
Kommunalt samarbejde 
omkring Storå 

v/ Karsten Filsø  



Hvad er 
Storå Samarbejdsforum  

• Embedsmandforum 
• 3 kommuner  langs Storå opstrøms Holstebro 

• Herning; Ikast-Brande og Holstebro 
• Forsyningsselskaberne i de 3 kommuner  

• Herning Vand  
• Ikast-Brande Spildevand 
• Vestforsyning 

 
 



Formål 
Storå Samarbejdsforum  

• Tværkommunalt samarbejdsforum for klimatilpasning 
omkring Storå-systemet 
 

• Koordinere de 3 kommuners klimatilpasningsplaner 
• Koordinere nye initiativer 
• Ideforum 
• Understøtte et fælles produktmål: En fælles 

handlingsplan for klimatilpasningsløsninger i 
Storåsystemet 

 



Organisering 
Storå Samarbejdsforum  

• Godkendt  projektkommissorium (april 2013) 
• Projektgruppen består af 1 fagmedarbejder og 1 ledende 

medarbejder  fra hver deltagerpart 
• Holstebro Kommune varetager projektlederrolle 
• Målet er mindst et årligt møde i forum-kredsen 
• Ad hoc møder i kredsen af fagmedarbejdere  
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Storebro i Holstebro 



Storebro 6. januar 2011  
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31-05-2013 

Storebro siden 1855 



Holstebro 1902 



Storå oplandet  

31-05-2013 

25% 15% 

60% 

25% 



Vandet fra landet  



Vandet i ådalen. Dec. 2015 

Copyright: Vejdirektoratet, 2015 /@ Vejdirektoratet, 2015.  



Såfremt alle store (areal > 1 ha og vol. > 15.000 m3) 
naturlige lavninger i en afstand af 300 m fra Storå og 
sidevandløbene  fyldes op vil kapaciteten være på ca. 
870.000 m3.  

30-06-2016 12 

Naturlige lavninger i en afstand under 300 fra vandløb 
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Virkemidler i det åbne land 

Kommunen har en plan (Nu!) 

Sammen har vi en strategi (på den lange bane) 

Mange bække små 



Sammen når vi længere 
men det tager tid   
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Kommunens klimatilpasningsplan med lokale tiltag  

Koordinerede  klimatilpasningsplaner 

Helhedsorienteret overblik  

Merværdi på tværs af kommuneskel 





Sceneskift 
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v/ Leif Theilgaard 



 
Fælles udflugt for de politiske udvalg 
Fælles fodslaw i partnerskaber 
Vandløbsfilm 
Lodsejer-relationer 
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Produkter af samarbejdsforum 



Klimasikring af Holstebro 

Tilbageholdelse af 5 millioner kubikmeter vand opstrøms Holstebro 

2018-2118 



Klimasikringsanlæg mod oversvømmelser i Holstebro  

Dæmning med 
sluse til 
opstemning af 
vand i Storå 
ådalen  

Ny dæmning og 
sluse til 
midlertidig 
opmagasinering 
af ekstra vand i 
Vandkraftsøen 

Højvandssikring af 
beboelsesområde 
ved Vigen 

Ansøgning til 
forsynings-
sekretariat 

Dialog med 
lodsejere Screening for VVM-pligt Offentlig debat 

VVM-redegørelse 

og kommuneplantillæg  

Ansøgningsfrist til 
Forsyningssekretariatet 

15. april  

Svar fra 
Forsyningsselskabet  

primo september 



”Sløret” 
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Vandkraftsø 
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22 

Klimatilpasning 

Præsentation Vigen-element 
 



Slut 
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Appendix: 3 supplerende dias om Holstebro oversvømmelse 



Begyndende 
problemer  

R
egulering af åen 

30 år 

1924 

1939 

1940 

1941 
1965 

1970 

2002 
2007 2011 

2015 



Hydrograf for typisk oversvømmelseshændelse 

31-05-2013 

50m3/sek 

Volumen der skal opmagasineres for at 
undgå oversvømmelse   
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Lokale løsningsstrategi 
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