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Indledning
Indsatskataloget indgår som en del af den samlede klimatilpasnings- og miljøstrategi, som
fremlægges for borgmestrene i Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg i marts 2011.
Kataloget omfatter forslag til indsatser, som er udvalgt, så de enkeltvis og samlet understøtter
de indsatsområder, som er opstillet i den samlede klimatilpasnings- og miljøstrategi:










Serviceniveau
Finansielt og juridisk partnerskab
Tværkommunal organisation
Tværsektoriel planlægning og forvaltning
Beredskabsplanlægning
Overblik og tekniske værktøjer
Kommunikation
Vand i oplandet
Åen og ådalen

Gennem det løbende projekt- og udviklingsarbejde vil indsatserne kunne igangsættes i takt
med, at de fornødne ressourcer prioriteres. Der skal i den sammenhæng ske en nærmere
beskrivelse og udmøntning af indsatserne i kataloget.
I de to sidste indsatsområder - Vand i oplandet samt Åen og ådalen, er der angivet en række
indsatser, der knytter sig til en specifik fysisk lokalitet. Disse konkrete indsatser fremgår af kort
2, som ligger i bilag til Del I - Strategi.
DEFINITIONER
Beskrivelser af indsatserne er bygget op efter en fast skabelon:
Indsatsområde

Blandt de 9 indsatsområder

Titel

Emne for indsatsen

Mål og effekt

De ønskede mål og evt. beskrivelse af afledt effekt

Indsats

Indsatsen for at nå de opstillede mål

Deltagere

Primære deltagere i processen

Økonomi og
ressourcer

Den forventede anvendelse og fordeling af økonomi/ressourcer. Der
anvendes følgende kategorier:
 1: Mindre omkostning anslået mindre end 0,5 mio. kr.
 2: Mellemstor omkostning anslået mellem 0,5 – 5 mio. kr.
 3: Stor omkostning anslået større end 5 mio. kr.
 ?: Ukendt/ikke anslået. Omkostning er ukendt og anslås ikke.
Der er opstillet et skønsmæssigt økonomisk overslag for mange af de
opstillede indsatser under feltet Økonomi og ressourcer. Overslaget er
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baseret på prisniveau 2011, excl. moms og beskriver de forventede
etableringsomkostninger ved de beskrevne indsatser og ændringer. Udgifter
til f.eks. arealerhvervelse, hegning, samt fremtidige drifts- og
vedligeholdelsesudgifter er ikke medtaget.
Der er tale om samlede omkostninger. Udgifterne er ikke søgt fordelt på
enkelte kommuner, forsyningsselskaber eller grundejere.
Prioritering

Indsatserne er prioriteret indenfor tre kategorier:
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A1: Prioriterede indsatser på kort sigt. Indsatser som igangsættes i
perioden 2011-13. Omfatter indsatser, der bør igangsættes relativt
hurtigt med en god effekt indenfor klimatilpasning, samt typisk
ligeledes med god effekt for miljøet. Hertil kommer indsatser som
udgør en forudsætning for det videre arbejde
A2: Prioriterede indsatser på længere sigt. Indsatser bør
igangsættes på længere sigt med god effekt indenfor
klimatilpasning, samt typisk ligeledes med god effekt for miljøet. Der
er tale om omfattende indsatser med store investeringer eller
indsatser som kan gennemføres efter 2013, hvor det evt. sker i
tilknytning til indsatser på andre områder.
B: Mulige indsatser. Indsatser hvor effekten er usikker eller i nogle
tilfælde lille i forhold til investeringen. Der bør i de fleste tilfælde
foretages yderligere analyse

Indsatsområde 1: Serviceniveau
Indsatsområde

Serviceniveau

Titel

1.1 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR SERVICENIVEAU

Mål og effekt

Etablering af et teknisk grundlag med henblik på udarbejdelse af et samlet
serviceniveau for afløbssystem og vandløb i de tre kommuner.

Indsats

Det foreslås, at der etableres et teknisk grundlag for politisk beslutning om
serviceniveauet ved:












Der udvælges to repræsentative byområder i hver af kommunerne
med hhv. fællessystem og separatsystem. Hørsholm Kommune har
gennemført denne vurdering.
Der gennemføres beregninger for eksisterende systemer med den
forventede fremtidige regn (30 % forøgelse) for hhv. 5, 10, 25 og 50
års regn.
Skaderne opgøres økonomisk for hvert scenario beskrevet herover
ud fra erfaringstal for omkostninger til skader.
For hvert af de udvalgte byområder opstilles løsningsforslag til
opgradering af afstrømningssystemet, så det lever op til nye
standarder (klimatilpasning i henhold til spildevandskomiteens
skrifter, vandstand i Øresund til + 0,8 m). Løsningerne findes ved
beregninger med en hydraulisk model og inkluderer såvel
traditionelle løsninger (bassiner, rør og pumper), som kombinerede
løsninger, hvor natur og vandløb inddrages i løsningsmodellen
Til de opstillede løsningsforslag udarbejdes beredskabsplaner, se
indsats 5.2 Detailberedskabsplaner.
Der udarbejdes økonomiske overslag på såvel anlæg som drift af
anlæg og beredskab. Det skal vurderes om der skal gennemføres
en omkostningsvurdering af de ændrede miljøforhold ved
løsningerne som kan indregnes i ”budgettet”.
Omkostningerne ved oversvømmelser i det eksisterende system og
omkostningerne til løsningerne ekstrapoleres til hele kommunen
(enten baseret på ledningslængder eller på bymæssige arealer) og
de sammenlignes.
Et forslag til aktuelt/realistisk serviceniveau for vandløb og
afløbssystemer.

En sådan analyse vil tydeliggøre hhv. omkostninger til fuld klimatilpasning
samt give et indtryk af om det på et overordnet plan, kan betale sig at
klimatilpasse.
Der bør gives et konkret forslag til, hvor lang tid det skal tage at klimatilpasse
og på den baggrund gives et forslag til hvor meget spildevandstaksten skal
3
stige (kr/m ) og størrelsesordenen af skattefinansieringen bør vurderes.
Grundlaget bør inkludere en overordnet vurdering af de sekundære effekter
af oversvømmelser, så som den effekt at borgere ikke ønsker at bo i en
kommune som ikke fremtidssikrer sine borgere osv.
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Det anbefales, at der anvendes en samlet model for hele oplandet som
beskrevet under indsatsområde 6 (Overblik og tekniske værktøjer)
Da klimatilpasningsindsatsen ikke er mulig at gennemføre som en samlet
indsats over en kort årrække, må klimatilpasningen understøttes af en
prioriteringsmodel, se indsats 1.2.

8

Deltagere

De tre kommuner og forsyningsselskaber.

Økonomi og
ressourcer

Mindre/ mellemstor omkostninger (1/2)

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Serviceniveau

Titel

1.2 PRIORITERINGSMODEL

Mål og effekt

Opstilling af model for prioritering af klimatilpasningen af
afstrømningssystemerne.

Indsats

Klimatilpasning og forbedring af miljøforhold er kun mulig, hvis der fortages
prioriteringer af analyser af risici for oversvømmelser, evt. af klimatilpasning
af anlæg for at fordele økonomien – hvem skal sikres først, samt af
beredskabet i form af planer m.v.
Disse prioriteringer kan foretages på forskellige måder:





Ud fra erfaringer eller ud fra modelberegninger eller en kombination
af disse (f.eks. alle kendte oversvømmede områder prioriteres først,
de resterende afgøres ved modelberegninger).
Det skal afgøres, om de der har været hårdest ramt skal prioriteres
først, eller om en økonomisk analyse skal bestemme prioriteringen.
Skal privatboliger og offentlige bygninger prioriteres lige højt?
Prioriteringen være mellem hhv. oversvømmelse og miljø skal
prioriteres? Hvor stor må risikoen for oversvømmelser blive, hvis der
f.eks. ikke slås grøde i vandløbet?

Der udarbejdes på den baggrund en samlet prioriteringsmodel, der illustrerer
og dokumenterer baggrund for prioriteringsrækkefølgen i det videre arbejde
omkring klimatilpasning m.v.
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Deltagere

De tre kommuner og forsyningsselskaber.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1).

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde 2: Finansielt og juridisk
partnerskab
Indsatsområde

Finansielt og juridisk partnerskab

Titel

2.1 UDREDNING AF DET JURIDISKE OG
FINANSIERINGSMÆSSIGE GRUNDLAG

Mål og effekt

Udredning af de retslige/juridiske og finansieringsmæssige rammer og regler
på området for at skabe grundlag for videre samarbejde mellem kommuner
og forsyningsselskaber.

Indsats

Der gennemføres en udredning af de grundlæggende retslige/juridiske og
finansieringsmæssige rammer og regler på området, med særlig fokus på de
tværkommunale og tværsektorielle udfordringer. Det indledende
udredningsarbejde er gennemført /2/.
Udredning kan baseres på en overordnet juridisk gennemgang, såvel som
løbende juridiske vurderinger i forbindelse med de konkrete projekter. Der
kan endvidere laves en erfaringsopsamling i andre kommuner.
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Deltagere

Kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere. I f.t. gældende regler kan
forsyningsselskaber bidrage til en sådan udredning.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1).

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Finansielt og juridisk partnerskab

Titel

2.2 ETABLERING AF PARTNERSKABSAFTALE

Mål og effekt

Etablering af en aftale, der skaber rammerne for et partnerskabsbaseret
samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber, der skaber synergi i
den videre indsats.

Indsats

Der gennemføres en proces med henblik på formulering af en fælles
partnerskabsaftale/samarbejdsaftale mellem kommuner og
forsyningsselskaber. Heri opstilles rammerne for det tværkommunale og
tværsektorielle samarbejde, samt opstilles principper for finansiering og
ansvar i de fælles indsatser.
Aftalerne kan etableres indenfor hver af de tre kommuner, samt i form af en
tværgående aftale på tværs af kommunerne.
Partnerskabsaftalen kan evt. indeholde egentlige fordelingsnøgler for
omkostninger, men dette vil dog ofte afhænge af den konkrete indsats.
Partnerskabsaftalen og de opstillede principper skal bringes i spil i de
konkrete tværgående indsatser. De opstillede rammer og principper kan
herefter udbygges og tilpasses i takt med praktiske erfaringer.
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Deltagere

Kommuner og forsyningsvirksomheder.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1).

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Finansielt og juridisk partnerskab

Titel

2.3 UDVIKLINGSPROJEKT OG FUNDRAISING OMKRING
USSERØD Å

Mål og effekt

Igangsætning af et større samlet og tværgående udviklingsprojekt omkring
Usserød Å med ekstern finansiering.

Indsats

Der gennemføres et fælles arbejde med henblik udformning af en fælles
ansøgning om ekstern finansiering. Indsatsen ifm. ansøgningsarbejdet vil
med stor sandsynlighed skulle baseres på eksterne eller deltidsansatte
fundraisers. Fokus kunne være mod EU-rammeprogrammer.
Indsatsen skal udmøntes i en ansøgning, som har en tydelig nyhedsværdi
og et markant udviklingsmæssigt perspektiv for at kunne få succes.
Nøgleord kan være integreret vandplanlægning, klimatilpasning og
beredskab.
Arbejdet med nærværende strategi vil kunne underbygge
ansøgningsarbejdet.
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Deltagere

Kommuner, forsyningsvirksomheder og evt. fundraisers.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1)

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde 3: Tværkommunal organisation
Indsatsområde

Tværkommunal organisation

Titel

3.1 IVÆRKSÆTTELSE AF TVÆRKOMMUNAL
PROJEKTORGANISATION

Mål og effekt

Iværksættelse af tværkommunal projektorganisation med henblik på at
skabe en ressourceeffektiv og dynamisk organisering af udviklingsarbejdet
for Usserød Å.

Indsats

Der udarbejdes indledningsvist et oplæg og kommissorium og rammevilkår
for projektorganisationen. Heri indgår en beskrivelse af projektstrukturen,
samt de tilknyttede opgaver. Endvidere skal der sikres sammenspil med en
evt. partnerskabsaftale, se indsats 2.2 Etablering af partnerskabsaftale.
Efterfølgende udpeges medlemmer til styregruppe, projektledelsesgrupper,
projektleder m.v. og der sikres en forankring i det politiske system.
I forlængelse heraf opstilles en prioriteret handleplan for de konkrete
projektaktiviteter, der skal indgår i projektorganisationen. Herefter
igangsættes projekter med de tilknyttede projektgrupper. Indsatsen skal i
høj grad sikre at de øvrige skitserede indsatser koordineres og følges op.
Indgåelse af aftaler om tværkommunale indsatser, herunder aftale om
finansiering og fordeling af ansvarsområder.

13

Deltagere

Ledelsen fra teknik- og miljøforvaltninger samt vandforsyningsselskaberne,
samt udpegede faglige ressourcepersoner i tilknytning til de tre kommuner.
Efter behov suppleres med eksterne faglige rådgivere.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1)
Der kan forventes et vist forbrug af interne ressourcer og evt. ekstern
konsulentbistand. Der er dog som udgangspunkt primært tale om en
målretning af eksisterende ressourcer på området.

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde 4: Tværsektoriel planlægning
og forvaltning
Indsatsområde

Tværsektoriel planlægning og forvaltning

Titel

4.1 KLIMATILPASNING OG OVERSVØMMELSER I
KOMMUNEPLANLÆGNING

Mål og effekt

Kommuneplanlægningen skal inddrage forhold omkring klimatilpasning og
oversvømmelser i forbindelse med byudvikling og i udformningen af
lokalplaner, samt planlægningen af det åbne land.

Indsats

Klimatilpasning og oversvømmelser inddrages i kommuneplanlægningen,
hvilket er sket i større eller mindre grad i de tre kommuner. Indsatsen
rummer flere elementer, som skal indarbejdes i kommuneplanlægningen.
Risikokort indarbejdes som en del af planlægningen. Der laves i første
omgang en samlet gennemgang af planlagte og nyudlagte områder i forhold
risikokort og ekstremregn. Der skal tages særlige forholdsregler eller ikke
bygges i områder, som har været oversvømmet eller hvor risikokortet viser
risiko herfor. Endvidere skal arealer til bassiner og lignende reserveres.
Ved udarbejdelse af lokalplaner, udbud og salg af kommunal jord eller
ejendom skal der fortsat stilles krav til en række forhold:
 Afsætning af arealer til forsinkelse, fordampning og evt. nedsivning
af regnvand
 Vand som rekreativt element
 Befæstede arealer skal muliggøre nedsivning, evt. bassinfunktion
samt funktion som strømningsveje
 Hævede sokkelkoter i sårbare områder
 Installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage
Byggesagsbehandlingen skal ligeledes inddrage disse forhold og ikke give
tilladelser, der er i modstrid hermed. Det samme gælder vejmyndigheden og
øvrige myndighedsområder.
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Deltagere

Kommunerne.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1).

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Tværsektoriel planlægning og forvaltning

Titel

4.2 STYRKET INTEGRERET VANDPLANLÆGNING OG
FORVALTNING

Mål og effekt

Styrket integrerede planlægning og myndighedsarbejde omkring
vandkredsløbet i forbindelse med klimatilpasning og beredskab.

Indsats

Gennemgang, vurdering og integration af forhold omkring klimatilpasning og
beredskab omkring oversvømmelser i de relevante sektorplaner og
myndighedsområder:
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Vandplaner. Hurtig fokus på svar til høringsrunde samt efterfølgende
opstillingen og gennemførelse af handleplaner for Usserød Å.
Spildevandsområdet. Spildevandsplaner i de tre kommuner, samt
udledningstilladelser til åen. Særlig indsats under 4.3 Opgradering
udledningstilladelser
Vandløbsområdet. Videre fokus på regulativer og forvaltning under
vandløbsloven. Særlig indsats under 4.4 Regulativ arbejde
vedrørende Usserød Å
Grundvandsområdet. Grundvandsmyndighed sikrer evt. boringer
nær opstuvningsområder og i beredskabssituationer. Det kan
endvidere overvejes at åens afstrømning med rent vand ved lav
sommervandføring.
Naturområder og rekreative områder. Samspil med eventuelle
grønne strategi-arbejder. Anvendelse af grønne områder til
opstuvning/bassiner og behandling af § 3 sager ved klimatilpasning.
Tinglysning af våde enge.
Sjælsø. Indsatsen ifm. forbedret vandkvalitet i Sjælsø bør integreres
med indsatserne på Usserød Å.

Deltagere

Kommunerne.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1)

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Tværsektoriel planlægning og forvaltning

Titel

4.3 OPGRADERING AF UDLEDNINGSTILLADELSER

Mål og effekt

Opgraderede udledningstilladelser, der sikrer forhold omkring
klimatilpasning, beredskab omkring oversvømmelser samt miljø m.v.

Indsats

De eksisterende udledningstilladelser til Usserød Å og sidetilløbene er ofte
af ældre dato og i visse tilfælde tidsmæssigt begrænsede. Der foretages en
gennemgang af området:




Registrering af de eksisterende udledningstilladelser og deres
status.
Udarbejdelse af rammer/koncepter for opdaterede og
helhedsorienterede udledningstilladelser, der lever op til kravene
omkring miljø, klimatilpasning og beredskab m.v.
Konkret myndighedsbehandling af den enkelte sag og i de berørte
områder, samt koordinering i forhold til gældende planer.

Nye udledningstilladelser behandles ligeledes ud fra de skitserede temaer.
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Deltagere

Kommunerne.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt (?)

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1). Trinvis indsats i takt med ansøgninger.

Indsatsområde

Tværsektoriel planlægning og forvaltning

Titel

4.4 REGULATIV ARBEJDE VEDRØRENDE USSERØD Å, DONSE
Å OG ØVRIGE RELEVANTE VANDLØB

Mål og effekt

Udarbejdelse af fælles regulativ for Usserød Å, samt relevante sideløb i
øvrigt, der sikrer rammerne for den fremtidige regulering, drift og
vedligeholdelse af åen og tilknyttede anlæg

Indsats

Det igangværende regulativarbejde skal færdiggøres. Regulativ arbejdet skal
endvidere omfatte relevante sideløb til åen, samt tilknyttede anlæg i åen,
herunder slusen ved Sjælsø. Dette kan ske i et delregulativ eller
selvstændigt regulativ.
I takt med at der etableres andre væsentlige anlæg i Usserød Å, herunder i
tilknytning til beredskabet, skal ansvar m.v. beskrives i tilsvarende
regulativer.
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Deltagere

Kommunerne.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt (?).

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1)

Indsatsområde 5: Beredskabsplanlægning
Indsatsområde

Beredskabsplanlægning

Titel

5.1 BEREDSKABSPLANLÆGNING OG INDSATSKAPACITET

Mål og effekt

Videreudvikling af en helhedsorienteret beredskabsplanlægning, herunder
beredskabsplaner og den tilknyttede indsatskapacitet, for at sikre en effektiv
beredskabsindsats ved oversvømmelser og ekstreme regnvejrshændelser.

Indsats

Beredskabet udvikles med udgangspunkt i en helhedsorienteret
beredskabsplanlægning, der styrker beredskabet via en flerstrenget indsats
omkring:




Beredskabsplaner.
Indsatskapacitet og forebyggende virkemidler
Uddannelser/øvelser.

På den baggrund udvikles og opgraderes de overordnede beredskabsplaner
vedr. oversvømmelser og ekstrem regn. Det omfatter både de kommunale
beredskabsplaner, samt den tværkommunale beredskabsplan på området.
Der skal ske en løbende udvikling af beredskabets kapacitet til at føre
beredskabsplanerne ud i livet via:





Overvågning og alarmering i forbindelse med ekstrem regn og høj
vandstand, herunder med nye målesystemer.
Styring af aktive forebyggende virkemidler.
Akut og afhjælpende indsats.
Opfølgning og oprydning.

I den sammenhæng skal det bl.a. sikres, at de eksisterende vagtordninger er
gearet til at kunne håndtere disse opgaver tilfredsstillende.
Se endvidere indsats 6.3 Etablering af målere og 6.4 Organisering af målere
og sikring af dataindsamling i forhold til forbedret overvågning, samt bl.a.
indsats 9.2 Ændring af slusepraksis ved Sjælsø i forhold til et forebyggende
beredskab.
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Deltagere

Kommuner, forsyningsselskaber og beredskab.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1)

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1)

Indsatsområde

Beredskabsplanlægning

Titel

5.2 DETAILBEREDSKABSPLANER

Mål og effekt

Udarbejdelse af detailberedskabsplaner, der sikrer en effektiv
beredskabsindsats i specifikke områder eller i forbindelse med konkrete
anlæg i tilknytning til oversvømmelser og ekstremme regnvejrshændelser

Indsats

De kommunale beredskabsplaner skal udbygges med delberedskabsplaner
for de enkelte byområder, som det eksempelvis allerede er gjort for Jellerødområdet i Fredensborg Kommune.
Udarbejdelsen af detailberedskabsplanerne skal ske trinvist og prioriteret i
de mest sårbare områder. Dette skal ske i samspil med den trinvise
klimatilpasning, se bl.a. indsats 8.1 Langsigtet trinvis klimatilpasning af
byområder.
Detailberedskaberne skal således træde ind, hvor klimatilpasningen ikke slår
til. For at tilvejebringe et overblik over behovet, laves beregninger af
nedbørshændelser, der forekommer hhv. 1. gang hvert 25. år og hvert 50.
år. I beregningerne skal de nye løsninger i klimatilpasningen være
implementeret.
Der kan ligeledes laves detailberedskabsplaner for vigtige anlæg, herunder
eksempelvis i tilknytning til slusen. Se indsats 9.2 Regulering af sluse ved
Sjælsø.
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Deltagere

Kommuner, forsyninger og beredskab

Økonomi og
ressourcer

Mindre/mellemstor omkostning (1/2)

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1). Igangsættes trinvist

Indsatsområde

Beredskabsplanlægning

Titel

5.3 ØVELSE MED OVERSVØMMELSER OG AKTIVE
VIRKEMIDLER

Mål og effekt

Afprøvning af beredskab med henblik på at opbygge deltagernes kapacitet til
at indgå i beredskabet, samt indhøste erfaringer, der kan indgå i den videre
udvikling.

Indsats

Der gennemføres en øvelser, hvor der tages udgangspunkt i forskellige
oversvømmelseshændelser/- scenarier, og hvor der arbejdes med de
forskellige trin i beredskabet.
Dette forslås i første omgang gennemført som en ”skrivebordsøvelse”, hvor
en samlet hydraulisk model inddrages med henblik at opstille forskellige
scenarier.
Heri kan indgår anvendelsen af eksisterende og potentielle aktive virkemidler
i tilknytning til det forebyggende og aktive beredskab.
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Deltagere

Kommuner, forsyninger og beredskab.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1)

Prioritering

Prioriteret indsats på længere sigt (A2).

Indsatsområde 6: Overblik og tekniske
værktøjer
Indsatsområde

Overblik og tekniske værktøjer

Titel

6.1 SAMLET HYDRAULISK MODEL

Mål og effekt

Samlet hydraulisk model for Usserød Ås opland, så der sikres enighed om
beregningsgrundlag og hydraulisk dynamik mellem oplandene, og så der
kan udarbejdes et samlet risikokort for hele Usserød Ås opland.
Modellen vil sikre at der kan gennemføres en systematisk analyse af
afstrømningssystemerne i byområderne med en tilhørende vurdering af hvor
der kan holdes vand tilbage i dimensioneringssituationen og
beredskabssituationen.
Modellen kan bruges til at beregne konsekvenser af tiltag i oplandene både
ved udbygningerne og ved etablering af tilbageholdelse (bassiner, LAR
osv.).
En samlet hydraulisk model kan anvendes til at gennemføre analyserne, der
skal til, hvis oplandene ønskes klimatilpasset i fremtiden.

Indsats

Det foreslås, at modellerne samles i en MIKE Urban model, at
randbetingelserne og usikkerheder beskrives i detaljen og at modellen
kalibreres og valideres med flowmålere. Det anbefales, at der foretages
niveau- og vandføringsmålinger i vandløbet, så modellen kan blive kalibreret
og i tilstrækkelig høj grad repræsentere virkeligheden.
Randbetingelsen ved Sjælsø bør være den målte vandføring og den
nedstrøms randbetingelse bør være vandstanden ved Nivå Mølle. Alternativt
kan vandstanden i Køge Bugt anvendes, men så bør
regnvandsafstrømningen til og fra Nivå medtages i modelberegningerne,
hvilket komplicerer model og måleprogram.
Nedbøren måles ved Sjælsø Vandværk, og det vurderes at denne kan
bruges til modelberegningerne. Der bør gennemføres en sammenfatning og
analyse af hvilken nedbør der skal bruges til modelberegningerne. På trods
af den relativt korte afstand mellem Sjælsø og Nivå mølle kan der være store
forskelle i nedbørsmønstret. Alternativt kan der anvendes flere
nedbørsmålere i Usserød Ås opland.
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Deltagere

Kommuner, forsyningsselskaber, faglige ressourcepersoner.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1) ca. 100.000 kr.

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Overblik og tekniske værktøjer

Titel

6.2 HYDRAULISK MODELDOKUMENTATIONSVÆRKTØJ

Mål og effekt

Sikring af at den hydrauliske model er dokumenteret og den samme for alle,
der gennemfører hydrauliske analyser af Usserød Å. Modellen bør være
fremtidssikret så modelanvendelsen ikke afhænger af én rådgiver eller én
person.

Indsats

For at sikre et sammenhængende arbejde med de hydrauliske modeller i
Usserød Å oplandet kan modellen samles i en database, som genererer
Mouse/MIKEUrban modeller og kan reducere knuder og ledninger, så den er
anvendelig for selv små byområder. I databasen skal alle ændringer
ligeledes dokumenteres, så modellen er ”up to date”.
Således sikres det, at de korrekte vandmængder tages med i modellen på
alle niveauer og at modellen altid er opdateret med de nyeste tiltag
implementeret. (En evt. ny rådgiver skal ikke starte forfra hver gang).
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Deltagere

Modeldokumentationsværktøj skal evt. oprettes og vedligeholdes af fælles
delprojektgruppe

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1), ca. 200.000 kr.

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Overblik og tekniske værktøjer

Titel

6.3 ETABLERING AF MÅLERE

Mål og effekt

Etablering af vandførings- og niveaumålere til analyser af vandbalance,
kalibrering og validering af modeller, som randbetingelser og til alarmering.
Til anvendelse i såvel beredskabssituationer, som til forbedringer af
modelberegninger, kan der etableres et antal niveaumålere. Niveaumålerne
kan opsættes på kritiske steder i åen (hvor der har været oversvømmelse)
og sende alarmer til beredskabet/ driften/ bagvagten om, at kritisk vandstand
er ved at være nået. Herved kan der reageres før oversvømmelse indtræffer,
ved at beredskab aktiveres (pumper sættes ind, sandsække placeres osv.).

Indsats

For at sikre, at de hydrauliske modeller, der skal bruges til analyser af
tilpasning af åen, repræsenterer faktualle forhold, anbefales det, at der
etableres fem-seks permanente vandføringsmålere (flowmålere) i Usserød Å
samt tre - fire niveaumålere, som dels kan bruges til beregning af
vandføringen, dels til alarmering de kritiske steder i Usserød Å.
Flowmålerne foreslås placeret som følger:
 lige nedstrøms slusen ved Sjælsø,
 nedstrøms udløbet fra Blårenden,
 nedstrøms udløbet fra Gedevads Renden,
 nedstrøms tilløbet fra Donse Å,
 ved rørunderføringen Parallelvejstien.
Det skal undersøges om vandføringsmåleren ved Nivå mølle fungerer
tilfredsstillende, så den kan indgå på lige fod med de foreslåede målere.
Da randbetingelsen for Sjælsø er af stor betydning for simulering af hydraulik
nedstrøms i modellen, foreslås det, at der etableres flowmåler nedstrøms
Sjælsø, som supplerer vandføringsberegning via eksisterende niveaumålere
ved slusen. Måleren kan etableres permanent alternativt kan der udføres en
målekampagne til kalibrering af vandføringsberegning. Etableres måleren
permanent, vil data kunne anvendes som beslutningsstøtte i beredskabet.
Tilsvarende kan der etableres vandføringsmålere, enten i de store udløb til
Usserød Å, eller lige nedstrøms udløbene, så det sikres, at de
vandmængder, der tilføres modellen, repræsenterer det rigtige
afstrømningsareal. For at fastlægge afstrømningen fra de grønne områder
foreslås det endvidere at etablere en vandføringsmåler, der kun
repræsenterer ruralt opland ved Parallelvejstien. Niveaumålere findes i dag
ved Fabriksdam, Mølledam, Parallelvej, samt ved Sjælsøslusen. Der
foreslås opsat niveaumålere i ud for Ahornvej, Poppelvej og i Stampedam (til
beregning af vandføring ud af Stampedam). Det forudsættes, at eksist.
niveaumålere i Fabriksdam og Mølledam fungerer.
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Deltagere

Kommuner og forsyninger.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1), ca. 300.000 kr.

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Overblik og tekniske værktøjer

Titel

6.4 ORGANISERING AF MÅLERE OG SIKRING AF
DATAINDSAMLING

Mål og effekt

For at sikre, at alle måledata er tilgængelige for alle brugere i en form, som
er let anvendelig til såvel hydrauliske analyser som til alarmering, foreslås
det, at alle måledata, som opsamles i Usserød Å og opland samles i én
database.
Det foreslås, at alle måledata opsamles i værktøjet DIMS. DIMS er et
fleksibelt værktøj som relativt let kan modificeres til den enkeltes behov og til
opsamling af supplerende måledata. DIMS kan sende alarmer på
brugerspecificerede kriterier.
DIMS udvikles og sælges af DHI.
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Indsats

DIMS lægges på en selvstændig server. Da eksisterende og evt. kommende
målere sender data via GPRS er det ikke afgørende, hvor denne server
placeres, der kræves dog adgang til internettet.

Deltagere

Alle kommuner og forsyninger.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1), i størrelsesordenen 100.000 kr.

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Overblik og tekniske værktøjer

Titel

6.5 ERFARINGSKORT FOR OVERSVØMMELSER

Mål og effekt

At finde de mest sårbare områder eller, hvor det bør undersøges om der skal
gennemføres en øget driftsindsats.
Kortet vil også kunne anvendes til prioritering af indsatsen.
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Indsats

Samling af alle optegnelser om oversvømmelser i alle kommuner og
forsyninger.

Deltagere

Alle tre kommuner og forsyninger.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1)

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Overblik og tekniske værktøjer

Titel

6.6 FÆLLES RISIKOKORT – VANDLØB OG AFLØBSSYSTEM

Mål og effekt

Risikokortet vil vise de sårbare områder, så der kan tages aktivt stilling til
evt. byggemodninger, byggesagsbehandlinger om øget befæstelsesgrad,
om ændret arealanvendelse i kommuneplanen, om evt. øgede sokkelkoter i
lokalplaner osv.
Risikokortet vil vise, hvor klimatilpasningen og beredskab(-splaner) skal
udarbejdes og prioriteres.

Indsats

I den samlede hydrauliske model indarbejdes fordybninger i terrænet som
fiktive bassiner og overløbene fra ledninger og brønde til disse. Denne
model giver en god indikation af risiko for oversvømmelser i områder, hvor
vandhastighederne på terræn ikke er af stor betydning/risiko.
Baseres på den samlede hydrauliske model gennemføres beregninger for
nedbør svarende til 10, 20, 50 og 100 års nedbør (CDS regn) og resultatet
indarbejdes i GIS.
Der bør indhentes tilbud på udarbejdelse af risikokort for såvel denne som
for en MIKE Flood beregning.
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Deltagere

Kommuner, forsyningsselskaber.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1), ca. 100.000 kr.

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde 7: Kommunikation
Indsatsområde

Kommunikation

Titel

7.1 VARSLING OG KOMMUNIKATION MED BORGERNE I
BEREDSKABET

Mål og effekt

Sikring af effektiv varsling og kommunikation med borgere og virksomheder i
beredskabet ved ekstrem regn og oversvømmelser for at give disse
mulighed for at tage egne forholdsregler og igangsætte ”eget beredskab”.

Indsats

Varslingen og kommunikation med borgerne og virksomheder i forbindelse
med beredskabet skal gennemgås og udvikles.
Dette kan ske i form af et varslingssystem for borgere og virksomheder i
tilknytning til SMS- tjeneste m.v. Dette kan f.eks. ske med udgangspunkt i
de erfaringer og det system, der allerede er opbygget i Fredensborg
Kommune.
Ligeledes bør der etableres en procedure for orientering af borgere på
kommunernes hjemmesider i forbindelse med en beredskabsindsats.
Endvidere skal der sikres kapacitet i forhold til at modtage direkte
henvendelser fra borgere i beredskabssituationen. Dette sker i samspil med
indsats 5.1 Beredskabsplanlægning og indsatskapacitet
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Deltagere

Kommuner, forsyninger og beredskab.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1)

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Kommunikation

Titel

7.2 FORMIDLING TIL BORGERNE OM EGET ANSVAR OG EGNE
MULIGHEDER

Mål og effekt

Formidling til borgerne om eget ansvar og muligheder omkring forebyggende
indsatser samt forholdsregler i selve beredskabssituationen (”eget
beredskab”) for at styrke borgernes kapacitet på området

Indsats

Borgere og virksomheder kan i høj grad selv medvirke til forebyggende
indsatser såvel som indsatser i tilknytning til selve beredskabssituationen.
Der gennemføres en samlet formidling på området. Formidling til borgerne
og virksomheder kan bl.a. tage udgangspunkt i pjecer og formidling på
hjemmesider. Der kan evt. tænkes i en samlet kampagne – ”Hvad kan du
gøre ved vandet?”.
Formidlingen om de forebyggende indsatser kan bl.a. omfatte løsninger
omkring lokal afledning af regn (LAR), samt udfordringer vedr. opstuvning i
kældre og afstrømning på terræn. Heri kan f.eks. indgå en række pjecer,
som Teknologisk institut har lavet på området, som bl.a. Hørsholm vand har
gjort. Formidlingen skal adressere det forhold, at en del oversvømmelser og
opstuvninger skyldes forhold på grundejerens egen grund.
Formidlingen om egen forholdsregler i beredskabssituationen skal omfatte
varslingssystemer og borgernes muligheder for ”eget beredskab”.
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Deltagere

Kommuner, forsyninger og beredskab.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1)

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1)

Indsatsområde

Kommunikation

Titel

7.3. KOMMUNIKATION OG INTERESSENTINDDRAGELSE –
NATUR, MILJØ OG KLIMATILPASNING

Mål og effekt

En samlet kommunikationsindsats og interessentinddragelse i tilknytning til
udviklingen af Usserød Å for at sikre forankring og sammenspil med
eksterne interessenter.

Indsats

Den igangværende kommunikationsindsats og interessentinddragelse i
tilknytning til Usserød Å styrkes og koordineres hvor dette skaber synergi.
Indsatsen skal være fortsat være forankret i de enkelte kommuner, herunder
den fortsatte kommunikation og borgerinddragelse omkring de tidligere
oversvømmede områder.
Mulige interessenter er:
Grundejere og borgere generelt
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Lokale foreninger (lystfiskere, DOF mv)
Det lokale museum
Foreninger
Skoler og undervisningsinstitutioner
En tværkommunal kommunikationsindsats kan sætte fokus på det samlede
udviklingsperspektiv for Usserød Å – hvad er det vi i fællesskab vil omkring
åen og hvordan opnås dette.
Indsatsen kan ske i form af en fælles hjemmeside, publikationer m.v., samt
tværgående borgermøder m.v.
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Deltagere

Kommuner og forsyninger.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt (?) - afhængig af ambitionsniveau.

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde 8: Vand i oplandet
Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.1 LANGSIGTET TRINVIS KLIMATILPASNING AF BYOMRÅDER

Mål og effekt

På baggrund af det opstillede serviceniveau igangsættes en langsigtet
klimatilpasning af afstrømningssystemet med reduceret opstuvning til terræn
og reducerede overløb med væsentlig miljømæssig effekt til følge.

Indsats

Ved brug af den opstillede model (se under indsatsen: Samlet hydraulisk
model) prioriteres samtlige byområder.
For hvert byområde opgraderes afstrømningssystemet så det lever op til de
nye standarder (se under indsatsen: Politisk grundlag for serviceniveau).
Endvidere opstilles beredskabsplaner, se indsats 5.2
Detailberedskabsplaner.
Løsningerne findes ved beregninger med den hydrauliske model og
inkluderer såvel traditionelle løsninger (bassiner, rør og pumper), som
kombinerede løsninger, hvor natur og vandløb inddrages i løsningsmodellen.
Flere af de tiltag, som er beskrevet i dette katalog kan være dele af løsninger
på tilpasningsudfordringen, men er prioriteret højere af hensyn til miljø,
beredskab m.m.
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Deltagere

Forsyningsselskaber og kommuner.

Økonomi og
ressourcer

Stor omkostning (3)

Prioritering

Prioriteret indsats på længere sigt (A2) afhængig af prioriteringsmodel.

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.2 OPTIMERING VIA INTELLIGENT STYRING

Mål og effekt

Formålet med styringen er at skaffe plads i eksisterende bassiner og evt.
kanaler, så de udgør et buffervolumen når regnen kommer. Helt konkret
handler det om at tømme bassiner, søer, kanaler og andre mulige magasiner
inden regn.
Indsatsen ligger i nogen grad under beredskab, men er også
hensigtsmæssig i øvrigt ved koblet regn.
Ved ekstremregn vil denne styring have en begrænset effekt.
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Indsats

Analyse og gennemgang af alle bassiner over en vis størrelse og vurdering
af, om bassinerne let kan ombygges, så de evt. tømmes hurtigere i nogle
afgørende situationer. Gennemgang af styring.

Deltagere

Forsyningsselskaber, kommuner, faglige ressourcepersoner.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt (?).

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.3 DESIGNKRITERIER FOR ANLÆG VEDR.
BEREDSKABSHÆNDELSER OG KLIMATILPASNING

Mål og effekt

Opstilling af designkriterier for anlæg med henblik på bedre håndtering af
ekstrem regn og oversvømmelser, samt klimatilpasning.

Indsats

Analyse og opstilling af mulige designkriterier for udvalgte anlægstyper i
forhold til håndtering af klimatilpasning og beredskabssituationen. Det kan
f.eks. ske som et særligt fokus i forbindelse med kommende
anlægsprojekter.
Fokus skal være lokal afledning af regn (LAR) i forbindelse med
klimatilpasning og/eller i håndtering af ekstrem regn og oversvømmelser i
beredskabssituationen. De forskellige typer af anlæg kan f.eks. være:
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Vejanlæg (se indsats 8.9 Veje som vandveje – pilotprojekt ved
Ahornvej)
Pladser og parkeringspladser
Pumpestationer
Bassiner

Deltagere

Forsyningsvirksomheder og kommuner.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1).

Prioritering

Prioriteret indsats på længere sigt (A2).

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.4 REGNVAND I SPILDEVANDSSYSTEMET

Mål og effekt

Reduktion af kælderoversvømmelser i eksisterende og kommende
separatkloakerede områder samt forbedring af miljøforhold.

Indsats

Regnvand kan via fejlkoblinger mv. belaste spildevandssystemet i
separatkloakerede systemer og dermed give oversvømmelse i kældre af den
vej.
Analyser af uvedkommende vand i spildevandssystemet kan opstartes ved
at analysere vandføringen på spildevandspumpestationer i forbindelse med
regn og efterfølgende opsporing vha. flowmålere i de områder som er
belastet værst af regnvand. Derudover findes der en række måder at
opspore uvedkommende vand, som kan tages i anvendelse.
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Deltagere

Forsyningsselskaberne.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt (?).

Prioritering

Mulig indsats (B).

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.5 ETABLERING AF TILBAGEHOLDELSE I OPLANDE, DER
AFSTRØMMER TIL SJÆLSØ
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Mål og effekt

Voluminet af Sjælsø medfører, at ændret tilledning har begrænset betydning
for afstrømningen gennem Usserød Å

Indsats

Der foreligger forslag til projekt for laguner i lavbundsområder langs Sjælsø.
Formålet med disse forslag er primært at tilbageholde næringsstof og anden
forurening, der i dag tillades søen.

Deltagere

Allerød og Rudersdal Kommune.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt omkostning (?).

Prioritering

Mulig indsats (B).

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.6 REDUKTION AF TILLØB FRA SJÆLSMARK OG SJÆLSØ
RENSEANLÆG

Mål og effekt

Reducere tilledningen af vand til Usserød Å med henblik på at reducere
risikoen for oversvømmelse.
Afløbet fra Sjælsmark Renseanlæg er ca. 10 l/s og fra Sjælsø Renseanlæg
tilledes typisk 150 l/s.
Effekten vil være en reduktion af basisvandføringen i Usserød Å. I forhold til
de vandføringer der gav oversvømmelser i juli 2007 vil dette tiltag reducere
vandføringen i Hørsholm lige opstrøms Stampedam med 5-10 % og i
Fredensborg Kommune efter tilløb af Donse Å (Jellerød området), vil der
være en reduktion af vandføringen med 2-3 %.

Indsats

Såfremt tilledningen fra renseanlæggene lukkes skal der etableres en
magasinkapacitet til dette vand. Magasinet kan enten være bassin ved
renseanlæggene eller en afskærende ledning til Sjælsø. Det sidste vil være
dog være afhængige af den miljømæssige belastninger.
3

Kravet til magasinkapacitet er for en lukning i 12 timer 7000 m .
Det kan overvejes at etablere et nødoverløb fra Sjælsø Renseanlæg i en
afskærende ledning til Sjælsø. Løsningen er ikke vurderet eller prissat
yderligere.
Deltagere

Forsyningsvirksomhederne.

Økonomi og
ressourcer

Stor omkostning (3). Anlægsomkostninger til de forskellige alternativer, hvor
af kun et bør gennemføres er skønnet til:
Betonbassin i nærheden af renseanlægget: 50 mio. kr.
Jordbassin i nærheden af renseanlægget: 10 mio. kr.
Oversvømmelse af græsningsareal eller naturområder: 2 mio. kr. (anbefales)

Prioritering
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Mulig indsats (B).

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.7 PUEMOSEN – UDVIDELSE AF EKSISTERENDE BASSIN

Mål og effekt

Reduktion af udledning fra separatkloakerede områder ved Mariehøj ved
udvidelse af eksisterende regnvandsbassin. En udvidelse af bassinet
vurderes at kunne dæmpe afledningen selv ved store koblede
regnhændelser. Forøgelse af den naturmæssige og rekreative værdi.

Indsats

Det eksisterende bassin er etableret ved afgravning af 10-20 cm jord, som er
oplagt i et lavt dige, hvorved der er skabt et magasinvolumen på ca. 2000
3
m.
På luftfotoet herunder er det eksisterende bassin vist med blåt, og forslag til
udvidelse er angivet med gul streg.
3

Bassinet vil ved begrænset indsats kunne udvides til 4000-5000 m ved
3
flytning af diget og en beskeden yderligere afgravning af ca. 1000 m jord.
Diget kan anlægges, så det også får funktion som sti, der kan forbindes med
en evt. sti ved regnvandsbassin ved Blårenden. Dette projekt er beskrevet
under projektet 8.7 Blårenden – oversvømmelse af eng. Bassinet foreslås
anlagt som et tørbassin. Der skal søges dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens § 3 for etablering af bassinet.
Arealerne er ejet af Hørsholm Kommune
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Deltagere

Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand.

Økonomi og
ressourcer

Mellemstor omkostning (2), projektering og anlæg ca. 200.000 kr.

Prioritering

Prioriteret indsats på længere sigt (A1)

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.8 BLÅRENDEN – OVERSVØMMELSE AF ENG

Mål og effekt

Anlæg af regnvandsbassin på østsiden af stien langs Blårenden mellem
Anemonevej og Bellisvej (se kortudsnit) med det formål at dæmpe
pulsudledningen af regnvand til Blårenden/Usserød Å. Forøgelse af den
naturmæssige og rekreative værdi.

Indsats

Bassinet kan anlægges med et volumen på 400 – 500 m på arealet vist
med blåt på luftfotoet herunder. Anlægget kan alternativt placeres ved
udløbet til Usserød Å.

3

Den gule markering er forslag til åbning af Blårenden. Dette projekt er
beskrevet under projektet 8.8 Blårenden.
Bassinet kan etableres ved afskrælning af 30-50 cm jord i området mod øst
og anlæg af et ca. 50 cm højt dige mod vest. Dette dige vil kunne anvendes
som sti og kan evt. forbindes til stien i tilknytning til bassin ved
Puemoserenden, som er beskrevet under projektet 8.6 Puemosen. Bassinet
foreslås anlagt som et tørbassin. Der skal søges dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens § 3.
Arealet er ejet af Hørsholm Kommune.
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Deltagere

Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1). Overslag for projektering og anlæg ca. 175.000 kr.
Heri ikke inkluderet udgifter til omlægning af regnvandsledninger.

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.9 BLÅRENDEN – UDNYTTELSE AF GAMMEL RØRLÆGNING
SOM REGNVANDSBASSIN

Mål og effekt

Åbning af Blårenden med henblik på at udnytte den gamle rørlægning som
regnvandsbassin. Forøgelse af den naturmæssige og rekreative værdi.

Indsats

Blårenden har et så kraftigt fald, at vandløbet vil kunne åbnes ved
udgravning af et nyt vandløb med en dybde på kun 30-40 cm under terræn
syd for stien som vist med gul markering på luftfotoet herunder. Det
eksisterende rørlagte forløb er vist med en stiplet svag violet farve, og ligger
mellem stien og forslaget til nyt åbent forløb.
Det eksisterende rør kan bevares og anvendes som regnvandsbassin med
3
et volumen på ca. 450 m . Det skal vurderes om rørets tilstand er
tilstrækkelig til denne anvendelse.
Arealet vist med blåt vil også kunne anvendes som regnvandsbassin. Dette
er beskrevet under projektet ”Blårenden – oversvømmelse af eng”. Det nye
åbne forløb af Blårenden kan uden problemer føres igennem det
oversvømmede område. Det nye åbne vandløb vil ligge få meter fra stien og
således væsentligt forbedre den rekreative værdi af området.
Arealet ejes af Hørsholm Kommune.
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Deltagere

Hørsholm Kommune, Hørsholm Vand.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1). Overslag for projektering og anlæg ca. 350.000 kr.
Heri ikke inkluderet udgifter til omlægning af regnvandsledninger.

Prioritering

Mulig indsats (B).

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.10 SØVANGSKVARTERET OG SØERNE I HØRSHOLM –
SEPARATKLOAKERING

Mål og effekt

Separatkloakeringen samt opstuvningsbassiner med tilhørende
klimatilpasning vil miljømæssigt være en stor fordel og give reduktion af
oversvømmelsesrisikoen.
Ligeledes vil det kunne forbedre den rekreative værdi af området, da det
giver mulighed for at Blårenden kan åbnes, og der kan etableres våde enge
langs Blårenden.

Indsats

Separatkloakeringen med tilhørende klimatilpasning vil give mulighed for
anvendelse af søerne i Hørsholm som bassiner inden regnvandet ledes til
Usserød Å. Hørsholm Vand har vedtaget separatkloakering af
Søvangskvarteret i den 4 årlige budgetplan.
Separatkloakeringen gennemføres i kombination med en klimatilpasning af
dette område med en faktor 1.3 og opstuvningskrav svarende til som
minimum 1. gang hvert 5. år.
Afstrømningen lægges via Dronningedammen til Blårenden og videre til
Usserød Å. Udledningskravet til Usserød Å anbefales sat til 3 l/s/red. ha.,
hvilket kan opnås ved anvendelse af nogle af de op mod 60 søer som findes
i Hørsholm. Det skal vurderes om kapaciteten i søerne er tilstrækkelig til at
imødekomme denne udledning.
Det skal afklares om søerne i Hørsholm kan anvendes som bassiner ifm
separatkloakeringen. Ifølge forsyningen er anvendelsen af søerne en af flere
forudsætninger for, at der kan separatkloakeres og sikres en udledning til
Usserød Å på 1-3 l/s/red ha. En meget stor del af søerne er omfattet af
Naturbeskyttelseslovens § 3, og for de beskyttede søer skal der søges om
dispensation for tilladelse til udledning af regnvand.
For at tiltaget giver reduktion af oversvømmelsesrisikoen fra Usserød Å bør
der etableres opstuvningsbassiner, som går i funktion sjældnere end hvert 5.
år (når der er overløb fra regnvandsbassinerne).
Et sådan ”bassin” kan etableres i det grønne område ved Blårenden som
beskrevet i projektet ”Blårenden - oversvømmelse af eng”. Det foreslås
gennemført som første fase af projektet i form af våde enge/ et bassin, som
forsinker overløbet fra Søvangskvarteret inden det løber til Usserød Å. Dette
vil betyde, at der allerede nu vil kunne drages nytte af et anlæg/en
terrænregulering som under alle omstændigheder skal/bør etableres.
Separatkloakeres Søvangskvarteret og resten af oplandet til Blårenden giver
det mulighed for åbning af Blårenden og udnyttelse af et regnvandsbassin i
tilknytning til Blårenden, se projektet ”Blårenden – oversvømmelse af eng”
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Deltagere

Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand.

Økonomi og
ressourcer

Stor investering (3), der kræver nærmere økonomisk analyse omkring
Terrænreguleringer, udløb fra spildevandsledning, samt separatkloakering af
Søvangskvarteret.

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1)

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.11 VEJE SOM VANDVEJE – PILOTPROJEKT VED AHORNVEJ

Mål og effekt

Sikre det lavtliggende område af Ahornvej og Liljevej imod oversvømmelse
af vand der kommer fra højere beliggende boligområder.

Indsats

Til at supplere den eksisterende afvanding af byområdet etableres
kontrollerede strømme på overfladen. Et forslag til overfladestrømme er vist
med hvide pile i figuren neden for. Vandet fra Liljevej ledes enten ud mod
Ahornvej eller ud mod en grøft rundt om den lavest beliggende del af
Ahornvej.
Den nuværende grøft øst for Ahornvej forlænges, så den starter, hvor
Ahornvej har et 90 graders sving og fortsætter som angivet i figuren
nedenfor til pumpestation ved Usserød Å.
Der etableres et dige fra det nordlige punkt af grøften til Usserød Å. Digets
krydsning af Ahornvej kan være et vejbump, der ved risiko for
oversvømmelse hæves ved udlægning af sandsække.
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Deltagere

Lodsejere ved Ahornvej og Liljevej etablerer dige, grøft og pumpestation.
Kommunes vejafdeling etablerer bump på vejen. Beboerne på Liljevej sikre
kontrolleret strømning af overfladevand gennem haverne mod vest.
Der etableres et dige/pumpelag, der har ansvar for at vedligeholde grøften
og pumpestation.
Ved en beredskabssituation udlægger beboerne sandsække og kommunen
bidrager eventuelt med en ekstra pumpestation ved grøften.
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Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1): ca. 300.000 kr.

Prioritering

Prioriteret indsats på længere sigt (A2).

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.12 BYOMRÅDER NORD FOR GEDEVAD RENDEN –
SEPARATKLOAKERING M.V.

Mål og effekt

Der kan opnås kontrolleret tilbageholdelse af regnvand fra byområde nord
for Usserød Å, og separatkloakering, hvilket vil give en forbedring af
vandmiljøet og den rekreative værdi af området.
Flowmålere i området (nedstrøms Gedevadsrendens tilløb til Usserød Å eller
udløb Stampedam) vil vise den mulige effekt.

Indsats

Separat kloakering af byområde nord for Gedevadsrenden (vest for Usserød
Å) med en tilhørende etablering af store bassinvoluminer i landområdet lige
syd herfor. Hørsholm vand forventer at separatkloakere området, men det er
endnu ikke budgetteret. Etablering af reservoirkapacitet for regnvand ved
periodisk oversvømmelse af lavbundsarealerne vil øge den biologiske og
rekreative værdi af området.
Der kan etableres bassin som til en start forsinker opspædet
overløbsspildevand, så det ikke strømmer direkte til Usserød Å. Bassinet
kan efter separatkloakering af området anvendes som
regnvandsbassin/våde enge.

Deltagere

Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand.

Økonomi og
ressourcer

Første fase kan være etablering af våde enge til opspædet spildevand, kan
etableres som ren terrænkloakering, ca. 200.000,-.
Separatkloakering er en omfattende investering, der kræver nærmere
økonomisk analyse (?)

Prioritering
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Prioriteret indsats på længere sigt (A2).

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.13 VURDERING AF EFFEKTEN AF ORM-ANLÆG PÅ
USSERØD RENSEANLÆG

Mål og effekt

Forbedring af vandkvaliteten i Usserød Å

Indsats

Registrering af overløb, herunder registrering af antal, varighed og
mængder, samt en vurdering af effekten på nedstrømsliggende
vandløbsstrækninger.
Vurdering af denne effekt sammenholdt med krav i vandplanerne.
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Deltagere

Hørsholm Vand, Hørsholm Kommune.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt omkostning (?).

Prioritering

Mulig indsats (B).

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.14 UDLØB FRA USSERØD RENSEANLÆG FLYTTES FRA ÅEN
TIL EN HAVLEDNING I ØRESUND

Mål og effekt

Reduktion af udløb til Usserød Å. Det vil som en væsentlig sidegevinst
forbedre vandkvaliteten i Usserød Å

Indsats

Overløbene fra Usserød renseanlæg og oplandene omkring renseanlægget
skal vurderes. En første analyse viser, at der er relativt store udløb og det
bør undersøges om der skal etableres et direkte overløb/udløb til Øresund i
stedet for til Usserød Å.
Beslutning bør baseres på en samlet vurdering af oplandets
spildevandshåndtering og renseanlægsstruktur.
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Deltagere

Hørsholm Vand, Hørsholm Kommune.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt omkostning (?).

Prioritering

Mulig indsats (B).

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.15 FORØGELSE AF RØRUNDERFØRING UNDER
BRØNSHOLMSDALSVEJ
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Mål og effekt

Forøget rørunderføring mhp. reduktion af opstuvning bag vejen, så
hændelsen i 2010 med oversvømmelser af det nu byggemodnede område
ikke gentager sig.

Indsats

Øge dimensionen af rørunderføringen af Brønsholmsdalsrenden under
Brønsholmsdalsvej. Alternativt kan det undersøges om der skal etableres et
bassin opstrøms, der skal benyttes i beredskabssituationen

Deltagere

Fredensborg miljøafdeling/forsyning(?).

Økonomi og
ressourcer

Ukendt (?).

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.16 BRØNSHOLMDALGRØFTEN – GRÆNSEVANDLØB
MELLEM HØRSHOLM OG FREDENSBORG KOMMUNER

Mål og effekt

Reduktion af oversvømmelsesrisikoen for Boelsvang, Domea og andre
grundejere langs Brønsholmdalgrøften.

Indsats

Gennemgang af oplandene, herunder gældende udledningstilladelser,
samt kortlægning af eksisterende bassiner mv.
Eventuelt nedklassificering af Brønsholmdalgrøften (delvis privat vandløb)
til spildevandsteknisk anlæg.
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Deltagere

Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning til Gennemgang og vurdering ca. 100.000 kr.
Hertil kommer mulig anlæg
Ukendt omkostning (?)

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.17 REDUKTION AF REGNVANDSUDLEDNINGEN FRA
OPLAND KO05 I KOKKEDAL TIL DONSE Å

Mål og effekt

Udjævning af vandtilledning til Donse Å hhv Usserød Å.

Indsats

Opfølgning og vurdering af, om udledningstilladelsen for udløb KO05 er
tilstrækkelig, samt om denne efterleves.
Myndighedsbehandling iflg vurderingernes udfald.
Udbygning af bassiner i takt med vurderingernes udfald.
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Deltagere

Fredensborg Kommune, samt eventuel Fredensborg Forsyning, hvis der
kræves gennemført fysiske ændringer.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt omkostning (?).

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.18 ETABLERING AF TILBAGEHOLDELSE I OPLANDE DER
AFSTRØMMER TIL DONSE Å (ETORE DAM M.V.)

Mål og effekt

Donse Storedam og Lilledam er beliggende i den øvre ende af oplandet til
Donse Å. Ved at etablere en styring af udløbet fra Donse Storedam og evt.
2
Donse Lilledam vil det være muligt at regulere afstrømningen fra et 8,25 km
2
stort naturopland. Det samlede naturopland til Donse Å er 20 km .
Baseret på en vandbalanceanalyse for søerne er det estimeret, at der lige
nedstrøms Donse Lilledam vil være en vandføring på ca. 100 l/s hvert 20. år.
Det vil være muligt at drosle denne vandføring til 10 l/s og dermed en
reduktion af vandføringer i Donse Å med 90 l/s.
Den kritiske vandføring i Donse Å reduceres med skønsmæssigt 5 -10 %.
Det vurderes at tiltaget vil have en ubetydelig effekt på
oversvømmelsesrisikoen langs Usserød Å.
Det vil sandsynligvis være muligt at optimere design af udløbet, så det
samtidig kan have den funktion at der opmagasineres vand om vinteren til
udledning om sommeren. Det vil øge minimumsvandføringen i Donse Å om
sommeren til gavn for fisk og smådyrsfaunaen i Donse Å.
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Indsats

Etablering af nyt udløbsbygværk på Donse Storedam og evt. Lilledam, der vil
kunne reguleres manuelt ved varsel om kraftig nedbør. Der kan være
problemer med hævning i tilknytning til Lilledam, da lodsejer mener det kan
øge vandindtrængning i kælder.

Deltagere

Fredensborg Kommune.

Økonomi og
ressourcer

Mellemstor omkostning (2), skønsmæssigt 0,5 - 1,0 mio. kr.

Prioritering

Mulig indsats (B).

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.19 FREDTOFTELØBET – ETABLERING AF
MAGASINVOLUMEN VED VIBENSHOLM MOSEN

Mål og effekt

Fredtofteløbet er et sideløb til Donse Å. I situationer med kritisk høj
afstrømning i Donse Å kan der lukkes af for afstrømning fra Vibensholm
Mosen, hvor der skønsmæssigt kan etableres et magasinvolumen på 40.000
3
– 70.000 m .
Projektet kan simpelt kombineres med en generel svag vandstandshævning
i mosen, hvilket vil forbedre naturværdien af området og medvirke til
opretholdelse af sommervandføringen i Donse Å. På kortet herunder er den
omtrentlige udstrækning af området vist med blåt.
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Indsats

Der skal etableres et afløbsbygværk til styring af vandføringen i den sydlige
del af området og i tilknytning til det nuværende rørafløb fra mosen. Endelig
skal dele af området ryddes for trævækst. Der skal søges dispensation fra
Naturbeskyttelseslovens § 3 for etablering af bassinet

Deltagere

Private lodsejere, Fredensborg Kommune og Fredensborg Vand.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1), ca. 300.000 kr. ekskl. moms.

Tidsmæssig
prioritering

Mulig indsats (B).

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.20 UDVIDELSE ELLER OPTIMERING AF BASSIN I
EGEDALSVÆNGE

Mål og effekt

Egedalsvænge der er beliggende langs Usserød Å mellem Donse Å og
Jellerød området er separat kloakeret. En del af oplandet opstrøms
Egedalsvænge løber i en sø før det løber til Usserød Å, hvorimod hele
regnmængden fra selve Egedalsvænge løber direkte ud til Usserød Å.
I forbindelse med den kraftige nedbørshændelse den 5. juli 2007 var der
således et udløb ved Egedalsvænge på 150-200 l/s. Såfremt denne
vandmængde skulle droslet til 20 l/s, vil det på den aktuelle dag kræve et
3
vandmagasin på ca. 3000 m .
Effekten vil være en reduktion af vandføringen ved Jellerød på ca. 2-3 %.
Ved at etablere bassinkapaciteten som en del af en integreret løsning for
den planlagte forskønnelse/renovering af Egedalsvænge vil initiativet kunne
have en væsentlig positiv effekt på områdets rekreative og miljømæssige
værdi.

Indsats

3

Etablering af bassinkapacitet på ca. 3000 m , enten i forbindelse med den
eksisterende sø, ”som vandhaver” i Egedalsvænge bebyggelsen eller
længere opstrøms i systemet.
Der pågår forhandlinger mellem Fredensborg Kommune og boligforeningen
Egedalsvænge om indførelse af LAR-løsninger.
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Deltagere

Fredensborg forsyning.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt (?).

Prioritering

Mulig indsats (B).

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.21 JELLERØD – TILPASNING AF REGNVANDSSYSTEM

Mål og effekt

En del af bebyggelsen ved Jellerød er separat kloakeret (lyserødt område i
nedenstående figur). Dette område afskæres fra det separate system, der er
beliggende øst for jernbanen (blåt område). Afvandingen sikres ved, at
vandet pumpes fra dette område ud i enten Usserød Å eller vådområdet
nord for Jellerødområdet.
Området afskæres herved fra Usserød Å og det store opland øst for
jernbanen. Således vil en høj vandstand i Usserød Å ikke kunne forplante
sig gennem kloakken ind til bebyggelsen i Jellerød og de store
vandmængder fra bebyggelsen mod øst vil ligeledes heller ikke kunne
forplante sig til boligområdet. Der vil fortsat være en risiko for
oversvømmelse fra Usserød Å, når vandstanden her overstiger brinkerne
langs åen.
For det fælleskloakerede område (gult på figuren neden for) forbedres
afvandingen ved at øge ledningsdimensionerne ned mod pumpestationen. I
pumpestationen øges pumpekapaciteten for overløbet til Usserød Å. Der kan
muligvis også etableres grøfter i området så vand på terræn kan ledes ned
mod pumpestationen uden om eksisterende bebyggelser.

Indsats

På det separate system etableres ny pumpestation med udledning i enten
vådområde eller Usserød Å.
På fællesystemet ændres ledningsdimensionerne, og overløbspumpens
kapacitet øges. Der anlægges muligvis også grøfter der kan supplere den
eksisterende regnvandshåndtering.

Deltagere
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Fredensborg Forsyning.

Økonomi og
ressourcer

Stor omkostning (3).
Pumpestation og ledningsarbejde i separat system er skønnet til at koste 2-3
mio. kr.
Det er på nuværende tidspunkt svært at estimere omkostningerne til at
gennemføre tiltag i fællessystemet, men et forsigtigt skøn vil være 4-6 mio.
kr.

Prioritering
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Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.22 JELLERØD HAVE – ÆNDRING AF UDLØB OG EVT.
SEPARATKLOAKERING

Mål og effekt

Reduktion af afstrømning til Usserød Å.

Indsats

Det skal undersøges om der fra Jellerødhave kan ske aflastning af
opspædet spildevand nord for Parallelvejstien i stedet for opstrøms det
kritiske område.
Evt. kan der ske en separatkloakering af området og etableres et bassin i det
grønne område nord for byområdet.
Fredensborg Forsyning planlægger at overpumpe spildevand fra Jellerød og
Jellerød Have til det centrale renseanlæg ved Nivå. Gennemføres dette, vil
separatkloakering ikke være tilsvarende relevant ifm. klimatilpasning.
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Deltagere

Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt omkostning (?) Lav omkostning til afklaring af mulighed for ændring
af udløb. Potentielt omfattende omkostninger ved separatkloakering.

Prioritering

Mulig indsats (B).


Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.23 DIREKTE UDLØB TIL ØRESUND FRA ULLERØDGÅRD
OMRÅDET
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Mål og effekt

Begrænsning af afstrømning til Usserød Å. Størrelsesorden ukendt.

Indsats

Det kan undersøges, om det er rentabelt at etablere et nyt udløb til Øresund
fra byområdet afgrænset af: Lågegyde, Ullerødvej og S-banen.

Deltagere

Fredensborg Forsyning og rådgiver.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt omkostning. Analysearbejde er en mindre omkostning.

Prioritering

Mulig indsats (B).
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Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

8.24 FLYTNING AF UDLØB FRA FASANVÆNGET

Mål og effekt

Reduktion af vand til Usserød Å nær kritiske områder.

Indsats

Analyser om byområdet ”Fasanvænget”s udløb kan flyttes til nedstrøms
kritiske områder.

Deltagere

Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt omkostning (?).

Prioritering

Mulig indsats (B).

Indsatsområde 9: Åen og ådalen
Indsatsområde

Åen og ådalen

Titel

9.1 FORTSAT KOORDINERET VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSE

Mål og effekt

De tre kommuner koordinerer fortsat grødeskæringen, så den gennemføres i
opstrøms retning startende fra Nivå mod Sjælsø.
Derved sikres det, at vandføringskapaciteten er stigende ned gennem åen,
og dermed reduceres risikoen for oversvømmelse.

Indsats

Åmændene i Fredensborg Kommune varetager grødeskæring for hele åen,
mod vandets strømretning, startende i Fredensborg Kommune afsluttende
ved Sjælsø i Rudersdal Kommune.
Hvis kommunerne vælger hyppigere grødeskæring på delstrækninger af
vandløbet er det væsentligt, at disse initiativer koordineres og aftales
kommunerne imellem. Ændringen af grødeskæringspraksis skal indarbejdes
i det kommende reguleringsprojekt og i de nye regulativmæssige
bestemmelser.
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Deltagere

Kommunerne.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt omkostning(?).

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Åen og ådalen

Titel

9.2 ÆNDRING AF SLUSEPRAKSIS VED SJÆLSØ

Mål og effekt

Inddrager styringen af vandføringen ud af Sjælsø i beredskabet for
imødegåelse af skadevoldende oversvømmelse langs Usserød Å.
Reducerer vandføringen fra ca. 150-1000 l/s ud af Sjælsø til ca. 50 l/s.
Specielt i sommeren 2007 var der meget høj vandstand i Sjælsø og høj
vandføring ud af søen, hvorved en styring af afløbet kunne have reduceret
oversvømmelsen langs Usserød Å. Derimod var vandføringen ud af søen i
august 2010 meget lille og en drosling af vandføringen ville ikke have
nogen effekt på oversvømmelsesrisikoen.
Inddrage styringen af vandføringen ud af Sjælsø ved opblomstring af
blågrøn alger i Sjælsø.
Det vil reducere effekten af den dårlige miljøtilstand i Sjælsø på
miljøtilstanden i Usserød Å.

Indsats

Udløbet fra Sjælsø til Usserød Å reguleres i dag af et automatisk spjæld
(kaldet slusen), der styrer efter at optimere tilbageholdelsen af vand om
vinteren til udledning i de tørre perioder om sommeren. Det er således
styringen af slusen i ”normal” situationen.
Når kommunernes beredskab går over i ”forebyggende beredskab” (opstår
ved formodning om oversvømmelse i nær fremtid), f.eks. ved varsler om
kraftig nedbør eller der observeres høj vandstand på kritiske steder i
Usserød Å, flytter beredskabet styringen af slusen fra ”normal” til
”forebyggende beredskab”, hvor vandføringen ud af søen drosles til f.eks.
50 l/s. Ændringen sker fra beredskabscentralen.
Dette styringsniveau er fortsat automatisk, og der indlægges en
risikostyring for vandstanden i Sjælsø, hvor det sikres, at søens vandstand
ikke overskrider flodemålet i søen. Risikostyringen vil være en automatiske
justering af udløbet, så vandføringen til Usserød Å stiger, hvis vandstanden
i Sjælsø vokser op til tæt på flodemålet samtidig med, at der sendes en
alarm til beredskabet. Ved denne alarm skal beredskabet foretage en aktiv
handling/valg om søens vandstand må stige op over flodemålet. Der
henvises i øvrigt til fælles beredskabsplan /19/.
Med den nuværende miljøtilstand i Sjælsø, optræder der næsten hver
sommer en høj koncentration af blågrøn alger, der ved vind fra vest samles
ved udløbet til Usserød Å. Når algerne dør og går i forrådnelse forbruges
ilten i vandet enten før det løber ud af Sjælsø eller ned gennem Usserød Å.
Det har medført kraftig fiskedød på den øvre del af Usserød Å.
Ved at reducere udløbet fra Sjælsø i disse kritiske situationer vil det være
muligt at reducere skadens omfang til at være de første 200 m af Usserød
Å. Tilløb fra renseanlæg til Usserød Å ca. 200 m fra Sjælsø fortynder det
iltfattige vand fra Sjælsø. Ved at minimere vandmængden fra Sjælsø
reduceres risikoen for fiskedød i Usserød.
Der etableres en ”blågrønalge” styring af slusen, hvor vandføringen
reduceres til f.eks. 50 l/s. Når vandstanden vokser i Sjælsø vil slusen
automatisk lukke til for at vandføringen kan fortsætte med at være 50 l/s,
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og der vil opstå en brusende vandstråle ud af slusen, hvor vandet iltes med
samme effekt som f.eks. et springvand i en sø. Det vil være
miljømyndighederne der kan aktivere denne ”blå-grøn alge” styring enten
fra beredskabscentralen.
Der indlægges en risikostyring for vandstanden i Sjælsø, hvor det sikres, at
søens vandstand ikke overskrider flodemålet i søen. Risikostyringen vil
være en automatiske justering af udløbet, så vandføringen til Usserød Å
stiger, hvis vandstanden i Sjælsø vokser op til tæt på flodemålet samtidig
med, at der sendes en alarm til beredskabet og miljømyndighederne.
Det vil være væsentligt at sikre, at en eventuel ændret opstuvning i Sjælsø
eller langs den øvre del af Usserød Å ikke kan påvirke eksisterende
indvindingsboringer og kildepladser i området.
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Deltagere

Kommunerne langs Usserød Å eller Rudersdal Kommune.

Økonomi og
ressourcer

Mindre omkostning (1). Ca. 0,4 mio. kr.

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Åen og ådalen

Titel

9.3 GENSLYNGNING SOM FORTSÆTTELSE AF
NATURGENOPRETNING NEDSTRØMS SJÆLSØ

Mål og effekt

Engområderne nedstrøms Sjælsø vil kunne oversvømmes ved middel til høj
vandstand i Sjælsø. Derved vil arealerne kunne inddrages som et yderligere
magasinvolumen for tilbageholdelse af vand, samt som ”efterpolering” af
vandet fra Sjælsø før det ledes videre ned ad Usserød Å.
Dette vil i sommerperioder kunne reducere effekten af dårlig miljøtilstand i
Sjælsø til fordel for miljøtilstanden i Usserød Å.
Fordi magasinvolumenet er forholdsvis begrænset i forhold til
magasinvolumenet i Sjælsø, forventes denne indsats at have en marginal
effekt på oversvømmelsesrisikoen langs Usserød Å længere nedstrøms.

Indsats

Der etableres et alternativt udløb (rør under vejen) fra Sjælsø med tilhørende
manuelt spjæld. Indløb til røret placeres, så det kan aflede overfladevand fra
Sjælsø ved en middel til høj vandstand i søen. Vandet ledes ud på engen
øst eller vest for Usserød Å og vil strømme ud i engområdet. Det skal sikres,
at vandet fordeler sig over hele engen og tilledes åen ca. 200 m nedstrøms
slusen.
Med den nuværende miljøtilstand i Sjælsø, optræder der næsten hver
sommer en høj koncentration af blågrønalger, der ved vind fra vest samles
ved udløbet til Usserød Å. Når algerne dør og går i forrådnelse forbruges
ilten i vandet enten før det løber ud af Sjælsø eller ned gennem Usserød Å.
Det har tidligere betydet perioder med fiskedød på den øvre del af Usserød
Å.
Ved at etablere dette alternative udløb vil det være muligt ved høj vandstand
i Sjælsø at reducere udløbet gennem slusen til f.eks. 10 l/s og i stedet lede
vand og blågrønalger ud på engene, hvor en del af algerne tilbageholdes i
vegetationen.
Når det varme vand fra engen med forholdsvis lav iltkoncentration og ingen
alger ledes sammen med det iltede spildevand fra renseanlægsudløbene ca.
200 m fra slusen, vil iltkoncentrationen forventeligt herefter være fornuftig.
En betydelig andel af af algerne vil være tilbageholdt i engarealerne, hvilket
forbedrer iltindholdes i åens vand.
Styring af slusen skal tilpasses denne alternative udledning med tilhørende
risikostyring af vandstanden i Sjælsø, så vandstanden ikke kan overskride
flodemålet i søen.
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Deltagere

Rudersdal kommune.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt (?). Underføring, spjæld og fordelerrende vurderes at koste 0,3 mio
kr.

Prioritering

Mulig indsats (B).

Indsatsområde

Åen og ådalen

Titel

9.4 OPTIMERING AF ENGOMRÅDE OPSTRØMS
MORTENSTRUPSVEJ

Mål og effekt

Effekten af optimeringen af vådområdets ”bassin-kapacitet” vil være relativt
stor for oversvømmelsesrisikoen af de tre lavtliggende ejendomme på
Ahornvej, idet bassinet etableres nedstrøms tilløbet fra Blårenden.

Indsats

Engområde opstrøms Mortenstrupvej vurderes med henblik på
opmagasinering.
Opstrøms Mortenstrupvej på vandløbets venstre side er et område, som
allerede anvendes til opstuvning ved kraftig regn. Bassinkapaciteten kan evt.
øges ved hævning af Mortenstrupvej, dette skal vurderes nærmere ved
analyse i højdemodel.
En indsats bør kombineres med en eventuel indsats omkring Blårenden (se
8.7).
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Deltagere

Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt omkostning(?).

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Åen og ådalen

Titel

9.5 ETABLERING AF DOBBELTPROFIL I USSERØD Å VEST
FOR AHORNVEJ

Mål og effekt

Der etableres øget vandføringskapacitet på en delstrækning af Usserød Å
ved Ahornvej. Den øgede kapacitet etableres ved at anlægge et dobbeltprofil
med en banket ca. 75 cm over bunden af vandløbet.
Funktionen af et dobbeltprofil er at øge vandføringsevnen i Usserød Å ved
høje afstrømningshændelser. Eftersom Stampedam ligger blot 200 m
nedstrøms Ahornvej og vandstanden her er styret af dammens
udløbsbygværk, vil denne indsats kun have en ringe effekt i ekstreme
situationer. Den høje vandstand i Stampedam vil uunder disse forhold
forplanter sig op forbi Ahornvej.
Etableres et nyt/ændret afløb fra Stampedam, f.eks. i forbindelse med
genskabelse af faunapassage, hvor den maksimale udløbs kapacitet øges,
vil et dobbeltprofil sandsynligvis have en større effekt.
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Indsats

Udgravning af dobbeltprofil.

Deltagere

Hørsholm Kommune.

Økonomi og
ressourcer

Mellemstor omkostning (2). Anlægsomkostningerne skønnes til 0,5-1,0 mio
kr.

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Åen og ådalen

Titel

9.6 FORØGELSE AF DÆMNING PÅ AHORNVEJ

Mål og effekt

Der etableres et dige mellem bebyggelsen og Usserød Å med det formål at
beskytte den laveste beliggende del af Ahornvej.
Hvis denne indsats gennemføres i kombination med indsatsen, der forbedrer
den bymæssige afvanding af den lave del af Ahornvej og Liljevej med bl.a.
grøft og pumpestation, vil det være muligt at sikre området mod
oversvømmelser fra Usserød Å.
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Indsats

Cykelstien mellem Ahornvej og Usserød Å vil skulle hæves til kote ca. 15,9
m, svarende til en hævning af stien med 0,5 til 0,6 m.

Deltagere

Hørsholm Kommune, grundejere.

Økonomi og
ressourcer

Mellemstor omkostning (2), ca. 1 mio. kr.

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Åen og ådalen

Titel

9.7 REDUKTION AF TILLØB FRA GEDEVAD RENDEN

Mål og effekt

De ånære arealer langs Gedevads Renden inddrages som
forsinkelsesbassin til håndtering af overfladevand i byområdet nord for
Gedevads Renden.
Effekten vil være en pulsudjævning af den bymæssige tilledning til Usserød
Å. Det er ikke muligt direkte at kvantificere effekten på det foreliggende
grundlag.

Indsats

I forbindelse med separering af området nord for Gedevads Renden kan der
etableres et bassinvolumen på arealet lige syd for byområdet, og der kan
evt. etableres et volumen omkring bassinet, som træder i kraft i ekstreme
situationer, hvor også afstrømningen opstrøms Gedevads Renden
magasineres. Udformningen kan etableres så den fremstår som et naturligt
vådområde og evt. udnyttes i rekreativ sammenhæng.
Der bør etableres større viden om afstrømningen i Gedevads Renden
(størrelse af vandmængder) før området ændres og klimatilpasses. Der kan
evt. findes helhedsløsninger ved etablering af våde enge langs Gedevads
Renden og en tilbageholdelse i forhold til Usserød Å.
Der henvises i øvrigt til indsatsområde 8.11.
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Deltagere

Hørsholm Vand og Hørsholm Kommune.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt omkostning (?).

Prioritering

Prioriteret indsats på længere sigt (A2).

Indsatsområde

Åen og ådalen

Titel

9.8 ETABLERING AF DIGE LANGS STAMPEDAM

Mål og effekt

Bebyggelserne langs Stampedam er i risiko for at blive oversvømmet. En
mulig løsning vil være at etablere et dige langs den østlige side af
Stampedam (se figur nedenfor). For at afvande området øst for dette dige
skal der etableres et afvandingsrør, der forbinder området med Usserød Å
nedstrøms opstemningen af Stampedam (se muligt forløb med stiplet linie
på figur neden for).
Effekten vil være en sikring af bebyggelsen omkring Stampedam mod
oversvømmelse, herunder i forbindelsen mod Poppelvej.
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Indsats

Der etableres et 350 m langt dige 0,5 til 1 m over nuværende terræn parallelt
med åen og dammens østlige side. For at sikre afvandingen af området øst
for diget skal der sandsynligvis etableres et supplerende afvandingsrør med
forbindelse til Usserød Å nedstrøms opstemningen af søen.

Deltagere

Hørsholm Kommune, samt grundejere.

Økonomi og
ressourcer

Mellemstor omkostning (2), diget vil koste ca. 1,0 mio.
Supplerende afvanding med rør er ikke prissat, da nødvendigheden af røret
bør vurderes.

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Åen og ådalen

Titel

9.9 STAMPEDAM, FABRIKSDAM OG MØLLEDAM

Mål og effekt

De eksisterende udløb fra dammene havde i forbindelse med den kraftige
nedbørshændelse i august 2010 ikke tilstrækkelig kapacitet. Dette betød, at
vandstanden i dammene steg, og der forekom i perioder overskylning over
vejdæmningen til åen på den anden side af opstemningen.
Det vil være muligt, at udnytte dammene til forsinkelse af vandet i
forbindelse med etablering af de planlagte faunapassager ved dammene.
Disse faunapassager skal etableres i henhold til ”Forslag til Vandplan.
Hovedopland 2.3 Øresund. Høring oktober 2010”.
Faunapassagernes indløb kan dimensioneres, så de sikrer en større
vandspejlsvariation i dammene. Herved sikres en større afløbskapacitet i
forhold til i dag, hvilket vil kunne anvendes som sikkerhed for, at de
gennemførte tiltag ikke øger oversvømmelsesrisikoen opstrøms dammene.
Ved etablering af et styret udløb vil det være muligt i en beredskabssituation
at reducere vandføringen ved at øge vandstanden i dammene. Det skal dog
sikres, at et mekanisk styret udløb ikke forhindrer faunapassage.
Den endelige effekt er det ikke muligt at vurdere på det nuværende
grundlag. Effekten vil i høj grad være afhængig af det endelige design af
faunapassagerne og de nye udløb fra dammene.

Indsats

Der etableres en faunapassage, der designes til at give optimale betingelser
for opgang af fisk og smådyr. Faunapassagerne bør også udformes således,
at de kan indgå som et aktivt element i håndtering af de store vandmængder
i forbindelse med en beredskabssituation.
Faunapassagerne bør ligeledes udformes med henblik på passagens
visuelle udseende, således at både kulturhistoriske, rekreative og urbane
hensyn tilgodeses.
Det tilstræbes at sænke vandstanden i dammene i forhold til nuværende
vandstand for derved at øge magasinvolumenet i dammene. Det har
samtidig den positive effekt, at det er nemmere at etablere en velfungerende
faunapassage. Dammene bør i samme anledning oprenses for sediment.
Der etableres et styret udløb fra dammene, som kan anvendes i
beredskabssituation.

Deltagere

Hørsholm Kommune.

Økonomi og
ressourcer

Der vil i en selvstændig 1. etape kunne etableres en styring - mellemstor
omkostning (2).
Etablering af faunapassage m.v er en stor omkostning (3). Der kan evt.
opnås medfinansiering fra staten i forbindelse med anlæg af faunapassager,
som krævet i Vandplanen. Anlægsomkostningerne er estimeret til:
Omløb 10-13 mio. kr. Reguleringsbygværker 3-5 mio. kr.

Prioritering
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Styring - prioriteret indsats på kort sigt (A1).
Etablering af faunapassage, udgravning m.v. - prioriteret indsats på længere
sigt (A2).

Indsatsområde

Åen og ådalen

Titel

9.10 SUPPLERENDE OPSTUVNINGSVOLUMEN OPSTRØMS
FABRIKSDAM

Mål og effekt

Med en vold omkring det grønne område nord for Usserød Skole vil der
kunne overpumpes hertil i meget kritiske situationer når f.eks.
Fabriksdammen ikke kan stuve mere.

Indsats

Etablering af bassinvolumen på det grønne område opstrøms Fabriksdam
på den anden side af Usserød Kongevej analyseres. Det grønne område
rummer Usserød skoles boldbaner.
2

Arealet er på ca. 9000m og vil derfor ved en dybde i forhold til vandløbet på
3
1 m kunne holde 9000m vand tilbage. Det vil være en udfordring, at
boldbanernes terrænoverflade ligger i kote 14 medens vandløbet findes
omkring kote ca. 11. Dette betyder, at der skal graves uforholdsmæssigt
meget jord for at opnået et brugbart volumen.
Alternativt kan der etableres en lav vold omkring det grønne område eller en
del af området. Herved vil området kunne bruges i beredskabssituationer til
at pumpe vand op på. Supplerende skal der etableres mulighed for igen at
afvande området til åen i perioder uden oversvømmelsesrisiko.
Oversvømmelse af dette areal vil ske med åvand, samt opspædet
spildevand. De sundhedsmæssige aspekter bør vurderes nærmere.
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Deltagere

Usserød Skole, Hørsholm Kommune.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt (?).

Prioritering

Mulig indsats (B).

Området omkring Fabriksdam. Blå angiver terræn der ligger lavere end kote 11.

Indsatsområde

Åen og ådalen

Titel

9.11 REDUKTION AF AFSTRØMNING FRA DONSE Å

Mål og effekt

Ved at etablere et skot eller en regulerbar tærskel ved Donse Å’s krydsning
af motorvejen vil det være muligt i en beredskabssituation at reducere
vandmængden i den nedstrøms del af Donse Å. Det vil reducere
oversvømmelsesrisikoen langs Donse Å og på strækningen i Usserød Å fra
tilløb af Donse Å til udløb i Nivåen.
3

Det skønnes muligt at etablere et magasinvolumen på ca. 15.000 m .
Vandføringen i Donse Å ved krydsning af Helsingørmotorvejen er i en kritisk
situation op til 500-800 l/s. Etablering af et bygværk eller en tærskel vil
kunne drosle afstrømningen til ca. 100 l/s i 6-10 timer.
Effekten vil være en reduktion af vandføringen i Donse Å på ca. 30-40 % ved
dens udløb i Usserød Å og i Usserød Å ved Jellerødområdet reduceres
vandføringen med 5-10 %.
Indsats

Der etableres et bygværk eller en regulerbar tærskel ved Donse Å’s
krydsning af Helsingørmotorvejen, der reducerer vandføringen ned til ca.
100 l/s. Bygværket styres fra beredskabscentralen.
Det skal sikres at bygværket udføres faunapassabelt.
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Deltagere

Fredensborg Kommune.

Økonomi og
ressourcer

Mellemstor omkostning (2). Anlægsomkostningerne vurderes at være af
størrelsesordnen 2-3 mio. kr.

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Åen og ådalen

Titel

9.12 SEPARATKLOAKERING OG TILBAGESTUVNING I
JELLERØDSKOVEN

Mål og effekt

For at reducere overløbene til Usserød Å ved regn kan der
separatkloakeres og separat regnvand kan opmagasineres i
regnvandsbassiner f.eks. som her foreslået i- og omkring Jellerødskoven.

Indsats

Byområdet omkring Jellerødskoven separatkloakeres og der etableres
opsparingsvolumen ved etablering af lave volde omkring Jellerødskoven,
som derefter kan anvendes som bassin for aflastning af lokale
regnvandsledninger, når der er kraftig vandføring mod det
oversvømmelsestruede område ved Parallelvej.
Skal der etableres et bassin, hvor vandet løber til af sig selv kan dette
betyde omfattende jordarbejder. Alternativt kan det overvejes at etablere et
beredskabsbassin som der pumpes til fra lokalområdet. Herved skal der
kun håndteres en mindre jordmængde. Der bør gennemføres beregninger
for at afklare hvor stor effekt bassinet vil have ved forskellige volumen
størrelser.
Separatkloakering i eksisterende opbyggede byområder er meget
omkostningstung. Et sådant tiltag kræver omfattende planlægning,
myndighedsbehandling og der skal træffes politiske beslutninger i
forbindelse med realisering af sådanne tiltag.
Det bør vurderes om overfladevand fra trafikpladsen ved Kokkedal Station
kan afskæres hertil. Afvandingen fra dette område strømmer i dag
uforsinket mod Jellerød-området.
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Deltagere

Fredensborg Forsyning.

Økonomi og
ressourcer

Stor omkostning (3)

Prioritering

Mulig indsats (B).

Indsatsområde

Åen og ådalen

Titel

9.13 DOBBELTPROFIL I USSERØD Å VED JELLERØD FRA
DONSE Å TIL ULLERØDVEJ

Mål og effekt

Ved at øge vandføringskapaciteten af Usserød Å på den kritiske strækning
langs Jellerød området reduceres oversvømmelsesrisikoen i områderne
langs åen. Effekten vil sigte mod at sænke maksimalvandstanden på
strækningen med ca. 0,3 m.

Indsats

Der etableres dobbeltprofil på Usserød Å fra Donse Å’s tilløb forbi Jellerød
området og videre til Ullerødvej.

Parallelt forløb

På den øvre strækning fra Donse Å til Parallelvejsstien etableres
dobbeltprofil med en bred banket 0,75 m over vandløbsbunden (se figur
nedenfor). På strækningen nedstrøms stibroen øges bankettens bredde til
15 m.
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Samtidig med etablering af dobbeltprofilet gives den dybe del af vandløbet
et let slynget forløb mellem Donse Å og stibro ved Parallelvejen. Det vil
give et varieret strømningsmønster og dermed forbedre de biologiske
levevilkår for smådyr og fisk (se figur neden for).
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Deltagere

Fredensborg Kommune.

Økonomi og
ressourcer

Mellemstor omkostning (2). Ca. 3,5 mio. kr.

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1). Udføres efteråret 2011.

Indsatsområde

Åen og ådalen

Titel

9.14 ETABLERING AF DIGE LANGS JELLERØD OMRÅDET
MED TILHØRENDE PUMPESYSTEM

Mål og effekt

Samtidig med, at der gennemføres forbedring af afvandingen af Jellerød
området, kan der etableres et dige mellem bebyggelsen og Usserød Å mod
vest og vådområdet mod nord.
Derved sikres det, at høj vandstand i Usserød Å ikke giver oversvømmelse
af de lavtliggende boligområder i Jellerød.

Indsats

Diget langs Usserød Å etableres til en kote, der er ca. 0,3-0,5 m over den
maksimale vandspejlskote målt/beregnet for denne delstrækning af
Usserød Å.

Brønd med rist og drænhuller i de øverste 30 cm
Vandtæt ledning langs med
vandløbet til pumpebrønd

Diget ud mod Usserød Å vil typisk have en højde på 0,5-0,8 m og en
længde på ca. 800 m. Det nordlige dige, der fortsætter på den østlige side
af bebyggelsen vil have en højde på ca. 0,5 m og en længde på ca. 360 m.
På digets bagside etableres langs åen et drænsystem med en eller flere
mindre pumper. For at opnå fuld udnyttelse af diget vil det være en
forudsætning, at forbedret afvanding af området ved Jellerød gennemføres
(indsats 8.16 Jellerød – tilpasning af regnvandssystem).
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Deltagere

Kommunen og lodsejerne.

Økonomi og
ressourcer

Stor omkostning (3). Anlægsomkostningerne er estimeret til:
Dige mod Usserød Å inklusive drænsystem: 3,7 mio. kr.
Dige mod nord og øst: 0,3 mio. kr.
Samlede omkostning: 4,0 mio. kr.

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1).

Indsatsområde

Vand i oplandet

Titel

9.15 VEJ- OG TERRÆNFORØGELSE VED
PARALLELVEJ/JELLERØD OMRÅDET

Mål og effekt

Reduktion af oversvømmelser i Jellerød området.

Indsats

Analyse af, om det er hensigtsmæssigt at hæve terræn og vejoverflade
mellem det grønne område og Parallelvej, så der ikke kan løbe vand
direkte fra ådalen ind i byområdet under regn.
Terræn og vej fungerer hermed som dige mellem bebyggelse og åen.
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Deltagere

Fredensborg Kommune.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt omkostning (?).

Prioritering

Prioriteret indsats på kort sigt (A1),

Indsatsområde

Åen og ådalen

Titel

9.16 NIVÅ VÅDENGSAREALER

Mål og effekt

Midlertidige udledningstilladelser for regnvandsudløb fra de sydlige oplande i
Nive Å bør vurderes i forhold til at udnytte engene som vådenge og til
forsinkelse inden udløb til Nive Å.

Indsats

Der er i dag ca. 15 regnbetingede udledninger med udledningstilladelse, men
uden forsinkelse.
Det bør vurderes, om det er muligt og acceptabelt at udnytte
engene til forsinkelse, sammenholdt med etablering af bassiner.
Det bør desuden vurderes om dette kan bidrage til en mere
varieret natur langs vandløbet, sammenholdt med traditionelle
bassinanlæg.
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Deltagere

Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning.

Økonomi og
ressourcer

Ukendt (?)
Vurderinger er begrænset udgift ca. 0,3 mio kr. Anlægsudgifter er ikke vurderet.

Prioritering

Mellemlang indsats (A2).

