EU-finansieret risikostyring af løbsk vandløb

Tværkommunalt samarbejde
om klimatilpasning og
vandmiljø for Usserød Å

The Usserød Å Project

Vandet kender ikke nogen
kommunegrænser.
Oversvømmelsestrusler nedstrøms
kræver løsninger og handlinger
opstrøms – Som “joint ventures”
hen over grænserne !
Usserød Å projektet er igangsat
netop med det formål
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The Usserød Å Project

Tre kommuner - én å
Overalt i Danmark arbejder kommunerne på at integrere klimatilpasningen i kommunens øvrige aktiviteter til gavn for
borgere og miljø. Det unikke ved LIFE-projekt Usserød Å er, at
tre kommuner her har sat sig sammen og udarbejdet én fælles
miljø – og klimatilpasnings-strategi for deres fælles vandløb.
Erfaringerne er universelle. Usserød Å-projektet har skabt en
organisationsmodel, der kan eksporteres!
Projektmodellen
Projektets overordnede formål er at skabe rammerne for et
tværkommunalt samarbejde, der kan realisere visionen for
Usserød Å: ”At minimere risikoen for oversvømmelser, og samtidig bevare og udvikle vandløbet som en rekreativ naturressource”. For at opnå dette hovedmål har udviklingsprojektet
arbejdet efter en projektmodel med 3 underliggende delmål
(objectives) Se figur 01.

Delmål:

Projektet er gennemført i en klassisk projektorganisering,
hvor en projektgruppe bestående af medarbejdere fra projektpartnerne har forestået den praktiske gennemførelse, under
ledelse af en udpeget fuldtids projektleder.
En styregruppe bestående af direktører og chefer fra de 6
partnere i Usserød Å Samarbejdet har været ansvarlige for
projektets gennemførelse, med reference til de politiske
bestyrelser.
Projektgennemførelsen har været understøttet af fælles administrative processer og systemer, som er opbygget under
LIFE projektet og som – ligesom styregruppen – videreføres i
det permanente Usserød Å Samarbejde.

Projekt aktivitet (“spor”)

At udvikle en organisationsmodel
for Usserød Å samarbejdet der kan
indstilles til politisk vedtagelse

Den fælles organisering – Kortlægge udfordringer og
beskrive konkrete løsningsmodeller og arbejdsgange

At tilvejebringe tekniske værktøjer
og måleudstyr til brug for fælles styring og regulering af vandsystemet

Værktøjskassen:
• Udvikling af fælles computer model for vandsystemet
• Installering af on-line målestationer langs hele åsystemet
• Udvikling af varslingssystem for høj vandstand

At gennemføre fælles anlægsprojekter
som kan modvirke oversvømmelser

Konkrete fysiske anlæg og styringsmetoder:
• Ny regulerende sluse ved Mortenstrupvej i Hørsholm
• Ny styringsstrategi for slusen ved Sjælsø

Figur 01
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Noget måtte gøres
Et voldsomt skybrud og deraf følgende oversvømmelser omkring Usserød Å blev i 2010 et wake-up call for de tre kommuner Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg, som Usserød Å
løber igennem.
Det var ikke første gang, åen løb over sine bredder og gjorde
skader på miljø og ejendom. Men denne gang beløb skaderne
på bl.a. oversvømmede huse og kældre sig til omkring 250
mio. kr. Usserød Å løber gennem tæt befolket/bebygget område, og nye oversvømmelser kunne få uoverskuelige følger
for beboerne. Både i form af vandskader og i form af forurening fra spildevand.

Nivå

Øresund
Kokkedal

Usserød

Usserød Å

Isterød

Hørsholm

Sjælsø
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Dige
2 m bræmme i landzone
Kronekant
Vandløb

Dobbeltprofilskråning

Vandløbsskråning / brink

Dobbeltprofilbredde

Bundbredde

Projektet er i dag
gjort permanent
De tre kommuner valgte at gå utraditionelt til værks. Som en
konsekvens af at vandet løber, som det vil og ikke stopper
ved kommunegrænsen, måtte også de kommunale embedsmænd/politikere træde over kommunegrænserne og arbejde
på tværs.
I erkendelse af naturlovene vedtog borgmestrene i de tre
kommuner derfor tilbage i marts 2011 en fælles miljø- og
klimatilpasningsstrategi for deres fælles vandløb Usserød
Å. Projektet gik i korthed ud på at begrænse risikoen for
oversvømmelse uden at ødelægge åens rekreative og naturmæssige værdier/ressourcer. Usserød Å skulle både være et
rekreativt og attraktivt naturfænomen og et eksempel på
moderne klimatilpasning. Projektet blev i opbygningsfasen
støttet af EU`s LIFE-program i en fireårsperiode, og er fra januar 2016 gjort permanent.
Som følge af projektet er der i dag et tæt og projekt-integreret
samarbejde mellem de tre kommuner Rudersdal, Hørsholm og
Fredensborg samt de respektive forsyningsselskaber Rudersdal Forsyning, Hørsholm Vand og Fredensborg Forsyning.
Indsatsen mod de miljømæssige følger af klimaforandringer
foregår i Danmark både på statsligt og kommunalt niveau i
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landets 98 kommuner. Det unikke ved Usserød Å-projektet
var, at indsatsen blev så integreret mellem de tre kommuner,
som tilfældet var.
I erkendelse af det fælles problem blev det helt fra start
besluttet, at klimatilpasningen omkring åen skulle planlægges og gennemføres ud fra åen som helhed.
Nedstrøms oversvømmelser kræver ofte opstrøms løsninger
og handlinger. Forebyggelse af oversvømmelse i én kommune
foregår måske bedst via tiltag i en af de andre kommuner. I samarbejde hen over kommunegrænserne. Usserød Å-projektet
blev til for at etablere netop dette samarbejde helt konkret.
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Usserød Å
Usserød Å er ca. 8 km lang og har et samlet opland på ca. 75
km 2. Den har sit udspring i Sjælsø, løber herfra mod nord i
det kuperede morænelandskab gennem Rudersdal, Hørsholm
og Fredensborg og munder ud i Øresund. Undervejs løber den
dels gennem fredede områder dels gennem områder med bebyggelse og boliger tæt på åbredden.
Et afgørende succesparameter har været, at Usserød Å kan
rumme og bortlede både de nuværende og fremtidens
forøgede regnmængder, således at ejendomme og huse ikke
oversvømmes. At åen samtidig er en værdifuld naturressource, der skaber et attraktivt og rekreativt miljø.
En stor del af LIFE-projektet handler om at samarbejde på
tværs af kommunerne og om at indrette kloakker og tekniske
anlæg, så regnvandet i oplandet forsinkes på sin vej til åen.
På længere sigt skulle projektet også gerne resultere i bedre
levesteder for fisk, planter og smådyr.
I et længere perspektiv skal vi mennesker blive bedre til at
leve med de klimaændringer, vi sandsynligvis kan forvente i
fremtiden. Vi skal blive langt bedre til at leve med og tolke
naturens luner/uforudsigelighed.
Mennesket har til alle tider været draget af naturen og har
bosat sig tæt på floder og andre vandløb. Det gælder også
de nordsjællændere, der har bosat sig tæt på Usserød Å. Men

naturen har det med at bide fra sig. Der er ikke noget naturstridigt ved, at en å går over sine bredder, det vil den gøre med
mellemrum i et historisk perspektiv. Men den risiko er måske
gået lidt i glemmebogen i en moderne tid, hvor vi mennesker
er vant til at have styr på alt.
Når oversvømmelsen først er sket, har det hidtil været svært
at placere ansvaret. Nogle vil mene, at oversvømmelse er en
kalkuleret risiko, når man vælger at bo så tæt på vandet. Omvendt vil andre måske mene, at konsekvenserne af voldsomme
naturfænomener er et samfundsanliggende, så borgerne må
forvente hjælp fra det offentlige, den dag katastrofen sker, og
åen går over sine bredder.
Det er det dilemma, de tre nordsjællandske kommuner nu
søger at tackle med deres intense overvågning af vandstanden i Usserød Å. Problematikken er dog ikke unik for
åen her. Det er derimod en universel udfordring, der ikke kun
gælder Danmark, men også i resten af Europa, hvor mennesker har bosat sig i nærheden af vandløb og floder, som med
fremtidens klimaforandringer oftere og oftere må frygtes at
ville gå over deres bredder. Det er begrundelsen for, at EU har
valgt at støtte Usserød Å-projektet med midler fra LIFE-programmet.
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Varsling og
beredskab

Det fælleskommunale LIFE-projekt blev afsluttet med udgangen af september 2016. Det er tid til at gøre status. Når
projektleder, miljøbiolog Klaus Pallesen ser tilbage, har skabelsen af en handlekraftig organisation været den største
hurdle.
Den organisatoriske udfordring i projekt Usserød Å har været
at få forskellige kulturer i de kommunale teknik- og miljøforvaltninger og i de private/selvstændige vandforsyningsselskaber til at samarbejde. Der er tale om tre kommuner,
som er organiseret vidt forskelligt både på forvaltningssiden
og på tekniksiden. En yderligere udfordring for samarbejdet
var, at den offentlige vandforsyning og kloakering i Danmark i
2010 var blevet udskilt i selvstændige virksomheder og ikke
længere lå under kommunernes administration.
Historisk set havde de tre kommuner heller ikke haft tradition for at samarbejde. Langs Usserød Å eksisterer i dag en
del kloakudløb, hvor regnvand og spildevand løber sammen.
I tilfælde af pludselige, store regnskyl, risikerer man, at
kloakkerne løber over og ud i åen. Når en kommune længere
oppe ad åløbet på den måde udleder sit regnvandsoverskud i
Usserød Å, oversvømmer og forurener den således ikke alene
sin egen strækning af vandløbet, men eksporterer også problemet til sine naboer.
Alligevel var de tre kommuner, Rudersdal, Hørsholm og
Fredensborg, hver for sig ikke før projektets start for alvor
gået ind i fælles analyser og problemløsning for deres fælles
å på dens vej gennem de to andre kommuner. Man har hel8

ler ikke haft nogen stor indsigt i vandkvalitet, vandmængde/
flow eller vandstand på den anden side kommunegrænsen.
Det lyder som en nær sagt umulig opgave. Hvordan blev den
udfordring tacklet af de tre nordsjællandske kommuner?
Usserød Å-modellen er kun en minimodel af de problemer,
kommunerne omkring de store floder i Sydeuropa slås med.
Når det lykkedes omkring Usserød Å, skyldes det, at man
havde en fælles mission og tog action på den. Alle var med
på, at de havde en egen interesse i at få det her projekt til
at lykkes.
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Organisation

Kick-off møde 2013 med alle 6 partnere, direktører og
ledere fra Usserød-projektet.
Nivå

Fredensborg
Kokkedal
Donse å

Usserød

Hørsholm
Isterød

Sjælsø

Rudersdal

Ordet ORGANISATION viste sig hurtigt at være opskriften
på succes:
Erfaringerne fra Usserød-projektet viser, at de involverede
først og fremmest skal bruge tid på den proces, det er at få
afdækket, hvad der er de øvrige involveredes interesser i
projektet. Samtidig skal man have viljen til at bruge penge
og den nødvendige tid på organisationsudvikling og på
at få politikerne med på idéen. En del kviede sig f.eks.
i begyndelsen ved tanken om gruppearbejde og workshops.
Det kan måske lyde banalt, men alle led i kæden fra bund
til top skal involveres fra start og være indstillet på at samarbejde. De skal have ejerskab til projektet, lyder erfaringerne. Den tekniske del af projektet har ikke mindst været
drevet af fagmedarbejdernes engagement. Man har fra
forvaltningsside også været nødt til at tænke utraditionelt for at komme udenom evt. juridiske og administrative

barrierer. Rent formelt må man ikke bruge skattepenge
fra kommune X til noget, der foregår i kommune Y. I det
aktuelle projekt blev problemet løst ved at lade vandforsyningsselskabet, Hørsholm Vand, stå som den officielle bygherre. Der var nemlig intet til hinder for, at de tre kommuner
kunne deltage i et fælles projekt med en fælles bygherre.
En vigtig parameter var, at alle formalia skulle overholdes,
så lovgrundlaget var i orden.
Projektledelsen kan i dag meget minutiøst vise, hvordan
man ud af ingenting har designet en organisationsmodel og
samarbejdsorganisation, som man også vil kunne drage
nytte af andre steder. Med kommissorium, samarbejdsprocesser og mødekompetencer. Samabejdsmodellen er
gennemtænkt og grundigt beskrevet ned til mindste detalje
– og allerede testet i praksis.
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Online overvågning
Information
til borger

SMS
Overvågning
med hydrauliske
målesystemer

Fælles
vidensdatabase.

I dag er Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner gået
sammen om et fælles beredskab imod oversvømmelse og en
fælles vidensdatabase.
Et fælles system af hydrauliske målestationer er blot ét af elementerne i den fælles værktøjskasse, der gør det muligt for
de tre kommuner at indsamle løbende data og på den måde
overvåge vandstand, vandgennemstrømning og iltindhold i
Usserød Å.
Hele den 8 km lange Usserød Å er kortlagt meter for meter.
Det er dels sket gennem fælles åvandringer, hvor åløbet er
blevet studeret i haletudseperspektiv. Dels gennem en omfattende kortlægning af åens løb ved hjælp af droneteknologi.
Opgaven har ikke blot bestået i at samle fælles viden, men
også i at skabe en samlet computermodel af vandsystemet,
som kan simulere tænkte klimascenarier. Hvad sker der f.eks.
i tilfælde af skybrud? Hvad er effekten af 10 millimeter regn?
Hvor meget påvirker det vandstanden?
Hvis Danmarks Meteorologiske Institut, DMI f.eks. varsler et
skybrud med 100 millimeter regn på to timer, kan man lynhurtigt forudsige, hvornår det vil blive kritisk. Man kender den
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aktuelle vandstand og kan ved hjælp af en nyudviklet computermodel beregne, at vandstanden i Usserød Å vil stige med et
vist antal centimeter indenfor en given tidsramme.
I dag ved man på milimeter, hvornår åens vandstand rammer
det kritiske niveau, der vil kræve evakuering af beboerne i
bestemte områder tæt på åen. Den viden har man bl.a. fået
gennem simuleringer og øvelser, hvor der har været fokus
på tidligere oversvømmelsesscenarier og på forebyggelse af
fremtidige oversvømmelsesscenarier.
Borgerne har også mulighed for at følge med i udviklingen i
åen på egen hånd.
En tur langs Usserød Å behøver ikke kun have et rekreativt
formål. Ved nogle af målestationerne er der opsat en pæl med
en qr-kode, som kan scannes med smartphone eller tablet.
Det betyder, at borgeren på sin tur langs åen, kan komme
direkte til Usserød Å ´s hjemmeside og blive opdateret på
åens aktuelle vandstand. Ved varsel om forhøjet vandstand
vil de tre kommuner i Usserød Å Samarbejdet aktivere det
fælles beredskab og advisere boligejere i de områder, der
tidligere har oplevet oversvømmelser. Der er opsat ialt ni
målestationer i åen og yderligere tre i Donse Å, der er det
største tilløb til Usserød Å.
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Værktøjskassen
Foruden de omtalte målestationer indeholder den fælles
værktøjskasse også etablering af såkaldte vådenge og slusesystemer.
Vådenge er betegnelsen for en slags bufferzoner omkring
dele af åen, som i tilfælde af høj vandstand og oversvømmelse kan fungere som oversvømmelsesbassiner. I perioder med
ekstremregn kan vådengen tilbageholde større mængder regn
i en kort periode. Samtidig er der etableret særlige overgange
og stisystemer, som tager højde for en evt. højere vandstand.
I tilfælde af høj vandstand vil åen blot fremstå bredere end
normalt og stadig være smukt integreret i naturen. Ved ekstremt høj vandstand og reelle oversvømmelser, vil også de
omliggende vådenge blive oversvømmet. Samtidig gør et
udbygget, forfinet slusesystem, det muligt at regulere vandmængderne i Usserød Å – ikke bare til hverdag, men også i
tilfælde af ekstremregn. Her er slusen i områdets store sø, det
tidligere drikkevandsreservoir, Sjælsø, en vigtig krumtap i de
tre kommuners fælles regulering af vandmængderne.

Det handler således om at holde vandet tilbage i Sjælsø, så
man undgår overløb i Usserød Å, men alligevel sikrer, at vandet kan holdes tilbage uden at skabe problemer for Sjælsøs
bredejere.
Ved varsel om skybrud lukkes for slusen, og vandet holdes tilbage i Sjælsø. Udover at sikre mod oversvømmelser skal strategien også bruges til at formindske risikoen for, at algerigt
vand fra Sjælsø i sommerperioden løber ud i Usserød Å, da det
kan betyde iltsvind i åen.
Som sidegevinst er det lykkedes at forbedre vandmiljøet i
selve Sjælsø. Det skyldes bl.a., at man her har skabt en styringsstrategi, hvor man via computerstyring kan regulere
vandstanden i søen op og ned i de perioder, hvor rovfiskene
gyder. Jo flere rovfisk, der er i søen, jo færre skidtfisk og jo
færre alger. Det vurderes, at man langs Usserød Å har skabt
et overvågningssystem, der vil kunne klare morgendagens klimaforandringer og udfordringer.

Dige
2 m bræmme i landzone
Kronekant
Vandløb

Dobbeltprofilskråning

Vandløbsskråning / brink

Dobbeltprofilbredde

12

Bundbredde

T=0,5 vsp=15.24 m; vol=

21 m3

T=1

vsp=15.29 m; vol=

47 m3

T=5

vsp=15.39 m; vol=

350 m3

T=10

vsp=15.89 m; vol= 6900 m3

T=20

vsp=15.98 m; vol= 8650 m3

T=50

vsp=16.05 m; vol= 10300 m3

T=100 vsp=16.09 m; vol= 11550 m3
T=200 vsp=16.14 m; vol= 12800 m3

Den aktive vådengs udbredelse ved ekstrem regn.
(T=0,5 betyder to gange hvert år, medens T=5 betyder
én gang hvert 5 år. VSP betyder vandspejlskote, den
højde over havoverfladen vådengen vil stige til).
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Værktøjskassen
- skabt af LIFE projektet
LIFE projektet har nået alle sine delmål, og som konkrete
resultater har Usserød Å Samarbejdet fået mange nye
værktøjer til sit videre arbejde med klimatilpasning og
miljøbeskyttelse langs åen:

Værktøj:

Ny fælles hydrodynamisk MIKE
URBAN computermodel af hele
Usserød Å vandsystemet

Anvendelse og resultat:
Den fælles computermodel gør det muligt for os at:
• Identificere de mest effektive tiltag imod oversvømmelser
og miljøbelastning
• Designe fysiske indgreb for klimatilpasning
• Forudsige kritiske vandstande ved en given vejrudsigt

Nyt fælles system af faste
on-line målestationer

Nyt fælles system for
information og varsling

Det nye fælles målersystem gør det muligt for os at:
• Få konstant opdaterede data om vandstand, flow
(vandmængder pr. sekund) og iltindhold
• Løbende at justere computermodellen så den
bliver stadig mere korrekt
• Løbende at kunne følge udviklingen i vandstand,
til brug for information og varsling

Det nye fælles varslings- og informationssystem
gør det muligt for os at:
• Via internettet at informere borgere i oversvømmelsesrisiko
om den øjeblikkelige vandstand og oversvømmelsesrisiko
• Iværksætte beredskabsindsats
• Indsamle og bearbejde data til brug for fælles vandløbsfagligt myndighedsarbejde

Nyt regulerende slusebygværk i Hørsholm

Det nye regulerende slusebygværk i Hørsholm
gør det muligt for os at:
• Holde meget store vandmængder tilbage ved skybrud 		
således, at villakvarterer nedstrøms ikke oversvømmes, 			
som det tidligere er sket
• I stedet at dirigere vandmængderne hen i naturområder,
der er robuste over for periodiske oversvømmelser

Ny fælles styringsstrategi
for Sjælsø slusen

Den nye fælles styringsstrategi for Sjælsø slusen
gør det muligt for os at:
• Regulere vandstanden i søen efter økologisk
optimalt princip
• Afbryde tilløbet til åen ved skybrudsvarsel
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Fem
gode
råd

Om tværkommunalt samarbejde
vedrørende klimatilpasning
I Usserød Å LIFE projektet har vi igennem en periode
på 3 år arbejdet intensivt med at afdække, diskutere
og udfordre de rammebetingelser, som gælder for
alle de offentlige parter, der er involveret i tværkommunalt samarbejde om klimatilpasning.Fra disse erfaringer har vi udvalgt 5 gode råd til andre kommuner,
som overvejer at etablere et lignende organisatorisk
samarbejde.

• Samarbejdet SKAL kunne hvile på solide
PRINCIPPER som alle parter tilslutter sig
- Afse den fornødne tid til at gennemarbejde disse
principper i en tæt proces med de relevante chefer,
og gå ikke ud fra at alle parter på forhånd kender
hinandens rammebetingelser og succeskriterier
• Når først principperne ligger fast skal de underliggende spilleregler være fleksible og tillade
individuelt politisk spillerum for alle parter
- Undgå organisering, der anfægter etablerede
kompetenceforhold og parternes autonomi
• Det er en stor fordel, hvis der kan tilvejebringes
en politisk rammesætning ”top-down” i startfasen af samarbejdet
• Betydningen af, at forsyningsselskaberne er
selvstændige virksomheder skal forstås og
respekteres
• Råderum for samarbejdet må skabes af
parterne selv. Rammebetingelserne i
den kommunale verden understøtter
ikke tværkommunalt samarbejde
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Tværkommunalt samarbejde
om klimatilpasning og
vandmiljø for Usserød Å
www.usseroed-aa.dk
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