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Region Hovedstaden gør en forskel!
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ReVUS: Regional vækst- og udviklingsstrategi
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Visionen er at skabe en grøn og 

innovativ metropol med høj vækst 

og livskvalitet. 

Mål for klimatilpasning:

Hovedstadsregionen er 

internationalt bredt anerkendt som 

en klimaberedt region i 2025
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CALL Copenhagen; det regionale fyrtårn indenfor 

klimatilpasning

Regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen til åbningen af CALL Copenhagen 30. maj 2017
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Eksempel på 

regionens rolle 

med at danne 

netværk, facilitere 

processer og 

opbygge/dele 

viden.

Pixi-bog om håndtering af regnvand på veje

Den Regionale Task Force til klimatilpasning
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(Klima)Vand på Tværs

Eksempel på regionens rolle med facilitere den 

politiske dialog om udfordringer og løsninger

Politikerseminar Roskilde 2017
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Robust beredskab, Nordkystens Fremtid, Stormflod & havstigninger 

Eksempel på regionens rolle 

med at støtte tværkommunale 

samarbejder, udarbejde 

tværgående analyser, 

vidensopbygning og hjælp til 

kommuner.
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DMI’s Klimaatlas

Peter Langen

Leder af klimaforskning

Danmarks Meteorologiske Institut

Vandoplandsbaseret samarbejde langs Værebro Å



Klimaatlas

Bemærkninger til planlovsændring, januar 2018: 
”Til brug for kommunernes planlægning udarbejder DMI et klimaatlas med datamateriale for 
temperatur, nedbør, ekstremnedbør, havniveau og stormflod. Klimaatlasset udarbejdes på 
baggrund af DMI’s egne data og klimascenarier for dansk område baseret på FN’s klimarapporter, 
der offentliggøres omtrent hvert 5. år. Desuden vil Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og 
Miljø- og Fødevareministeriet udarbejde en vejledning for brug af klimascenarier.” 

Møde med Dansk Infrastruktur

Pressemøde 17/8 2017

Klimaatlas skal sikre:

• Fælles landsdækkende datagrundlag til brug for 
klimatilpasningsindsatsen

• Ensartet information på tværs af kommunegrænser

• Pålidelig viden om fremtidens ekstreme vejr

• Konkrete bud på fremtidige ændringer i vejret på 
kommuneniveau



Klimaatlas: Tids- og leveranceplan

Q3 2019: Klimaatlas i grundlæggende form

Primære 
klimaindikatorer

Vejledning og 
dokumentation for 
indikatorerne

Q4 2020: Udvidelse fase 1

Klimaindikatorer for 
ekstreme stormfloder

Sekundære 
klimaindikatorer

Q4 2021: Udvidelse fase 2

Indikatorer baseret på 
nye højtopløste 
modelkørsler 

Daglige simuleringsdata 
(tidsserier)

Tids- og leveranceplan for Klimaatlas. I 3. kvartal 2019 leveres primære klimaindikatorer for temperatur, nedbør, stormflod 
(20- og 50 års hændelser) og havniveau. Desuden udarbejdes vejledning og dokumentation for data. I 4. kvartal 2020 
udvides Klimaatlas med indikatorer for ekstreme stormfloder samt sekundære indikatorer for f.eks. vækstsæson og 
tørkeindeks. I 4 kvartal 2021 opdateres indikatorerne med inddragelse af viden fra højtopløste klimamodeller. Daglige 
simuleringsdata til videre beregning stilles desuden til rådighed.

Møde med Dansk Infrastruktur



Afgrænsninger

Klimadata Kommunespecifikke data Effektmodel

Klimatilpasningsindsats

+ +

Klimaatlas fra DMI:
Fælles datagrundlag for, 

hvor meget vandstanden vil 
stige, hyppighed og 

størrelse af stormfloder, 
skybrud og tørke. 

Kommunens egne data:
Data om 

grundvandshøjde, lokale 
afværgeforanstaltninger, 
kloakdimensionering osv.

Kommunens/rådgivers 
effektmodeller:

Beregning af hvor vandet 
løber hen, og hvor 

oversvømmelser og 
kysterosion vil 

forekomme

Møde med Dansk Infrastruktur



Fremtidens klimaforandringer i Danmark
- flere scenarier

RCP4.5

RCP8.5
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Eksempel fra Aarhus



Valg af CO2-scenarier

For planlægning på en tidshorisont 
frem mod 2050

anbefales at bruge middel CO2-niveau 
RCP4.5

For planlægning på en tidshorisont 
ud over 2050

anbefales at bruge højt CO2-niveau
RCP8.5

RCP4.5 er et udledningsscenarie, hvor de 
globale udledninger reduceres, og 
klimapåvirkningen stabiliseres i slutningen 
af århundredet.

Det kan også benyttes til planlægning på 
længere horisonter, hvis der er 
begrænsede krav til robusthed, eller hvis 
et anlægsprojekt eksempelvis kan have en 
trinvis tilgang, hvor det kan være mere 
omkostningseffektivt at udbygge/udvide 
hen ad vejen.

RCP8.5 er et højt udledningsscenarie med 
stigende udledninger også efter 2100, og 
kan betegnes som business-as-usual.

Dette anbefales til planlægning, hvor der 
er meget høje krav til robusthed.

Vandoplandsbaseret samarbejde langs Værebro Å
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Klimaindikatorer i 2019 og 2020 (I)

2019 2020

Nedbør og tørke Gennemsnitsnedbør 2-årshændelse døgnnedbør Antal tørre døgn

Maksimal døgnnedbør 10-årshændelse døgnnedbør Længste tørre periode

Maksimal 5-døgnsnedbør 100-årshændelse døgnnedbør

Maksimal 14-døgnsnedbør 2-årshændelse timenedbør

Døgn med over 10 mm nedbør 10-årshændelse timenedbør

Døgn med over 20 mm nedbør 100-årshændelse timenedbør

Skybrud

Temperatur Gennemsnitstemperatur
Gennemsnitlige daglige
max-temperatur

Årets temperaturinterval

Gennemsnitlige daglige
min-temperatur

Døgnets temperaturinterval

Højeste temperatur Hedebølge

Laveste temperatur Varmebølge

Vækstsæson Frostdøgn

Vandoplandsbaseret samarbejde langs Værebro Å



2019 2020

Havniveau og stormflod
Middelvandstand 100-årshændelse stormflod Stormflod worst case

20-årshændelse stormflod
Frekvens for forhøjet 
vandstand over 1,0 m

Frekvens for forhøjet 
vandstand over 1,5 m

50-årshændelse stormflod
Varighed af forhøjet 
vandstand over 1,0 m

Varighed af forhøjet 
vandstand over 1,5 m

Frekvens for forhøjet 
vandstand over 2,0 m

Frekvens for forhøjet 
vandstand over 2,5 m

Varighed af forhøjet 
vandstand over 2,0 m

Varighed af forhøjet 
vandstand over 2,5 m

Solindstråling, 
luftfugtighed og 

fordampning

Solindstråling

Luftfugtighed

Reference-fordampning

Vind Gennemsnitlig vindstyrke

Vindretning

Retning for ekstrem vind

Vind over 25 m/s

Vandoplandsbaseret samarbejde langs Værebro Å

Klimaindikatorer i 2019 og 2020 (II)
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Daglige grids
- giver ”vejr”, dag-for-dag

Daglige simuleringsdata – 2021





Kortene er inddelt i 4 kategorier

• Fremtidige projekter planer

• Typer af samarbejder

• Udfordringer

• Forslag til løsninger











Kommunernes udfordringer (drøftelse)

• Hvad er de væsentligste udfordringer og 
behov?

• Hvad er vigtigt at få diskuteret på tværs, og 
hvordan skal det foregå fremover?

• Hvad kan I se i krystalkuglen, der vil få 
betydning for klimatilpasning og 
arealanvendelse
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Agenda
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Indledning

Datakilder

Dataoverblik

Mangler og behov for supplerende data

Hydrauliske modelværktøjer

Afrunding
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› DMI

› Kommunerne

› HOFOR, Novafos (FORS mangler)

› GEUS database

› Hydrometri.dk

› Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering

› Kystdirektoratet

› GeoDanmark

Datakilder
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› Datakatalog for Værebro Å

› Målinger 314 datapunkter

› Fysiske data 293 datapunkter

› Modeller 72 datapunkter

› Viden 38 datapunkter

› Planlægning 16 datapunkter

› Samlet 733 datapunkter

Dataoverblik
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Præsentation af data: målinger
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Præsentation af data: modeller
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Præsentation af data: Fysiske data
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Præsentation af data: viden



Relevante fakta
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› 87 km vandløb (Værebro Å 19 km)

› Opland: 15347 hektar

› Egedal 60 %

› Furesø 15 %

› Ballerup 11 %

› Roskilde 8,4 %

› Herlev 2,3 %

› Gladsaxe 2,2 %

› Frederikssund 0,6 %

› Allerød 0,5 %

› Arealanvendelse

› Landbrug: 52 %

› Byområder: 20 % (bebygget 4%)

› Skov: 12 %

› Natur: 8 %

› Vandløb og søer 3 %

› Øvrigt 2 %
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› Problemstillinger

› Vandløbsopmålinger

› Viden om næsten alle 
strækninger

› Nogle er ældre

› Modeller

› MIKE 11 modeller opsat for 
delstrækninger – med 
forskellige formål

› VASP for stort set hele 
systemet

Hvilken viden giver data allerede?
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Nedbør, vandstand og vandføring
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› Data er generelt godt dækkende

› God kvalitet af måledata

› Mangler viden/tidsserier om samlede 
udledninger fra befæstede arealer på 
bedre niveau end PULS data

› God beskrivelse af fysiske forhold

Mangler og behov for supplerende data
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› SCALGO

› VASP

› MIKE 

› 3Di

› andre

Hydrauliske modelværktøjer
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› Forskellige hydrauliske værktøjer, har 
forskellig styrke og svagheder.

› Hverdag vs. skybrud?

› Samspil med grundvand?

› Kloak vs. åbent land?

› Screening – detalje og præcision

› Brugervenlighed og mulighed for 
involvering

› Anvendelse: administration eller 
ekstremhændelser

Forskellen på de forskellige værktøjer
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› Glasplademodel – modificeret

› Skybrudskort

› Strømningsveje

› Oplande

› Vandløbsberegninger under 
udvikling

› Simpel hydraulik baseret på 
manningformlen

› Oplandsbaseret tilvækst i 
vandføring 

SCALGO
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› Vandløbsadministrationsprogram

› Udbredt hos mange kommuner

› (få rådgivere)

› Simpel hydraulik baseret på 
manningformlen 

VASP
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› Nyt produkt i DK

› Under test hos flere rådgivere

› Hurtige scenarieanalyser til brug på 
workshops etc.

› Integreret model, vandløb, kloak, kyst

› Præcision kan være en parameter

3Di
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› Anvendes af alle eksperter i DK

› Stor detalje og præcision

› Fuld dynamisk beregning

› Mulig integration mellem DHI 
produkter:

› Mike Hydro (vandløb)

› Mike Urban (afløbssystemer)

› Mike SHE (grundvand)

› MIKE 21 Kobling til kyst og terræn

MIKE Hydro, Urban, Flood
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SCALGO
Live

VASP 3Di (MIKE 
Urban)

MIKE 
Hydro 1D

MIKE 
FLOOD

Hverdagsregn/
afstrømning

Skybrud

Dynamisk afstrømning

Præcision

Detaljering (udbredelse af 
oversvømmelser)

Brugervenlighed
Let 
tilgængeligt

Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert Ekspert

Scenarie analyser Hurtig Hurtig Hurtig Rimelig Rimelig Langsom

Omkostning Billigt Billigt Mellem Mellem Mellem Dyrt

Fordele og ulemper
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› Mange data

› Få mangler

› Godt grundlag for videre arbejde

Afrunding på dataoverblik



PAUSE



HARRESTRUP Å – KAPACITETSPROJEKTET
V/ELSE MARIE JAKOBSEN, HOFOR, DEN 6. MARTS 2019 
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STATUS

 Enighed blandt parterne – kommuner og forsyninger – om en Kapacitetsplan for 
Harrestrup Å-systemet

 Kapacitetsplan 2018 med miljørapport har været i offentlig høring nov18 - jan19 

 10 høringssvar – overvejende positive med mange ideer og ønsker om 
inddragelse

 Endelig politisk behandling og godkendelse forventes april-juni 19

 Herefter implementering af planen 2019-2038.
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PROGRAM

1. Kapacitetsplan 2018 - Status
– Herunder om projekter, anlægsøkonomi 

2. Finansiering

3. Organisering og aftaler

4. Erfaringer og læring
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KAPACITETSPLAN 2018
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RÆKKEFØLGEPLANEN

Grøn 2019-2023

Blå 2024-2028

Orange 2029-2033

Lilla 2034-2038

Delprojekterne igangsættes

over 4 perioder af 5 år

i rækkefølgen
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KAPACITETSPLAN 2018

 Kapacitetsplan 2018 indeholder følgende delprojekter fordelt på ca 40 lokaliteter:
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FINANSIERING

Under udarbejdelsen af Kapacitetsplanen (ca. 20 mio. kr.)

 Parterne finansierer selv egne timer (HOFOR puljer sammen til sekretariatsfunktionen)

 Ekstern rådgivning finansieres efter fordelingsnøglen

Under implementering af Kapacitetsplanen (budget 1,1 mia. kr.)

 Parterne finansierer selv egne timer (HOFOR puljer stadig sammen til sekretariatsfunktionen) 

 Delprojekterne finansieres efter fordelingsnøglen  

 Parternes egne timer til delprojektledelsen – skal afklares
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FORDELINGSNØGLEN

 Aftaletillæg 1 indgået 27. februar 2016.

 100 % selskabsfinansiering efter arealbaseret fordelingsnøgle – hydraulisk 
opland indenfor det hydrologiske opland (5554 ha/7447 ha).

 Fordelingsnøglen er opdateret i 2018:
 

Selskab % 

Afløb Ballerup A/S 17,3 

Frederiksberg Kloak A/S 3,3 

Gladsaxe Spildevand A/S 4,0 

Glostrup Spildevand A/S 4,4 

HOFOR Spildevand Albertslund A/S 1,1 

 
HOFOR Spildevand Brøndby A/S 1,8 

HOF
OR 

Spild
evan

d 

HOFOR Spildevand Herlev A/S 

 

15,2 

 
HOFOR Spildevand Hvidovre A/S 10,4 

HOFOR Spildevand København A/S 23,4 

HOFOR Spildevand Rødovre A/S 19,1 

Skybrudsoplande, der føres

ind i det hydrauliske opland,

medregnes.
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PROJEKTORGANISERING 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styregruppe 

(med en repræsentant 

fra alle aftaleparter)   

 

Projektgruppe 

(med en repræsentant 

fra alle aftaleparter)   

Projektsekretariat 

v/ HOFOR 

Ad hoc arbejdsgrupper  

Delprojektgrupper  

Delprojektleder: Lokal 

Kommune /forsyning 

 

De 10 kommuner og 

deres 10 

spildevandsselskaber 

 

Borgmestre og 

bestyrelsesformænd 

(med en 

repræsentant fra alle 

aftaleparter) 

Delprojektgrupper  

Delprojektleder: Lokal 

Kommune /forsyning 

 

Ad hoc arbejdsgrupper  
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AFTALESYSTEMET

• Samarbejdsaftale – herefter aftaletillæg efter behov

Projektaftale
Bilag 1: 
Tidsplan
Bilag 2: 
Omkostnings-
fordeling

Samarbejdsaftale
(”Aftalen”)
Bilag 1: Rambølls 
rapport om 
kapacitetsudnyttelse
Aftalen erstatter 
Projektaftalen, som 
herved bortfalder

Aftaletillæg 1 
Bygger ovenpå Aftalen.
Bilag 1: 
Spildevandsplaninput
Bilag 2: Udledningskrav
Bilag 3: 
Omkostningsfordeling for 
anlægsprojekter

Igangsættelsesdokument (er) for de enkelte 
Anlægsprojekter. Udformning, etablering, budget, 
tidsplan m.v. (ej drift)

Aftaletillæg 2 til 
Aftalen
Bygger ovenpå Aftalen.
(Fordeling af 
omkostninger til 
vandløbsvedligeholdels
e)

Aftaletillæg 3
Vedtagelse af 
kapacitetsplan2016 og 
rammer for 
gennemførelse

Vandløbsregulativ (Initiativet udspringer af Aftalen og Aftaletillæg).
Udformning på grundlag af vandløbslovens regler.  Opgør med LVK.
Spildevandsplanbestemmelser (udspringer af Aftaletillæg).
Fælles rammer for serviceniveau mv. Opgør med LVK.

Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5
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Medfinansieringsaftale(r) for de 
medfinansieringsprojekter. Rammer for styring, 
udformning, etablering, budget, tidsplan mv.
Indeholder også vilkår om drift.

Udførelsesdokument(er): Rammerne for driften 
af Parternes fælles anlæg, styringsprogram mv. 

Kapacitetsplanen 
Godkendelse af 
endelig plan med 
evt. justeringer.

Aftaletillæg 4
Vedtagelse af 
kapacitetsplan2018 
og rammer for 
gennemførelse.
Ophævelse af 
Aftaletillæg 3.
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ERFARINGER OG LÆRING

Vejen til succes:
► Små skridt
► Værdier: Enighed, åbenhed og tillid 
► Beslutninger tages på møder – ikke bilateralt eller pr. mail
► Forankring på alle niveauer – medarbejdere, chefer, borgmestre
► Ressourcer – sekretariat, neutralt og arbejder for fællesskabet, driver projektet og 

bevarer momentum
► Tilpasse ambitionsniveauet til realiteterne
► Forudsætning om 100% finansiering af forsyningerne har givet arbejdsro.

Faktuel læring:
► Helhedsplanlægning for et vandløbssystem er en god ide! 60% vs. 100% volumen hvis 

parterne arbejder hver for sig.
Fremtid:
► Helhedsplanlægningen understøttes af vandløbsudvalget. Endnu ingen 

lovgivningsændringer.
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BARRIERER OG MULIGHEDER

Barrierer:

► Lovgivningsmæssigt kompliceret at arbejde med ”helhedsplanlægning”

► Brug af fordelingsnøglen er en administrativ udfordring

Muligheder:

► Kapacitetsplanen giver ikke svar på, hvad vi gør med nye udledninger til 
vandløbet og udledningstilladelser, men…

► Kapacitetsplanen giver mulighed for at udnytte kapaciteten til 
hverdagsregn.
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SE MERE PÅ

www.harrestrupaa.dk ☺
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VANDLØBSUDVALGET, DEC 2017

”Udvalget finder, at afvanding på landet og i byen bør håndteres i 

sammentænkte og omkostningseffektive løsninger. Udvalget anbefaler, at 

forsyningsselskaber også fremover kan bidrage økonomisk til 

klimatilpasningsprojekter, herunder projekter i det åbne land for at sikre 

mod oversvømmelser som følge af skybrud og klimatiske hændelser. Dette 

kan fx ske med inspiration med fra det kommunale samarbejde fra 

Harrestrup Å.”

Rapport fra ekspertudvalget om ændret vandløbsforvaltning, 

dec 2017, s. 12.
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IMPLEMENTERING – DE TRE PROJEKTTYPER

Spildevandstekniske anlæg

• Kun mulige der hvor vandet kommer fra oplandet og ikke fra vandløbet.

• Øverste 3 km af Kagså er optaget som spildevandsteknisk anlæg. 

Medfinansiering

• Kun 100% medfinansiering i landzone eller rekreativt.

• Dette var en mulighed for mange delprojekter, men kommunen

1) skal stå i forskud,

2) skal bære den økonomiske risiko,

3) har ikke altid kompetencerne.

• Kun København og Frederiksbergs Kommune havde ønske om 

medfinansieringsprojekter.

Vandløbsprojekter

• Kommunerne vurderede, at det er forsyningerne der får 100% nytte af 

delprojekterne (opfylder dermed projektets forudsætning om 100 % 

finansiering af forsyningerne). 



HARRESTRUP Å-DELPROJEKTER 2019-2038

Kapacitetsplan 2018

43 projekter

1,1 mia.

Overordnet projektledelse

(PS)

20 mio.

Spildevandstekniske 
anlæg

11 delprojekter

379 mio.

Medfinansieringsprojekter

17 delprojekter

487 mio.

Projekter efter 
vandløbsloven

15 delprojekter

214 mio.

PL: Den lokale 

forsyning

Bygherre: Kommunen

Finansieres over 

driften. Finansieres over driften.

Hertil kommer egne 

timer, der fordeles 

mellem de 6 HOFOR-

selskaber.

Bygherre: -

Lånefinansieres som 

investeringsprojekter. 

PL: HOFOR/PS

Bygherre: Den lokale 

forsyning.

Finansieres af 

kommunen. Når 

projektet er færdigt, 

godkendes 

regnskabet, hvorefter 

de 10 selskaber 

modtager regninger jf. 

fordelingsnøglen.

PL: Kommunen 

PL: Den lokale 

forsyning

Bygherre: Den lokale 

forsyning 
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OVERSIGT OVER TAKSTPÅVIRKNINGER

Stor betydning:

1) Hvor stor en andel af kommunens opland der afleder til åen

2) Befolkningstætheden





▪ Værebro Å - Midtvejsseminar om vandoplandsbaseret 
samarbejde på tværs af kommunegrænser – 6. marts 2019

▪ V) Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut og Vand i Byer

Erfaringer fra andre vandoplande



▪ Videreudvikling af hydraulisk model

▪ Planlægning 

▪ Drift

▪ Vandparkering (funktionelt ejerskab)

▪ Udledningstilladelser

▪ Andet?

Hvad skal samarbejdet omfatte?



Mindst tre modeller som også har overlap:

▪ Forsyning(er) er hovedansvarlige og står fx for sekretariat, 
eksempel er HOFOR’s rolle i forhold til Harrestrup Å

▪ En eller flere kommuner er hovedansvarlige og står fx for 
sekretariat, eksempel er Holstebro’s rolle i forhold til Storåen 

▪ Uformelt netværkssamarbejde

Forskellige former for 
samarbejde



Holstebro - Storåen

▪ Holstebro Kommune er hovedansvarlig for fremdrift

▪ Tæt samarbejde med forsyningen og Herning kommune, 
som også lægger areal til løsningen

▪ Sluser, dæmninger og to naturlige magasiner til ’parkering’ 
af vand fra åen skal fra 2021 nedsætte risikoen for store 
oversvømmelser i midtbyen af Holstebro

▪ Ved risiko for oversvømmelser kommer et areal i ådalen og 
Vandkraftsøen til at fungere som magasin, der kan 
tilbageholde 4,5 mio. m3 vand - svarende til fire gange 
Vandkraftsøens volumen i dag



Uformelt netværkssamarbejde

▪ Uforpligtende netværk

▪ Som samarbejdet er i dag omkring Værebro Å på nogle områder

▪ Møder efter behov som ofte går på skift mellem aktører



Vandparkering – funktionelt 
ejerskab

▪ Afprøvet i Aarhus, hvor der er 
udarbejdet aftaler med 
landmænd

▪ Aarhus Vand har udarbejdet 
deklarationer

▪ Ejerskab af en given funktion af 
et anlæg





Gruppedialog



Hvilke arealmæssige og administrative udfordringer oplever I langs åen, som I gerne vil 
have løst? 

Samarbejde: Hvilke problemer kan løses gennem tværkommunalt 

samarbejde?  

Hvem skal deltage og hvem skal stå for den overordnede koordinering?  

Skal samarbejdet være forpligtigende (i hvilket omfang)? 

Hydraulik: Hvilke hydrauliske udfordringer har i oplevet – både indenfor de 
enkelte kommuner og på tværs af kommunegrænser?  
Hvilke af de problemer, som I har beskrevet, er de vigtigste? Hvad skal prioriteres? 
Hvordan vil problemerne se ud i fremtiden? Vil det være de samme, eller ændrer 
de karakter? 

Arealanvendelsen: Hvordan ser I området omkring åen i et længerevarende 

fremtidsperspektiv?  

Er der en fælles samlet vision og er der fælles fodslag om arealanvendelsen langs 

kommunegrænserne? 



Tidsplan



Tak for i dag


