SCALGO Live som dialogværktøj

Forstå &
afhjælp borgernes
oversvømmelser
Hvad gør man, når den hydrauliske model ser fin ud, men borgerne
oplever at have problemer med vand på terræn? Med en analyse
i SCALGO Live kunne Aarhus Vand hurtigt undersøge baggrunden for
og afhjælpe de oplevede oversvømmelser. Det højner forsyningens
serviceniveau uden brug af store ekstra ressourcer.
Aarhus Vand gennemgår hvert 10. år deres
separatkloakerede områder i forhold til
renovering og vedligehold. Det bliver gjort
på baggrund af en hydraulisk model, men
derudover bliver der udsendt et spørgeskema
til borgerne.

Modellen siger ét,
borgerne noget andet
I et af områderne, Solbjerg, så den hydrau
liske model fin ud, men spørgeskemaerne
viste samtidig, at nogle borgere oplevede
problemer med vand på terræn opstuvning.
Det undrede Aarhus Vand, som derfor valgte
at lave en analyse på hele området i SCALGO
Live for at undersøge vandveje og vand
oplande og forstå årsagen til de indrappor
terede problemer.

En simpel analyse
giver store resultater
Analysen i SCALGO Live passede i store træk
med borgernes oplevelser og viste områder,
der var særligt udsatte for oversvømmelser.
Med hjælp af værktøjerne i SCALGO kunne

Aarhus Vand finde årsagen til problemerne
og derfor finde ud af, hvad man kunne gøre
for at afhjælpe dem.

Bedre borgerdialog og serviceniveau
For Aarhus Vand er SCALGO Live et værdifuldt
værktøj til at kvalificere dialogen med borg
erne og vurdere, om oplevede oversvøm
melsesproblemer skyldes lokale problemer
på egen matrikel, eller om vandet kommer fra
andre befæstede arealer. Dermed kan Aarhus
Vand vurdere om de kan tage et ansvar for
at være med til at afhjælpe risikoen.
I Solbjerg var det baseret på analyserne
i SCALGO Live muligt at planlægge afhjælp
ning af risikoen på fem oversvømmelsesudsatte parceller ved at løfte terrænet og
dermed undgå at store mængder vand løb
ind over grundene. På den måde har SCALGO
Live gjort det muligt for Aarhus Vand at yde
en ekstra service til borgerne uden at bruge
store ekstra ressourcer, hvilket er med til at
højne forsyningens serviceniveau.

SCALGO Live
brugt til
–– Sammenligning af oplevede
hændelser og risikokort
–– Kvalificering af løsningsscenarier

”Med SCALGO
Live kan vi hurtigt
undersøge om
borgernes oplevelser
skyldes et lokalt
problem eller hvor
vandet kommer fra og
vigtigst af alt; hvordan
vi kan håndtere det”
Yansi Mary Jesuloganathan,
Aarhus Vand
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Oplevede oversvømmelser
relateret til Skybrudskortet

Det digitaliserede kort over borgernes oplevede
oversvømmelser blev trukket ind i SCALGO
Live så de oplevede oversvømmelser kunne
sammenholdes med forventede oversvømmelser
baseret på topografien. I skybrudskortet blev
valgt et scenarie med en lav gentagelsesperiode,
svarende til at det var forventeligt at borgerne
havde oplevet oversvømmelserne. Resultaterne
blev filtreret så kun stående vand over 10
cm blev vist, svarende til serviceniveauet i
Aarhus Kommunes Klimatilpasningsplan. Der
var god overensstemmelse mellem oplevede
hændelser (sorte prikker ) og områder med
oversvømmelsesrisiko i SCALGO Live (blå områder).

Hvad skyldes oversvømmelsen?

For det enkelte problemområde brugte Aarhus
Vand vandoplandsværktøjet til at få vist det
samlede opland til hver enkelt oversvømmelse.
Derved kunne det hurtigt vurderes, om oplevede
oversvømmelsesproblemer skyldtes helt lokale
problemer på egen matrikel, eller om vandet
strømmede til fra andre befæstede arealer, hvorved
Aarhus Vand evt. kunne tage et medansvar for at
afhjælpe risikoen.

Minimering af oversvømmelsesrisiko

Med strømningsveje i SCALGO Live, hvor man
enten kan se på strømningsvejene i fuld detalje
eller hovedstrømningsvejene kunne Aarhus
Vand danne sig et overblik over den topografiske
afstrømning, kombineret med viden om afløbs
systemets struktur gav det et godt overblik over,
hvor vand optimalt set kan ledes hen, hvis en
oversvømmelse skal afhjælpes. Ofte kan helt små
greb som hævelse af en indkørsel eller etablering
af en mindre vandrende være tilstrækkeligt til
at styre vand uden om udsatte områder. Med
scenarieanalyser kan de planlagte tiltag efterprøves.
I Solbjerg førte analyserne til terrænændringer
med henblik på at afhjælpe problemer i fem
oversvømmelsesudsatte områder.
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