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I midten af august vælte-
de regnen ned over Dan-
mark. Dermed fik ledelse 
og medarbejdere i Gre-
ve Forsyning lejlighed til 
at teste, om kommunens 
beredskabsplan mod sto-
re regnmængder også i 
praksis kunne holde bor-
gerne i udsatte områder 
fri for oversvømmelser

/ af  irene Brandt

Mens de fleste andre gik rundt og 
brokkede sig over vejret, der lod 
strømme af regn sile ned over lan-
det i august måned jublede Bir-
git Paludan. Hun er civilingeniør 
med speciale i hydrologi og ansat 
i Greve Forsyning med ansvar for 
spildevand, plan og anlæg. Siden 
2007 har hun arbejdet med at for-
berede en prioriteret klimatilpas-
ningsplan. Kommunen er blevet 
opdelt i 42 områder, og for hvert 
område skal der vedtages en ind-
sats, arbejdet med dette vil være 
afsluttet i løbet af 2011.

”Vi er startet dér, hvor behovet 
var størst,” fortæller Birgit Paludan. 
Hun fortsætter:

”… og vi har nu gennemført en 
klimaindsats i de første fem områ-
der. Status her og nu er derfor, at 
vi har en plan, og vi har pengene 
til at gennemføre planen inden for 
de 15 år, der er afsat til at løse op-
gaven.”

Indsatsen er i første omgang 

sket omkring de vandløb, der afle-
der vand fra det højtliggende Tu-
ne-område til Køge Bugt, og som 
på deres vej mod bugten passe-
rer igennem byområder, der de 
seneste år har været meget ud-
sat for oversvømmelser. Birgit Pa-
ludan har sammen med sine kol-
legaer i Greve Forsyning stået for 
beregningerne og etableringen af 
de indsatser, der skulle holde van-
det tilbage ved Tune og derefter 
langsomt lede det igennem vand-
løbene.

230 mm regn på én måned
I midten af august skulle bered-
skabet stå sin første prøve. Først 
modtog Greve den 14. august 52 

mm regn på syv timer. 17. august 
faldt der 50 mm regn på to timer. 
I alt kom der i august 230 mm 
regn. Tidligere år er store ned-
børsmængder resulteret i massi-
ve oversvømmelser og store ma-
terielle skader, men i år var der kun 
enkelt hus, der fik vand i kælderen.

”Politikerne i Greve Kommu-
ne har vedtaget et servicemål for, 
hvor meget nedbør vi skal være i 
stand til at modtage, uden at dette 
giver oversvømmelser i borgernes 
kældre. Derudfra har vi med ud-
gangspunkt i en hydraulisk model 
for hele kommunen gennemana-
lyseret afstrømningen fra baglan-
det til kysten. Endelig har vi opsat 
måleinstrumenter i vandløbene, 

så vi fra Greve Forsyning kan føl-
ge udviklingen i de enkelte vand-
løb og hele tiden være dér, hvor si-
tuationen er mest kritisk,” fortæller 
Birgit Paludan.

Hun var derfor sammen med 
fem frivillige, fem medarbejdere 
fra Park & Vej og en håndfuld che-
fer fra Greve Forsyning på arbej-
de i døgndrift, da regnen fossede 
ned i august; men midt i den hek-
tiske kamp mod vandet, havde Bir-
git Paludan også tid til at nyde den 
store tilfredsstillelse, det var at se, 
at planlægningsarbejdet fra skrive-
bordet også virkede i praksis.

”Kun én gang, frygtede vi, at 
vandet alligevel ville mase sig 
uden om vores opdæmninger. 
Dermed var et boligområde i over-
hængende fare for alligevel at bli-
ve oversvømmet; men vi regulere-
de på skotterne og fik situationen 
under kontrol; men det var ti hek-
tiske minutter, hvor vi faktisk ikke 
vidste, hvordan det ville ende,” si-
ger Birgit Paludan.

Savner regler for 
regnvandssystemer
Birgit Paludan fortæller, at Greve 
Kommune under vejs i forløbet 
med klimatilpasningen har taget 
en række initiativer. Dels er borger-
ne blevet informeret på borgermø-
der, der er etableret en sms-ser-
vice, som kan informere borgerne 
om den aktuelle situation i for-

Greve har vundet 
kampen mod vandet

Civilingeniør Birgit  Paludan 
fra  Greve Forsyning  glædede 
sig, da  skrivebordberegninger 
holdt i praksis.
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bindelse med skybrud; men der-
udover er kommunen også trådt 
i karakter som myndighed og har 
overtaget al vandløbsvedligehol-
delse i kommunen.

”Som kommune har vi faktisk 
en del muligheder for at gøre no-
get ved de forandringer, ændrin-
ger i klimaet kan medføre. Vi har 
i Greve taget ansvar ved at lave 
risikovurderinger og klimatilpas-
ningsplaner; men jeg forstår ikke, 
at regeringen ikke laver love, der 
forpligter alle kommuner til at gøre 
det samme. Oversvømmelses-
direktivet forpligter for eksempel 
kommunerne til at vurdere risiko-
en for oversvømmelser i forbindel-
se med vandløb og søer; men der 
er ikke lavet tilsvarende bestem-
melser med hensyn til hverken 
kloakker eller regnvandssystemer. 
Det giver simpelthen ingen me-
ning!” siger Birgit Paludan.

Fem frivillige, fem medarbej-
dere fra Park & Vej og en hånd-
fuld chefer fra Greve Forsyning 

var på arbejde i døgndrift, da reg-
nen fossede ned i august.

” Oversvømmelses-
direktivet forpligter for 
eksempel kommuner-
ne til at vurdere risiko-
en for oversvømmelser 
i forbindelse med vand-
løb og søer; men der er 
ikke lavet tilsvarende be-
stemmelser med hen-
syn til hverken kloakker 
eller regnvandssyste-
mer. Det giver simpelt-
hen ingen mening!  ”Birgit Paludan, civilingeniør, 
Greve Forsyning..


