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1 Resume
I august 2010 blev lavtliggende områder langs Usserød Å ramt af voldsomme
oversvømmelser, der medførte væsentlige skader og gener for beboere og infrastruktur.
På denne baggrund mødtes borgmestrene fra Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg
kommuner i september 2010. Der var enighed om at styrke det fælles kommunale
samarbejde og beredskab, og ikke mindst om at iværksætte konkrete initiativer, der skal
sikre, at kommunerne er bedre rustet næste gang, der er risiko for oversvømmelser.
Et af disse initiativer er, at udarbejde en fælles strategi imødegåelse af fremtidige
oversvømmelser. De tre borgmestre ønsker desuden, at denne strategi favner tiltag med
formål at øge kvaliteten af vandmiljøet, de rekreative værdier, naturen langs åen, samt at
sikre de kulturhistoriske elementer langs åen. Strategien skal desuden sikre synergi
mellem eksisterende kommunale planer og initiativer, og tiltag der fokuserer på
klimatilpasning og miljøforbedring.
Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner har i samarbejde med Rudersdal
Forsyning, Hørsholm Vand og Fredensborg Forsyning anmodet NIRAS om at udarbejde
en sådan fælles og helhedsorienteret strategi for klimatilpasning og miljøforbedring langs
Usserød Å.
Strategien er udarbejdet januar – marts 2011 af NIRAS i samarbejde med firmaet Birgit
Paludan. Arbejdet er udført i tæt samarbejde med den af kommuner og forsyninger
nedsatte arbejdsgruppe, der i forløbet har bidraget med uvurderlig information. Der er
desuden afholdt en workshop med deltagelse af en række eksperter, og fagfolk med tæt
lokalt kendskab til forholdene langs Usserød Å, hvor en række relevante forhold og
indsatsmuligheder er identificeret.
Det understreges, at de fysiske indsatser omkring klimatilpasning og miljøforbedring kun
kan implementeres gennem et tæt og velfunderet samarbejde mellem de tre kommuner
og de tre forsyningsselskaber. Strategien beskriver derfor indledningsvist en række
nødvendige processuelle og beslutningsmæssige indsatser, der vil kunne danne rammen
for dette tværkommunale og tværsektorielle samarbejde.
En række fysiske indsatser, der kan reducere risikoen for fremtidige oversvømmelser
samtidigt med, at forholdene for vand og natur, samt kulturhistoriske og rekreative værdier
gavnes er detaljeret beskrevet i indsatskataloget.
Alle indsatser er prioriteret og inddelt i tre kategorier efter deres forventede effekt og
tilgængelighed. Tiltag i kategorien A1 som beskriver ”Prioriterede indsatser på kort sigt”
anbefales igangsat hurtigst muligt ved allokering af ressourcer i kommuner og forsyninger.
NIRAS anbefaler, at strategien implementeres snarest muligt.

God læsning.
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2 Indledning
2.1 BAGGRUND
I september 2010 mødtes borgmestrene fra Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg
kommuner og diskuterede oversvømmelser. Der var enighed om at styrke det fælles
kommunale samarbejde og beredskab, og ikke mindst om en række konkrete initiativer,
der skal sikre, at kommunerne er bedre rustet næste gang, der er risiko for
oversvømmelser.
Baggrunden for initiativet var en erkendelse af, at ingen af kommunerne alene kan løse de
problemer, som kommunerne står over for i en tid med mere og mere ekstremt vejr. Det
kom ikke mindst til udtryk lørdag den 14. august, hvor området omkring Usserød Å i
Kokkedal blev ramt af voldsomme oversvømmelser, men hvor områder i Hørsholm også
var hårdt ramt. Og ugen efter det voldsomme regnvejr - hvor det regnede igen – var også
Rudersdal i risikozonen for oversvømmelser. Det store arbejde med at håndtere skaderne
efter hændelserne har påvirket forvaltningerne i de tre kommuner siden og har tydeliggjort
behovet for en fælles fremadrettet indsats, men også anskueliggjort potentialet i den.
Borgmestrene var først og fremmest enige om at det fælleskommunale samarbejde om
Usserød Å, der har eksisteret i mere end 15 år skulle intensiveres og at en række
konkrete initiativer skulle føres ud i livet. Et af dem var en fælles beredskabsplan.
Borgmestrene aftalte, at der en arbejdsgruppe bestående af de tekniske direktører og
miljøcheferne i de tre kommuner skulle sørge for udarbejdelsen af beredskabsplan og
samtidig udarbejde et oplæg til fælles klimatilpasnings- og miljøstrategi bl.a. med forslag
til hvilke initiativer kommunerne kan iværksætte hurtigst muligt. Arbejdet skulle være klar
marts 2011, hvorefter borgmestrene vil mødes igen.
Som led i at styrke dialogen med regeringen på klimaområdet inviterede tre borgmestre
klimaministeren på et besøg langs åen i oktober 2010 (Se nedenfor).

Figur 2-1 Borgmester- og ministermøde ved Usserød Å, oktober 2010

Arbejdsgruppen har bedt det rådgivende ingeniørfirma NIRAS om at udarbejde et forslag
til klimapasnings- og miljøstrategien, samt til den fælles beredskabsplan.
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Dette er NIRAS rapport (Se afsnit 2.4). Udkast til beredskabsplan forelægges særskilt for
borgmestrene.
Usserød Å udgør på én gang en udfordring og en mulighed for at skabe værdi på tværs af
kommune- og faggrænser.
Denne rapport peger på en række forskellige initiativer langs Usserød Å på kort og langt
sigt. Udfordringerne og mulighederne langs Usserød Å nødvendiggør, at samarbejdet
mellem kommunerne styrkes og gentænkes. Rapporten indeholder forslag til, hvordan
samarbejdet kan styrkes fremover. Målet er fremme og koordinere både fællesprojekter
og individuelle projekter i hver kommune.

2.2 ØGET AFSTRØMNING OG KLIMAÆNDRINGER
Usserød Å modtager stigende mængder vand fra regnvands- og kloaksystemer i takt med
den gradvise udbygning af byområderne i Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg
kommuner. Endvidere er oplandets landbrugsarealer gennem tiden blevet drænet mere
effektivt til åen.
Samtidig vil klimaændringerne skærpe udfordringerne, da afstrømningen fra regn generelt
forventes at blive mere ekstrem i Danmark i de kommende år.
I regeringens Strategi for tilpasning af klimaændringer i Danmark /1/ vurderes
udfordringerne med udgangspunkt i udvalgte globale klimascenarier fra FN´s klimapanel,
IPPC, samt ud fra et scenarium baseret på EU´s målsætninger.
Danmarks Meteorologiske Institut har med udgangspunkt i klimascenarierne beregnet
konsekvenserne i Danmark frem til år 2100. Klimaændringerne vil ske gradvist over en
lang tidshorisont, men overordnet set kan der bl.a. forventes mere nedbør om vinteren og
mindre regn om sommeren. Om sommeren vil der være flere og længere tørre perioder,
men regnen vil til gengæld falde som kraftigere regnskyl (højintens regn), som vil være ca.
20 % kraftigere end i dag.
I Danmark er der gennem de seneste fire somre (2007-2010) registreret flere hændelser
med højintens regn. Der er både registreret meget kraftige enkeltstående regnhændelser,
samt perioder med kraftig regn med få dages mellemrum - såkaldt ”koblet regn” med store
mængder vand, der løber af på terræn.
Samtidig har vandløbene ofte ikke kapacitet nok til at aflede disse ekstreme
afstrømninger, bl.a. pga. vandløbenes fysiske form, underføringer og smalle passager,
hvilket kan indebære opstuvninger med deraf følgende oversvømmelser.
Der er på den baggrund i de senere år (2004, 2007 og 2010) sket oversvømmelser ved
Usserød Å i såvel Hørsholm Kommune som Fredensborg Kommune.
Erfaringerne fra oversvømmelserne viser, at det vil være nødvendigt at se på hele
vandkredsløbet som et samlet system for at identificere en løsning. Samtidig er der en
lang række interesser og hensyn ved og langs med Usserød Å, der skal tilgodeses.

2.3 PROCES FOR KLIMATILPASNINGS- OG MILJØSTRATEGIEN
Arbejdet med klimatilpasnings- og miljøstrategien er påbegyndt januar 2011.
Rapporten består af en strategibeskrivelse og et indsatskatalog.
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Udarbejdelsen af strategien er baseret på en lang række forarbejder og rapporter i
tilknytning til Usserød Å, som er udarbejdet af de medarbejdere og rådgivere som har
arbejdet med åen i de sidste 15 år.
Samtidig har der fra januar - marts 2011 været ført dialog med ledere og medarbejdere i
de tilknyttede kommuner og forsyninger, samt med andre rådgivere og fagfolk med et
særligt kendskab til vandløbet og oplandets afvandingssystemer.
Endvidere er der primo februar 2011 afholdt en fælles workshop for de involverede parter.
Deltagerliste og program fremgår af bilag 1.
Endelig har der i perioden været afholdt en række møder med projektets arbejdsgruppe
og styregruppe, hvor projektets indhold og form løbende er blevet diskuteret og aftalt.

2.4 STRATEGIENS OPBYGNING OG LÆSEVEJLEDNING
Denne Klimatilpasnings- og miljøstrategi består af:
 Del I - Strategi med fokus på de strategiske udfordringer og formulering af
fremadrettede indsatsområder (denne rapport)
 Del II - Indsatskatalog med beskrivelser af de konkrete forslag til indsatser
Strategidelen er bygget op således, at:
 I kapitel 3 fokuseres på udfordringer og muligheder omkring det eksisterende
vandsystem i Usserød Å, samt det tilknyttede miljø- og naturmæssige grundlag.
 I kapitel 4 diskuteres udfordringer og muligheder omkring serviceniveau, politisk
proces, tværkommunal organisering, planlægning og forvaltning, beredskab,
tekniske værktøjer m.v.
 Kapitel 5 fokuserer på den fremadrettede indsats. Her opridses indledningsvist en
kortfattet vision for det videre samarbejde. Herefter beskrives den fremadrettede
indsats under ni prioriterede indsatsområder.
 I kapitel 6 gives en oversigt over de foreslåede indsatser, samt forslag til den videre
prioritering af disse.
Indsatskataloget indeholder en nærmere beskrivelse af de foreslåede indsatser/projekter
med udgangspunkt i en fast skabelon med fokus på:






Mål/effekt,
Indhold,
Deltagere,
Økonomi,
Prioritering.
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3 Vandsystemet - udfordringer og muligheder
3.1 USSERØD Å – FRA SJÆLSØ TIL ØRESUND
Usserød Å har sit udspring ved afløbet fra Sjælsø. Åen løber herfra mod nord i det
kuperede morænelandskab gennem Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner
indtil sammenløbet med Nive Å, der løber til Øresund syd for Nivå. På sin vej passerer det
8 km lange vandløb både åbent land og tæt bebyggede bydele. Åens forløb og udvalgte
stednavne fremgår af Figur 3-2.
Efter afløbet fra Sjælsø løber åen nord om Isterød under Isterødvejen og krydser her fra
Rudersdal ind i Hørsholm Kommune. Åen er rørlagt under Helsingørmotorvejen og danner
herefter sydgrænsen for Hørsholm Haveforening. Mellem åen og Mariehøj ligger et
vådområde ved Mortenstrup. På denne strækning har vandløbet godt fald med livlig strøm
og bunden består på lange stræk af grus og sten.
Herfra løber åen ind i Hørsholm By, hvor den på resten af strækningen til Nivå Bugt er
langsomt flydende. Åen løber gennem det centrale Hørsholm, hvor den passerer gennem
tre damme, Stampedam, Fabriksdam og Mølledammen. De to første var begge anlagt for
at generere vandkraft til Den Militære Klædefabrik og Stampen fra 1881, der var en del af
Klædefabrikken. Mølledammen er den sidste af de tre damme, og her fandtes indtil 1951
en mølle og et bageri. Nedstrøms Mølledammen og tæt på kommunegrænsen til
Fredensborg ligger det største renseanlæg med udløb til åen, Usserød Renseanlæg.
Ved Ådalsvej passerer åen ind i Fredensborg Kommune og kort nedstrøms for
kommunegrænsen løber Donse Å til fra vest. Vandet strømmer herfra forbi byområder ved
Brønsholm og Jellerød og kolonihaverne ved Gammel Ullerødgård. Nord for de
bebyggede områder løber åen gennem enge og moser før sammenløbet med Nive Å.
Arealanvendelsen ved Usserød Å fremgår af Figur 3-3. Som det fremgår, findes der
boligbyggeri både øst og vest for åen, samt en del erhvervsbyggeri. Flere arealer er
udnyttet til offentlige formål. Hertil kommer forskellige former for rekreative områder i
byerne, naturområder og andre arealtyper i det åbne land.

Figur 3-1 Usserød Å med pudebevoksning af vandstjerne og vandaks.
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Figur 3-2 Usserød Ås forløb med lokaliteter og væsentlige sidetilløb

9

Figur 3-3 Arealanvendelse langs Usserød Å
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3.2 VANDSYSTEMET OMKRING USSERØD Å
Usserød Å afleder oplandets afstrømning til Øresund. Vandet kommer fra:
 Ubefæstede arealer langs Usserød Å, herunder landområder og dyrkede arealer,
samt fra selve Sjælsø
 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande, samt regnbetingede udløb fra
fælleskloakerede oplande langs Usserød Å.
 Renset spildevand fra Sjælsø, Sjælsmark og Usserød Renseanlæg.
De tre typer af afstrømninger er kort beskrevet herunder. Endvidere fremgår
karakteristiske vandmængder af bilag 2.
3.2.1 Ubefæstede arealer
Det område, der leder vand til Usserød Å kaldes åens opland. Oplandet er afgrænset af
såkaldte vandskel. Et vandskel beskriver en oplandsgrænse mellem to vandløb. Således
vil nedbør, der falder på den ene side af denne grænse løbe mod f.eks. Usserød Å,
hvorimod nedbør, som falder på den anden side løber mod et andet vandløb. Oplandets
vandskel og deloplande er vist på Figur 3-4. Det samlede opland, der er tilknyttet Usserød
Å, er 74,7 km2.

Figur 3-4 Oplandskort. Den ydre røde linje viser vandskellet og dermed det opland, der er tilknyttet
Usserød Å. Røde tal angiver areal for del-oplande i km2. Sorte tal viser vandløbsstationering.
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3.2.2

Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande, samt regnbetingede udløb fra
fælleskloakerede oplande langs Usserød Å
Regnvand, der falder på befæstede arealer i byområder, afledes til kloakken og ledes
enten til renseanlæg (fælles system) eller til vandløbet (separat system).
I fælles kloaksystemer løber regnvand fra veje og tage i de samme rør som spildevand fra
huse (toilet, bad og køkken) mod renseanlægget. Når det regner meget kraftigt, har
ledningerne ikke en tilstrækkelig kapacitet til at aflede den samlede vandmængde.
Dette håndteres ved at etablere såkaldte overløbsbygværker med afløb direkte eller
indirekte via bassiner til recipienten Usserød Å. Når sådanne overløbsbygværker træder i
funktion, forekommer der ”regnbetingede udløb”, hvor sammenblandet regnvand og
spildevand afledes direkte til Usserød Å.
Det separate kloaksystem består af to, ofte parallelle ledningssystemer. Spildevand fra
huse (toilet, bad og køkken) ledes i det ene ledningssystem hen til renseanlægget og
regnvand fra veje og tage ledes i et andet ledningssystem til Usserød Å.
Der er 18 udløb fra byområderne til Donse Å og 25 udløb til Usserød Å. Det samlede fuldt
befæstede areal (veje, pladser og tagflader), der således afvandes til vandløbene via
kloakken i forbindelse med kraftige nedbørshændelser kan anslås til 298 red. ha.
Reducerede hektar (red.ha.) beskriver den del af oplandets samlede areal, der
afstrømmer uhindret til åen.
3.2.3 Spildevand fra Sjælsø, Sjælsmark og Usserød Renseanlæg Hørsholm
Der er tre kommunale renseanlæg, der afleder renset spildevand til Usserød Å.
 Sjælsø og Sjælsmark renseanlæg er placeret i Hørsholm hhv. Allerød Kommuner og
har begge udløb til Usserød Å gennem individuelle rørledninger, der udmunder i åen
ca. 300 m nedstrøms Sjælsø.
 Det tredje og største renseanlæg ligger i Hørsholm Kommune og udleder ved
Ådalsvej ca. 200 m før Donse Ås tilløb til Usserød Å.
3.2.4 Åen som fælles vandvej
Usserød Å modtager og transporterer disse 3 typer vand (regnvand fra ubefæstede
arealer, regnvand fra regnvandssystemet og overløb fra kloaksystemerne, samt renset
spildevand fra renseanlæggene) mellem Sjælsø og Nive Å.
Åen fungerer dermed som vandets fælles transportvej på vejen til havet (Øresund). Under
normale omstændigheder er åens kapacitet tilstrækkelig til at sikre afledning af vand, men
under særlige omstændigheder, hvor alle 3 typer vand ledes til åen i store mængder
samtidigt, kan vandløbets kapacitet blive overskredet.
Den samlede effekt fra de tre bidragsydere i vandløbet er forsøgt illustreret ved at
betragte en forholdsvis våd periode i juli 2007, hvor der skete en kraftig regnhændelse
den 5. juli 2007 på 63 mm i løbet af 18,5 timer. Ved anvendelse af en beregningsmodel
for Usserød Å (MIKE11) er vandføringen i Usserød Å beregnet for perioden 5. juli 2007 kl.
00:00 til 6. juli 2007 kl. 12:00 /30/.
Den hydrodynamiske model for Usserød Å beskriver afstrømningen fra det naturlige
opland og det direkte bymæssige opland. På basis af disse data beregner modellen
vandføring og vandstand ned gennem Usserød Å. Det indirekte opland der først strømmer
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til søerne i Hørsholm er ikke med i modellen, hvilket specielt i den øvre del af modellen fra
Blårenden til Mølledam kan det give anledning til en ensidig usikkerhed i de beregnede
vandføringer og vandstande.
Den beregnede vandføring i denne periode er illustreret i Figur 3-6.
Overordnet viser figurerne for den beregnede periode (forklaret fra Sjælsø til
sammenløbet med Donse Å) at:
 Strømningen fra Sjælsø gennem slusen er høj - i perioden mere end 1000 l/s (ved
normal vandstand i søen er strømningen mellem 50 - 150 l/s, ved vandstande op
mod søens flodemål øges vandføring til 1000-1200 l/s).
 Frem mod byområderne i Hørsholm vokser vandføringen til knap 2000 l/s.
 Tilstrømningen fra den sydlige del af Hørsholm øger vandføringen til 2500 l/s lige
efter Fabriksdam.
 I den nordlige del af Hørsholm hen mod kommunegrænsen mellem Hørsholm og
Fredensborg Kommune øges den bymæssige tilstrømning væsentligt, så nedbøren
giver maksimale vandføringer på ca. 5000-5500 l/s.
 Donse Å bidrager med vandføringer på 1500 til 2000 l/s, så vandføringen frem mod
Jellerød området vokser til mere end 7000 l/s.
De bymæssige udledninger af regnvand til Usserød Å udgør det største bidrag til åens
afstrømning. Tilløbet fra Donse Å indeholder ligeledes store bidrag fra bymæssig
bebyggelse.

Figur 3-5 Usserød Å
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Figur 3-6 Beregnet vandføring i Usserød Å, m /s
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3.2.5 Slusen ved Sjælsø
Slusen er placeret ved udløbet af Sjælsø til Usserød Å, hvor Nebbegårds Allé krydser
Usserød å. Slusen består af to skydeporte som kan forskydes vandret og i den forbindelse
regulere bredden af åbningen mellem portene. Herved kan vandstrømningen fra søen ud i
åen reguleres.
Slusen (Afløbsbygværket ved Sjælsø) ejes af Nordvand (Gentofte Vandforsyning) nu og i
fremtiden. Nordvand påtager sig i aftale af 22.12.2006 ansvaret for tilsynet med
forholdene ved bygværket, dvs. fjernelse af fremmedlegemer og indrapportering af
uregelmæssigheder til Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune havde indtil 2. feb. 2010
ved URA (Usserød Renseanlæg) påtaget sig ansvaret for funktionen af slusen (”Aftale om
pasning af afløbsbygværket ved Sjælsø”). Nu vedligeholdes slusen af driftsafdelingen i
Rudersdal kommune efter aftale med Usserød Å samarbejdet (se afsnit 4.4) Pasningen
består i et besøg 1 gang pr. uge på baggrund af manual.
Arbejdsgruppen i Usserød Å samarbejdet sørger for at koordinere arbejdet mellem
gruppen og den konkrete drift. Slusedriften overvåges løbende via dataopsamlingen (se
afsnit 4.7.1).
I forbindelse med nærværende strategiarbejde er det undersøgt om påvirkningerne på
slusebygværk i forbindelse med denne styring kan være skadelige for bygværket.
Undersøgelserne er foretaget af COWI i vinteren 2011 og afrapporteret i notat ”Stabilitet
af slusen ved Sjælsø”, 21. februar 2011 /31/.
Baseret på de udførte inspektioner, opmålinger og vurderinger er det COWI's opfattelse,
at bygværket fortsat er fuldt funktionsdygtigt og egnet for aktiv styring af slusen med
henblik på at styre vandspejlet kritiske steder i å-systemet. Yderligere undersøgelser
skønnes ikke at være påkrævet.
En nærmere beskrivelser fremgår af bilag 3.
3.2.6 Regulativ-samarbejdet
Rudersdal Kommune, Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune ønsker at
opdatere regulativet for Usserød Å.
Usserød Å starter ved Sjælsø og slutter ved udløb i Nivå, der løber ud i Øresund.
Vandløbet var før kommunalreformen administreret af Frederiksborg Amt og
administreres nu af kommunerne Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg.
Vandløbet administreres efter et regulativ, der beskriver vandløbets fysiske dimension
(bundbredder, længdefald og skråningsanlæg) og en beskrivelse af hvorledes vandløbet
skal vedligeholdelse. Det er samspillet mellem disse to elementer - dimension og
vedligeholdelse -, der fastlægger vandløbets evne til at aflede vand og vandløbets
biologiske kvalitet. Eksempelvis vil hyppig grødeskæring give en større kapacitet til
afledning af vand om sommeren, men en ringere biologisk kvalitet.
Gældende regulativ er dateret 23. februar 1999. Efter denne dato er der gennemført to
reguleringsprojekter. Det ene projekt er i den øvre ende af vandløbet fra Sjælsø til
Stampedam. Her er der etableret et nyt udløb fra Sjælsø, der kan fjernstyres, og
vandløbet er genslynget for at forbedre de fysiske forhold og dermed skabe mulighed for
etablering af et mere varieret plante- og dyreliv. Den anden strækning er fra Parallelvej i
Fredensborg Kommune til Nivåen. Her er vandløbet ligeledes genslynget for at forbedre
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de fysiske forhold og efter Ullerødvej indsnævres vandløbet for at øge oversvømmelsen af
de ånære arealer.
Lodsejerne langs Usserød Å har inden for de sidste 5-10 år oplevet nedbørshændelser,
der har forårsaget væsentlige oversvømmelse af byområder langs åen. Dette har øget
kravet til vandløbets evne til afledning af vand. Samtidig er der med gennemførelse af
Vandrammedirektivet (Lov om Miljømål) fastsat, at vandløbet skal opnå god økologisk
tilstand inden 2015, defineret ved adskillige biologiske indikatorer.
Dette har medført, at der i forbindelse med opdatering af regulativet gennemføres
analyser af vandløbets dimensioner (bundbredde, skråningsanlæg og længdefald) og
vandløbsvedligeholdelsen med det formål at reducere oversvømmelsesrisikoen langs
vandløbet og øge vandløbets biologiske kvalitet.
Analyserne er rapporteret i 3 baggrundsrapporter, som nærværende rapport er et
sammendrag af: Hydrodynamisk model, Oversvømmelsesrisikoanalyse og Redegørelse
vedr. dimensioner og vedligeholdelse. På det foreliggende datagrundlag er det tilstræbt, at
der langs vandløbet er en oversvømmelsesrisiko svarende til, at der sjældnere end én
gang hvert 10. år forekommer oversvømmelse af de bymæssige områder langs
vandløbet.

3.3 OVERSVØMMELSER LANGS USSERØD Å
Det er to nedbørsmønstre, der primært kan give oversvømmelser i Usserød Å og opland:
 En enkelt højintens regn, hvor afstrømningssystemet ikke kan nå at transportere
vandet gennem ledninger, kanaler og vandløb.
 Koblede regn, hvor kraftige regnhændelser følger hinanden med så kort mellemrum,
at bassiner, vandløb og grundvandet ikke når tilbage til normal tilstand. Systemet
rummer derfor ikke det nødvendige volumen til at imødegå oversvømmelser.
På Figur 3-7 fremgår intensiteten af nedbøren målt på Håndværkersvinget 2, Hørsholm.
Her illustreres et eksempel på kommunal dimensioneringspraksis for
regnvandsafledningssystemer. Kommunerne skal individuelt vælge et serviceniveau, der
adresserer hyppigheden af overbelastninger af afledningssystemerne. Dette
serviceniveau er illustreret som en rød linie, der indikerer, at regnvandssystemet bør
kunne aflede nedbørshændelser lavere end 14 mym/s (1 mym svarer til en milliontedel
meter – dvs. 14 mym/s svarer til at der falder 0,014 mm regn per sekund). Ved kraftigere
regn er det således forventeligt, at regnvandssystemerne overbelastes.
Med blå linje er vist registrerede nedbørshændelser for perioden medio 2005 – ultimo
2010. Det ses her, at to regnhændelser tydeligt har overskredet
dimensioneringsbetingelsen for serviceniveauet, nemlig over sommeren 2008, samt ifm.
sommeren 2010.
Den 14. august 2010 skete der oversvømmelser langs Usserød Å, hvilket skyldtes, at der
faldt i størrelsesordenen 100 - 130 mm på under 8 timer i Usserød Ås opland. Den
ekstreme nedbør, som i sig selv ville sætte afstrømningssystemerne under pres, skete i
kombination med, at der de foregående 14 dage faldt ca. 70 mm regn
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Figur 3-7 Øverst: Målt nedbørsintensitet ved Håndværkersvinget 2. Den røde streg viser den
nedbørsintensitet, der danner dimensioneringsgrundlaget for de fleste danske
afstrømningssystemer. Nederst: Nedbør d. 14. august 2010 målt på Mortenstrupvej.
Opmærksomheden henledes på, at der i øverste diagram er anvendt engelsk kommasætning,
dimensioneringskriteriet er således 14 mym.
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Ved Ahornvej, Poppelvej (Hørsholm) og Parallelvej (Fredensborg – Jellerød området) blev
flere huse oversvømmet. På Ahornvej kom vandet fra baglandet, mens opstuvninger i
Stampe Dam var afgørende for oversvømmelserne på Poppelvej. På Parallelvej skete
oversvømmelserne pga. af vand fra Usserød Å, samtidig med at afløbssystemet ikke
kunne aflede regnvandet, der herefter løb på overfladen ind i husene.
En del oversvømmelser sker som følge af tilbagestuvning i stikledninger hos grundejeren,
enten pga. manglende kapacitet eller delvis tilstopning.
3.3.1 Beregnede risikokort
Der kan via modeller og erfaringer opstilles kort over risikoen for oversvømmelser. I Figur
3-9 ses et samlet risikokort for områderne omkring Usserød Å. Kortet fremgår endvidere i
større format i kort 1. Den anvendte metode er forklaret i afsnit 4.7.4.
Kortet viser områder, der potentielt oversvømmes direkte fra Usserød Å, men ikke
risikoområder i tilknytning til opstuvning af vand fra afløbssystemet, samt lokale lavninger i
oplandet, hvor regnvandet kan samle sig.

Figur 3-8 Oversvømmelse i Usserød Å, 2010
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Figur 3-9 Risikokort for områderne omkring Usserød Å. Områder, der trues af oversvømmelser fra
Usserød Å er vist med blåt.
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3.4 MILJØTILSTAND OG MÅLSÆTNINGER – USSERØD Å
3.4.1 Sjælsø
Sjælsø danner udspringet for Usserød Å. Søens afløb ledes gennem slusen ved
Nebbegårds Allé til åen, der på den øverste strækning er genslynget over et
græsningsareal. Søens miljøtilstand er meget svingende. Ifølge statens foreløbige
vandplaner er det vedtaget at reducere belastningen fra spredt bebyggelse. Øvrig indsats
for forbedret vandkvalitet i Sjælsø er ikke vedtaget i denne planperiode frem til 2015,
hvilket begrundes i manglende viden. Statens udkast til vandplaner angiver søens
økologiske tilstand som moderat /7/.
Især i sommerhalvåret opstår opblomstring af alger grundet den interne pulje af
næringsstof. Dette har gennem de senere år flere gange resulteret i fiskedød og har
desuden også den effekt, at Usserød Å i perioder forurenes voldsomt af næringsfyldt
søvand fra udløbet. I disse perioder strømmer vand med store mængder alger fra søen til
åen, og dette medfører iltfattige forhold i åens øvre løb.
3.4.2 Fra Sjælsø til Stampedam og Ådalsvej
Strækningen af Usserød Å fra Sjælsø til Stampedam har ifølge vandplanen for
Hovedopland 2.3 Øresund /7/ hovedsagelig moderat økologisk tilstand. Dog har den øvre
strækning (ca. 400 m) fra Sjælsø og frem til Isterød ringe økologisk tilstand, hvilket
skyldes forurening af åen med næringsfyldt søvand fra Sjælsø. Åens fysiske tilstand
strækningen ved Mariehøj og Mortenstrup er generelt betragtet god. På denne strækning
har vandløbet godt fald med livlig strøm og bunden består på lange stræk af grus og sten.

Figur 3-10 Usserød Ås øvre strækning fra Sjælsø til Stampedam

Fra Stampedam og til Ådalsvej er åens tilstand svarende til faunaklasse 2-3 (DVFI) /8/ /9/.
På denne strækning er åen i stigende grad ”flankeret” af erhverv, beboelse og befæstede
arealer.
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Figur 3-11 Usserød Å fra Stampedam til Ådalsvej.

3.4.3 Fra Ådalsvej til udløbet i Øresund
Fra Ådalsvej forbi Jellerød og omtrent op til kolonihaverne ved Ullerød er åens tilstand
bestemt til faunaklasse 2-3 (DVFI) /8/ /9/. Den sidste del af strækningen ved
kolonihaverne og til Ullerødvej har faunaklasse 2 /8/ /9/.

Figur 3-12 Usserød Å mellem Ådalsvej og Ullerødvej. Donse Ås tilløb ses nord for Ådalsvej,
Parallelvejsstien ses midt på strækningen.

Den resterende del af Usserød Å fra Ullerødvej til sammenløbet med Nive Å er bestemt til
faunaklasse 4 /8/ /9/. Fra sammenløbet med Nive Å og til udløbet i Øresund har vandløbet
ringe økologisk tilstand /8/ /9/.
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Figur 3-13 Usserød Å fra Ullerødvej til Nive Å

Samlet set kan det konkluderes, at åen ikke opfylder eksisterende målsætninger på nogen
strækninger mellem Sjælsø og Nive Å.
3.4.4 Udvikling i vandkvalitet
Vandkvaliteten i 2010, udtrykt ved iltindholdet, har stort set været uændret i forhold til
tidligere år. Forholdene ligner forholdene i 2005 og tidligere. Iltindholdet er stadig i
periodevis for lavt om natten i sommerperioder med godt vejr og lille nedbør. Det gælder
både på den opstrøms og den nedstrøms strækning.
Dette skyldes store iltsvingninger gennem døgnet foranlediget af kraftig grødevækst i åen.
Den opstrøms strækning var desuden i en kortere periode negativ påvirket af udledningen
af iltfattigt, algeholdigt vand fra Sjælsø. Der blev kun i et enkelt tilfælde konstateret tydeligt
iltsvind direkte forårsaget af regnbetinget udledning fra overløbsbygværker på
afløbssystemerne. Målingerne viser således, at de regnbetingede udledninger kun
sjældent direkte forringer forholdene under og lige efter regn.
Renseanlæggenes betydning for vandkvaliteten er vanskelig at bedømme ud fra
målingerne, idet det er en ret konstant udledning og dermed påvirkning af vandløbet. Der
ses ikke i iltdata nogen tydelig effekt af disse udløb.
Sammenlignes åens tilstand i 2010 med forholdene i 2005 og tidligere, hvor målesystemet
også var velfungerende, ses ikke nogen tydelig forskel, hverken på de hydrauliske forhold
eller med hensyn til vandkvalitet. En nærmere redegørelse for måledata fra 2006-2009 og
i 2010 fremgår af bilag 4.
3.4.5 Vandplanens målsætninger
Vandplanens målsætning for hele strækningen af Usserød Å er ”god økologisk tilstand”.
Det svarer til faunaklasse 5 efter Dansk VandløbsFaunaIndeks (DVFI) /7/.
Ifølge vandplanen forventes der ikke målopfyldelse inden 2015. Det samme er gældende
for Nive Å og hovedparten af Donse Å. Usserød Å er således undtaget fra vandplanens
krav om målopfyldelse i 2015. Udskydelse af tidsfristen til senere planperiode begrundes
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med manglende faglig viden, undtagen for strækningen fra Sjælsø til
Helsingørmotorvejen, hvor undtagelse begrundes med naturlige årsager (påvirkning fra
Sjælsø) /7/.
Vandplanens indsatsprogram i tilknytning til Usserød Å omfatter en spildevandsindsats
omkring flere regnbetingede udledninger /7/. Der er ikke stillet krav om indsats overfor
spildevandsrensning for spredt bebyggelse ud over baseline i vandplanen. Indsatsprogrammet omfatter ikke tiltag ift. de 3 kommunale rensningsanlæg ved Usserød Å.
Vandplanens indsatsprogram omfatter dog en indsats overfor de i alt 3 spærringer ved
hhv. Stampedam, Fabriksdam og Mølledam /7/. Disse damme er kunstigt anlagte og
reducerer åens fysiske kvalitet. Spærringerne medfører opstuvning i Usserød Å og hindrer
faunapassage for bl.a. ørred. En mulig fjernelse af spærringerne samt etablering af
faunapassage i åens forløb vil både forbedre vandløbets kvalitet, den naturlige hydrologi,
samt leve- og opvækstforhold for fisk og anden fauna.
Vandplanen forudsætter ikke vandløbsrestaurering eller andre tiltag på selve Usserød Å.
Spærringerne ved Sjælsø reguleringsbygværk samt rørlagt strækning (> 20 m) ved
Blårende er undtaget fra vandplanens krav om indsats på grund af ”manglende faglig
viden”.
Åens øvre strækning vil fremover stadig være belastet af forurenet søvand i perioder over
sommeren. Dette vil fortsætte indtil søens økologiske tilstand bliver forbedret. Omvendt er
det sandsynligt, at en forbedring af vandkvaliteten i Sjælsø vil medføre en positiv
påvirkning af Usserød Å. En sådan forbedring vil kræve indsats for reduktion af tilledning
af næringsstoffer fra oplandet, men også en restaurering af søen med henblik på at
mindske især fosforpuljen i søens bundsediment kan være relevant. Der igangsættes i
den nærmeste fremtid ådalsprojekter ved Sjælsø, hvis formål er at reducere tilledningen
af fosfor.

3.5 REKREATIVE, NATURMÆSSIGE OG KULTURHISTORISKE VÆRDIER
Usserød Å udgør en ”blå” landskabslinje gennem et område med elementer af såvel
landskabelig, naturmæssig og kulturhistorisk værdi. Åen udgør dermed et fortællende
element i landskabet med betydelige rekreative potentialer for borgerne. Den rekreative
værdi af området og dermed de landskabelige og kulturhistoriske oplevelser forringes dog
betydeligt af vandets kvalitet og den nuværende fysiske tilstand i åen.
Usserød Å gennemløber i hele sin længde områder præget af bebyggelse. På sin vej
passerer åen Isterød, Mortenstrup, Usserødområdet med Stampedammen og
Mølledammen ved den gamle klædefabrik, Brønsholm, Kokkedal, Ullerød og Jellerød .
Nærheden til de mange by- og boligområder gør åen til et oplagt rekreativt element med
potentiel høj værdi for borgerne. Åens vand og de grønne arealer langs vandløbet udgør
en central grøn/blå linje, der vil kunne udnyttes til forskønnelse af åens nærområde.
På lange strækninger igennem byområderne og de mere åbne arealer er der gode
adgangsmuligheder til åens vand. På de fleste strækninger findes stier eller veje, der
følger åens vej fra syd mod nord. Her kan nævnes Usserød Å-stien, en gang- og cykelrute
fra åens udspring ved Sjælsø til sammenløbet med Nive Å /10/. En stor del af ruten er
grusstier, der forløber tæt langs åen, forbeholdt gående og cyklende. Stisystemet er flere
steder forbundet med de øvrige stier i de tre kommuner.
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Potentialet for rekreative oplevelser omkring Usserød Å er dermed til stede. Den bynære
beliggenhed gør åen til et oplagt udflugtsmål for borgere til rekreative og naturmæssige
oplevelser.
3.5.1 Vandkvalitet og fysisk tilstand
Der er mulighed for at forbedre den nuværende fysiske tilstand og vandets kvalitet. På
strækninger omkring dammene i Hørsholm og mellem Ådalsvej og Parallelvejsstien er åen
forlagt udpræget retlinet som kanal uden nævneværdige slyng eller anden variation. På
de resterende strækninger rummer åen strækninger med god vandløbsfysik mellem
Sjælsø og Stampedam, samt fra Parallelvejsstien til udløbet i Nivå.
Udover vandløbets dårlige fysiske forhold er det især de mange regnbetingede
udledninger i området omkring Hørsholm By, Usserød og Jellerød, der påvirker
vandløbets kvalitet negativt /13/. For den besøgende langs vandløbet opleves den dårlige
vandkvalitet ved dårlig lugt, næringsstofbelastning og efter nedbørsperioder affald o.l.
tilført fra udledninger til vandløbet, hvilket reducerer åens æstetik betydeligt. Vandløbets
nuværende anvendelse og potentiale som rekreativt, afstressende og bynært
naturområde vurderes at være betydeligt hæmmet af vandkvaliteten, faste emner fra
regnbetingede overløb og manglende vedligehold (fjernelse af affald i åen i form af cykler
m.v.).
3.5.2 Natur, landskab og kulturarv
Usserød Å med omgivelser er et vandløb, der er beskyttet eller fredet i forskellig grad.
I tilknytning til og langs med vandløbet findes flere karakteristiske våde naturtyper (moser
og enge), der ligesom selve vandløbet er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 /15/.
Tillige er de tre mølledamme i Hørsholm By beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Ved
Nivå Kirke er der registreret rigkær og ved udløbet af Nive Å i Øresund findes endvidere
flere strandenge. Arealerne i området inden sammenløbet af Usserød Å og Nive Å har et
interessant og betydeligt fugleliv.
Ådalen udgør tilsvarende en markant landskabskarakter omkring de mere åbne
strækninger, hvor der i dag ikke er byområder helt ned til vandløbet. Langs og omkring
vandløbets åbne strækninger findes flere arealfredninger /12/. Fredningerne har til formål
at sikre områdets landskabelige, kulturhistoriske og naturhistoriske værdier samt
rekreative interesseformål, herunder sikre offentlighedens adgang til området /16/, /17/,
/18/.
Øst for motorvejen passerer åen to markante højdedrag, som udgør landskabselementer
fra istiden /11/. Fra motorvejen til Stampedammen er åen genslynget gennem den fredede
Usserød Ådal. Landskabet i Usserød Ådal giver med Mortenstrupgård og St. Svenstrup et
billede af, hvordan landbrugsdrift tidligere var et karakteristisk element, indtil boligbyggeri
og udstykning af landbrugsjord tog over /10/.
Igennem Hørsholm by er det særligt de tre damme (Stampedam, Fabriksdam og
Mølledam), som udgør karakteristiske og markante elementer. Dammene bidrager til de
rekreative oplevelser omkring åen, men den rekreative værdi reduceres, særligt for
Mølledammen, af tætbeliggende bygninger og industri, og som tidligere nævnt af den
ringe vandkvalitet. De gamle industribygninger øger den rekreative værdi, da de har stor
kulturhistorisk interesse.
De mange elementer af kulturhistorisk værdi fortæller egnens historie. Tidligere var
Usserød en landsby beliggende omkring den nuværende Stampedam. Landsbyen blev
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med etableringen af Usserød Kongevej interessant for industrialisering pga. den nære
placering til Usserød Å. Dette betød opførelse af div. fabrikker – klædefabrikker,
valkeværker, maskinspinderi og farveri – anlæg som alle i 1810 blev samlet af staten
under navnet Den Militære Klædefabrik. Fabrikken med sine mølledamme var i funktion
helt frem til 1981/10/.
Inden udløbet af Nive Å passerer Usserød Å gennem et fredet åbent landskab
karakteriseret ved flere kulturhistoriske og arkæologiske fund. Der findes i området flere
velbevarede rester af stenalderbopladser, hvorfor området er udpeget som kulturarvsareal
/14/. Usserød Å har i stenalderen været en vigtig transportvej mellem kysten og Sjælsø,
hvilket forklarer, hvorfor bopladserne er anlagt omkring åen /10/.
Kort inden udløbet i Nive Å findes Nive Mølle og resterne af mølledammene /10/.
Usserød Å fungerer som samlende element for disse mange og værdifulde landskabelige
og kulturhistoriske elementer. Ændringer på Usserød Å bør derfor også ske med respekt
for disse værdier, således at åens funktion som den blå kile, der gennemskærer de tre
kommuner fremover højnes, hvorved også de friluftsmæssige værdier langs åen kan
styrkes og øges.

3.6 SYNERGI MELLEM KLIMATILPASNING OG ANDRE KOMMUNALE
INDSATSER.
Synergien mellem klimatilpasning kan findes indenfor flere områder, der er opridset i det
følgende:
3.6.1 Restaurering af åen på delstrækninger.
Åens fysiske tilstand er på flere strækninger udfordret på grund af kraftig regulering og
udgrøftning. En restaurering af åen, hvor de fysiske forhold tillader dette, vil medvirke til
målopfyldelse af vandplanernes krav, forbedre åens kvalitet og naturen langs vandløbet.
Vandløbsrestaurering ved etablering af dobbeltprofil kan desuden medvirke til
klimatilpasning ved at øge åens kapacitet ved kraftige afstrømningshændelser. En
restaurering vil samtidig kunne fremme den samlede landskabelige og rekreative
oplevelse og dermed borgernes interesse for de enkelte delstrækninger, såvel som åen i
sin samlede udstrækning.
3.6.2 Tiltag i dammene
Fjernelse af spærringer/ etablering af omløb ved dammene i Hørsholm By vil reducere
opstuvning i åen, men vil samtidig også, hvis de bliver udført på en hensigtsmæssig
måde, kunne resultere i forbedret faunapassage gennem åen for bl.a. ørred. Hermed
opnås gevinster såvel i forhold til klimasikring og reduktion af oversvømmelsesrisiko
opstrøms i Hørsholm by, som i f. t. forbedret vandløbskvalitet og forhold for vandløbets
vegetation og fauna.
Ændret afledningsmetode fra dammene kan medføre ændret/øget afstrømning
nedstrøms, hvilket kan bidrage til oversvømmelser i Fredensborg – disse modsatrettede
effekter skal indtænkes i en samlet og integreret løsning.
En helhedsorienteret indsats omkring mølledammene vil endvidere kunne fremme den
kulturhistoriske og rekreative værdi af områderne.
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3.6.3 Tilbageholdelse af vand i lavtliggende områder.
En oplagt mulighed er at optimere tilbageholdelsen af vand i oplandet, i åens sidetilløb
samt ved åens lavbundsarealer. Herved opnås både en vis forsinkelse af afstrømningen
men også, at der i lavbundsområderne sker en omsætning af næringsstoffer og anden
forurening inden vandet tilledes Usserød Å.
Tilbageholdelse af især kvælstof (N) gennem etablering af våde enge langs Sjælsø og
vandløb vil således både kunne bidrage til målopfyldelse af vandplanerne, samtidigt med
at engområderne fungerer som bufferzoner for kraftige afstrømninger i oplandet. En
vådgøring af enge langs åen vil desuden øge artsdiversiteten, idet naturlig hydrologi
medfører forbedrede levevilkår for både dyr og planter. Omvendt vil sådanne områder
ikke kunne udlægges til erhvervs- eller boligområder.
Udvidelsen af engarealerne og etablering af vådområder vil være et positivt og styrkende
tiltag for ådalenes karakteristiske landskabs- og naturelementer, hvilket vil styrke værdien
af de fredede områder. Dette vil igen højne den rekreative oplevelse af områderne.
3.6.4 Opstuvning af oplandets afstrømning i vandløb og søer.
Opstuvning af oplandets afstrømning under regn kræver etablering af tærskler med
dobbeltprofil i vandsløbsprofilet, der bevirker at høje afstrømninger opstuves i de
lavtliggende områder. Ligeledes kan det overvejes, hvorvidt nogle af de mindre søer i
oplandet, herunder særligt i Hørsholm, kan spille en udvidet rolle i tilbageholdelsen af
vand. Endvidere ligger der muligheder i at lave bevidste oversvømmelser i de tilliggende
arealer.
3.6.5 Indsats overfor regnbetingede udledninger.
Vandplanens indsatskrav overfor regnbetingede udledninger til Usserød Å har til formål at
reducere næringsstofforureningen og forbedre vandløbskvaliteten i åen, men vil endvidere
kunne reducere oversvømmelsesproblemerne i boligområderne langs åen.
Ved at reducere udløb fra regnbetingede udledninger til åen vil man endvidere udover
klimasikring og målopfyldelse ift vandplanernes krav, kunne opnå forbedret vandkvalitet.
Dette vil resultere i et vandløb med renere vand, øget forekomst af naturlig og
forskelligartet vandløbsvegetation og –fauna. Dette vil igen øge vandløbets værdi som
landskabeligt og rekreativt element igennem området og dermed øges borgernes
interesse i at anvende området omkring åen til fritids- og rekreative formål.
3.6.6 Forbedring af åens vandkvalitet.
En forbedring af åens vandkvalitet gennem en indsats til forbedring af Sjælsø’s
vandkvalitet over sommeren vil kunne øge oplevelsesværdien langs Usserød Ås øvre
strækning og særligt i nærområdet omkring mølledammene.

3.7 TILBAGEHOLDELSE AF VAND – EN TVÆRGÅENDE UDFORDRING
Samlet set tegner der sig et bredt og sammensat billede af mulighederne for at
tilbageholde, forsinke og aflede vand. Tilbageholdelse, forsinkelse og afledning kan ske i
tilknytning til en række områder:
 Selve Usserød Å og Sjælsø, sidetilløb til åen, damme samt lavbundsarealer langs
åen
 Afløbssystemer i oplandet, herunder ledninger, bassiner, pumper m.v.
 Søer, grønne områder, naturelementer m.v. i oplandet (koblet med den nødvendige
afvandingskapacitet)
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 Landbrugsarealer i oplandet
 Befæstede offentlige arealer i form af veje, pladser m.v., f.eks. ved anvendelse af
porøse belægninger og tilsvarende løsninger.
 Private grunde (lokale løsninger til afledning af regnvand).
Der vil således være hensigtsmæssigt, at forfølge en flersidet strategi med udgangspunkt
i de muligheder og udfordringer de forskellige områder fordrer. Det skal ske i synergi med
forhold omkring miljø, natur, rekreative muligheder og kulturhistoriske værdier.
I arbejdet med at tilbageholde, forsinke og udlede vand er flere perspektiver i spil. For det
første tager klimatilpasning kun hånd om regnhændelser til et vist niveau, mens
beredskabet herefter håndterer den mere ekstremme regn og tilknyttede oversvømmelser
med udgangspunkt i den tilgængelige kapacitet.
For det andet ligger mulighederne for at forfølge såvel lokale som centrale løsninger.
Lokal afledning af regnvand har været et af de store nøgleord de seneste år og rummer
en række muligheder og udfordringer omkring klimatilpasning og beredskabet. Et
eksempel på lokal afledning af regnvand gennemgås herunder med udgangspunkt i de
skitserede perspektiver.
3.7.1 Lokal afledning af regnvand ved borgerne – et eksempel
Tilbageholdelse af vand på de private grunde giver mulighed for at reducere mængden af
regnvand, der afledes til kloakkerne. Flere kommuner ønsker at tilbageholde vand lokalt
f.eks. ved at tilbagebetale en del af tilslutningsbidraget, mod at borgeren etablerer en
faskine som skal tage regnvandsafstrømningen.
Denne metode vurderes ikke at kunne stå alene af flere grunde:
 Der kan kun med vanskelighed etableres faskiner, som er store nok til at tage en
ekstrem regn der forekommer hver 5. år i fremtiden (en 5. års regn giver i
størrelsesordenen 7 m3 vand på et parcelhus).
 I forbindelse med koblede regn fyldes faskinerne op, ligesom bassiner og den øvre
grundvandszone. Hvis borgeren frakobles muligheden for at aflede regnvand til
regnvandssystemet betyder det, at borgerne vil opleve vand på terræn oftere end
hvert 5. år
 Ved vand på terræn øges risikoen for oversvømmelser og dermed konflikter mellem
borgere, hvor vand fra højt liggende boliger (med faskiner) løber mod lavtliggende
boliger.
Anvendelsen af denne metode bør derfor ses som et supplement til klimatilpasningen i
regn- og fællessystemer, som giver et mindre bidrag til tilbageholdelsen af vand, men som
øger grundvandsdannelsen til gavn for os alle.
Etableringen af faskiner kan ikke pålægges borgere, der allerede er medlemmer af
kloakfællesskabet, men skal baseres på frivillighed. Metoden er derfor ikke kontrollabel i
tid og kan derfor ikke indregnes i en struktureret klimatilpasning i et eksisterende
byområde. Tilbagebetaling af dele af tilslutningsbidraget kan anvendes som
incitamentsfremmende værktøj i denne forbindelse. I forbindelse med separatkloakering
kan der evt. stilles krav til at borgeren om at etablere faskine – men i princippet fratages
borgeren retten til at komme af med regnvandet. Det vil være nødvendigt at undersøge
nærmere, hvorvidt borgeren kan pålægges at tilbageholde regnvand ved
separatkloakering.
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Metoden tages i anvendelse ved byggemodning, hvor kommunalbestyrelsen beslutter at
basere regnvandsafledning på lokal håndtering af vand. Herefter kan disse metoder
indarbejdes i lokalplanen for området. Etablering af faskiner i såvel nye som eksisterende
byområder kræver at der gennemføres jordbundsundersøgelser og at området ikke ligger
i et for grundvandsdannelsen kritisk område.

Figur 3-14 Usserød Å rummer strækninger med god naturværdi
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4 Planlægning, organisation m.v. udfordringer og muligheder
4.1 SERVICENIVEAU I AFSTRØMNINGSSYSTEMERNE
En robust og fremtidssikret klimatilpasnings- og miljøstrategi kan understøttes ved en
politisk beslutning om serviceniveau for det samlede afstrømningssystem (vandløb,
fælles- og regnvandssystemer). Fastsættelsen af serviceniveauet omfatter bla. en
vedtagelse af, hvor store regnmængder der skal kunne afledes i afstrømningssystemerne.
Klimatilpasningens politiske forankring er nødvendig for at sikre, at:
 Der etableres et afbalanceret og konsistent serviceniveau for afledning af regnvand i
hele kommunen/kloakfællesskabet
 Fordelingen af økonomien er politisk forankret
 Der kan ske en koordinering af klimatilpasningen med andre planer f.eks. vand- og
naturplanerne
 Klimatilpasningen kan indgå i kommuneplanen, samt i lokalplaner og sektorplaner.
Beslutninger om et forbedret serviceniveau vil typisk have store omkostninger. Det vil
være nødvendigt at foretage en økonomiske prioritering af såvel anlæg, analyser og som
andre indsatser, der er forankret politisk. Samtidig skal prioriteringen sikre en koordinering
med andre planer, som f.eks. vandplanerne og kommuneplaner.
4.1.1 Eksisterende serviceniveau for afstrømningssystemer
I dimensioneringen af afløbssystemer har praksis før 2007 været, at:
 Grundlaget har været statistiske regnrækker defineret af Spildevandskomiteen, fra
perioden 1961 – 1990 og i nogle tilfælde for 1931 – 1960
 Dimensioneringsgrundlaget har været baseret på en nedbør på 140 l/s/red. ha.
 Kloakkerne er dimensioneret, så ledningerne når fuld kapacitet sjældnere end hvert
2. år.
I vandløbene er vandstanden blevet reguleret via regulativer, der fastlægger vandløbenes
fysiske geometri. Dette sikrer, at vandløbene f.eks. kan føre en års median-maksimum
vandføring (median-maksimum svarer til en vandføring, der overskrides 1 gang hvert
andet år) uden at dette forårsager oversvømmelse. Vandløb kan både være defineret med
et fysisk tværsnit, men også på baggrund af en beregnet hydraulisk kapacitet.
4.1.2 Serviceniveau for afstrømningssystemet
Serviceniveauet er oftest blevet formuleret i tilknytning til afløbssystemet, medens der ikke
tidligere har været tradition for at tale om et serviceniveau for vandløb. I denne strategi
betragtes serviceniveauet for det samlede afstrømningssystem i form af både
afløbssystem og vandløb.
En samlet illustration af serviceniveauet som funktion af nedbøren er afbildet i Figur 4-1.

29

4)
Øget serviceniveau ud
over hvad der er
garanteret, udføres
vha.
beredskabsplaner

Nu
klima

3)

Daglig funktion
også til f.eks.
rekreative formål

Serviceniveau
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Serviceniveauet omfatter ikke alene afstrømningskapaciteten, men må også tage højde
for at afstrømningssystemerne skal fungere optimalt ved mindre regn. Vandløb har behov
for en minimumsvandføring, så dyre- og planteliv kan bevares. Regnvands- og
fællessystemer må også dimensioneres så der sikres en vis selvrensning af ledninger og
brønde. Dette er illustreret som område 1 i figuren.

2)
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Hverdag

”Gammel”

Ny

Dimensionering

Ekstremer bl.a. pga.
klimaændringer

Forøget serviceniveau vha. beredskabsplaner
Garanteret minimum serviceniveau
Oversvømmelser kan/vil forekomme

Figur 4-1 Illustration af serviceniveau på afstrømningssystemer som funktion af nedbør

Område 2 ligger ved det punkt/den nedbør, hvor der kan garanteres imod
oversvømmelser på det eksisterende grundlag, hvis driften af systemerne i øvrigt er i
orden. De eksisterende systemer etableret før 2007 er dimensioneret efter det grundlag,
som er beskrevet foregående afsnit.
Der er, som nævnt i indledningen, forventninger om ændrede og mere intense
regnvejrshændelser som følge af klimaændringerne. Det betyder, at afløbssystemerne i
Danmark er dimensioneret til en nedbørsstatistik, som ikke længere er den faktisk
forekommende. Der skal således tænkes i anderledes løsninger til opmagasinering af
vand eller opgradering af de eksisterende systemer. Denne opgradering eller ændring af
systemerne kaldes for klimatilpasning, hvilket i figuren vises i springet fra område 2 til
område 3.
Det er derfor vigtigt, at det besluttes, om afstrømningssystemerne skal klimatilpasses og
hvilken afstrømning der i givet fald kan accepteres i vandløbet ved klimatilpasningen. Når
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regnvands- og spildevandssystemer renoveres, kræves det, at de skal leve op til de nye
standarder for dimensionering og miljøforhold. Disse standarder er beskrevet i
spildevandskomiteens skrifter /29/. Spildevandskomiteen i Danmark har derfor udarbejdet
nye retningslinjer for dimensionering af afstrømningssystemer, som er gældende for nye
systemer, men disse kan også anvendes til at opgradere eksisterende systemer, hvis der
er politisk vilje til at betale for ændringerne. Det betyder at:
 Systemet skal hydraulisk dimensioneres for minimum 30 % mere nedbør (Dette er
vedtaget i Hørsholm Kommune) – alternativt skal der findes andre løsninger med
tilsvarende effekt.
 Der må maksimalt ske opstuvning til terræn en gang hvert 5. år for separate
regnvandssystemer.
 Der må maksimalt ske opstuvning til terræn en gang hvert 10. år for fællessystemer.
Disse krav gælder for etablering af nye systemer. Det skal bemærkes, at der ifølge
lovgivningen ikke kan besluttes forskellige serviceniveauer indenfor ét kloakfællesskab.
Derfor vil en beslutning om klimatilpasning som minimum betyde en analyse af, hvorvidt
det øgede serviceniveau er tilstrækkeligt implementeret i alle byområder. Lever et
byområde op til det øgede serviceniveau, skal der ”kun” etableres en beredskabsplan for
området, som går i gang, når nedbøren ”overskrider serviceniveauet”.
Hertil kommer, at disse nye krav til udledning til vandløbet traditionelt vil være 1-2
l/s/hektar. På trods af udledningskravet vil det være muligt at finde løsninger på
klimatilpasningen af systemerne i og langs åen til gavn for såvel afstrømningen som
miljøet, hvis der politisk vilje til, at der kan placeres for-bassiner enten i ådalen eller i
byområderne.
Der vil altid på et tidspunkt optræde en regnvejrshændelse, der overskrider det
klimatilpassede serviceniveau. En sådan hændelser fremgår af område 4 i figur 4.1. Her
træder beredskabet i funktion med henblik på at forebygge eller begrænse skaderne ved
oversvømmelserne.
Fastlæggelsen af et serviceniveau er samlet set en kompleks og vidtrækkende beslutning,
som bør understøttes af det fornødne beslutningsgrundlag omkring omkostninger m.v.

4.2 FINANSIERING
Beslutningen om et klimatilpasset serviceniveau og et serviceniveau via beredskab for det
samlede afstrømningssystem har store omkostninger, som skal finansieres indenfor såvel
det skattefinansierede som det brugerfinansierede område. Det betyder, at der skal
lægges et budget for den skattefinansierede del af tilpasningen og at spildevandstaksten
skal øges.
Det er vigtigt indenfor det brugerfinansierede område, at driftsomkostningerne til miljø- og
servicemål i spildevandsforsyningerne kan indgå i fastsættelsen af prisloftet. Erfaringer
viser, at det bl.a. kan sikres ved at henvise til det politisk vedtagne serviceniveau.
Selve klimatilpasningen af regnvandssystemer og fællessystemer, hvor der sker udvidelse
af ledninger og der etableres traditionelle bassiner, skal betales af det brugerfinansierede
område.
Finansieringen af kombinerede løsninger, hvor vandløb f.eks. reguleres og hvor grønne
områder modificeres og den rekreative værdi øges, er mindre klar. Der er dog gode
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muligheder for en kombineret finansiering via takster og skattefinansierede indtægter, hvis
det kan dokumenteres at der opnås mindst lige så gode løsninger i kombination med
forbedret miljø og natur. Retningslinjerne fra bl.a. By- og Landskabsstyrelsen er ikke helt
klare på dette punkt.
I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at etablere anlæg i Fredensborg som
reducerer risikoen for oversvømmelser i Hørsholm – og omvendt. Der er ikke entydige
retningslinjer for en mulig tværkommunal finansiering, men det er vigtigt af få afklaret.
Generelt er der behov for at få etableret rammer og modeller for, hvordan finansieringen
kan finde sted tværkommunalt såvel som tværsektorielt.

4.3 JURIDISKE FORHOLD
De juridiske rammer vedrørende klimatilpasningen og muligheder og udfordringer ved
tværkommunalt samarbejde fremstår komplekst med mange involverede aktører. En
række centrale problemstillinger opridses her kort med udgangspunkt i et notat om emnet,
som arbejdsgruppen har fået udarbejdet af advokaterne ”Energi og Miljø” /2/
4.3.1 Driftssamarbejde og slusen
Den formelle ansvarsfordeling efter vandløbsloven udelukker ikke etableringen af
driftssamarbejder om vandløbsvedligehold kommunerne imellem. Vedligeholdelsen kan i
praksis forestås af en kommune alene mod betaling fra de andre kommuner som led i en
betjeningsoverenskomst.
Diger, sluser broer og andre anlæg medregnes som en del af det offentlige vandløb, de er
beliggende ved. Pligten til regulativmæssig vedligeholdelse omfatter derfor også sådanne
anlæg. Spørgsmålet med hensyn til slusen ved Usserød Å er for det første, om denne må
anses for offentlig eller privat. En endelig afklaring af, om sluseanlægget må anses for
offentligt eller privat, forudsætter dog, at de historiske forhold undersøges nærmere. Hvis
slusen herefter må anses offentlig, opstår for det andet spørgsmålet om, hvilken
kommune, der har ansvaret for vedligeholdelsen af slusen som stedlig
vandløbsmyndighed. Slusen befinder sig efter det oplyste nøjagtig på grænsen mellem
Rudersdal og Hørsholm kommuner.
Det anbefales på denne baggrund, at slusens klassificering som offentlig eller privat
klargøres enten i et særskilt regulativ for slusen eller i forbindelse med den kommende
regulativændring for Usserød Å. Herudover bør det præcises, hvilken af Rudersdal eller
Hørsholm kommuner, der har ansvaret for vedligeholdelsen af slusen, eller om ansvaret
eventuelt påhviler begge kommuner, hvis det i øvrigt lader sig gøre at opstille objektive
kriterier for en sådan ansvarsdeling. I lyset af slusens fysiske placering ved og betydning
for gennemstrømningen i Usserød Å bør præciseringen formentlig medtages i selve åregulativet og ikke i et selvstændigt regulativ.
4.3.2 Fælles serviceniveau
Fastlæggelsen af et fælles serviceniveau kan for vandløbsmyndighederne i Rudersdal,
Hørsholm og Fredensborg kommuner ligefrem være en pligt, idet den ny bestemmelse i
vandløbslovens § 12 a udtrykkeligt netop forudsætter, at reguleringen af Usserød Å sker
under behørig hensyntagen til det samlede vandløbssystem.
Der er heller ikke noget til hinder for, at kommunen inden for rammerne af
kommunalfuldmagten bekoster opførelsen af diger og andre anlæg med henblik på at
imødegå konsekvenserne af stigende vandstand, hvis de miljømæssige forudsætninger
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for en tilstrækkelig regulering af vandføringsevnen ikke er til stede. Sådanne
anlægsmæssige tiltag kan også indgås i samarbejde med nabokommunerne.
Kommunerne er naturligvis fortsat bundet af de almindelige grænser i henhold til
kommunalfuldmagten. Herudover gælder det såkaldte lokalitetsprincip, hvorefter en
kommune kun kan varetage eller støtte opgaver, der interessemæssigt er knyttet til
kommunen. Dette princip hindrer dog ikke en kommune i at varetage lokale interesser ved
deltagelse i aktiviteter, der geografisk befinder sig uden for kommunen.
I den aktuelle sammenhæng kan en opstrøms beliggende kommune med det formål at
forebygge oversvømmelseshændelser inden for sit eget område f.eks. godt medvirke til
finansieringen af en anden kommunens reguleringsprojekt med henblik på at øge åens
vandføringskapacitet nedstrøms. Omkostningsfordelingen mellem de involverede
kommuner skal dog så vidt muligt til svare til projektets relative nytteværdi for dem hver
især.
Endvidere kan kommunen inddrage sine myndighedsbeføjelser. Det kan være i
forbindelse med udstedelsen af byggetilladelser, udledningstilladelser samt i forbindelse
med spildevandsplanlægningen eller lokalplanlægningen.
De tre kommuner kan f.eks. i forbindelse med den fremtidige lokalplanlægning beslutte at
medtage enslydende bestemmelser om befæstningsgrader, ligesom det i forhold til
spildevandsplanlægningen formentlig ligefrem må kræves, at kommunerne så vidt muligt
koordinerer denne planlægning imellem sig, hvis denne vedrører spørgsmål på tværs af
kommunegrænserne.
Generelt kan det anføres, at jo mere overordnede tiltag, der er tale om, desto større er
kommunerne retlige handlefrihed og dermed også frihed til at koordinere deres tiltag
indbyrdes.
På det konkrete afgørelsesniveau er friheden tilsvarende mere begrænset. F.eks. vil
kommunerne ikke indbyrdes kunne aftale fælles retningslinjer for behandlingen af
byggesager, som ville begrænse kommunernes pligtmæssige skøn.
I det omfang projekter nødvendiggør ændringer i vilkårene for eksisterende
udledningstilladelser eller påbud om forbedret spildevandsrensning, vil sagsbehandlingen
i forbindelse hermed kunne koordineres mellem kommunerne indbyrdes.
De involverede spildevandsselskaber vil i forhold til fastlæggelsen af fælles servicemål
være bundet af betalingslovens takstregulering og prisloftsreguleringen i vandsektorloven.
Udgifter til servicemål, der på forhånd er fastlagt i kommunens spildevandsplan, vil i
medfør af Forsyningssekretariatets praksis vedrørende prisloftsfastsættelsen normalt godt
kunne indregnes i prisloftet. Indregningsberettigede miljømål skal derimod være fastlagt
bindende for selskabet i form af udledningsvilkår eller lignende. Man kan overveje, om mål
vedrørende hydrauliske forhold, herunder vedrørende overløbshyppighed, generelt skal
anses for servicemål eller miljømål. Hvis målene (også) er fastlagt i udledningsvilkårene,
synes muligheden for at indregne dem i prisloftet under alle omstændigheder at være til
stede.
Når der bortses fra, at begrænsningerne i forhold til det enkelte selskab kan variere pga.
selskabets individuelle økonomiske forhold, er der intet til hinder for, at selskaberne aftaler
fælles servicemål som ovenfor nævnt.
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Kommuner og selskaber kan naturligvis fortsat deltage i fælles projekter, der fremmer
både kommunale og forsyningsmæssige interesser. Her tænkes f.eks. på projekter, der
forener etableringen af regnvandsbassiner med rekreative elementer i form af natur og
beplantning mv. Det forudsætter blot, at omkostninger og fordele opgøres og
dokumenteres forholdsmæssigt på begge sider.

4.4 TVÆRKOMMUNAL ORGANISERING
4.4.1 Usserød Å - samarbejdet
I forbindelse med udarbejdelsen af recipientkvalitetsplanen for oplandet til Nivå Bugt blev
der i 1991 afholdt flere møder med deltagelse af politikere fra det daværende
Frederiksborg Amt og de involverede kommuner. Her blev målsætningen for vandløbet og
indsatsen på spildevandsområdet drøftet. Amtets udvalg for Teknik og Miljø vedtog at
fastholde målsætningen og kravene til indsatsen.
Udvalget gav samtidig tilsagn om deltagelse i et måleprogram. Herefter blev der nedsat
en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for de daværende Birkerød, Hørsholm og
Karlebo kommuner samt Frederiksborg Amt. Arbejdsgruppen etablerede 13 målestationer
i Usserød Å. Måleprogrammet er blevet finansieret af Frederiksborg Amt samt Birkerød,
Hørsholm og Karlebo kommuner. Den samlede udgift har indtil måleprogrammet overgik
til Usserød Renseanlæg ultimo 2005 været på i alt ca. 8 mio. kr. Det primære formål med
måleprogrammet var i staten opfyldelse af recipientkvaliteten.
Fra 1996 er der årligt udarbejdet rapporteringer af årets målinger og vurdering af åens
tilstand samt beskrivelse af tiltag gennem året, der har betydning for åens tilstand.
Oversvømmelsesproblemerne langs åen blev først opprioriteret omkring år 2000, hvor der
optrådte mindre oversvømmelser og det samtidig blev foreslået at genslynge strækninger
af åen.
Amtet stoppede ved udgangen af 2005 med at bidrage til måleprogrammet, mens
kommunerne som anført ovenfor fortsatte samarbejdet over driften på Usserød
Renseanlæg.
I 2005 fik arbejdsgruppen udarbejdet en statusrapport for måleprogrammet og den
hidtidige indsats. Rapporten viste, at der stadig var problemer med vandkvaliteten.
Rapporten beskriver den fremtidige indsats uden en specificering af tiltagenes omfang
eller tidsplan. De vigtigste tilbageværende tiltag er begrænsning og regulering af
udledningerne fra kloaksystemerne i Hørsholm og Fredensborg kommuner, samt en
forbedring af vandet i tilløbet fra Sjælsø.
I 2004-2005 blev der på grund af oversvømmelsesproblemer i Karlebo Kommune
desuden udarbejdet en rapport med en vandløbsmodel, MIKE11 vandløbsmodel for
Usserød Å – fase 2. Rapporten peger, ligesom statusrapporten, på at en regulering af de
regnbetingede udledninger er nødvendig for at undgå oversvømmelser. Beregningerne
viste, at der på fællessystemet skulle foretages en bassinudbygning på i alt ca. 3.000 m3
fordelt på 11 udløbspunkter. På separatsystemet skulle der foretages en bassinudbygning
på i alt ca. 15.000 m3 fordelt på 9 udløbspunkter. Rapporterne sagde altså
samstemmende, at der burde ske en begrænsning og regulering af de regnbetingede
udledninger fra de 3 kommuner, der afleder direkte til Usserød Å.
Formålet med samarbejdet har, som det fremgår ovenfor, været at sikre at Usserød Å
lever op til sin målsætning inden 2015. Dette er hidtil gjort ved at:
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Optimere styringen af vandstanden i Sjælsø og Usserød Å
Sikre et tilstrækkeligt vidensgrundlag til at pege på de mest effektive tiltag
En detaljeret løbende overvågning af åens tilstand
Igangsætte arbejdet med at udarbejde et fællesregulativ for Usserød Å

Overvågningen har dannet baggrund for bl.a. en løbende orientering af de politiske udvalg
om hvilke tiltag, der er nødvendige, for at sikre at Usserød Å kan leve op til sin
målsætning inden 2015.
Der har været afholdt ca. 10 årlige møder i Usserød Å samarbejdet, hvor sagsbehandlere
i de involverede kommuner har deltaget. Møderne har koncentreret sig om at følge op på
måleprogram og målinger. Gruppen har anvendt PH-Consult som faglig sekretær for
gruppen. PH-Consult har været ansvarlig for opsamling og vurdering af data og desuden
indkaldt og afrapporteret fra møderne. Se mere om målere i afsnit 4.7.
I efteråret 2009 og i januar 2010 blev der afholdt møder i chefgruppen i Fredensborg,
Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Der var et ønske i gruppen om at styrke og
redefinere samarbejdet om at sikre vandkvalitet i Åen og styringen af vandføringen i den.
På mødet i chefgruppen i december 2009 var der enighed om, at samarbejdets skulle
fortsættes, men at rammerne skulle gentænkes. Der var enighed om følgende
kommisorium:
Det er Usserød Å samarbejdets mål at sikre, at Usserød Å lever op til sin målsætning
inden 2015. Dette opnås ved:
 at optimere styringen af vandstanden i Sjælsø og Usserød Å,
 løbende at overvåge og reagere på åens tilstand,
 at udarbejde, implementere og følge op på et fællesregulativ for Usserød Å,
 løbende at planlægge de nødvendige aktiviteter,
 løbende at afrapportere åens tilstand m.v. til åens interessenter.
Det blev vedtaget, at fortsætte samarbejdet på følgende måde:
 Styregruppe: Der blev nedsat en styregruppe for samarbejdet, som bestod af
afdelingsledere fra de involverede kommuner. Styregruppen afholder ca. 2 møder
om året eller efter behov.
 Formand: Der vælges en projektleder for projektledelsesgruppen for et år ad
gangen. Formandskabet varetages på skift at kommunerne. (Rudersdal Kommune
har formandskabet i 2011). Formanden refererer til styregruppen.
 Arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen bemandes med de relevante medarbejdere fra de
involverede afdelinger. Arbejdsgruppen mødes ca. 10 gange om året.
Møder i alle fora tilrettelægges for et år ad gangen. Det er formanden, der leder møderne i
arbejdsgruppen. Sekretæren indkalder til møderne i arbejds- og styregruppe og skriver
referat. Efter aftale i styregruppen fordeles omkostningerne til at drive måleprogram mv.
med 40 % til Fredensborg, 40 % til Hørsholm og 20 % til Rudersdal.
Endvidere fortsatte PH-Consult som konsulent for samarbejdet på de vilkår med
udgangspunkt i arbejdsplan, budget og kontrakt som er aftalt med styregruppen.
Konsulenten refererer til formanden og varetager følgende opgaver:
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Ledelse, overvågning og drift af målesystemet,
Vurdering og bearbejdning af måledataene,
Modellering af de enkelte kilders bidrag til afstrømningen,
Rapportering af målinger og åens tilstand i årsrapport,
Overvågning af slusedriften ved Sjælsø,
Vurdering af slusestyringen ved Sjælsø og evt. ændring af den.

4.4.2 Udfordringer for det fortsatte tværkommunale samarbejde
Overordnet set kan Usserød Å-samarbejdet ses som et forsøg på at håndtere en
kompleks miljømæssig og klimatilpasningsmæssig problemstilling, der går på tværs af
kommunegrænserne, såvel som traditionelle fag- og sektorgrænser.
Dette har skullet ske i samspil med basisorganisationerne i form af kommuner og
forsyningsselskaberne. Udskillelsen af vandforsyningsselskaberne i selvstændige
selskaber med egne ejerstrategier har ikke gjort udfordringen mindre.
Ønske i chefgruppen om at styrke og redefinere samarbejdet er udgangspunkt for den
videre organisering af samarbejdet. Udfordringen er nu at etablere en effektiv
organisation, der kan udvikle det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde omkring
Usserød Å. Samarbejdet skal kunne håndtere en bred vifte af udfordringer, så der sikres
synergi mellem klimatilpasning, miljø, natur og rekreative og kulturhistoriske forhold i
Usserød Å.

4.5 RAMMER OG SAMMENSPIL I PLANLÆGNING OG FORVALTNING
En række planlægnings- og myndighedsværktøjer skal spille sammen for at sikre de
bedste rammer for klimatilpasningen omkring Usserød Å. Kommunerne har igangsat en
tværgående planlægning for klimatilpasning indenfor kommunegrænserne, hvilket
kommer til udtryk i klimatilpasningsstrategien for Hørsholm Kommune, samt i den
kommende blå plan i Fredensborg Kommune, samt klima- og energipolitikken i Rudersdal
Kommune.
Kommunerne har dermed taget de første skridt på området, men det vurderes dog, at
kommunerne har et godt stykke vej endnu i forhold til at gennemføre klimatilpasningen i
praksis. I det følgende gennemgås de vigtige udfordringer og muligheder omkring
planlægningen og myndighedsforvaltningen.
4.5.1 Kommuneplan og lokalplaner
Kommuneplanerne og den tilknyttede fysiske planlægning kan med fordel inddrage
risikoen for oversvømmelser for at sikre en afbalanceret fremtidig byudvikling og
arealanvendelse ved Usserød Å. Det omfatter såvel områder ved åen, som områder med
naturlige lavninger og/eller med risiko for stor overfladeafstrømning.
Samtidig ligger der en række muligheder i bedre klimatilpasning af bygninger og grønne
områder, såvel som anlæg og veje. Kommuneplanen og lokalplaner kan i samspil med de
relevante myndighedsgodkendelser sætte nye rammer for lokal håndtering og nedsivning
af regnvand, effektiv afledning, bygningskrav m.v.
Der er arbejdet en del med dette i kommunerne, men der er stadig behov for at udvikle
områdets videre praksis.
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4.5.2 Spildevandsplaner og udledningstilladelser
Spildevandsplaner udstikker de overordnede rammer i forhold til spildevandsområdet og
udgør dermed et væsentligt værktøj i forhold til et klimatilpasset afløbs- og
vandløbssystem. Spildevandsplanerne er imidlertid ikke et middel til at regulere konkrete
anlæg og udledninger. Det sker via kommunernes myndighedsbeføjelser i tilknytning til
udstedelse af udledningstilladelser mv.
Udledningstilladelserne er et vigtigt værktøj til at regulere regnvandsafstrømningen fra
byområder, som er den største bidragyder til afstrømningen i Usserød Å ved intensiv
regn. Der er derfor behov for at beslutte hvilken afstrømning, der kan accepteres til
vandløbet ved klimatilpasningsindsatsen. De nye mål til udledning til vandløbet vil typisk
være 1-3 l/s/red. ha., hvilket give mulighed for at finde løsninger for systemerne i og langs
åen til gavn for såvel miljøet som afstrømningen. Dette krav vil være vanskeligt at opfylde
i de fælleskloakerede centrale dele af Hørsholm By.
Generelt vurderes det, at udledningstilladelserne ved Usserød Å har behov for en
opdatering, herunder med henblik på at kunne stille krav til udledningsmængder m.v.
Udledningstilladelserne vil samtidig også kunne anvendes af forsyningsselskaberne til at
begrunde forhold for miljø- og servicemål i tilknytning til prisloftet.
4.5.3 Vandløbsloven og regulativer
Vandløbslovens formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig
overfladevand, spildevand og drænvand. Fastsættelse og gennemførelse af
foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til
vandløbskvaliteten.
Det igangværende arbejde med det fælles vandløbsregulativ (se afsnit 3.2.6) er
afgørende betydning med henblik at sikre afledningen af vand, herunder en
hensigtsmæssig drift omkring grødeskæring m.v. Ligeledes inddrages forhold omkring
diger, sluser, broer og andre anlæg i og ved vandløbet.
4.5.4 Vandplaner og natur
Implementeringen af vandrammedirektivet i Danmark sigter mod at genskabe god
økologisk tilstand i vores vandområder, søer, vandløb, kystvande samt i vores grundvand.
Som led i denne proces er de statslige vandplaner udsendt i høring, hvilket afsluttes april
2011. På baggrund af høringen vedtages endelige vandplaner, herefter skal kommunerne
udarbejde lokale handleplaner og indsatsprogrammer.
De planlagte indsatser forbundet med vandrammedirektivet er oplagte at kombinere med
klimatilpasningsindsatsen. Herved opnås mulighed for både at reducere hyppigheden af
oversvømmelser, samtidigt med at vandløbets fysiske og biologiske tilstand fremmes.
En oplagt mulighed er at optimere tilbageholdelsen af vand i oplandet, i sidetilløbene til
åen samt langs åens lavbundsarealer. Lavbundsarealerne og engarealerne omkring
Usserød Å er overvejende placeret i de fredede områder for Usserød Ådal og Nive Ådal
/12/.
Disse områder er fredet med henblik på at sikre deres naturmæssige, naturhistoriske,
geologiske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, at sikre og forbedre offentlighedens
rekreative anvendelse af områderne, samt at bevare og forbedre levemuligheder for dyreog plantelivet (/16/, /17/, /18/). Udvidelse af engarealer langs med Usserød Å til f.eks.
periodevis oversvømmede enge vil i disse områder ikke umiddelbart være i konflikt
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fredningerne. Fredningen for Usserød Ådal /16/ rummer en passus i formålet
omhandlende ”at området ikke gøres til genstand for fremtidig by-udvikling”.
Naturstrategi (igangsat i Fredensborg Kommune) vil via handlingsplaner understøtte
naturgenopretning og naturpleje og skal på den baggrund ske samspil med
klimatilpasning og beredskab omkring oversvømmelser.
4.5.5 Oversvømmelsesdirektiv
Oversvømmelsesdirektivet sætter krav om, at der skal være planer og beredskab klar, så
myndigheder kan håndtere ekstreme oversvømmelser i forbindelse med hav, vandløb og
søer. Vand fra oplandets afløbssystemer m.v. er dermed kun indirekte interessante set ud
fra direktivets perspektiv.
Miljøministeriet udpeger de områder, der risikerer ekstreme oversvømmelser fra vandløb,
og udarbejder de første risikokort for oversvømmelser i tilknytning til vandløb over hele
landet.
Kommunerne skal efterfølgende udarbejde risikostyringsplaner, der begrænser
konsekvenserne af oversvømmelserne. Disse skal færdiggøres ultimo 2015, og skal
efterfølgende revideres hvert 6. år. De tre kommuner har ikke udarbejdet særskilte
beredskabsplaner for de respektive dele af åen. Dette arbejde er nu iværksat som fælles
indsats, se 4.6.
Denne igangværende indsats understøtter arbejdet omkring oversvømmelsesdirektivet,
og kommunerne er således på forkant med såvel kortlægning som planlægning.

4.6 BEREDSKABSPLANLÆGNING
Beredskabsplanlægningen lægger grundlaget for et effektivt beredskab. En overordnet
vurdering af det hidtidige beredskab er opridset herunder:
 Planer. Fredensborg Kommune har udarbejdet beredskabsplaner omkring
oversvømmelser, mens Hørsholm er på vej. Rudersdal Kommune har ikke
udarbejdet særskilt beredskabsplan for kommunens del af åen. Endvidere er der
udarbejdet den første fælles kommunal beredskabsplan, der håndterer væsentlige
områder for fælles koordinering /19/.
 Uddannelse og øvelser. De forskellige kommunale forvaltninger,
forsyningsselskaber samt beredskaber har opbygget en del beredskabsmæssige
erfaringer på baggrund af de seneste års oversvømmelser samt de efterfølgende
evalueringer heraf.
 Indsatskapacitet. Generelt er der sket en løbende tilpasning af indsatskapacitet ved
oversvømmelser i form af beredskabsmateriel og personaleressourcer, herunder
vagtordninger. I beredskabet (brandvæsenet) sker tilpasningen løbende via den
risikobaserede dimensionering.
 Forebyggelse. Der er på nuværende tidspunkt kun få virkemidler i selve åen eller
ådalen, der kan benyttes aktivt i en forebyggende regulering under oversvømmelser.
Det væsentligste aktive virkemiddel i åen er slusen ved Sjælsø, som alene har en
begrænset kapacitet til at minimere vandføringen. I afløbssystemet ligger en række
virkemidler, der dog er begrænset af, at kapaciteten ofte vil være helt udnyttet ved
større regnvejrshændelser. Der er et potentiale i at udnytte fremtidige forebyggende
virkemidler på koordineret vis i beredskabet
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Den fælles beredskabsplan er udformet parallelt med udarbejdelsen af denne strategi.
Fokus er at integrere de eksisterende virkemidler i beredskabet, samt at danne rammen
for nye virkemidler, der kan forebygge eller begrænse oversvømmelser i bebyggede
områder /19/.

4.7

OVERBLIK OG TEKNISKE VÆRKTØJER
Hydrauliske modeller og målere placeret i relevante positioner er vigtige værktøjer i
tilknytning til klimatilpasningen og beredskabet. Blandt vigtige anvendelser ligger bl.a.:
 Modellering og overvågning af vandløb og afløbssystemer. Modelberegning til at
belyse konsekvenser ved reguleringer af vandløb, samt planlægning og projektering
af afløbssystemer m.v. Målinger indgår som en del af den løbende overvågning og
styring, samt til etablering af analysegrundlag og dokumentation.
 Beredskab og varsling. Målrettet anvendelse til varslingssystemer og beredskab i
åen eller afløbssystemet.
 Oversvømmelsesrisiko. Målrettet kortlægning af oversvømmelsesrisici i forbindelse
med åen og terræn i øvrigt
4.7.1 Målere – anvendelse og organisering.
I Usserød Å har der i de sidste mange år været gennemført ilt, temperatur og PHmålinger, hvilket primært er sket med henblik på analyser af og dokumentation for
miljøforholdene i åen. På flere af disse stationer måles der ligeledes vandstandsniveau,
samt der findes lokale nedbørsmålere, som anvendes ved opstilling af den hydrauliske
model for Usserød Å. I /26/ og /27/ findes en oversigt over de eksisterende målere.
Måledata findes bl.a. på en server på alarmcentralen i Nærum, hvor de indsamles, og kan
tilgås af alle involverede kommuner. Dette sker for at skabe overblik og større
tilgængelighed over det samlede målesystem. Alle målestationers placeringer fremgår af
Figur 4-2.
Der er etableret en central server på alarmcentralen i Nærum, hvor data fra slusen og
data fra alle målestationer opsamles on-line. Data kan on-line tilgåes af PHConsult/Krüger og relevante sagsmedarbejdere via Team Viewer på egen pc og
slusestyringen kan ændres on-line via systemet. Systemet vil også kunne udsende
alarmer i valgte situationer som høj vandstand, kraftig regn, driftsproblemer mv. Dette er
pt. ikke implementeret.
Bortset fra station ”Slusen” serviceres alle stationer pt. af firmaet Teletronic. Der føres
tilsyn ca. en gang pr. måned i vinterhalvåret og om nødvendigt hver 14. dag i
sommerhalvåret.
Åmålestationerne er alle blevet renoveret i efteråret 2009 og kører nu udmærket. Også
den nyetablerede vandføringsmålestation i udløbet fra Mølledam (401A) fungerer. De
tidligere erfaringer med målesystemet viser, at der kan forventes meget fine oppetider for
systemet fremover.
Målerne er vigtige for effektive modeller, der kan forudsige konkrete vandstande eller
vandføringer i vandløbet. Målingerne anvendes til at kalibrere og validere modellen, så de
korrekte afstrømningsarealer og –tider anvendes i modellen. Målingerne sikrer endvidere
de korrekte randbetingelser (opstrøms indstrømning, regn og nedstrøms vandstand) til
modellen. Modellerne diskuteres i næste afsnit.
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Samlet set er udfordringen at sikre, at de nødvendige målere er til stede, samt at disse
organiseres rigtigt i forbindelse med de forskellige prioriterede anvendelser.

Figur 4-2 Usserød Å måleprogram

4.7.2 Hydrauliske modeller
Ved reguleringer af de fysiske forhold i vandløb kan hydrauliske modeller udføre
konsekvensberegninger, der giver vigtige oplysninger om de relative ændringer, der kan
forventes omkring vandføringsevne m.v. Der anvendes typisk hydrauliske modeller, der
inkluderer de fysiske forhold (koter, terrænkoter, hældningsforhold osv.), samt giver et
kvalificeret skøn på de vandmængder, som strømmer fra oplandsarealer til vandløbet.
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På samme vis kan modeller anvendes i dimensioneringen af afløbssystemer, hvor der
etableres en dynamisk forståelse af afløbssystemet omkring vandføring, opstuvninger til
terræn m.v. I mere avancerede modeller kan dette kombineres med en analyse af
overfladeafstrømningen fra systemet.
Der findes numeriske hydrauliske modeller for hele Usserød Å fra udløbet fra Sjælsø til
udløbet i Øresund /30/.
 Vandløb. MIKE 11 omfatter hele vandløbet med opmålte tværsnit samt bygværker.
Randbetingelserne til modellen er vandføringen fra Sjælsø, afstrømning fra
regnvandssystemerne samt fællessystemerne i byen og nedbør. MIKE 11 beregner
afstrømningen fra de rurale oplande med nedbørsdata som input. Nedre
randbetingelse er den målte vandstand ved Nivå Mølle, der ofte er påvirket af
vandstanden i Øresund.
 Afløbssystem. Afstrømningen fra regnvandssystemer og fællessystemer er beregnet
med hhv. Hørsholms MIKE Urban model og Fredensborgs Mouse model over
Kokkedal.
MIKE 11, MIKE Urban og Mouse er alle 1-dimensionale hydrauliske modeller med stort
set samme behov for input (tværsnit, rør, knuder og randbetingelser). De kan derfor
relativt let overføres til hinandens formater.
Ingen af modellerne er på nuværende tidspunkt kalibreret til en aktuel målt vandbalance
og dynamik (opgradering pågår i Hørsholm Vand), men alle er brugbare til en første
simulering af risiko i oplandet og til relative betragtninger af de hydrauliske forhold i
vandløbet. Når den eksisterende vandløbsmodel køres med input fra de øvrige modeller
sker der ikke hydraulisk interaktion mellem de tre modelområder, hvilket kan betyde at
vigtig information om vandbevægelserne mistes.
Samlet kan der derfor ligge en række muligheder i at samle modellerne og evt. på sigt
opgradere til mere avancerede dynamiske modeller.
4.7.3 Beredskab og varslingssystemer
Modeller og målere kan benyttes aktivt i beredskabet og tilknyttede varslingssystemer.
Målinger af de hydrauliske forhold kan anvendes til at give at varsling om, hvorvidt der ved
en given regn kan opstå kritiske situationer langs åen, samt bruges som beslutningsstøtte
ved iværksættelse af beredskab. Den hydrauliske model kan optimere alarmeringen ved
at forudsige, hvor lang tid der går til en vis vandstand nås på en bestemt lokalitet.
I den fælles beredskabsplan anføres kritiske vandstandskoter for specifikke lokaliteter og
en beskrivelse af, hvordan der skal reageres koordineret i tilfælde af overskridelser /19/.
Data fra måleprogrammet bør placeres i hensigtsmæssige datamiljøer. Herved kan
beredskabsprocedurer automatiseres ved, at der sendes alarmer, når målere når
specificerede niveauer. Der bør vælges et system, der dels gør det let at alarmere, dels
præsenterer målinger, så de samlet giver et godt overblik over situationen i Usserød Å også i kritiske situationer. I den sammenhæng kan mulighederne i det nuværende system
afklares nærmere.
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4.7.4 Risikokort
I Hørsholm Kommune findes risikokort for afstrømningssystemet beregnet vha. MIKE
Urban Flood. Beregningen inkluderer volumenbalance og dynamisk strømning på
overfladen.
Hørsholm Vand oplyser, at der er lavet sammenligninger mellem dette modelresultat og
en simpel analysemetode, hvor fordybninger i terrænet uden naturligt afløb er fundet. Der
er generelt god overensstemmelse mellem de to metoder.
I Kokkedal er Fredensborg ved at få udarbejdet et risikokort baseret på den hydrauliske
model Mouse, hvor terrænfordybninger implementeres i modellen som fiktive bassiner
hvorved volumen balancen bevares i modellen. Beregningens resultat overføres til GIS
som visualiserer risikozonerne i byen.
For Usserød Å er der udarbejdet risikokort ved, at de i MIKE 11 simulerede maksimale
vandstande (for en 100 års hændelse) er ekstrapoleret ud i terrænet ved brug af
højdemodellen. Ved brug af denne metode er der ikke (nødvendigvis) volumenbalance,
idet det ikke er verificeret, at der er vand nok i modellen til at oversvømme det i resultatet
viste område. Kortet fremgår af Figur 3-9.
Det vil være hensigtsmæssigt, at der udarbejdes et samlet risikokort for hele oplandet. Det
anbefales, at der udarbejdes et risikokort for området ved brug af den metode som er
beskrevet for Kokkedal. Det skyldes de relativt begrænsede faldforhold i byen og det
faktum at dynamikken på overfladen ikke er af signifikant betydning for resultatet af
risikokortet.

Figur 4-3 Oversvømmelse i Fredensborg 2010
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5 Vision og indsatsområder
Et forslag til en samlet vision for Usserød Å er:

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 kulturhistoriske værdier langs Usserød Å bør samtidig
styrkes. Målet er, at borgerne langs åen skal se Usserød Å som et attraktivt
samlingspunkt og en styrke for bymiljø og rekreativ udfoldelse.
Visionen går på tværs af kommuneskel og betragter Usserød Å som et fælles-kommunalt
element.
Visionen kan tjene som den overordnede retning for de tre kommuners klimatilpasningsog miljøstrategi for Usserød Å. Strategien tager afsæt i klimatilpasningen med klart øje for
den synergi og det samspil, der kan være med miljø, natur, rekreative områder og
kulturhistoriske værdier.
På baggrund af den opstillede vision og de beskrevne udfordringer er der valgt 9
indsatsområder klimatilpasnings- og miljøstrategien:










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

De første fire indsatsområder danner rammerne for det videre arbejde, hvilket
understøttes af en række temaindsatser i indsatsområderne fra 5-7.
I de to sidste indsatsområder ligger indsatser omkring vand i oplandet, samt indsatser i
åen og ådalen. Her indgår nogle generelle indsatser, men der er for en stor dels
vedkommende tale om konkrete indsatser på en specifik fysisk lokalitet. Disse konkrete
indsatser fremgår af kort 2.
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5.1 INDSATSOMRÅDE 1 – SERVICENIVEAU
5.1.1 Målsætning
Klimatilpasningen og beredskabet omkring afstrømningssystemet Usserød Å skal
igangsættes med udgangspunkt i en politisk beslutning og prioritering. Der fastsættes et
serviceniveau for vandløb og afløbssystemer i samspil med øvrige målsætninger for åen.
5.1.2 Hovedelementer i indsatsen
Serviceniveauet fastsættes med udgangspunkt i politiske beslutninger og prioriteringer.
Serviceniveauet stiller mål for, hvor store regnmængder, der skal kunne afledes i
afstrømningssystemerne - det skal besluttes for hvilke regnhændelser, der kan garanteres
mod oversvømmelser og for hvilke regnhændelser beredskabet skal træde i kraft.
Det foreslås, at der etableres et teknisk og økonomisk beslutningsgrundlag for politisk
beslutning om serviceniveauet. En sådan analyse skal tydeliggøre omkostningerne til en
fuld klimatilpasning (”Fuld tilpasning” betyder, at alle elementer i afstrømningssystemet
opgraderes til at møde kommunernes servicemål) samt give et samfundsøkonomisk
overslag på om det – på det helt overordnede plan – kan betale sig at klimatilpasse, helt
eller delvist.
Det foreslås, at der i forbindelse med analysen udpeges to repræsentative byområder i
hver af kommunerne med hhv. fællessystem og separatsystem. Analysen omfatter:





Beregninger af det eksisterende system
Opgørelse af økonomiske skader
Udarbejdelse af løsningsforslag
Økonomiske overslag på anlæg og drift

Fuld klimatilpasning er en meget omfattende indsats, der skal udføres over en årrække.
Derfor skal der umiddelbart efter beslutningen om klimatilpasning udarbejdes en
prioriteringsmodel, der sikrer en økonomisk fordeling. Samtidig skal der opstilles en
tidsmæssig rækkefølge for tilpasningstiltagene. Indsatsen skal sikre koordinering med
andre planer, som f.eks. vandplaner, kommuneplaner, lokal- og sektorplaner.
En sådan analyse skal rumme følgende:
 en tydeliggørelse af omkostningerne til en fuld klimatilpasning, samt et
samfundsøkonomisk overslag på om det overordnet kan betale sig at klimatilpasse
 et forslag til, hvor lang tid det skal tage at klimatilpasse
 et forslag til hvor meget spildevandstaksten skal stige (kr/m3)
 en vurdering af størrelsesordenen af skattefinansieringen
 et forslag til aktuelt/realistisk serviceniveau for vandløb og afløbssystemer
5.1.3 Forslag til indsatser
 Indsats 1.1: Beslutningsgrundlag for serviceniveau
 Indsats 1.2: Prioriteringsmodel
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5.2 INDSATSOMRÅDE 2 – FINANSIELT OG JURIDISK PARTNERSKAB
5.2.1 Målsætning
Udvikling af partnerskabs- og samarbejdsmodeller som imødekommer de finansielle og
juridiske udfordringer i forbindelse med udviklingen af klimatilpasning og beredskab.
5.2.2 Hovedelementer i indsatsen
Partnerskab og samarbejdsmodeller på det finansielle og juridiske områder skal udvikles
med udgangspunkt i to hovedelementer:
 Minimumsstandard for samarbejde. Afklaring af de retslige/juridisk og
finansieringsmæssige rammer og regler, som aktørerne skal leve op til. Disse
rammer og regler vil ofte være kendte, men på nogle lovområder vil der være
uklarheder, som skal afklares yderligere. Endvidere vil der løbende opstå behov for
konkrete vurderinger og tolkninger i forbindelse med forskellige sager og projekter.
 Partnerskabsbaseret samarbejde. På en række områder vil det være nødvendigt og
hensigtsmæssigt at samarbejdet er dialogbaseret og dermed bevæger sig udover
en ren juridisk ramme. Det gælder bl.a. på de områder, hvor rammerne og reglerne
ikke er entydige, og hvor der er behov for konkret forhandling og dialog. Samtidig vil
det være vigtigt i forhold til at igangsætte projekter med synergi på tværs af sektorer
og kommunegrænser.
Vigtige temaer på det finansieringsmæssige område er bl.a.:
 Finansiering og økonomisk fordeling af udgifter til kombinerede løsninger, f.eks.
tilbageholdelse af vand kombineret med regulering af vandløb og rekreative tiltag.
 Finansiering af tværkommunale løsninger, f.eks. etablering af anlæg i Fredensborg
som reducerer risikoen for oversvømmelser i Hørsholm – eller omvendt.
 Fastsættelse af prisloft på baggrund af miljø- og servicemål for
spildevandsforsyninger.
 Finansiering omkring håndtering af vand på vejene, herunder f.eks. forøgelse af
vejbidrag i forbindelse med klimatilpasning.
På det juridiske område er der ligeledes en række vigtige temaer i forhold til det videre
samarbejde:
 Erstatningsansvar omkring oversvømmelser.
 Muligheder for tværkommunalt samarbejde og investeringer, herunder i forhold til
kommunalfuldmagten.
 Ansvar for anlæg, drift og vedligeholdelse af anlæg og områder.
I det fremadrettede arbejde foreslås en samlet udredning af de grundlæggende
retslige/juridisk og finansieringsmæssige rammer og regler på området, herunder for
tværkommunale og tværsektorielle kombinerede løsninger. De første elementer til en
sådan udredning foreligger allerede /2/.
I forlængelse heraf kan der udarbejdes partnerskabsaftale/samarbejdsaftaler mellem
kommuner og forsyningsselskaber. Heri opridses rammerne for det tværkommunale og
tværsektorielle samarbejde, samt principper for finansiering og ansvar i forbindelse med
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fælles indsatser. Alle forhold kan og skal ikke afklares i detaljer fra starten, men må
løbende udbygges og tilpasses i takt med, at der opnås praktiske erfaringer i forbindelse
med fælles indsatser.
Endvidere foreslås det at, der igangsættes en ansøgningsproces om ekstern finansiering
af et samlet større projekt for Usserød Å, evt. via EU LIFE. Dette vil kunne styrke
rammerne for at gennemføre et samlet ambitiøst tværgående udviklingsprojekt for
Usserød Å. Indsatsen vil med stor sandsynlighed skulle baseres på eksterne eller
deltidsansatte fundraisers.
5.2.3 Forslag til indsats
 Indsats 2.1: Udredning af det juridiske og finansieringsmæssige grundlag
 Indsats 2.2: Etablering af partnerskabsaftaler, f.eks. mellem forvaltning og forsyning
 Indsats 2.3: Udviklingsprojekt og fundraising omkring Usserød Å.

Figur 5-1 Reduktion af oversvømmelser fra Usserød Å kræver tværgående samarbejde
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5.3 INDSATSOMRÅDE 3 – TVÆRKOMMUNAL ORGANISATION
5.3.1 Målsætning
Etablering af en tværkommunal projektorganisation, der kan sikre en fortsat og effektiv
udvikling af de prioriterede indsatser omkring Usserød Å indenfor klimatilpasning,
beredskab miljø, natur, rekreative forhold m.v.
5.3.2 Hovedelementer i indsatsen
Der skal etableres en ny tværkommunal projektorganisation med forankring i de tre
kommuner og forsyninger. Projektorganisering skal danne rammen for en dynamisk og
tværgående udviklingsindsats omkring Usserød Å og udgøre en tydelig, fleksibel og
funktionel ramme for alle projektets aktører og deltagere. Denne organisation skal erstatte
og kunne rumme det nuværende Usserød Å-samarbejde (se kapitel 4.4). Indsats 2.3
Udviklingsprojekt og fundraising for Usserød Å vil kunne løfte projektet væsentlig, men er
ikke en forudsætning for projektet.
Projektorganisationen skal beslutningsmæssigt være meget enkel, og hovedreglen for
projektorganisationen er derfor, at der kun er ét overordnet besluttende ledelseslag i langt
den overvejende del af arbejdssituationerne /3/. Projektorganisationen kan tage
udgangspunkt i nedenstående projektstruktur i Figur 5-2.

Kommunalbestyrelser

Styregruppe

Projektledelsesgruppe
(projektleder som formand)

Projektgrupper
(med tilknyttede fag- og ressourcepersoner)

Figur 5-2 Tværkommunal projektorganisering omkring Usserød å

Hovedelementerne omkring etableringen er følgende:
 Kommissorium. Udarbejdelse af kommissorium for projektorganisationen, inkl.
beskrivelse af projektstrukturen, samt de tilknyttede opgaver.
 Udpegning og igangsætning. Udpegning af deltagere til politisk gruppe, styregruppe
og projektledelsesgruppe, samt en tværkommunal projektchef. Igangsætning af
arbejdet.
 Handleplan. Udformning af handleplan med prioritering af delprojekter. Handleplan
udformes og godkendes en gang årligt.
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 Igangsætning af projekter. Udpegning af deltagere i delprojekter, samt igangsætning
af disse delprojekter.
 De forskellige dele af projektorganisationen foreslås sammensat af følgende:
 Den politiske gruppe mødes en gang årligt for at tage stilling til den årlige
handlingsplan og træde ind i større retningsgivende politiske beslutninger. Denne
gruppe kan bestå af borgmestergruppen.
 Styregruppen mødes to-tre gange årligt og skal styre og sikre projektets rammer,
såvel som forankringen til topledelsen. Fokus ligger på overordnede handleplaner,
finansiering m.v., samt udfordringer, der ikke kan håndteres i
projektledelsesgruppen. Gruppen består af ledere fra forsyningsselskaber og
kommunerne.
 Projektledelsesgruppen skal løbende opstille arbejdsrammen for de underliggende
projektgrupper og følger op på handleplan m.v. Projektchefen er formand for
projektledelsesgruppen. Medlemmerne skal være fagligt og beslutningsmæssigt
kompetente på de fagfelter, som de repræsenterer.
 Projektgrupperne etableres og nedlægges efter behov. Projektgrupperne
organiseres med deres egen projektledelse, som har reference til eller direkte er
repræsenteret i den koordinerende projektledelsesgruppe. Der tilknyttes faglige
ressourcepersoner efter behovet i det enkelte projekt. Projekternes knytter sig til de
indsatser, der er skitseret i nærværende strategi f.eks. beredskab, regulativ,
målinger m.v.
5.3.3 Forslag til indsats
 Indsats 3.1: Iværksættelse af tværkommunal projektorganisation
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5.4 INDSATSOMRÅDE 4 – TVÆRSEKTORIEL PLANLÆGNING OG FORVALTNING
5.4.1 Målsætning
Kommuneplanlægningen såvel som relevante kommunale sektorplaner samt forvaltningsog myndighedsarbejdet skal inddrage og fremme klimatilpasning og håndtering af
oversvømmelser og ekstrem regn.
5.4.2 Hovedelementer i indsatsen
Den kommunale planlægning, forvaltning og myndighedsudøvelse udgør væsentlige
værktøjer med hensyn til at fremme klimatilpasning og håndtering af oversvømmelser og
ekstrem regn.
Kommuneplanlægningen skal inddrage klimatilpasning og håndtering af oversvømmelser
og ekstrem regn i forbindelse med byudvikling, udformningen af lokalplaner, samt
planlægningen af det åbne land. Dette er allerede sket i større eller mindre grad i de tre
kommuner. Det skal ske fremadrettet ved:
 Udarbejdelse af risikokort, der beskriver oversvømmelsesrisici for deloplande,
indarbejdes som en del af planlægningen.
 Arealer til bassiner, engområder og lignende reserveres.
 Krav om klimatilpasning og tiltag til forebyggelse af oversvømmelser i nye
lokalplaner.
 Krav om klimatilpasning og tiltag vedr. oversvømmelser ved udbud og salg af
kommunal jord eller ejendom.

Endvidere skal der arbejdes for at styrke integreret planlægning og myndighedsarbejde
omkring vandkredsløbet og andre relaterede områder. Der skal her bl.a. sættes fokus på
klimatilpasning og håndtering af oversvømmelser i forbindelse med:
 Vandplaner. Fokus på høringsrunde og opstilling af handleplaner for Usserød Å.
 Spildevandsområdet. Opgradering af spildevandsplaner og udledningstilladelser.
 Vandløbsområdet. Færdiggørelse af det fælles regulativ for Usserød, samt
udarbejdelse af tilknyttede regulativer for relevante sidetilløb, slusen ved Sjælsø og
andre betydende anlæg.
 Grundvandsområdet. Sikring af boringer nær Sjælsø og i beredskabssituationen.
 Naturområder, kulturhistorie og rekreative områder. Samspil med den grønne
strategi og myndighedsbehandling omkring benyttelse og beskyttelse af
natur/grønne områder og kulturhistoriske værdier.
 Byggesager. Inddragelse i byggesagsbehandling.
5.4.3





Forslag til indsats
Indsats 4.1: Klimatilpasning og oversvømmelser i kommuneplanlægning.
Indsats 4.2: Styrket integreret vandplanlægning og forvaltning.
Indsats 4.3: Opgradering af udledningstilladelser.
Indsats 4.4: Regulativ arbejde for Usserød Å, Donse Å og øvrige relevante vandløb.
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5.5 INDSATSOMRÅDE 5 – BEREDSKABSPLANLÆGNING
5.5.1 Målsætning
Beredskabet udvikles løbende via en helhedsorienteret beredskabsplanlægning, der
sikrer en effektiv håndtering af ekstrem nedbør og oversvømmelser i Usserød Å.
5.5.2 Hovedelementer i indsatsen
Der skal i beredskabet arbejdes videre med udgangspunkt i en helhedsorienteret
beredskabsplanlægning, der styrker beredskabet via en flerstrenget indsats omkring:
 Beredskabsplaner
 Indsatskapacitet og forebyggende virkemidler
 Uddannelser/øvelser.
Beredskabsplanerne for oversvømmelser omkring Usserød Å skal løbende videreudvikles
med planer for de enkelte kommuner. Det udspringer af princippet omkring sektoransvar,
som indebærer, at den myndighed eller organisation, der har ansvar for et område under
normale forhold, også har ansvaret for at videreføre dens funktioner ved ekstraordinære
hændelser /20/.
Derudover skal den tværkommunale beredskabsplan /19/ oversvømmelser løbende
videreudvikles i takt med at behov og mulighederne for en tværgående koordinering af
beredskabsindsatsen ændrer sig.
I forbindelse med de kommunale beredskabsplaner udbygges med delberedskabsplaner
for udvalgte sårbare områder, som det eksempelvis allerede er gjort for Jellerød-området i
Fredensborg Kommune.
Der skal ske en løbende udvikling af beredskabets kapacitet til at føre
beredskabsplanerne ud i livet:
 Overvågning og risikovurdering af ekstrem regn og høj vandstand. Beredskabet skal
udbygge anvendelsen af måleprogrammet, se indsats 6.3 Etablering af målere og
6.4 Organisering af målere og sikring af dataindsamling. Endvidere skal der foregår
en effektiv varsling af borgerne se indsats 7.1 Varsling og kommunikation med
borgerne i beredskabet.
 Forberedende /forebyggende beredskab. Beredskabet skal løbende indarbejde og
koordinere nye forebyggende virkemidler, som kan styres og reguleres med henblik
at forebygge og begrænse oversvømmelser. Det omfatter flere indsatser under
indsatsområderne Åen og ådalen, samt Vandet i oplandet, se bl.a. indsats 9.2
Ændring af slusepraksis ved Sjælsø. Hertil kommer andre supplerende
indsatsmuligheder, herunder ikke mindst mulighederne for at borgere og
virksomheder selv kan foretage forebyggende tiltag. Se indsatsområdet 7.2.
Formidling til borgerne om eget ansvar og egne muligheder.
 Akut og afhjælpende indsats. Der skal løbende ske en tilpasning af beredskabet
mht. den akutte og afhjælpende indsats med mandskab, sandsække, nødpumpning
m.v.
 Reetablering, oprydning og erfaringsopsamling. Beredskabet skal kunne
gennemføre en effektiv oprydning, evaluering m.v.
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Uddannelser og øvelser skal løbende vurderes og evt. opgraderes. Dette skal således
efter behov supplerer den løbende erfaring, der opnås i forbindelse med konkrete
hændelser. Det vil her kunne være nyttigt med øvelser, hvor der sker en simulering af
forskellige oversvømmelseshændelser, samt afprøvning af forskellige eksisterende og
potentielle aktive virkemidler.
5.5.3 Forslag til indsats
 Indsats 5.1: Beredskabsplanlægning og indsatskapacitet
 Indsats 5.2: Detailberedskabsplaner
 Indsats 5.3: Øvelse med oversvømmelser og aktive virkemidler

Figur 5-3 Princip for beredskabsplanlægning
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5.6 INDSATSOMRÅDE 6 – OVERBLIK OG TEKNISKE VÆRKTØJER
5.6.1 Målsætning
Udvikling af værktøjer, der understøtter beslutningsgrundlag for klimatilpasning og
miljøindsats og bidrager til et effektivt varslingssystem i beredskabet omkring Usserød Å.
5.6.2 Hovedelementer i indsatsen
Der bør udarbejdes en sammenhængende hydraulisk model, som kan anvendes til:
 at analysere af afstrømningssystemerne i byområderne systematisk med tilhørende
vurdering af, hvor der kan holdes vand tilbage i dimensioneringssituationen
 at finde løsninger i indsatsen imod oversvømmelser og beregning af
beredskabstiltag
 at udarbejde risikokort, som kan bruges til forebyggelse i forvaltningen
 at udarbejde prognoser i en varslingssituation
Det anbefales, at det hidtil gennemførte dataindsamlings- og modelarbejde udnyttes bedst
muligt og at modellerne for Usserød Å, Hørsholm (den del af byen, der afledes til Usserød
Å) og Fredensborg (afstrømningssystemet i Kokkedal) samles og kalibreres mod
målesystemets faktuelle målinger.
Der er behov for at opgradere det nuværende målesystem for Usserød Å og opland for at
kunne kalibrere og validere modellen med tilstrækkelig kvalitet. Det er samtidig vigtigt for
varslingen i beredskabet, at der placeres de nødvendige supplerende målere på kritiske
steder i åen, der kan sende alarmer til vagterne. For at sikre, at alle måledata er let
tilgængelige for alle brugere, anbefales det, at måledata samles i én fælles database.
Endelig udarbejdes risikokort, som er beregnet med den hydrauliske model. Dette
kombineres med kort over tidligere oplevede oversvømmelser, hvilket tilsammen giver et
godt prioriteringsgrundlag i indsatsen imod oversvømmelser.
Forvaltninger og forsyninger inddrages i denne indsats, desuden inddrages fagressourcer.
5.6.3







Forslag til indsats
Indsats 6.1: Samlet hydraulisk model
Indsats 6.2: Hydraulisk modeldokumentationsværktøj
Indsats 6.3: Etablering af målere
Indsats 6.4: Organisering af målere og sikring af dataindsamling
Indsats 6.5: Erfaringskort for oversvømmelse
Indsats 6.6: Samlet risikokort – vandløb og afløbssystem

Figur 5-4 Målestation i Usserød Å
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5.7 INDSATSOMRÅDE 7 – KOMMUNIKATION
5.7.1 Målsætning
Gennemførelse af effektiv kommunikation og interessentinddragelse for at sikre samspil
med eksterne interessenter omkring klimatilpasning og beredskab i de tre kommuner.
5.7.2 Hovedelementer i indsatsen
Kommunikationen og inddragelsen af borger og andre eksterne interessenter skal
målrettes og afpasses indenfor tre hovedområder:
 Varsling og kommunikation med borgerne i selve beredskabssituationen
 Formidling til borgerne om deres ansvar og muligheder omkring klimatilpasning og
deres håndtering af beredskabssituationen
 Samlet kommunikation omkring udviklingen af Usserød Å
 Etablering af dedikeret web-side, der løbende beskriver udviklingen omkring
Klimatilpasnings- og miljøstrategien for Usserød Å.

Varslingen og kommunikation med borgerne og virksomheder i beredskabssituationen
skal gennemgås og udvikles. Dette sker i samspil med indsatsområdet 5.
Beredskabsplanlægning.
Heri kan indgå udbygningen af varslingssystemer for borgere og virksomheder i tilknytning
til SMS- tjeneste m.v. Endvidere skal orienteringen af borgere på hjemmeside m.m.
udvikles.
Borgere og virksomheders medvirken til klimatilpasning og indsatser i tilknytning til
beredskabssituationen skal styrkes via en samlet formidling på området. Dette kan for det
første fokusere på mulighederne for incitamentsordninger og forebyggende indsatser
omkring lokal afledning af regnvand, såvel som problemer vedrørende opstuvning i
kældre m.v. på egen grund ved ekstrem regn. Hertil kommer formidling af muligheder for
håndtering af selve beredskabssituationen omkring oversvømmelser m.v.
Endelig skal en samlet kommunikation og interessentinddragelse sikre, at den
fremadrettede udviklingsindsats omkring Usserød Å tydeliggøres og ske i sammenspil
med borgere og øvrige interessenter. Det kan ske være i form af hjemmesider,
borgermøder og løbende informering af det offentlige rum m.v.
Der kan tilsvarende etableres en følgegruppe som et grønt partnerskab, herved sikres
relevant borgerinddragelse og kommunikation.
5.7.3 Forslag til indsats
 Indsats 7.1: Varsling og kommunikation med borgerne i beredskabet
 Indsats 7.2: Formidling til borgerne om eget ansvar og egne muligheder
 Indsats 7.3: Kommunikation og interessentinddragelse – natur, miljø og
klimatilpasning
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5.8 INDSATSOMRÅDE 8 – VAND I OPLANDET
5.8.1 Målsætning
Der skal ske en tilbageholdelse og forsinkelse af vand i oplandet til Usserød Å i
overensstemmelse med det ønskede serviceniveau for klimatilpasning og beredskab.
Indsatsen skal understøtte øvrige målsætninger omkring natur, vandmiljø, rekreative
forhold såvel som kulturhistoriske elementer.
5.8.2 Hovedelementer i indsatsen
Den løbende afledning af vand til Usserød Å, dets sidetilløb og lavbundsarealer skal
kunne kontrolleres bedre. Der sker ved at udvikle oplandets kapacitet til at holde på
vandet, hvilket skal ske i samspil og synergi med miljøkrav, rekreative værdier m.v.
Indsatsen knytter sig til følgende overordnede elementer:
 Intelligent udnyttelse af spildevandssystem. Det eksisterende regn- og
spildevandssystem skal udnyttes intelligent, således at den potentielle
bufferkapacitet optimeres mest muligt for eksisterende bassiner, pumpestationer
m.v.
 Separatkloakering. Opdimensionering af ledningssystemer og udbygning af
separatkloakering (er vedtaget for flere oplande i Hørsholm Kommune) efter
prioriteret liste og det opstillede serviceniveau. Dette mindsker samtidig
miljøbelastningen ved overløb. Separatkloakering åbner op for anvendelse af
eksisterende naturområder til at øge bassinvolumen, se herunder
 Reduktion af regnbetingede udløb. Belastningen til Usserød Å kan reduceres ved at
reducere overløb fra kloaksystemet til åen ved kritiske punkter. Reduktion af overløb
kan f.eks. ske ved etablering af magasinkapacitet i tilknytning til eksisterende
afløbssystem, naturområder (se herunder) samt evt. direkte afledning til kystvand.
Denne løsning skal vurderes ift. forventelige krav i vandplanerne for Øresund /7/.
 Naturområder som bassinvolumen i oplandet. Naturområder, søer m.v. i oplandet
kan ved separatkloakerede oplande fungere som regnvandsbassiner og dermed
forøge bufferkapaciteten inden afledning til Usserød Å. Udover øget kapacitet
fremmes omsætning af næringsstoffer m.v., hvilket medvirker til opfyldelse af
vandplanens målsætning. Etablering af nye våde naturtyper kan øge artsdiversiteten
og være et styrkende tiltag for landskabs- og naturelementerne samt den rekreative
oplevelse af områderne.
 Lokal afledning af regnvand (LAR) i urbane områder. LAR i urbane områder skal
prioriteres i forbindelse med udbygning af eksisterende bebyggelse og ved nyanlæg
af veje, pladser m.v., idet LAR indgår i planlægning, projektering og design. De
planlægningsmæssige aspekter er beskrevet under indsatsområdet Tværsektoriel
planlægning og forvaltning, mens de konkrete designprincipper håndteres her.
 Design til beredskabssituationen. Anlæg og systemer vil også i
beredskabssituationen skulle opbygges hensigtsmæssigt uanset om kapaciteten
blive overskredet. Vigtige anlæg bør vurderes ifm. oversvømmelser, der bør ske
vurdering omkring strømningsveje ved overbelastning osv.
 Opsporing af fejlkoblinger. Fejlkoblinger af regnvand til spildevandssystemet – og
omvendt - i separatkloakerede områder belaster systemet og giver anledning til
uvedkommende vand i spildevandssystemet. Fejlkoblinger bør opspores og fjernes.
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5.8.3

























Forslag til indsats
Indsats 8.1: Langsigtet trinvis klimatilpasning af byområder
Indsats 8.2: Optimering via intelligent styring
Indsats 8.3: Designkriterier for anlæg vedr. beredskabshændelser og klimatilpasning
Indsats 8.4: Regnvand i spildevandssystemet
Indsats 8.5: Etablering af tilbageholdelse i oplande, der afstrømmer til Sjælsø
Indsats 8.6: Reduktion af tilløb fra Sjælsmark og Sjælsø renseanlæg
Indsats 8.7: Puemosen – udvidelse af eksisterende bassin
Indsats 8.8: Blårenden – oversvømmelse af eng
Indsats 8.9: Blårenden – udnyttelse af gammel rørlægning som regnvandsbassin
Indsats 8.10: Søvangskvarteret og søerne i Hørsholm - separatkloakering
Indsats 8.11: Veje som vandveje – pilotprojekt ved Ahornvej
Indsats 8.12: Byområder nord for Gedevad Renden – separatkloakering m.v.
Indsats 8.13: Vurdering af effekten af ORM-anlæg på Usserød Renseanlæg
Indsats: 8.14 Udløb fra Usserød renseanlæg afskæres fra åen til en havledning i
Øresund
Indsats 8.15: Forøgelse af rørunderføring for Donse Å under Brønsholmsdalsvej
Indsats 8.16: Brønsholmdalgrøften – reduceret oversvømmelsesrisiko
Indsats 8.17: Reduktion af regnvandsudledning fra opland KO05 i Kokkedal til
Donse Å
Indsats 8.18: Etablering af tilbageholdelse i oplande, der afstrømmer til Donse å
(Store Donsedam m.v.)
Indsats 8.19: Fredtofteløbet – etablering af magasinvolumen ved Vibensholm Mose
Indsats 8.20: Udvidelse eller optimering af bassin ved Egedalsvænge
Indsats 8.21: Jellerød – tilpasning af regnvandssystem
Indsats 8.22: Jellerød have – ændring af udløb og evt. separat-kloakering
Indsats 8.23: Direkte udløb til Øresund fra Ullerødgård området
Indsats 8.24: Flytning af udløb fra Fasanvænget
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5.9 INDSATSOMRÅDE 9 – ÅEN OG ÅDALEN
5.9.1 Målsætning
Vandløb og naturområder udvikles med henblik på at mindske oversvømmelser i
overensstemmelse med det ønskede serviceniveau for klimatilpasning og beredskab.
Dette skal ske i samspil med målsætninger omkring afledning, miljø samt landskabelige
og kulturhistoriske værdier.
5.9.2 Indsatsmuligheder
I klimapasningen og beredskabet skal kapaciteten udvikles og udnyttes i selve Usserød Å,
i åens sideløb samt langs åens lavbundsarealer og våde naturtyper.
Indsatser skal baseres på resultaterne fra de igangværende regulativmæssige ændringer,
se kapitel 3.2.6.
Forøgelse af kapaciteten skal bl.a. ske i synergi med vandplanen, hvilket f.eks. kan ske
ved forbedring af vandløbets fysiske tilstand, såvel som udviklingen af lavbundsarealer og
vådområder langs selve åen.
Indsatsen knytter sig til følgende overordnede elementer:
 Restaurering af Usserød Å på delstrækninger. Hvor det er muligt, kan
delstrækninger restaureres med henblik på forbedret vandløbsfysik og –kvalitet og
samtidig forøge vandkapacitet i åen. Det kan ske i form af etablering af dobbeltprofil
i Usserød Å langs kritiske strækninger, såvel som ændringer i det eksisterende
profil.
 Fjernelse af spærringer på dammene i Hørsholm By. Vandplanens indsatskrav
overfor de tre spærringer i hhv. Stampedam, Fabriksdam og Mølledam vil udover
faunapassage, reducere opstuvning i åen og samtidig give mulighed for at udnytte
dammene til forsinkelse af vandet gennem etablering af en større
vandspejlsvariation. Hermed sikres større afløbskapacitet i forhold til i dag, hvilket
kan kombineres med faunapassabilitet og fremme af de kulturhistoriske og
naturmæssige værdier omkring dammene. Indsatsen skal samtænkes med øvrige
foreslåede løsninger på Usserød Å gennem Hørsholm By.
 Regulering af vandføring. Ved kritiske punkter kan belastningen i form af tilledning til
vandløb reduceres ved regulering af vandføring og –mængde i tilledningen. Tiltag
kan være etablering af faunapassable bygværker til styring af vandføring (f.eks. på
Donse Å) samt regulering af slusen ved Sjælsø, så udløbet reduceres ifm. ekstrem
regn.
 Etablering/hævning af dige mellem Usserød Å og oversvømmelsestruede områder.
Ved kritiske oversvømmelsestruede områder kan klimasikring ske ved etablering
eller hævning af dige mellem Usserød Å og boligområde, f.eks. langs Jellerød.
 Oversvømmelser i det åbne land. Der vil kunne ske direkte og bevidste
oversvømmelser af naturområder og andre typer af lavtliggende arealer i det åbne
land, som er i umiddelbar nærhed af Usserød Å og dens sidetilløb. Udvidelsen af
eksisterende våde naturtyper (enge mv.) og etablering af vådområder vil øge disse
muligheder. Samtidig vil det kunne medvirke til opfyldelse af vandplanens
målsætning og styrke landskabs- og naturelementerne og den rekreative oplevelse
af områderne.
 Indsats overfor regnbetingede udledninger. Vandplanens indsatskrav overfor
regnbetingede udledninger til Usserød Å har til formål at forbedre åens vandkvalitet,
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men vil også kunne kombineres med klimatiltag overfor
oversvømmelsesproblemerne i boligområderne langs åen.
 Fortsat koordineret vandløbsvedligeholdelse. Ved at koordinere grødeskæringen op
langs vandløbet, kan der sikres optimal vandføringskapacitet gennem Usserød Å.
5.9.3















Forslag til indsats
Indsats 9.1: Forsat koordineret vandløbsvedligeholdelse
Indsats 9.2: Ændring af slusepraksis ved Sjælsø
Indsats 9.3: Genslyngning som fortsættelse af naturgenopretning nedstrøms Sjælsø
Indsats 9.4: Optimering af engområde opstrøms Mortenstrupsvej
Indsats 9.5: Etablering af dobbeltprofil i Usserød Å vest for Ahornvej
Indsats 9.6: Forøgelse af dæmning på Ahornvej
Indsats 9.7: Reduktion af tilløb fra Gedevad Renden
Indsats 9.8: Etablering af dige langs Stampedam
Indsats 9.9: Stampedam, Fabriksdam og Mølledam
Indsats 9.10: Supplerende opstuvningsvolumen opstrøms Fabriksdam
Indsats 9.11: Reduktion af afstrømning fra Donse Å
Indsats 9.12: Separatkloakering og tilbagestuvning i Jellerødskoven
Indsats 9.13: Dobbeltprofil i Usserød Å ved Jellerød fra Donse Å og til Ullerødvej
Indsats 9.14: Etablering af dige langs Jellerød området med tilhørende
pumpesystem
 Indsats 9.15: Vej- og terrænændringer ved Parallelvej/Jellerød området
 Indsats 9.16: Nivå regnvandsudledninger

Figur 5-5 Høj koncentration af alger i åvandet 208
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6 Prioritering af indsatser
6.1

PRIORITERINGMETODE

I det følgende gives en oversigt over de foreslåede indsatser under de forskellige
indsatsområder. De enkelte forslag til indsatser er beskrevet nærmere i det tilknyttede
indsatskatalog.
Indsatserne er naturligvis betinget af, at der afsættes de nødvendige midler, samt at
strategien besluttes og implementeres af de 3 kommunalbestyrelser og de 3
forsyningsselskaber.
Indsatserne er blevet opdelt efter en overordnet prioritering indenfor følgende kategorier:
 A1: Prioriterede indsatser på kort sigt. Indsatser, som bør igangsættes i perioden
2011-13. Omfatter indsatser, der bør igangsættes hurtigt med relativ stor effekt for
klimatilpasning, samt typisk ligeledes med positiv effekt for miljøet. Hertil kommer
indsatser som udgør en forudsætning for det videre arbejde.
 A2: Prioriterede indsatser på længere sigt. Indsatser, som bør igangsættes på
længere sigt med en 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 foretages yderligere analyser.
Der er opstillet et skønnet økonomisk overslag for mange af de opstillede indsatser. Dette
udspringer af omkostninger til anlæg, rådgivning m.v., samt ekstra internt timeforbrug. 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.
Overslaget er baseret på prisniveau 2011, ekskl. moms. Der er tale om samlede
omkostninger. Udgifterne er ikke søgt fordelt på enkelte kommuner, forsyningsselskaber
eller grundejere.
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6.2

PRIORITEREDE INDSATSER PÅ KORT SIGT (A1)
Indsatser, som bør igangsættes i perioden 2011-13. Omfatter indsatser, der bør
igangsættes hurtigt med relativ stor effekt for klimatilpasning, samt typisk ligeledes med
positiv effekt for miljøet. Hertil kommer indsatser som udgør en forudsætning for det
videre arbejde
Indsatser
1. Serviceniveau
1.1 Beslutningsgrundlag for serviceniveau
1.2 Prioriteringsmodel
2. Finansielt og juridisk partnerskab
2.1 Udredning af det juridiske og finansieringsmæssige grundlag
2.2 Etablering af partnerskabsaftale
2.3 Udviklingsprojekt og fundraising omkring Usserød Å
3. Tværkommunal organisation
3.1 Iværksættelse af tværkommunal projektorganisation
4. Tværsektoriel planlægning og forvaltning
4.1 Klimatilpasning og oversvømmelser i kommuneplanlægning
4.2 Styrket integreret vandplanlægning og forvaltning
4.3 Opgradering af udledningstilladelser
4.4 Regulativ arbejde vedrørende Usserød Å, Donse Å og øvrige
relevante vandløb
5. Beredskabsplanlægning
5.1 Beredskabsplanlægning og indsatskapacitet
5.2 Detailberedskabsplaner
6. Overblik og tekniske værktøjer
6.1 Samlet hydraulisk model
6.2 Hydraulisk modeldokumentationsværktøj
6.3 Etablering af målere
6.4 Organisering af målere og sikring af dataindsamling
6.5 Erfaringskort for oversvømmelser
6.6 Samlet risikokort – vandløb og afløbssystem
7. Kommunikation
7.1 Varsling og kommunikation med borgerne i beredskabet
7.2 Formidling til borgerne om eget ansvar og egne muligheder
7.3 Kommunikation og interessentinddragelse – natur, miljø og
klimatilpasning

Økonomi
1/2
1
1
1
1
1
1
1
?
?

1
1/2
1
1
1
1
1
1
1
1
?
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Indsatser
8. Vand i oplandet
8.2 Optimering via intelligent styring
8.7 Puemosen – udvidelse af eksisterende bassin
8.8 Blårenden – oversvømmelse af eng
8.10 Søvangskvarteret og søerne i Hørsholm – separatkloakering
8.15 Forøgelse af rørunderføring for Donse Å under Brønsholmsdalsvej
8.16 Brønsholmdalgrøften – reduceret oversvømmelsesrisiko
8.17 Reduktion af regnvandsudledningen fra opland KO05 i Kokkedal til
Donse Å
8.21 Jellerød – tilpasning af regnvandssystem
9. Åen og ådalen
9.1 Fortsat koordineret vandløbsvedligeholdelse
9.2 Ændring af slusepraksis ved Sjælsø
9.4 Optimering af engområde opstrøms Mortenstrupsvej
9.5 Etablering af dobbeltprofil i Usserød Å vest for Ahornvej
9.6 Forøgelse af dæmning på Ahornvej
9.8 Etablering af dige langs Stampedam
9.9 Stampedam, Fabriksdam og Mølledam (styring)
9.11 Reduktion af afstrømning fra Donse Å
9.13 Dobbeltprofil i Usserød Å ved Jellerød fra Donse Å og til Ullerødvej
9.14 Etablering af dige langs Jellerød området med
tilhørende pumpesystem
9.15 Vej- og terrænændringer ved Parallelvej/Jellerød området

Økonomi
?
1
1
3
?
?
?
3
?
1
?
2
2
2
2
2
2
3
?
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6.3

PRIORITEREDE INDSATSER PÅ LÆNGERE SIGT (A2)
Indsatser, som bør igangsættes på længere sigt med en 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.

Indsatser
5. Beredskabsplanlægning
5.3 Øvelse med oversvømmelser og aktive virkemidler
8. Vand i oplandet
8.1 Langsigtet trinvis klimatilpasning af byområder
8.3 Designkriterier for anlæg vedr. beredskabshændelse og
klimatilpasning
8.11 Veje som vandveje – pilotprojekt ved Ahornvej
8.12 Byområder nord for Gedvad Renden – separatkloakering m.v.
9. Åen og ådalen
9.7 Reduktion af tilløb fra Gedvad Renden
9.9 Stampedam, Fabriksdam og Mølledam
9.16 Nivå regnvandsudledning

Økonomi
1
3
1
1
?
?
3
?
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6.4

MULIGE INDSATSER (B)
Indsatser, hvor effekten er usikker eller i nogle tilfælde lille i forhold til investeringen. Der
bør foretages yderligere analyser.
Indsatser
8. Vand i oplandet
8.4 Regnvand i spildevandssystemet
8.5 Etablering af tilbageholdelse i oplande der afstrømmer til Sjælsø
8.6 Reduktion af tilløb fra Sjælsmark og Sjælsø renseanlæg
8.9 Blårenden – udnyttelse af gammel rørlægning som regnvandsbassin
8.13 Vurdering af effekten af ORM-anlæg på Usserød-anlæg
8.14 Udløb fra Usserød renseanlæg afskæres fra åen til en havledning i
Øresund
8.18 Etablering af tilbageholdelse i oplande der afstrømmer til Donse å
(Store Donsedam m.v.)
8.19 Fredtofteløbet – etablering af magasinvolumen ved Vibensholm
Mose
8.20 Udvidelse eller optimering af bassin ved Egedalsvænge
8.22 Jellerød have – ændring af udløb og evt. separatkloakering
8.23 Direkte udløb til Øresund fra Ullerødgård området
8.24 Flytning af udløb fra Fasanvænget
9. Åen og Ådalen
9.3 Genslyngning som fortsættelse af naturgenopretning nedstrøms
Sjælsø
9.10 Supplerende opstuvningsvolumen opstrøms Fabriksdam
9.12 Separatkloakering og tilbagestuvning i Jellerødskoven

Økonomi
?
?
3
1
?
?
2
1
?
?
?
?
?
?
3
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Bilag 2: Vandmængder til Usserød Å
Ubefæstede arealer
De karakteristiske vandmængder, der afledes fra oplandet fra ubefæstede arealer er
beskrevet i nedenstående tabel 1, der viser, hvordan afstrømningen i åen løbende stiger
frem mod udløbet til Nive Å.
Position

Usserød Å
Udløb af Sjælsø (st. 0 m)
Ahornvej (st. 2921)
Ådalsvej(st. 4466)
Jellerød (st. 5215)
Udløb i Nivå (st. 8093)
Donse Å
Krydsning af motorvej (st. 4311)
Usserød Ås udløb i Nive Å (st. 6140)

Sommer
middel
(maj – sep.)
[l/s]

Sommer
maksimum
hvert 2. år
[l/s]

Vinter
middel
(okt. – april)
[l/s]

Vinter
maksimum
hvert 2. år
[l/s]

192
233
247
319
334

231
378
424
679
732

300
411
445
638
679

607
1073
1219
2030
2200

60
72

213
255

161
193

677
811

Tabel 1 Karakteristiske vandmængder i Usserød Å, l/s.

Afstrømningen fra Sjælsø er baseret på målinger ved slusen for perioden august 2004 til
oktober 2009. Vandmængder vist i skemaet fra oplandet efter Sjælsø er estimeret med
udgangspunkt i vandføringsmålinger ved Jellebro i Nivå for perioden januar 1979 til
december 2008 og størrelsen af de ubefæstede arealer ved de forskellige positioner ned
gennem vandløbet.
Maksimumsvandføringen, der forekommer hvert 2. år er bestemt ud fra medianen af de
årlige maksimale vandføringer for henholdsvis sommer- og vinterperioden.

Regnvand fra byerne langs Usserød Å
Ved anvendelse af en hydraulisk model af kloaksystemet (MOUSE),er der for udløb fra
regnvands- og fællessystemer beregnet mænger for en beregningsmæssig
regnhændelse, der forekommer hver 5. år (en såkaldt CDS 5 år). Resultaterne er
omregnet til 20 minutters værdier og maksimal vandføring for disse værdier er vist for
hvert af udløbene i nedenstående tabel 2.

67

Kloakudløb

Vandløb

Statio- Oplands- Befæstel- Befæstet RF
nering areal
sesgrad areal
[%]
[red. Ha]
[ha]

1340000_Fred
159000R_Hors
159A62R_Hors
U1_Hors
U10_Hors
U11_Hors
U12_Hors
U120_Fred
U121_Fred
U13_Hors
U16_Hors
U161_Fred
U17_Hors
U18_Hors
U2_Hors
U21_Fred
U21_Hors
U22_Hors
U22A_Fred
U23_Hors
U241_Fred
U243_Fred
U244_Fred
U25_Fred
U26_Fred
U27_Fred
U27_Hors
U28_Hors
U29_Fred
U29_Hors
U3_Hors
U31_Hors
U32a+b_Hors

Usserød Å
Usserød Å
Usserød Å
Usserød Å
Usserød Å
Usserød Å
Usserød Å
Donse Å
Donse Å
Usserød Å
Usserød Å
Usserød Å
Usserød Å
Usserød Å
Usserød Å
Donse Å
Blårenden
Blårenden
Donse Å
Slotssøen
Donse Å
Donse Å
Donse Å
Donse Å
Donse Å
Donse Å
Slotssøen
Slotssøen
Usserød Å
Slotssøen
Donse Å
Blårenden
Dronninge
Dam
Kohave
Dammen
Søvang
Alsmosen
Alsmosen
Usserød Å
Usserød Å
Donse Å
Usserød Å
Donse Å
Donse Å
Usserød Å

5238
1900
1246
4290
3055
3036
3008
4757
4450
3480
3030
8056
2516
2138
4341
4620

U33_Hors
U34_Hors
U36_Hors
U37_Hors
U41a+b_Hors
U42_Hors
U43_Fred
U43_Hors
U44_Fred
U45_Fred
U45_Hors

5527
5866
5923
5913
5942
4659
4718

6488
6045

3820
4153
4450
4306
4470
4702
4290

69,10
10,50
4,10
0,00
10,31
10,34
0,08
0,25
0,54
5,02
18,36
0,80
32,43
7,37
0,59
8,50
2,62
2,46
83,70
7,99
2,20
2,20
1,60
2,50
4,50
26,90
1,97
12,49
102,00
4,52
1,16
17,22

49,41
49,54
54,12
0,00
33,83
39,38
69,25
95,00
95,00
44,70
38,60
40,00
37,34
28,79
25,81
60,00
48,92
40,31
30,00
21,85
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
30,00
31,01
22,14
30,00
16,89
32,38
31,05

34,15
5,20
2,22
0,00
3,49
4,07
0,06
0,24
0,51
2,25
7,09
0,32
12,11
2,12
0,15
5,10
1,28
0,99
25,11
1,74
0,22
0,22
0,16
0,50
0,90
8,07
0,61
2,77
30,60
0,76
0,38
5,35

Model 5 års
[red. CDS
regn
Ha]
l/s
1,4 47,80 2523
0,7 3,64 538
0,7 1,55 121
0
0,00 208
0,7 2,44 153
0,7 2,85 458
0,7 0,04 5
0,8 0,19 22
0,8 0,41 46
0,7 1,57 173
0,7 4,96 185
0,7 0,22 25
0,7 8,48 493
0,7 1,48 31
0,7 0,11 13
0,75 3,83 436
0,7 0,90
0,7 0,70
0,9 22,60 2139
0,7 1,22
1
0,22 10
1
0,22 20
0,4 0,06 7
0,95 0,48 54
0,8 0,72 77
0,8 6,46 708
0,7 0,43
0,7 1,94
0,87 26,62 2355
0,7 0,53
0,7 0,26 32
0,7 3,74

24,66

29,92

7,38

0,7

5,16

15,01
20,60
1,67
7,16
76,65
89,04
0,46
44,02
0,90
0,23
3,91

21,71
22,36
28,65
15,82
32,60
28,50
95,00
25,75
95,00
95,00
58,05

3,26
4,61
0,48
1,13
24,99
25,38
0,44
11,34
0,85
0,22
2,27

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1
0,7
0,8
0,8
0,7

2,28
3,22
0,34
0,79
17,49
17,76
0,44
7,94
0,68
0,17
1,59

829
1529
49
554
76
179
20
68

U47_Hors
U6_Fred
U66_Fred
U7_Fred
U7_Hors
U8_Fred
U8_Hors
U80_Fred
U81_Fred
U84_Fred
U841845_Fred
U9_Hors

Usserød Å
Nivå
Usserød Å
Nivå
Donse Å
Usserød Å
Usserød Å
Donse Å
Usserød Å
Donse Å
Donse Å

4332
5768
6849
5896
5942
6000
4145
4655
6169
5942
5942

Usserød Å

3838

4,79
21,70
2,40
6,80
6,54
58,40
9,80
6,90
0,80
26,00

42,24
30,00
40,00
30,00
44,57
30,00
48,19
70,00
40,00
40,00

2,02
6,51
0,96
2,04
2,91
17,52
4,72
4,83
0,32
10,40

0,7
0,8
0,7
0,8
0,7
0,8
0,7
0,8
0,8
0,8

1,42
5,21
0,67
1,63
2,04
14,02
3,31
3,86
0,26
8,32

174

689
1443
274
433
29
386

1,80
12,67

20,00
35,16

0,36
4,45

0,8
0,7

0,29
3,12

33
319
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Tabel 2 Bymæssige udledninger til Usserød Å. U241/243/26: RF på 0,4 / 0,8 / 0,75 benyttet i
beregning. (1) summen af mange udløb, men intet selvstændigt areal. /30/

De bymæssige udledninger af regnvand til Usserød Å udgør det største bidrag til åens
afstrømning. Kloakudløbenes placering m.v. fremgår af spildevandsplanerne

Spildevand fra Sjælsø, Sjælsmark og Usserød Renseanlæg, Hørsholm
Der er tre kommunale renseanlæg, der afleder renset spildevand til Usserød Å. Mængden
af udledt spildevand fra de tre renseanlæg fremgår af tabel 3.
Renseanlæg
Sjælsø
Sjælsmark
Usserød

Års middel
[l/s]
50
7
130

Års spredning
[l/s]
40
***
70

95 % fraktil
[l/s]
135
***
?

Tabel 3 Spildevandsudledninger fra renseanlæg til Usserød Å, l/s.

I figuren er opstilles de tilgængelige data for års-middelvandføringen, spredningen samt
95 % fraktilen, der repræsenterer en typisk ekstrem værdi.
På Usserød Renseanlæg beregnes vandføringen på baggrund af målte vandføringer for
perioden februar 2006 til oktober 2010. Tilsvarende værdier er beregnet for Sjælsø
renseanlæg for perioden maj 2006 til februar 2010. Data for Sjælsmark renseanlæg er
estimerede data, og det er således ikke muligt at beregne spredning og 95 % fraktilen.
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Bilag 3: Slusen ved Sjælsø
Slusen er placeret ved udløbet af Sjælsø til Usserød Å, hvor Nebbegårds Allé krydser
Usserød å. Slusen består af to skydeporte som kan forskydes vandret og i den forbindelse
regulere bredden af åbningen mellem portene. Herved kan vandstrømningen fra søen ud i
åen reguleres.
Der er installeret vandstandsmålere såvel opstrøms som nedstrøms for slusen. Foran
portene er installeret en kraftig grovrist med fri afstand mellem stængerne på 10 - 15 cm
for at hindre grene og andre fremmedlegemer i at kile sig fast i mekanikken. Portene og
rist er monteret på en ældre betonbuebro hen over Usserød Å. Broen har en plade med
årstallet 1888 påmonteret.
Bygværket er beskrevet bl.a. i form af tegning 7022 fra 1971, udfærdiget af Gentofte
Kommunes vandforsyning samt 3 installationstegninger af de nuværende skydeporte
udfærdiget af Gerhardt Christensens Maskinfabrik. Desuden har COWI haft adgang til
vurderinger af den lodrette belastning på konstruktionen udført af Waterconsult (2002) i
forbindelse med etablering af de nuværende skydeporte. Sluseportene og grovrist er af
Frederiksborg Amt etableret for ca. 10 år siden.
Den automatiske styring af slusen er udført af underleverandører til Usserød Å
samarbejdet bl.a. PH-Consult og har til formål at sikre tilstrækkelig vandføring i Usserød Å
i tørre perioder samt overholdelse af kritisk vandspejl udvalgte steder i åsystemet.
Slusen (Afløbsbygværket ved Sjælsø) ejes af Nordvand (Gentofte Vandforsyning) nu og i
fremtiden. Nordvand påtager sig i aftale af 22.12.2006 ansvaret for tilsynet med
forholdene ved bygværket, dvs. fjernelse af fremmedlegemer og indrapportering af
uregelmæssigheder til Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune havde indtil 2. feb. 2010
ved URA (Usserød Renseanlæg) påtaget sig ansvaret for funktionen af slusen (”Aftale om
pasning af afløbsbygværket ved Sjælsø”). Nu vedligeholdes slusen af driftsafdelingen i
Rudersdal kommune efter aftale med Usserød Å samarbejdet (se afsnit 4.4). Pasningen
består i et besøg 1 gang pr. uge på baggrund af manual.
Arbejdsgruppen i Usserød Å samarbejdet sørger for at koordinere arbejdet mellem
gruppen og den konkrete drift. Slusedriften overvåges løbende via dataopsamlingen (se
afsnit 4.7.1).

Aktivt brug af slusen – er forudsætningerne i orden?
De kraftige regnskyl i august 2010 afslørede at en aktiv styring af slusen ved Sjælsø kan
medvirke til at reducere omfanget af oversvømmelser i udsatte bebyggelser langs åen.
Usserød Å samarbejdet har derfor siden da iværksat en aktiv styring af slusen for at styre
vandspejlet kritiske steder i å-systemet.
I forbindelse med nærværende strategiarbejde er det undersøgt om påvirkningerne på
slusebygværk i forbindelse med denne styring kan være skadelige for bygværket.
Undersøgelserne er foretaget af COWI i vinteren 2011 og afrapporteret i notat ”Stabilitet
af slusen ved Sjælsø”, 21. februar 2011 /31/.
COWI har bl.a. gennemført:
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 Højeste vandspejlskote i Sjælsø er vurderet ved udført nivellement af vejmidte af
Nebbelundgårds Allé 100m til hver side af brostedet.
 Bygværket (sluse og bro) er besigtiget omhyggeligt 31. januar 2011. I forbindelse
med besigtigelsen blev følgende forhold belyst:
o Tilstand af betonkonstruktionerne er vurderet visuelt og suppleret med
næroverflade-undersøgelse ved brug af tung hammer af mulig
delaminering. Ved undersøgelsen er der ikke konstateret synlige revner i
betonen eller andre forhold som kunne indikere mulige kritiske forhold i
betonen. Et enkelt sted i betonoverfladen i underløbet konstateredes en
enkelt mindre saltudblomstring, men af helt underordnet betydning.
o Mulig erosion under bygværket? Ved besigtigelsen kunne konstateres, at i
hele udløbet fra slusevæggen og ca. 0,5 m ud fra broen nedstrøms,
forefindes i dag en betonplade i fuld bredde ud mod væggene. Det på
tegningen fra Gentofte Kommune indikerede plankegulv under broen er
således enten fjernet og erstattet med beton eller bare støbt over.
Betonpladen sammen med den øvrige konstruktion må formodes at udgøre
en effektiv forholdsregel mod mulig erosion. Der blev heller ikke på åbrinken umiddelbart ude foran broen nedstrøms konstateret kritiske
erosionsfænomener.
o Eventuelle andre forhold kritiske for bygværket? Ingen iøjnefaldende
kritiske forhold blev identificeret.
o Alt i alt er der ikke truffet nogen synlige forhold som umiddelbart kunne
være kritiske for bygværkets funktion.
o For en vurdering af bygværkets statiske stabilitet er der udført en vurdering
af bygværkets (sluse og bro) stabilitet under påvirkning af vandtryk
hidhørende fra vandspejldifferens opstrøms og nedstrøms for bygværket.
Baseret på de udførte inspektioner, opmålinger og vurderinger er det COWI's opfattelse,
at bygværket fortsat er fuldt funktionsdygtigt og egnet for aktiv styring af slusen med
henblik på at styre vandspejlet kritiske steder i å-systemet. Yderligere undersøgelser
skønnes ikke at være påkrævet.
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Bilag 4: Måledata fra Usserød Å
Resultater for perioden 2006 – 2009
I perioden 2006 til 2009 er der opsamlet data fra målesystemet i Usserød Å, men der var
ingen aftale om fast tilsyn med målerne. For hvert af de 4 år er der udarbejdet en rapport
over årets målinger, hvor bl.a. data fra alle målesteder er vist måned for måned og der er
givet en kortfattet vurdering af både resultaterne og målesystemets funktion.
I det følgende gives af PH-Consult (Rapport fremsendt den 21. januar 2010) en kort
sammenfatning af dataene fra perioden, herunder hvor der har været brugbare data, og
hvad der kan udledes fra de opsamlede data.
Der har været begrænset tilsyn og overvågning i perioden, hvilket betyder at de
opsamlede data er mangelfulde og behæftet med betydelig usikkerhed.
Det har medført at en stor del af dataene umiddelbart vurderes til at være ikke brugbare.
For enkelte af målestationerne må op mod 70 % af data umiddelbart kasseres.
Niveaumålingerne vurderes til periodevis at være ganske troværdige, hvorimod
iltmålingerne gennemgående er af meget dårlig kvalitet.
Tolkningen af de brugbare data vanskeliggøres af, at der er mange udfald i perioderne og
at det ofte kun er i kortere perioder, der foreligger troværdige data. Desuden
vanskeliggøres vurderingen af, at der i mange tilfælde ikke kan sammenlignes på tværs af
målestationerne, da de nævnte, troværdige perioder ikke optræder samtidig.
På grund af måledataenes kvalitet er en vurdering af åens tilstand i årene usikker, men
gennemgangen af data synes at vise følgende:
 I 2006 tyder det på, at åens tilstand har været som normalt med lavt iltindhold om
efteråret opstrøms og begrænset regnpåvirkning nedstrøms.
 I 2007 tyder det på, at åens tilstand – iltmæssigt - har været ganske god, uden
ekstreme perioder mht. iltsvind. Store vanddybder i juli viser effekten af de mange
udløb til åen under regn. Både 2006 og 2007 i perioden april til september var
karakteriseret ved meget nedbør, næsten dobbelt så meget som normalt. Dette har
øjensynligt været gavnligt for iltforholdene.
 År 2008 og 2009 ligger tæt på middel nedbørsmæssigt. Iltmålinger i 2008 savnes for
sommeren og efteråret. I måleperioderne har åens tilstand i 2008 været normal,
uden ekstreme perioder med iltsvind eller ekstreme vanddybder. I 2009 var der stor
afstrømning i juni med store vanddybder omkring Donse Å´s udløb, men ikke
iltproblemer på grund af udledningerne. Der blev målt lave iltkoncentrationer på
opstrømsstrækning i oktober 2009 forårsaget af Sjælsøs vandkvalitet..
 Samlet set vurderes det, at 2007 var det bedste af de 4 år på niveau med 2004, som
var det bedste i perioden 1996-2005. Bortset fra nedbøren, som var højere i 2007
end i 2004, var de klimatiske forhold sammenlignelige (lavere temperatur og færre
solskinstimer end de øvrige år).
 I 2008-09 bliver vandkvaliteten ringere igen. Sammenlignet med tidligere år (19962005) er der næppe sket en væsentlig ændring i åens tilstand. Den opstrøms
strækning er stadig periodevis stærkt påvirket af dårlig vandkvalitet i Sjælsø. På den
nedstrøms strækning ses ikke tydelige effekter på iltforholdene, som følge af regn,
men store vandspejlstigninger under kraftig regn. Det skal dog bemærkes, at
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kortvarige iltsvind fra passage af overløbsvand næppe kan konstateres i dataene
pga. af datakvaliteten.
 Bearbejdningen af måledataene har klart vist, at det er afgørende nødvendigt med
effektivt tilsyn og overvågning af målesystemet for at få det ønskede udbytte af
måleprogrammet.

Resultater fra 2010
Måledata fra 2010 er samlet i rapporten Målinger i Usserød Å 2010. Fra sammenfatningen
i denne rapport gengives følgende uddrag:
Målesystemet i Usserød Å har været velfungerende gennem 2010. Der er registreret data,
så der findes et godt overblik over åens tilstand gennem året, både i tørvejr og under
regn.
Usserød Å i 2010 har især været præget af den meget kraftige regnhændelse den 14.
august og de store oversvømmelser, som regnen medførte. Regnen skønnes at have en
gentagelsesperiode på over 100 år og er langt den kraftigste, der er registreret i de ca. 20
år målesystemet har været i drift. Oversvømmelserne medførte mange dyre skader og
store gener for borgerne i specielt Jellerødområdet i Fredensborg Kommune og AhornvejPoppelvænget området i Hørsholm Kommune, men der var også skader mange andre
steder langs åen.
Oversvømmelserne skabte meget stor interesse for åen og har givet anledning til
igangsætning af en række initiativer til forebyggelse af tilsvarende oversvømmelser i
fremtiden. Der var gennem sommeren yderligere en række regn, som gav anledning til
bekymring for, om åens vandføringsevne er tilstrækkelig. Måledata fra åen og Slusen
giver et godt grundlag for vurdering af forholdene og hvilke indgreb, der vil være
hensigtsmæssige. Specielt vigtigt er det, at der er opnået meget erfaring med regulering
af Slusen og hvilken betydning denne regulering kan have for åen. Der blev således i flere
tilfælde efter den 14. august droslet ned for udløbet fra Sjælsø for at forebygge
oversvømmelser.
Vandkvaliteten, udtrykt ved iltindholdet, har været stort set uændret i forhold til tidligere år.
Forholdene ligner forholdene i 2005 og tidligere. Iltindholdet er stadig i periodevis for lavt
om natten i sommerperioder med godt vejr og lille nedbør. Det gælder både på den
opstrøms og den nedstrøms strækning. Dette skyldes store iltsvingninger gennem døgnet
foranlediget af kraftig grødevækst i åen. Den opstrøms strækning var desuden i en kortere
periode negativ påvirket af udledningen af iltfattigt, algeholdigt vand fra Sjælsø.
Der blev kun i et enkelt tilfælde konstateret tydeligt iltsvind direkte forårsaget af
regnbetinget udledning fra overløbsbygværker på afløbssystemerne. Målingerne viser
således, at de regnbetingede udledninger kun sjældent direkte forringer forholdene under
og lige efter regn. Renseanlæggenes betydning for vandkvaliteten er vanskelig at
bedømme ud fra målingerne, idet det er en ret konstant udledning og dermed påvirkning
af vandløbet. Der ses ikke i iltdata nogen tydelig effekt af disse udløb.
Sammenlignes åens tilstand i 2010 med forholdene i 2005 og tidligere, hvor målesystemet
også var velfungerende, ses ikke nogen tydelig forskel, hverken på de hydrauliske forhold
eller med hensyn til vandkvalitet.
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