
 

Klimatrussel og tilpasning + Grundvand stiger og 

stiger i Randers kommune 

 

Til forvaltningen 

Denne sag bedes blive behandlet i Udviklingsudvalget, Miljø og 

Teknik Udvalget, samt efter udvalgsbehandling i Randers Byråd 

 

Nedenstående stilles en rækker spørgsmål, der bedes blive behandlet i såvel 

Udviklingsudvalget, Miljø og Teknik Udvalget, samt Randers Byråd. Ydermere ses 

et beslutningsforslag, der kun behandles i Randers Byråd efter udvalgsbehandling 

af spørgsmålene. 

Ifølge GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark) vil Randers 

kommune blive ramt af store grundvandsstigninger i de kommende årtier.  

I store dele af Randers kommune vil grundvandet stige med 50-75 cm eller mere. 

Grundvandstigningerne rammer både i og uden for Randers by. Udenfor Randers ser 

det ud til, af kort fra www.geus.dk , at byer som Spentrup, Gjerlev, Gassum, Asferg, 

Harridslev og andre mindre landsbyer og landdistrikter er truet af +50 cm 

grundvandsstigninger; grundet fremtidens klimaforandringer. 

Ydermere ved vi, at store oversvømmelser truer dele af kommunen -  bl.a. i 

områderne omkring Randers C og langs fjorden er truet; som følge af de klimatiske 

ændringer. 

I Randers by er ambitiøse (nødvendige) klimaplaner iscenesat - eksempelvis 

klimabroen og den dermed følgende klimasikring! -. Men hvad med landområderne 

og klimaudfordringerne? Hvordan er deres status? 

 

Radikale Venstre ønsker som nævnt nærværende sag/spørgsmål behandles i både 

Udviklingsudvalget, Miljø og Teknik Udvalget og Randers Byråd.  

http://www.geus.dk/


I forlængelse af svar og behandlingen i udvalgene/byrådet, indstilles sagen tillige 

som et beslutningsforslag i Randers Byråd. 

Spørgsmål til besvarelse og drøftelse i de to udvalg samt i Randers Byråd: 

1. Hvilke områder i kommunen skønnes at blive hårdest ramt af varslede 

grundvandsstigninger? 

2. I hvilke geografiske områder i kommunen vil grundvandsstigninger få størst 

negative konsekvenser for indbyggerne – (fordi grundvandet står højt i 

forvejen!)? 

3. Bliver der taget hensyn til varslede grundsvangsstigninger i kommunens 

Kommune og lokalplanlægning mht. arealanvendelse i Randers by og i 

landsbyerne; og i givet fald hvordan? 

4. Har kommunen et praktisk og administrativt beredskab for afværger-

foranstaltninger; altså når grundvandstigninger fremover rammer 

byområder/geografier i vores kommune – hvis ja, bedes disse beskrives. 

5. Lige nu arbejdes der bl.a. med klimabro i Randers by, som jo er et værn mod 

fremtidige oversvømmelser – hvilke tiltag eksisterer eller planlægges i 

områderne uden for Randers by? 

6. På hvilken måde kan Randers kommune (og forsyningsselskaberne) – altså 

fællesskabet – hjælpe de uheldige grundejere i Randers kommune, der 

rammes af forhøjede grundvandsstigninger? - her tænkes både praktisk, 

økonomisk (og vel også de lovmæssige muligheder) 

7. Kan skabelse af flere vådområder bidrage til risici for fremtidige 

oversvømmelser reduceres? – muligheder herfor og positive konsekvenser 

heraf beskrives, ligesom de mest lovende geografiske placeringer angives 

8. Udover her nævnte opstillede spørgsmål, hvilke andre alvorlige lokale 

udfordringer ser forvaltningen omkring temaet klima, grundvandsstigninger, 

og øvrige oversvømmelses risici? 

Nævnte grundvandsproblematik og oversvømmelser er bl.a. en følgevirkning af 

klimaudfordringerne. Udfordringer, som desværre kun går en vej, den forkerte. 

Radikale Venstre vurderer, at fokus og handling må til NU. Derfor indstiller Radikale 

Venstre til byrådet (efter behandling og drøftelse af sagen i de to udvalg!) et 

beslutningsforslag til førstkommende byrådsmøde: 

 



Beslutningsforslag Randers Byråd: 

Radikale Venstre indstiller til Randers Byråd: 

 At ovenstående Grundvandsproblematik tages op på et temamøde for 

Randers Byråd, så det politiske niveau både informeres, og kan komme med 

input og forslag til denne, for borgerne i by og på land, vigtige sag 

 At andre oversvømmelsesproblematikker tages op på samme temamøde for 

Randers Byråd; igen så det politiske niveau både informeres, og kan komme 

med input og forslag til denne, for borgerne i by og på land, vigtige sag 

 At Randers byråd efterfølgende fremlægger og iscenesætter en 

handlingsorienteres plan for de risici, der iagttages vedr. ”det høje 

grundvand”, og øvrige klimabetingede oversvømmelser - således både 

grundvands- og øvrige klimabetingede oversvømmelses risici mindskes. 

 At eksterne interessenter (borgere, virksomheder m.fl.) gives mulighed for at 

komme med input i processen mellem temamødets afholdelse og den 

handlingsorienterede plans fremlæggelse for Randers Byråd 

 At der efter den handlingsorienterede plans vedtagelse tages politiske stilling 

til de tiltag, der må gøres, for at imødegå de udfordringer, der iagttages. 

 

NB Planlægning og tiltag haster forvaltningsmæssigt og politisk. Også fordi den her 

sag handler om at byrådet må handle proaktivt for kommende generationer, som 

skal leve med beskrevne vand-udfordringer. 
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