
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Virkemiddel 

Diger og Terrænreguleringer 

Strækningen: Generelt 

 

Nærværende beskrivelse af virkemiddel er en del af arbejdet med 

Helhedsplan for vandhåndtering i Gudenåen.  

Dette virkemiddel er ét blandt mange, som er beskrevet i forhold til at løse 

udfordringerne med oversvømmelser i Gudenåen, og skal ses i en 

sammenhæng med de resterende beskrivelser. 

Virkemiddelbeskrivelsen er udarbejdet af WSP i samarbejde med 

Gudenåkommunerne. 

 



Diger og terrænreguleringer 
Beliggenhed Delstrækninger af Gudenåen generelt 

Kort Nedenfor ses et eksempel på oversvømmelsespåvirkede 
ejendomme. Ejendommene er markeret med orange, hvis de 
rammes af en 20-års hændelse og rødt for yderligere 
oversvømmelser ved en 100-års hændelse.   
De brune streger skitserer, hvordan disse ejendomme 
eksempelvis kunne sikre med diger.  

   



Diger og 
terrænreguleringer 

Bemærkninger 

Udfordring Der opleves oversvømmelse af ejendomme langs Gudenåen ved de store 
vinterhændelser. Flere steder vil diger eller terrænreguleringer lokalt muligvis 
kunne afværge oversvømmelserne. Det er grundejers ansvar at beskytte egen 
ejendom mod oversvømmelse. Det er derfor ejerne af de ejendomme, der 
opnår beskyttelse ved et anlæg, der skal udføre beskyttelsesforanstalt-
ningerne og afholde udgifterne ved etablering, drift og vedligeholdelse. 
 

☐ Skybrud 

☒ Langvarig regn, sommer 

☒ Langvarig regn, vinter 

☒ Tøbrud 

Virkemiddel 
 

Virkemidlet omfatter anlæg af diger eller terrænreguleringer ud mod 
Gudenåen foran de berørte ejendomme. Anlæggene varierer i en højde, men 
ligger generelt mellem 0,5-1 m over terræn, hvis de skal beskytte mod en 100-
års hændelse. Der kan være behov for at kunne bortpumpe vand fra 
baglandet, der fanges på den forkerte side af digerne. 
 
Udfordringen kan evt. også løses ved at lægge Watertubes i stedet for anlæg 
af diger.  
 

Effekt af virkemiddel Anlæggelse af diger eller terrænreguleringer har til formål at afværge mod de 
fremtidige oversvømmelser og vil kunne afværge op til en 100-års hændelse. 
Stiger vandstanden yderligere, vil vandet fra Gudenåen løbe over diget og 
forsage oversvømmelse i det bagvedliggende terræn. Diger og 
terrænreguleringer kan suppleres med sandsække og watertubes. 
 
Nedenfor er vist i hvilke måneder virkemidlet vil have effekt. 

 Effekt efter hensigten 

 Effekten er mindre end hensigten 

 Effekten er meget ringe eller ikke eksisterende 
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Lovgivningsmæssige 
barrierer 

Virkemidlet kan risikere at påvirke/ ligger indenfor: 

☒ Natura2000 område  ☒ Fortidsminder 

☒ § 3 beskyttet natur ☒ Søbeskyttelseslinje 

☒ Skovbyggelinje  ☒ Kirkebyggelinje 

☒ Åbeskyttelseslinje ☒ Område med forurening 

☒ Fredskov ☒ Drikkevandsinteresser 

☒ Boringer  ☒ Fredninger 

☒ Beskyttede sten og jorddiger 
 
Det pointeres, at det ikke er en udtømmende liste, men er udvalgt ud fra de 
geografiske lag, der findes i Danmarks Miljøportal. Der vil altid skulle laves et 
myndighedsprojekt.  
 

Realiserbarhed Der må ikke etableres diger eller terrænreguleringer uden tilladelse fra 
myndighederne. Graden af terrænreguleringen og/eller diges placering har 
stor betydning for gennemførligheden, og det kræver derfor en konkret 
projektbeskrivelse før det kan afklares om det er realiserbart.  
 
Vurdering af realiserbarhed:  
 

 Udfra de lovgivningsmæssige barrierer er det 
ikke muligt at gennemføre virkemidlet. 

 Projektet er vanskeligt at gennemføre pga. de 
lovgivningsmæssige barrierer, men ikke 
umuligt eftersom dispensationer kan 
indhentes. 

 Der er ikke noget, der hindrer udførelsen af 
virkemidlet. 

 

 


