimascenarier, når

oversvømmelseseffekten skal beregnes. Staten har i forbindelse med aftalen om udarbejdelse af de første

klimatilpasningsplaner anbefalet at lave beregningerne ud fra et middelscenarie frem mod 2050. Her følges effekten

af de forskellige scenarier ad. I perioden fra 2050 og frem mod 2100 er der langt større forskel mellem effekterne alt

efter, om man forventer en stor begrænsning i udledningen, eller om man forventer en situation med en fortsat høj

udledning.

Alle nye planer gennemgår miljøscreening, som lovgivningen foreskriver. Også klimatiske forhold bliver vurderet ved

screeningen. Hvis der er tale om planlægning for byggeri og anlæg med meget lang levetid eller store

anlægsomkostninger anbefales, at der i stedet for middelscenariet bruges højudledningsscenariet (RCP 8.5) frem

mod år 2100. Alt andet lige vil dette betyde højere krav til oversvømmelsessikringen ud fra en betragtning om, at

store anlægsomkostninger og lang levetid kræver større robusthed i forhold til klimaforandringer.

Der er i beregningerne indlagt den forudsætning, at hvor der er etableret diger og sluser, vil disse beskytte mod

indtrængende havvand. Digernes beskyttelseskapacitet vil blive behandlet i de kommende handleplaner.

I Ribe Marsken er der indlagt den worst case forudsætning, at marsken i vinterperioden i forvejen er vandfyldt til

niveau 1,93 m. Valget af koten for den vandfyldte marsk bygger på konkrete målinger af vandstanden ved

eksisterende målestationer.
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Vandfyldt hovedeng ved Ribe.

 

Der er efter statens vejledning lavet kort med fem forskellige gentagelsesperioder: 5, 10, 20, 50 og 100 år. En

gentagelsesperiode er udtryk for, hvor ofte hændelsen statistisk set forventes at forekomme.

Alle kort er leveret af NIRAS til Esbjerg Kommune.

For grundvandskort har Esbjerg Kommune herefter lavet en teknisk differentiering mellem grundvandsafstand 0-1

meter og grundvandsafstand 1-2 meter.

Frasortering af bluespots mindre end 2000 m2 er sket ved hjælp af en algoritme baseret teknisk udglatningsproces.

Indkaldte idéer

I perioden 7. januar – 28. januar 2020 var forslaget om udpegning af oversvømmelsestruede områder i idehøring på

Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede Byrådet borgerne til at komme med ideer til udpegningen.

Der er ikke kommet ideer i høringsperioden.

Forslag til Ændring

Vedtages forslaget medfører det ændringer i kommuneplanens hovedstrukturdel, så der tilføjes to nye retningslinjer:
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1. I områder med håndterbar oversvømmelsestrussel skal der foretages nærmere undersøgelse, før der

eventuelt planlægges for ny bebyggelse.

Redegørelse

I områder hvor der kan forventes grundvand i en afstand på mellem en og to meter fra terræn vurderes

oversvømmelsestruslen at være håndterbar. Det samme gælder bluespots større end 2000 m2, som ikke

samtidig er en del af de store bluespots i Marsken. Endelig gælder det Esbjerg Havn. Før der kan ske

planlægning i disse områder, skal det afklares nærmere, om og under hvilke konkrete betingelser dette kan ske.

Løsningerne skal være omkostningseffektive, hvilket betyder, at der ikke sigtes mod pumpe- og rørløsninger,

hvor dette kan undgås.

Der tilstræbes innovative løsninger med multifunktionalitet, så oversvømmelsessikringen kan have andre

funktioner end lige blot oversvømmelsessikring.

I nedsivningsegnede områder skal der etableres Lokal Afledning af Regnvand (LAR), så disse bidrager til grøn

bykvalitet og mere biodiversitet i byrummet.

I visse områder vil der blive stillet krav om specifikke sokkelkoter for byggeri.

2. I områder med oversvømmelsestrussel må der ikke planlægges for ny bebyggelse, med mindre det ved nye

valide beregninger kan påvises, at der ikke er risiko for oversvømmelse i fremtiden.

Redegørelse

I områder hvor der kan forventes grundvand på terræn eller hvor afstanden fra grundvand til terræn forventes

mindre end en meter vurderes oversvømmelsestruslen at være af en sådan karakter, at der ikke må planlægges

for ny bebyggelse. Det samme gælder områder, som ligger i de meget store bluespots i Marsken og områder,

som kan blive oversvømmet af havvand i stormflodssituationer. Her kan der derfor ikke planlægges for ny

bebyggelse.

Selve havneområdet i Esbjerg er dog undtaget fra bestemmelsen. I særlige tilfælde kan der tillades planlægning

for infrastrukturanlæg som vindmøller, højspændingsmaster og lignende, som af andre hensyn vurderes

hensigtsmæssigt placeret i disse områder.

Hvis det på et senere tidspunkt gennem kortlægning med nye valide beregninger viser sig, at et område ikke er

så overvømmelsestruet som først antaget, så vil området kunne tages ud af bindingskortet for

Oversvømmelsestrussel eller flyttes til bindingskortet for Håndterbar Oversvømmelsestrussel.

Hvis der udvikles en lokal løsning i et område med Oversvømmelsestrussel med henblik på, at en ny beregning

skal kunne vise, at oversvømmelsesproblemet er løst, så skal løsningen i form af en godkendt plan være holdbar

i forhold resten af oversvømmelsesområdet.

En lokal løsning må heller ikke medføre, at den afværgede oversvømmelse skubbes til naboarealer eller at

udgiften til oversvømmelsessikring skubbes til fremtidige ejere af det oversvømmelsestruede areal.
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Samtidig ophæves nuværende retningslinjer: KL 2 og KL 5, for terrænkoter henholdsvis vest og øst for Bramming -

Tønder jernbanen.

Høringsperioden

Der fastlægges en høringsperiode for kommuneplanændringen på otte uger.

Indenfor høringsperioden indsendes bemærkninger til plan@esbjergkommune.dk senest den xx-xx-20xx.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektivet kræver særlig beskyttelse. Natura 2000-områderne er et

netværk af internationalt beskyttede naturområder i EU. Natura 2000 er en samlet betegnelse for habitatområder,

fuglebeskyttelsesområder og ramsar-områder. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke natura 2000-

områder, bilag IV-arter eller deres yngle og rasteområder.

Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.
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Rammer
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