SIKRING MOD OVERSVØMMELSE: 3,6 MIO. KR.
Grønbech & Sønner byggede sluseløsning i eksisterende bro

I august 2010 gik Usserød Å igen over sine breder og de samlede
forsikringsskader løb op i næsten 18 mio. kr. i Hørsholm Kommune alene.
Den nye sluse skal forhindre fremtidige gentagelser.
Efter to store regnskyl med oversvømmelser i 2007 og 2010 besluttede kommunerne
Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg at gå sammen i et EU-støttet projekt for at øge
beredskabet ved den otte kilometer lange Usserød Å. Slusen ved Mortenstrupvej og
den tilhørende vådeng er en del af dette projekt og vil bl.a. beskytte villakvartererne
omkring Stampedammen, der tidligere har været hårdt ramt, når vandstanden steg.
Statistisk set, ville disse oversvømmelser forekomme en gang på 25 år, men med den
nye sikring er risikoen reduceret til at være mindre end en gang på 100 år, forklarer
projektansvarlige Anders Johnsen, Teknik & Miljø, Hørsholm Kommune.

Kosteffektiv klimasikring
Anlægsudgiften på 3,6 mio. kr. står i skarp kontrast til de værdier, der nu bliver
beskyttet med den varige klimasikring. Efter regnskyllet i 2010 var forsikringsskaderne
på bygninger i Hørsholm på 15,3 mio. kr., mens skaderne på løsøre beløb sig til
2,6 mio. kr. Anders Johnsen fremhæver det fornuftige i investeringen, og mener,
at mange kommuner må kunne genbruge den kosteffektive løsning med at udnytte
eksisterende bro og nærtliggende engarealer. Jens Ulrik Jensen, projektansvarlig i
Grønbech & Sønner, påpeger den store prismæssige fordel ved at bygge ind i broen,
fordi projektet sparede materialer, betonstøbning og byggeudgifter, dog med fokus
på ikke at svække broen.

Fakta om Mortenstrup sluse
•
•
•
•
•
•

Anlægspris 3,6 mio. kr. og støttet af EU LIFE
Slusen er indbygget i eksisterende bro
og har spjæld nedefra
Sensorer overvåger vandstand og sluse
automatisk døgnet rundt
Slusen styres sammen med sluse ved Sjælsø
Opdæmmet vand bliver ledt til vådeng,
der kan rumme over 12.000 m3
Slusen sikrer villaer nedstrøms Mortenstrupvej
bl.a. ved Stampedammen og Parallelvej

- Vi bruger gamle engarealer og bygger en sluse i en bro til en vej,
der går henover åen. Der må være mange steder i landet, hvor denne
løsning kan bruges.
Anders Johnsen, Teknik & Miljø, Hørsholm Kommune

VALGT PÅ LØSNING OG
DOKUMENTERET ERFARING

Den nye sluse er bygget på solid faglig indsigt, miljøog borgerhensyn og godt samarbejde.
Usserød Å er fredet og ligger i et naturbeskyttet område, og det betød en række krav
til både den tekniske løsning, udførelsen og myndighedshåndteringen. Udbuddet lagde
derfor vægt på, at slusen skulle bygges ind i den eksisterende bro ved Mortenstrupvej
og samtidig skulle den fungere uden at ændre åens forløb eller ødelægge livet i den,
fx måtte spjældet ikke være en hindring for faunaen, eller skabe et tryk, der ville
ødelægge åbunden.
- Vi valgte en skånsom løsning, hvor spjældet rejser sig fra bunden, og i udbuddet
demonstrerede Grønbech & Sønner, at de kunne løse det teknisk, forklarer
bygherrerådgiver Niels Henrik Johansen fra EnviClean ApS. Grønbech & Sønner blev
inviteret til udbuddet pga. tidligere, dokumenterede erfaringer med sikre løsninger
og arbejde med systemer på rensningsanlæg.

Fagligt stærkt samarbejde
Bygherrerådgiver Niels Henrik Johansen har været glad for samarbejdet med
Grønbech & Sønner:
- Det har været et rigtig godt fagligt samarbejde, hvor Grønbech har haft fokus på løsningen,
at den fungerer rigtigt og ser pæn ud. Det er virkelig godt løst teknisk. Udover fagligheden
har vi også været meget tilfredse med deres forståelse for hensynet til borgerne og miljøet.
Udover Grønbech & Sønners tekniske arbejde med slusen har andre entreprenører
hævet cykelstien i området og sat spunsvægge omkring vådengen, så den tage i mod
de opdæmmede vandmængder. Kapaciteten er hævet, så engen kan rumme over
12.000 m3 vand mod de tidligere 1.250 m3. Den vil blive fyldt på 5-6 timer med
afvandingen fra Hørsholm, og kan dermed tage den afgørende top af trykket.
Slusen blev indviet d. 18. september 2016, og Hørsholm Forsyning vil stå for den
fremtidige drift med Grønbech & Sønner som servicepartner.

De tekniske specifikationer
•
•
•

Grønbech & Sønner har været entreprenør
på sluseanlægget under broen
Slusen styres af elektriske aktuatorer fra
Sipos/Auma
Stålkonstruktion er fremstillet i samarbejde
med KD Maskinfabrik i Vejle

Principskitse af inddækning

VI BRINGER DE BEDSTE PRODUKTER OG LØSNINGER TIL DANMARK
Hos Grønbech & Sønner ser vi os selv som en ansvarlig, effektiv og innovativ partner.
Vi tilbyder og servicerer effektive tekniske løsninger og produkter inden for flowteknologi til både
den private og den offentlige sektor samt materialer til industri- og entreprenørmarkedet.
Vil du vide mere om effektive tekniske løsninger, så kontakt os på 33 26 63 00.

