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Case fra Åbyhøj - intro

• Al fælleskloak adskilles inden 2085

• Renseanlæg centraliseres

• Åby og Viby Renseanlæg nedlægges og 
kloakoplandene adskilles frem mod 2040

• Der er udarbejdet klimavision og regnvands-
disponeringsplaner (og detailprojekter er 
igangsat i visse etapeområder)

• Aarhusmetoden er indarbejdet i 
Spildevandsplanen -> sætter mål for 
forsyningen ved adskillelsesprojekter



Case fra Åbyhøj - Klimavision

• Klimavision Åbyhøj

• Et bedre forbundet område

• En grønnere bydel 

• Nye mødesteder – Åndehuller 

• Fredeligere veje 

• Forstærk områdets karakter 

• Borgerne involveret



Case fra Åbyhøj -
Regnvandsdisponeringsplan

• Regnvandsdisponeringsplan Åbyhøj

• Placering af fremtidige hovedvandveje for 
regnvandssystemet - fra toppunkt til recipient

• Analyse af eksisterende afvandingsforhold

• Udarbejdelse af hovedprincipper for fremtidig 
afledning af regn- og spildevand

• Aarhusmetoden anvendes til at fastsætte mål for 
klimatilpasningen (”skybrudstilpasningen”)



Case fra Åbyhøj - Aarhusmetoden

• Oversvømmelsesberegninger

SCALGO Live Mike 21FM



Case fra Åbyhøj - Aarhusmetoden

• Eksempel



Anvendelse af Aarhusmetoden



Trin 1

Status beregninger

- Skadesomkostninger

- EAD i status +



Trin 2

Plan beregninger

- Design af løsninger

- Skadesomkostninger

- EAD i plan, skadesnedskrivning

- Tiltagsomkostninger

- Justering af kantsten

- Betonrende

- Vejbump



Trin 3

Cost-benefit analyse

- Cost-benefit analyse

- Vurdering af ‘Hot-spots’

- Fastsættelse af mål for vand på 

terræn



Cases fra Åbyhøj - Aarhusmetoden



Beregningsscenarier



Nyt Skrift 31 værktøj
– analyse af mange klimaprojekter på én gang

GIS

Regneark

• Tiltagskatalog

• Skadesomkostninger

• Merværdimodel

• Cost-benefit metode

• Usikkerhedskvantificering

• Resultat præsentation

• Oversvømmelseskort

• Skadesmodel

• Merværdimodel

• Kobling tiltag og skadeseffekt

• GIS-præsentation af resultater

Input Output



Tiltagskatalog



Skadesomkostninger

Status (uden klimatiltag) Plan (med klimatiltag)



Merværdi beregner - husprismetode

13/06/2019

• 3094 hustande

• En forventet
velfærdseffekt på 15,6 
mio. 



Cost-benefit resultat

Cost-benefit resultat, NNV – 100 år samlet

Cost-benefit resultat, NNV – 100 år akkumuleret

Udgiftsfordeling mellem kommune, forsyning 

og tredjepart

EAD og skadesomkostninger, 100 år samlet

Tiltagskatalog



Parametersensitivitet

Tiltagskatalog

CBA, NNV – 100 år samlet

Sensitivitetsanalyse, absolut

Sensitivitetsanalyse, relativ



Monte Carlo 
usikkerhedsanalyse

Tiltagskatalog

CBA, NNV – 100 år samlet

Statistisk opgørelse – hvor sikre er vi 

på resultatet…

Histogram



Drejebog - Aarhusmetoden
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