
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virkemiddel 

Vandparkering ved Silkeborg 

Sluse og øget slusekapacitet 

Strækningen: Mossø - Silkeborg 

 

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. 

 



Vandparkering ved Silkeborg sluse og øget slusekapacitet  
Beliggenhed Slusen i Silkeborg og opstrøms i Remstrup Å (den del af 

Gudenåen). 

Kort  Nedenfor ses slusen og arealet omkring der bliver påvirket af 
oversvømmelser ved en hhv. gul=T20 og rød=T100 hændelser. 
  

  



Vandparkering ved 
Silkeborg sluse og øget 
slusekapacitet 

Bemærkninger 

Udfordring Der opleves oversvømmelser ved slusen i Silkeborg – både opstrøms slusen 
og nedstrøms slusen ved store hændelser. 
 
Ved en 100-års hændelse er gennemstrømningen i slusen ikke tilstrækkeligt 
stor (hullet er for lille), og slusen opstuver vand, selvom den er helt åben. 
Denne opstuvning reducerer oversvømmelser nedstrøms, men det kan give 
udfordringer opstrøms. Det vurderes, at 100-års hændelsen i 2020 ikke gav 
store udfordring opstrøms (målt ift. omkostningerne), men vandet var meget 
tæt på ejendommene langs åen, og med de forventede klimaændringer og 
øges nedbør i fremtiden vil konsekvenserne øges opstrøms slusen, hvis der 
ikke gøres noget.  
 
Udfordringen fremkommer ved: 

☐ Skybrud 

☒ Langvarig regn, sommer 

☒ Langvarig regn, vinter 

☒ Tøbrud  

Virkemiddel Virkemidlet er en tilpasning af slusen og indsnævringer opstrøms for at kunne 
lave en intelligent styring af opstuvningen, så slusen kan håndtere fremtidens 
ekstreme afstrømninger bedst muligt. Virkemidlet søger at finde den optimal 
slusedriften, dvs den drift, der er bedst ift. både opstrøms og nedstrøms 
udfordringer. 
 
Dybderegulering af Remstrup Å og regulering af indsnævringerne ved Brassø 
og Borresø, Borresø og Julsø og Julsø og Birksø indgår også i dette 
virkemiddel, da disse indsnævringer også forsinker vandstrømmen af vand 
mod Silkeborg By. Dvs. hvis man ønsker mere vand ud af slusen skal der også 
mere vand ud gennem disse indsnævringer.  
 



Effekt af virkemiddel Slusen kan tilpasses således den sikre opstrøms ejendomme bedre ved en 
T100, men det kan have konsekvenser nedstrøms. 
 
Beregninger viser, at effekten ved at øge slusekapacitet, dybderegulere 
Remstrup Å og indsnævringer mellem søerne, således at nuværende flodmål 
overholdes giver 10 cm vandstandsstigning nedstrøms ved en 100-års 
hændelse.  
 
Derfor bør der laves en mere helhedsorienteret undersøgelse af, hvad er den 
bedste styring af vandstanden opstrøms slusen i Silkeborg og samspillet med 
de andre virkemidler i Silkeborg By, og her er specifikt tænkt på en mulig 
dige/sluse løsning ved Viborgbroen, regulering af indsnævring og diger langs 
åen. 
 
Det skal undersøges nærmere om man med fordel kan sænke flodmålet til et 
nyt vinterflodmål og bruge dette volumen til vandparkering. 
 
Det skal også undersøges, hvad den kritiske kote er opstrøms, og det skal 
sikres at slusen kan styre/regulere efter dette kritisk flodmål. Det er ikke 
tilfældet i dag, hvor hele kapaciteten er brugt. 
 
Endeligt skal det vurderes om evt. oversvømmelser i fremtiden giver størst 
udfordringer/omkostninger opstrøms eller nedstrøms, hvis der skulle opstå 
en situation, der er værre end den oplevet i 2020. 
 
 
 
 
Nedenfor er vist i hvilke måneder virkemidlet vil have effekt OPstrøms. 

 Effekt efter hensigten 

 Effekten er mindre end hensigten 

 Effekten er meget ringe eller ikke eksisterende 
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Lovgivningsmæssige 
barrierer 

Virkemidlet påvirker/ ligger indenfor: 

☒ Natura 2000-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 også skulle ske en 
vurdering efter øvrige relevante lovgivninger som eksempelvis vandløbsloven, 
vandområdeplaner og miljøvurderingsloven samt gældende regulativer  
Der vil altid skulle laves et myndighedsprojekt.  
 

Realiserbarhed Det er teknisk muligt at lave tilpasninger af slusen og det vurderes realistisk at 
gennemfører det.  
 
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. 

 

 

 


