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Handleplan til
klimatilpasningsplan
Denne handleplan tager udgangspunkt i Kommuneplantillæg 007
Klimatilpasningsplan for Frederikssund Kommune, vedtaget af
Frederikssund Kommunes Byråd 29. oktober 2014.
Klimatilpasningsplanen kan findes på kommunens hjemmeside
www.frederikssund.dk/klima.
Kommunen har udarbejdet en handleplan, der i overordnede træk
beskriver de handlinger, der skal udføres i de kommende år for at
imødegå fremtidige problemer som følge af klimaforandringer og
ekstremt vejr.

Realisering

En stor del af det arbejde, der skal til for at realisere denne
handleplan, vil blive leveret af Frederikssund Forsyning. Andre parter
skal også bidrage, både Frederikssund Kommune selv og private
grundejere. Det kan også vise sig aktuelt at involvere andre aktører,
f.eks. nabokommuner og statslige organisationer.

Planperioder

Handleplanen er inddelt i:
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En kort planperiode for den næste 0-4 år
En lang planperiode for de næste 4-8 år
En perspektivperiode for de næste 8-16 år

Side 4

De næste 0-4 år
I den korte planperiode fokuseres på dels hurtige, enkle løsninger og
dels analyser af hvad der udgør de primære problemer og hvordan
de kan løses.
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Frederikssund midtby, Frederikssund og Frederikssund N
fokusområder: Forhøjelse af kritiske koter langs kysten og
Sillebro Å (både kommunalt og privat regi). Der vil være tale
om ”lappeløsninger”, som er nødvendige uanset om der
også vælges en større, central dige/sluseløsning (se
nedenfor). Frederikssund Forsyning analyserer
kloaksystemet for omfang af problemer og mulige løsninger,
og etablerer hurtige kloakløsninger (allerede påbegyndt).
Jægerspris N fokusområde: Frederikssund Forsyning
etablerer nyt vejafvandingssystem til at afhjælpe
oversvømmelsesproblemer ved regn (allerede påbegyndt).
Kommunen vejleder lokale grundejere om forhøjelse af diger
for at sikre mod stormflod.
Jægerspris fokusområde: Frederikssund Forsyning og
kommunen analyserer mulighederne for at etablere nyt
regnvandssystem til at afhjælpe oversvømmelsesproblemer
ved regn, Frederikssund Forsyning starter projektet (allerede
påbegyndt).
Kulhuse N, Tørslev Hage, Skuldelev Strand, Hyllingeriis, Over
Dråby Strand V og Dalby Huse V fokusområder: Kommunen
vejleder lokale grundejere om etablering eller forhøjelse af
diger eller anden kystsikring.
Slangerup og Skibby fokusområder: Frederikssund Forsyning
analyserer kloaksystemet for omfang af problemer og mulige
løsninger, og etablerer hurtige kloakløsninger (allerede
påbegyndt).
Slangerup fokusområde: Kommunen undersøger mulighed
for at regulere vandføringen i Græse Å ved kraftig regn for
at afhjælpe oversvømmelser.
Græse Bakkeby: Frederikssund Forsyning analyserer
kloaksystemet for omfang af problemer og mulige løsninger.
Kronprins Frederiks Bro: Analyse af mulige løsninger for at
sikre broen ved stormflod afventer resultat af analyse af
central dige/sluseløsning.
Fælleskommunal analyse af muligheden for at etablere en
større, central dige/sluseløsning.
Revidering af klimatilpasningsplan, evaluering af indsats og
status, analyse af behovet for ændring af prioritering
og/eller om der skal findes supplerende data til
prioriteringen.
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De næste 4-8 år
I den lange planperiode fokuseres på at etablere større løsninger og
projekter.
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Frederikssund midtby og Frederikssund fokusområder:
Frederikssund Forsyning etablerer større kloakløsninger til at
afhjælpe oversvømmelsesproblemer ved regn. Kommunen
undersøger mulighed for at regulere vandføringen i Sillebro
Å ved kraftig regn for at afhjælpe oversvømmelser, og
behovet for at etablerer sluser/pumper på Sillebro Ås udløb.
Jægerspris fokusområde: Frederikssund Forsyning etablerer
projekter til afledning af regnvand.
Slangerup og Skibby fokusområder: Frederikssund Forsyning
etablerer større kloakløsninger til at afhjælpe
oversvømmelsesproblemer ved regn.
Kulhuse N, Tørslev Hage, Skuldelev Strand, Hyllingeriis, Over
Dråby Strand V og Dalby Huse V fokusområder: Kommunen
vejleder fortsat lokale grundejere om etablering eller
forhøjelse af diger.
Græse Bakkeby fokusområde: Frederikssund Forsyning
etablerer eventuelle kloakløsninger.
Afklaring af om hvorvidt der skal etableres en central
dige/sluseløsning.
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De næste 8-16 år
I perspektivperioden skitseres de helt store og langsigtede løsninger
og projekter.




Frederikssund Kommune
Handleplan til klimatilpasningsplan

En eventuel løsning med sluse/pumpe på Sillebro Å
projekteres og påbegyndes.
Større og mere omfattende projekter med afledning af
regnvand i Frederikssund etableres.
En eventuel central dige/sluseløsning projekteres og
påbegyndes.

