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Vejdirektoratet og COWI har i 2020 udført en række vurderinger af Limfjordstunnelen i 
forhold til risiko for klimabetinget påvirkning og oversvømmelse, herunder fra stormflod og 
permanent stigende havvandstande, ekstrem nedbør samt klimabetinget øget 
grundvandstryk under rampekonstruktionerne.  

Analyserne har bl.a. vist, at der i forhold til et nærmere defineret sikkerhedsniveau kan 
være risiko for oversvømmelse af tunnelen ved stormflod. Ligeledes kan der også ved 
ekstrem nedbør være risiko for at der kan komme til at stå vand i tunnelen i et uønsket 
omfang. Endelig viser de udførte analyser, at der ved permanent stigende havvandstande og 
stormflod vil blive generet et øget grundvandstryk under ramperne ned til tunnelen. For alle 
disse hændelser kan risici dog imødegås ved en række forebyggende tiltag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

I foredraget gennemgås de forskellige udførte analyser nærmere, og resultaterne heraf 
illustreres i forhold til hvor disse har særlig betydning for Limfjordstunnelen. Ligeledes 
illustreres mulighederne og betydningen af mulige skitserede forebyggende tiltag. Endelig 
sættes de udførte vurderinger i perspektiv i forhold til mere generelt at sætte fokus på 
nødvendig klimavurdering af betydende infrastrukturanlæg. 
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