
Usserød Å Projektet

Klimatilpasning 
på tværs af 
kommunegrænser



”Usserød Å skal være et samlende element for borgerne i sit forløb gennem 
Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner. Den skal opleves som et 
værdifuldt by- og landskabselement, der optimerer og forener hensynet til 
både miljø og klimatilpasning. De rekreative, landskabelige og kulturhistor-
iske værdier langs Usserød Å bør samtidig styrkes. 

Målet er, at borgerne langs åen skal se Usserød Å som et attraktivt sam-
lingspunkt og en styrke for bymiljø og rekreativ udfoldelse. Visionen går 
på tværs af de eksisterende kommuneskel, og ser på Usserød Å som et 
fælles kommunalt element. Med udgangspunkt i den fælles udfordring og 
den fælles vision lægger projektet an til et tættere, integreret samarbejde 
mellem de 3 kommuner”. 

En ny vision for Usserød Å
På et møde 22 marts 2011 vedtog borgmestrene fra Rudersdal, Hørsholm 
og Fredensborg en ny ”Miljø – og klimatilpasningsstrategi for Usserød Å”.



Overalt i Danmark er kommunerne hver for sig i gang med 
klimatilpasning. Det unikke ved Usserød Å projektet er, at 
indsatsen vil ske i et fællesskab mellem tre kommuner.

”Vandet kender ingen kommunegrænser”, og derfor skal 
klimatilpasningen omkring åen planlægges og gennemføres 
ud fra Å-systemet som en helhed. Dette kan f.eks. indebære, 
at beskyttelse imod oversvømmelse i èn kommune bedst 
gennemføres ved at planlægge og realisere en klimatilpas-
ningsaktivitet i en anden af de tre kommuner.

På papiret lyder det som en enkel opgave, men sådan er det 
ikke i den praktiske verden. Perspektiverne for et sådant tvær-
kommunalt samarbejde er imidlertid så store, at Usserød Å 
projektet har fået tildelt støtte fra EU under LIFE programmet.

Sagt meget kort er vores vision at begrænse risikoen for over-
svømmelser og samtidig bevare åens værdi som naturressource 
og rekreativ ressource. Vi vil realisere visionen ved at etablere 
en blivende organisation for samarbejdet, der udstyres med 
beslutningskompetence og handlemuligheder.
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Usserød Å EU LIFE projektet skal bane vejen for et blivende 
tværkommunalt samarbejde omkring Usserød Å, men kan på 
sigt føre til samarbejder på andre områder også. 

Som en del af projektet skal der bl.a. opsættes hydrauliske 
målesystemer og styringsredskaber, så oversvømmelser kan 
undgås i fremtiden. Der skal anlægges vådenge som bu�erzoner 
for ekstremregn, og der skal etableres et blivende, tværkommun-
alt samarbejde omkring Usserød Å. Sidst men ikke mindst skal 
LIFE projektet medvirke til at tilstanden og forholdene for fisk, 
planter og smådyr i Usserød Å forbedres. 
Konkret består projektet derfor af fire hovedindsatsområder, 
der skal understøtte den overordnede vision:
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Indsatsområder

Skabe organisatorisk grundlag for samarbejdet.
I fremtiden skal der være et meget tæt og projekt-integreret 
samarbejde mellem 6 o�entlige virksomhede, nemlig de tre 
kommuner Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg samt de 
respektive forsyningsselskaber Rudersdal Forsyning, 
Hørsholm Vand og Fredensborg Forsyning.

Dette medfører et helt nyt fokus på især 4 indsatsområder:

• Beslutningsprocesser og –kompetencer

• Organisationsformer og politisk forankring

• Fælles kommunal beredskabsplan for oversvømmelser

• Alle de understøttende funktioner og arbejdsprocesser

Opbygge fælles teknisk ”værktøjskasse” 
til klimatilpasning for Usserød Å
I kort form går denne del af opgaven ud på:

• Et moderniseret fælles system af elektroniske 
 målestationer

• Fælles hydraulisk model for å og opland

• Opdateret risikokortlægning

• Varslings- og infosystem tilgængeligt for borgerne

Demonstrationsprojekter – konkrete 
anlægsprojekter for klimatilpasning
• Der skal etableres vådenge, der kan fungere som
  ”oversvømmelsesbassiner” smukt integreret i naturen

• Desuden skal det undersøges, hvordan vi 
 bedst muligt kan udnytte Sjælsø som bu�er

Kommunikation og formidling – Borgerrettet 
og videndeling med andre kommuner
Oversvømmelserne i 2010 viste et stort behov for at 
styrke informations- og kommunikationsindsatsen, og 
derfor er der i dette projekt lagt op til en ganske omfat-
tende indsats vedr. den interne kommunikation forvalt-
ningerne i mellem og i særdeleshed kommunikationen 
mellem borgerne og forvaltningerne. 

Baseret på en række møder og analyser i forvaltningerne 
og på et antal dialogmøder med et repræsentativt udsnit 
af de berørte borgere, vil der i løbet af 2014 blive udviklet 
en omfattende kommunikationspakke, der bl.a. vil bestå 
af en projekthjemmeside, presseindsats, sms-tjenester, 
elektroniske nyhedsbreve, infostandere og meget andet.

Oversvømmelsen 

2010

Ideen til Usserød Å projektet 
udspringer af de oversvømmel-

ser, som borgerne langs åen oplev-
ede i 2010 som følge af usædvanligt 

kraftigt regnskyl. Disse hændelser var 
startskuddet til en række beslutninger 

og handlinger i de tre kommuner langs 
Usserød Å – Fredensborg, Hørsholm og Rud-

ersdal. En af disse handlinger var at igang-
sætte Usserød Å projektet som et samarbejde 

mellem de tre kommuner. 



Fakta 
om Usserød Å Projektet

Projektet er støttet af EU’s LIFE program. For generel information 
om dette program henvises til: http://ec.europa.eu/environment/
life. Projektets officielle titel i LIFE programmet er: ”Intermunici-
pal Cooperation on Water Management and Climate Change for 
the Stream of Usseroed”. 

Projektet gennemføres i tidsrummet September 2011 – Marts 
2016 med et budget på ca. 18,5 mio. DKK, hvoraf finansierin-
gen fra EU LIFE udgør ca. 7 mio. DKK. Projektets deltagere og 
partnere er:

• Fredensborg Kommune, som har rollen  
 som ”koordinerende støttemodtager”

• Hørsholm Kommune

• Rudersdal Kommune

De tre kommuner har indgået en samarbejdsaftale om gennem-
førelsen af LIFE projektet, der desuden støttes af de tre kom-
muners respektive forsyningsselskaber Fredensborg Forsyning 
A/S, Hørsholm Vand ApS og Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. 
Disse selskaber yder støtten i form af medfinansiering.

Kort om projektleder Klaus Pallesen
57 år, cand. scient. Miljøbiolog fra Københavns Universitet.
Klaus har inden sin ansættelse arbejdet mere end 20 år med 
miljøopgaver og projektopgaver i den rådgivende ingeniørvirk-
somhed Alectia, hvor han i de senere år har arbejdet med store, 
komplekse anlægsprojekter i rollen som projektleder og bygher-
rerådgiver. Inden da arbejdede Klaus i nogle år i Københavns 
Kommune med vandundersøgelser og spildevandsteknik.

Klaus blev valgt til jobbet i Usserød Å projektet på grund af sin 
store faglige ballast og erfaring i at skabe overblik og formidle 
samarbejde i komplekse projekter med mange interessenter.

Visioner for projektet:
”En stor del af LIFE-projektet handler om at samarbejde på tværs 
af kommunerne og om at indrette vores kloakker og tekniske 
anlæg, så vi forsinker regnvandet i oplandet til åen. Derved ned-
sætter vi risikoen for oversvømmelser, og vi minimerer antallet 
af de situationer, hvor kloakkernes spildevand løber over og ned 
i åen. Men projektet skal også på længere sigt gerne resultere i 
bedre levesteder for fisk, planter og smådyr. 
Det er spændende at få lov til at arbejde med et projekt, der har 
så store perspektiver med hensyn til naturbeskyttelse og klima-
tilpasning, samarbejde på tværs af tre forskellige kommuner og 
vise omverden hvordan man kan planlægge, beslutte og invest-
ere i løsninger for hele vandsystemer på tværs af kommune- og 
selskabsgrænser. Vi er med til at skabe forudsætningerne, for at 
borgene langs åen kan se Usserød Å som et attraktivt samling-
spunkt og en styrke for bymiljø og rekreativ udfoldelse.



Yderligere oplysninger:
Projektleder Klaus Pallesen
klpa@fredensborg.dk
Tlf. 72 56 23 98

Projektets hjemmeside
www.usseroed-aa.dk
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