Atkins opruster inden for
miljø- og klimarådgivning

Vandløbsrestaurering i
Hillerød

Realisering af Naturstyrelsens
første lavbundsprojekt

s.1

s.2

s.4

Miljø og klima

Miljø & Klima-holdet i Aarhus ved Atkins’ kontor i Europahuset. Fra venstre: Sarah Irving Manø (cand.scient. i jordbrug, natur og miljø), Trine Sundorph
Jensen (biolog), Mathias T. Lautrup Jepsen (civilingeniør), Jonas Ribergaard Rasmussen (biolog og ph.d.), Christian Petersen (biolog), Rasmus Bang (biolog,
gruppeleder).

Atkins opruster inden for miljø- og klimarådgivning
Med ansættelsen af syv eksperter
inden for vandløb, vådområder og
naturgenopretning fordobler Atkins
Danmark med ét slag sin specialafdeling for miljø- og klimarådgivning.
De nyansatte, som alle tidligere var
ansat i Alectia, er primært tilknyttet
Atkins’ kontor i Aarhus.
De nye medarbejdere er især velbevandrede inden for rådgivning om vandløb,
vådområder og naturgenopretning og vil
supplere Atkins’ store erfaring med blandt
andet helhedsorienteret miljørådgivning,
VVM-redegørelser, miljøvurderinger, myndighedsbehandling i forbindelse med
anlægsprojekter samt klimatilpasning i
bred forstand.

Kontakt os

”De syv nye kolleger er allerede i gang med
at løse en række opgaver på kommunalt
niveau inden for bl.a. genslyngning af
vandløb og etablering af vådområder og
lavbundsområder. Denne type opgaver forventer vi, at der bliver flere af på baggrund
af de krav, der stilles til kommunerne om at
sikre god økologisk tilstand i vandmiljøet.
Herudover skal gruppen også løse opgaver
på Atkins’ øvrige områder inden for miljø- og klimarådgivning,” siger gruppeleder
Rasmus Bang fra Atkins.
Atkins’ kernekompetencer
Atkins i Danmark har i alt 450 ansatte, som
arbejder fra kontorer i København, Aarhus,
Horsens og Esbjerg. På globalt plan tæller
koncernen over 18.000 professionelle

Rasmus Bang
Gruppeleder
Miljø & Klima, vest
52 51 98 54
rasmus.bang@atkinsglobal.com

rådgivere og er dermed en af Europas
største rådgivningsvirksomheder.
Ud over miljø- og klimarådgivning har
Atkins i Danmark kernekompetencer
inden for jernbaner, broer og konstruktioner, vej, trafik- og byuvikling, GIS
(geografiske informationssystemer), energi,
risk management og projektledelse.
Atkins bidrager til at realisere mange af
landets største og vigtigste infrastrukturprojekter, som løses på tværs af fagområder og i tæt samarbejde med kunder og
samarbejdspartnere.
På de næste sider kan du læse mere om
vores miljø- og klimarådgivning.

Stine Gro Jensen
Gruppeleder
Miljø & Klima, øst
52 51 90 14
stine.jensen@atkinsglobal.com

Vandløbsrestaurering i Hillerød
Atkins hjælper Hillerød Kommune med
forundersøgelser af tre vandløbsindsatser,
der er en del af de nyligt vedtagne vandområdeplaner for 2015 – 2021. Indsatserne ligger i henholdsvis Følstrup Bæk, der løber til
Esrum Sø, samt Kollerød Å og Freerslevhegn
Grøft, der er en del af Havelse Å-systemet,
som løber til Roskilde Fjord.

I Hillerød Kommune er vandløbet Følstrup
Bæk udpeget til restaurering gennem etablering af sandfang og / eller udlægning
af groft substrat. Freerslevhegn Grøft er
udpeget til etablering af sandfang samt
genslyngning, mens Kollerød Å er udpeget
til både genslyngning, sandfang og udlægning af groft substrat. I alt er der tale om
godt 11 km vandløb.

De tre indsatser er en del af Vandplan IIindsatserne. Desuden følger de den nye
kriteriebekendtgørelse (BEK 1023) fra sommeren 2016, som åbner op for længere
strækningsbaserede indsatser med brug af
flere forskellige virkemidler.

Atkins løser opgaven i tæt samarbejde med
Hillerød Kommune og de berørte lodsejere.
Forud for projektfasen bliver lodsejerne
ved de enkelte indsatser inviteret til fælles
orienteringsmøder. Formålet er at sikre,

Klimatilpasning af
Karlslunde Landsby
i Greve Kommune

Som følge af de seneste års oversvømmelser i Greve Kommune har kommunen
stor fokus på håndtering af regnvand. I

at alle er informerede og får mulighed for
at blive hørt, samtidig med at lodsejernes
vigtige lokalkendskab kan inddrages tidligt
i forløbet. Det er vores erfaring, at denne
metode giver det bedste udgangspunkt for
den fremadrettede kommunikation rådgiver, kommune og lodsejere imellem – og at
det medvirker til, at vi sammen finder den
’rigtige’ løsning i første forsøg, så der ikke
skal udføres fordyrende omprojekteringer.

kommunens klimatilpasningsplan har de
udpeget et indsatsområdet ved Karlslunde
Landsby, hvor et klimatilpasningsprojekt
skal føre Hulbækken/Karlslundebækken
sydvest om landsbyen.
Atkins bistår Greve Kommune med et
idéoplæg og skal ved hjælp af hydrauliske
beregninger – baseret på en eksisterende MIKE Urban model for Karlslunde By,
en vandløbsmodel samt GIS og SCALGO
– undersøge effekten af at føre vandløbet
uden om byen samt de planmæssige
mulighederne for placeringen af det nye
vandløbstracé.
Som en del af strategien om helhedsorienterede klimaløsninger, der tilgodeser de
naturmæssige værdier, skal der findes en
løsning, som skaber en vandløbsstrækning
med gode forhold for flora og fauna. Det
eksisterende tracé igennem Karlslunde
Landsby skal fremadrettet fungere til afledning af overfladevand fra byen og herigennem begrænse skader forårsaget af
ekstremregn. Endvidere vil omlægningen af
vandløbet løse de nuværende og fremtidige
problemer med oversvømmelse af kildepladsen nær landsbyen.
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Naturgenopretning af Rævind Bæk
Rævind Bæk ved Viborg har som de fleste
danske vandløb været udrettet for at sikre
afvandingen af ådalen. I dag er der ingen
afvandingsinteresser i ådalen, som indeholder meget værdifulde naturområder.
På grund af udretningen af vandløbet og
udvaskning af okker fra afvandingsgrøfter er
de biologiske forhold i Rævind Bæk ikke så
gode, som de kunne være, og store områder
af ådalens natur er kraftigt tilgroet. Derfor
ønsker både lodsejer og Viborg Kommune
at forbedre de biologiske forhold i selve
Rævind Bæk samt sikre naturværdierne i
ådalen ved at forbedre mulighederne for
naturpleje i form af græsning.
Atkins er totalrådgiver for Viborg Kommune
for naturgenopretningsprojektet i ådalen,

hvilket rummer mange forskellige hensyn.
Ca. 2 ½ km af vandløbet skal genslynges,
og der udlægges både gydegrus og variationsskabende sten for at sikre mest mulig
fysisk variation og forbedre forholdene i
vandløbet. De okkerholdig afvandingskanaler skal lukkes, og samtidig må de laveste
og meget værdifulde naturtyper med
rigkær og hængesæk ikke påvirkes negativt. Ligeledes må landbrugsarealer uden for
projektet ikke påvirkes. I selve ådalen etableres kreaturhegn og indgås græsningsaftaler for kreatur.
Fra idéfase til detailprojektering løser Atkins
opgaven i tæt dialog med lodsejer og myndighed. Anlægsarbejder udbydes i foråret
2017, og Atkins varetager både udbud og
fagtilsyn med anlægsarbejder.

Detailmodellering ved fjernelse af faunaspærring
ved Gudenåens Klostermølle
Der er kun få rester tilbage af det kloster,
hvor benediktinermunke i middelalderen
opstemmede Gudenåen. I dag kaldes
denne vandløbsstrækning Klosterkanalen.
Opstemningen gjorde det muligt at anlægge et engvandingsanlæg og en vandmølle, som i dag udgør en faunaspærring
i vandløbssystemet, der forhindrer fisk i at
komme videre op i Gudenå-systemet.

De specifikke problematikker i området
omfatter bl.a. funderingen af det gamle
turbinehus på træpæle, som fortsat kræver
en kontinuerlig tilførsel af vand til søen.
Ydermere er der i Klosterkæret mellem
Klosterkanalen og Døde Å rigkær, som ikke
må ændres.

VVM ved anlæg af ny
banestrækning
Hovedgård – Hasselager
En ny baneforbindelse mellem Hovedgård nord for Horsens og Hasselager
syd for Aarhus skal reducere rejsetiden
mellem de to byer. På den kommende
ca. 23 km lange banestrækning skal
højhastighedstog køre med op til 250
km/t. Inden projektet kan gå i gang
udarbejder Atkins en miljøkortlægning og en VVM-redegørelse for
Banedanmark.
Opgaven omfatter miljøundersøgelser
og miljøkonsekvensvurderinger for tre
alternative linjeføringer samt forslag
til afværgeforanstaltninger, inklusiv
prissætning. Dette arbejde indbefatter:
Dataindsamling, kortlægning, feltundersøgelser og konsekvensvurderinger vedrørende emnerne: planforhold, befolkning og menneskers sundhed, jord og jordforurening, landskab
og visuelle forhold, beskyttet natur,
overfladevand,
kulturhistorie
og
rekreative interesser, grundvand og
drikkevand, emissioner, støj og vibrationer, elektromagnetisme, affald og
ressourcer, klimatilpasning, trafikale
forhold, arealforhold, socioøkonomi
samt kumulative effekter.
Atkins har udarbejdet fagnotater for
alle de nævnte emner samt en omfattende naturkortlægningsrapport for
projektets tre alternative linjeføringer. Endvidere har vi udarbejdet en
oversigt over nødvendige udtalelser, tilladelser og dispensationer fra
de berørte myndigheder og bistået i
udarbejdelsen af høringssvar til VVMredegørelsen.

På den baggrund er Klostermøllen udpeget
i Vandplanerne. Horsens Kommune har
derfor ønsket at fjerne faunaspærringen
samt at føre en større del af Gudenåens
vand igennem omløbet ved Klosterkæret
kaldet Døde Å. Døde Å løber i et naturligt
slynget forløb til sit udløb i Mossø, hvorimod Klosterkanalen er en udgravet kanal,
som løber gennem et turbinehus samt en
stor kammertrappe før sit udløb i Mossø.
For at vurdere hvilke konsekvenser diverse
hydrologiske og anlægsmæssige tiltag vil
have for det hydrologiske system i området,
er der opstillet en MIKE HYDRO River model
for området.
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Realisering af
Naturstyrelsens første
lavbundsprojekt
Atkins bistår Naturstyrelsen Trekantsområdet med realisering af Naturstyrelsens
første lavbundsprojekt, herunder udarbejdelse af detailprojektering samt byggeledelse og fagtilsyn.
Det overordnede formål med lavbundsprojekter er at reducere landbrugets udledning
af drivhusgasser og genskabe eller forbedre
naturens tilstand ved at udtage kulstofrige
lavbundsjorde til ekstensiveret landbrugsdrift. Ekstensivering af landbrugsdriften vil
desuden medføre en reduktion i udledning
af næringsstoffer til vandmiljøet.
Projektområdet er ca. 18,5 ha stort og ligger ved Runkenbjerg i Vejle Ådal. Arealerne
inden for projektområdet er domineret af
detaildrænede jorde i omdrift. Området i
Vejle Ådal er naturmæssigt interessant.

Themsens nye superkloak
Thames Tideway Tunnel bliver en ny
superkloak, der skal beskytte Themsen
imod overløb fra Londons gamle kloaksystem, hvilket længe har været et stort
forureningsproblem. Størstedelen af den
25 km lange tunnelkonstruktion kommer til
at forløbe under den del af Themsen, som
er påvirket af tidevand i den centrale del af
London. Selve hovedtunnellen får en indvendig diameter på 7,2 m.

Kontakt os
Tlf. 52 51 90 00
info-dk@atkinsglobal.com
atkins.dk
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Lavbundsprojektet vil medføre en omlægning til naturlig hydrologi ved at sløjfe
drænbrønde og afbryde dræn inden for
projektområdet. Således er det både et
klimaprojekt, der reducerer udledning af
drivhusgasser, samtidig med at det fremmer
naturens tilstand til gavn for områdets flora
og fauna ved ekstensivering af driften.

For Thames Water Utilities Ltd har Atkins
leveret vurderinger af tunnel- og brokonstruktioner med henblik på, hvordan tunnellen vil påvirke områdets eksisterende
konstruktioner. Dette omfatter vurderinger
af tunnelens indvirkning Londons banetunneller og brokonstruktioner samt løbende
kontakt med de berørte infrastrukturejere
om eventuelle afhjælpende foranstaltninger. Ligeledes har Atkins en række rådgivere udstationeret i kundens organisation
for at bidrage til projekteringsarbejdet.

Per Støvring
Direktør
Tlf. 52 51 98 37
per.stoevring@atkinsglobal.com

Ved omlægning til naturlig hydrologi reduceres projektets beregnede udledning af
drivhusgasser fra 699,8 tons CO2-ækv./år
til 303,9 tons CO2-ækv./år. Den samlede
beregnede klimaeffekt ved gennemførelse
af projektet ved Runkenbjerg er dermed
beregnet til 395,9 tons CO2-ækv./år, hvilket
svarer til en arealspecifik reduktion på 21,4
tons CO2-ækv./ha/år.

Flere eksperter i miljø,
afvanding og geoteknik
På vores kontor i Ørestad har vi også
ansat Theis Knudsen, som er geograf
med speciale i hydrologi, og Jens
Jørgensen, der er ny gruppeleder for
geoteknik.
Herudover har vi udvidet vores
afvandingsgruppe med to dygtige
seniorrådgivere: Mads Peter Ginnerup
på vores kontor i Ørestad og Jens
Harpøth på kontoret i Aarhus.

Anders Kaas, afdelingschef
Transport, Environment & Design
Tlf. 52 51 99 86
anders.h.kaas@atkinsglobal.com

