
Kommuneplan 2013 - 2025

Tillæg nr. 1
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7. Klimatilpasning  

Odense skal være en grøn storby i en menneskelig skala. Vi arbejder 
for en bæredygtig udvikling af vores by. En udvikling, der tager 
afsæt i vores forudsætninger, der bygger på lokale ressourcer og 
værdier. Vi satser på øget byomdannelse for at spare på 
arealressourcerne og for at få en mere sammenhængende by. 

De forventede klimaforandringer med oversvømmelser fra 
ekstremregn og havvand vil være vigtige forhold, der skal 
indtænkes i den fremtidige indretning af byen. 



7.1 Klimatilpasning i Odense 
Kommune  

 

Dette afsnit af kommuneplanen udgør Odense Kommunes første 
klimatilpasningsplan for oversvømmelser. 
Vi er dog allerede i fuld gang med klimatilpasningen for oversvømmelser – 
specielt når det gælder tilpasningen af byens kloaksystem. 

Igangværende klimatilpasning i Odense 
VandCenter Syd har siden 2007 gennemført en række store projekter, som 
bidrager til klimatilpasningen af Odense. Projekterne er blevet gennemført i de 
områder, hvor kloaksystemet er særligt belastet. 

Klimascenarie  
Scenarie A1B 

Det forventes, 

� at årsnedbøren stiger 10 % 
frem til år 2050  

� at årsmiddelnedbøren i 2100 
er vokset med ca. 20 %  

� at antallet af døgn med mere 
end 10 mm regn og stærk 
intensitet stiger med 7 døgn 
frem mod år 2050  

� at årsmiddeltemperaturen 
frem mod år 2050 i 
gennemsnit vil stige med 1,2 °
C  

� at temperaturen frem mod år 
2100 stiger med op til 3,2 °C.  

A1B-scenariet forventer en stigning i 
havspejlet omkring Danmark på 0,3 
m (± 0,2 m) i 2050 i forhold til i dag, 
eksklusiv landhævninger. 

Scenarie A2 
 
Klimascenariet A2 opererer med en 
maksimal estimeret havspejlsstigning 
på 1,4 m i 2100 i forhold til i dag. 

Kilde DMI. I den nye bæredygtige bydel ”Bellinge Fælled” er der stillet krav om, at 100% 
af regnvandet skal håndteres inden for bydelen. 



 

Skitse fra Bellinge Fælled

 

 

I Skt. Klemens er der stillet krav om, at 50 pct. af regnvandet skal håndteres 
på egen grund og at den resterende del af regnvandet ledes til en anlagt 
mindre sø i kvarterets grønne område. Intentionerne i de to bebyggelser er at 
regnvandet skal øge den rekreative værdi i områderne. 

Lokalplanen for det nye Odense Universitetshospital og nyt 
sundhedsvidenskabeligt fakultet mellem universitet og motorvejen stiller 
ligeledes krav om, at regnvandet skal håndteres inden for området. Hospitalet 
blev klimatilpasset til en 100-års ekstremregn. 

På Byens Ø i Odense Havn er der i lokalplanen stillet krav om at kajkanterne 
minimum skal være 2,1 m over havvandsspejlet. 



Det fremtidige klima i Odense 
Klimaforskerne har opstillet flere forskellige klimamodeller, der på kort sigt 
viser samme tendenser for klimaforandringer, men på langt sigt udvikler sig til 
meget forskellige scenarier. 

Klimaplanlægningen i Odense Kommune sker med udgangspunkt i de 
scenarier, som er opstillet fra statslig side. Disse sammenholdes med 
erfaringerne fra lokale forhold. Derudover tages der udgangspunkt i A1B-
scenariet (kilde: staten), som suppleres med A2-scenariet (kilde: FN). 

Den første klimakortlægning 
Den første kortlægning af konsekvenserne af klimaforandringerne er 
gennemført for ekstremregn og stormflodshændelser. 

På baggrund af de to sandsynlighedskort for oversvømmelse samt 
værditabskort er der udarbejdet to risikokort: et risikokort for ekstremt 
højvande og et risikokort for skybrud. 

Odense Kommune har sammenholdt sandsynlighedskortene for 
oversvømmelser med værditabskortet. Risikokortene for henholdsvis 
ekstremregn og stormflodshændelser danner grundlaget for udpegningen af 
vigtige prioritetsområder og fokusområder, der er hovedelementerne i 
klimatilpasningsplanen.  



7.1.1 Mål og nye udpegninger  
Mål 

� Odense Kommune vil forebygge oversvømmelser i hele kommunen ved 
at arbejde for øget nedsivning og tilbageholdelse af overfladevand, 
hvor det giver mening.  

� Odense Kommune vil forebygge oversvømmelser fra ekstremregn, 
vandløb og havet i byer og landsbyer.  

� Odense Kommune vil forebygge virkningerne af fremtidige 
oversvømmelser ved at undgå byudvikling i de områder, hvor der er 
størst risiko.  

� Odense Kommune vil forebygge oversvømmelse af vigtige service 
institutioner: såsom døgninstitutioner, sygehuse og plejecentre med 
tilhørende boliger.  

� Odense Kommune vil arbejde for forebyggelse af oversvømmelse af 
vigtige infrastrukturanlæg: såsom overordnede veje, jernbaner og 
store transformerstationer i samarbejde med forsyningsselskaberne. 
   

Målene skal opfyldes med de handlinger, der er beskrevet i kommuneplanen 
og gennem administration af kommuneplanens retningslinjer om 
klimatilpasning. I lokalplanlægningen (klimatilpasningslokalplaner) og ved 
gennemførelsen af spildevandsprojekter kan kommunen ligeledes bidrage til 
opfyldelsen af målene.   

Se også målene under afsnit 13.3 Regnvand og spildevand. 

Nye udpegninger 
Der er udpeget vigtige prioritetsområder i klimatilpasningen med forventelige 
store lokale værditab og samtidig høj sandsynlighed for oversvømmelse. Der 
er udpeget 7 prioritetsområder for oversvømmelse fra ekstremregn og 8 
prioritetsområder for oversvømmelse ved stormflod. 

Der udpeges følgende fokusområder for den fremtidige klimatilpasning: 

� Bymidten – risiko for store skader ved skybrud/ekstremregn 
(indeholder 5 prioritetsområder)  

� Havnen - stor risiko for skader ved stormflod (indeholder 4 
prioritetsområder)  

� Stormflodsområdet fra 2006 - et vigtigt indsatsområde for beredskabet. 
stormflod (indeholder 3 prioritetsområder)  

Læs mere om Odense Kommunes kortlægning af oversvømmelsesområder 
i afsnit 7.1.3. I afsnit 7.2. Klimatilpasningsplan - kan du læse, hvilke handlinger 
Odense Kommune har for bl.a. fokusområderne. Se også baggrundsrapport 
for klimatilpasning. 

Oversvømmelse af sti i Holluf Pile.



7.1.2 Nye udfordringer og 
initiativer  
EU udpegede Odense Fjord og Odense Å i et oversvømmelsesdirektiv fra 2011 
som et af 10 risikoområder i Danmark, hvor store samfundsøkonomiske 
værdier kan gå tabt. Kommunerne op til Odense Fjord er derfor forpligtet til at 
planlægge for foranstaltninger mod oversvømmelser. 
 
 

EU-oversvømmelsesområde ved Odense Fjord og Odense Å 

Første plantrin. Ultimo september 2013 leverede Kystdirektoratet og 
Naturstyrelsen endelige udkast til data og kort over risikoen for 
oversvømmelser i risikoområdet Odense Fjord iht. 

Andet plantrin. EU oversvømmelsesdirektivets andet plantrin omfatter 
gennemførelsen af en risikoanalyse og udarbejdelsen af risikokort i de 10 
risikoområder, der blev udpeget i plantrin 1. Risikoanalysen indeholder en 
kortlægning af oversvømmelser og deres konsekvenser. 

Tredje plantrin. Odense Kommune skal inden udgangen af 2015 udarbejde en 

Hvem har ansvaret 
når det regner?  
Odense Kommune: 
Kommunen har ansvaret for de 
offentlige arealer, kommunale veje 
og institutioner samt offentlige 
ledningsanlæg. Odense Brandvæsen 
har ansvaret for at yde akut hjælp, 
når der er fare for menneskeliv og 
samfundsvigtige anlæg eller miljøet. 

VandcenterSyd: 
Vandcenteret har ansvaret for 
afledning af den del af regnvandet, 
som falder på terræn, og som ledes 
til forsyningens ledningsnet. 

Grundejerne: 
Grundejere og virksomhedsejere har 
selv ansvaret for den del af 
kloaksystemet, der ligger på egne 
matrikler. 

risikostyringsplan, der tager højde for de oversvømmelsesrisici, der er 
beskrevet i risikoanalysen. Et forslag til planen skal offentliggøres inden 22. 
december 2014. Risikostyringsplanen er overordnet kommuneplanen og 
revideres hvert 6. år. 



Regeringen har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening om at alle 
danske kommuner skal indarbejde klimatilpasning som en del af 
kommuneplan 2013. 

Odense Kommunes klimaplan fra 2010-2012 har som mål at nedbringe CO2-
udslip og reducere energiforbrug. En klimatilpasningsplan, der imødegår 
oversvømmelser er et godt supplement til klimaplanen. Udarbejdelsen af en 
klimatilpasningsplan vil være i tråd med Odense Kommunes mål om en 
bæredygtig udvikling. 



7.1.3 Kortlægning af 
oversvømmelsesområder  
Med hjælp fra VandcenterSyd er der foretaget modelberegninger, der viser 
oversvømmelser i byområder ved forskellige nedbørshændelser svarende til 5, 
10, 20, 50 og 100-års regn. Der er ikke foretaget modelberegninger for det 
åbne land. Her er det i stedet valgt at vise kort med lavninger i terrænet. 

 

 
Oversvømmelseskort for ekstremregn/skybrud – se også  7.2.4 samt kort i høj 
opløsning på www.klimaklar.nu   

Oversvømmelser forårsaget af stormflod er vurderet ud fra Kystdirektoratets 
højvandsstatistik for Odense Fjord år 2050. Det forventes, at vandet vil stige 
1,86 m ved en 20-års hændelse og 2,09 m ved en 100-års hændelse.  

Værditabs- 
prioritering  
1. prioritet  
Områder, hvor oversvømmelse vil 
være til fare for mennesker, 
forårsage omfattende forurening 
og/eller have betydelige direkte som 
indirekte konsekvenser for 
samfundsøkonomien.   

2. prioritet 
Områder, hvor oversvømmelse vil 
forårsage forurening og/eller have 
betydelige direkte og indirekte 
konsekvenser for 
samfundsøkonomien. 

3. prioritet  
Områder, hvor oversvømmelse er 
forbundet med mindre risiko for 
forurening og/eller nogen, men 
kortvarig, betydning for 
samfundsøkonomien eller skade på 
lokal kulturarv. 

4. prioritet  
Områder, hvor oversvømmelse er 
forbundet med lokale gener og 
eventuelt påvirkning af beskyttede 
naturområder og har økonomiske 
konsekvenser, der udelukkende 
påvirker grundejerne lokalt. 

5. prioritet  
Områder, hvor en oversvømmelse 
kan være forbundet med lokale 
gener, men vil have ingen eller 
begrænsede økonomiske 
konsekvenser.  



 
Oversvømmelseskort for stormflod – se også  7.2.3 samt kort i høj opløsning 
på www.klimaklar.nu  
 
Der er udarbejdet en baggrundsrapport for klimatilpasning, der beskriver 
grundlaget for kortlægningen i detaljer. 

Opgørelse af værditab 
Der er foretaget en opgørelse af de værditab, der forventes at ville ske ved 
oversvømmelser fra ekstremregn/skybrud og havvandsstigninger. 
Værditabene er sammensat af vurderinger af materielle skader og afledt 
værditab. De materielle værditab er konkrete skader på bygninger, indbo, 
veje og anlæg. Afledt værditab er f.eks. tabt arbejdsfortjeneste og 
omkostninger til oprydning samt til midlertidige løsninger. 

Risikokort 
Til brug for en prioritering af indsatsen for klimatilpasning er det vigtigt at vide, 
hvor store værdier der kan gå tabt ved oversvømmelser. Det er også vigtigt, 
at vide med hvilken sandsynlighed det sker. Ved at kombinere 
sandsynligheden 
for oversvømmelse med det vurderede værditab fås et udtryk for, hvor vigtigt 
det er at forebygge oversvømmelser i et område. Risikokortet viser dette for 
Odense Kommune opgjort celler i på 100 x 100 meter. 

 



 
Risikokort for ekstremregn/skybrud – se kort i høj opløsning på 
www.klimaklar.nu 

 
 

 

Risikokort for stormflod – se kort i høj opløsning på www.klimaklar.nu   



De vigtige prioritetsområder 
Der er udpeget afgrænsede områder under 10 ha med høje værdier, hvor 
sandsynligheden for oversvømmelser er store. Disse områder betegnes som 
prioritetsområder. De efterfølgende kort i afsnit 7. 2 viser prioritetsområderne 
for både oversvømmelser fra ekstremregn og havvandsstigninger. 

 
Der er udpeget 7 prioritetsområder ved ekstremregn/skybrud og 8 
prioritetsområder ved oversvømmelser fra havet. Der er en koncentration af 
prioritetsområder i bymidten og på havnen. Et område vest for Odense Kanal 
er dækket af både et prioritetsområde ved ekstremregn og et prioritetsområde 
ved stormflod. 



7.1.4 Status og ændringer  
Afsnittet om klimatilpasning i Odense Kommune frem til 2025 er nyt i 
kommuneplanen. Det indeholder nye mål og retningslinjer, som peger hen 
mod en ny og mere anvendelig måde at betragte og håndtere 
klimaforandringer på. Det vil påvirke planlægning og indretning af byen 
fremover. 

Klimatilpasningsafsnittet omhandler ikke oversvømmelser fra vandløb efter 
langvarig regn. Når der foreligger ny viden om omfanget af oversvømmelser 
fra vandløb, skal det vurderes, om det afføder nye ændringer til 
kommuneplanen. 

Vi mangler ligeledes viden om mulighederne for at nedsive regnvand i de 
forskellige byområder til grundvandet. 
Når der foreligger ny viden om grundvandsstanden henover året og 
jordbundsforholdene i de forskellige byområder skal det vurderes om, der skal 
ske ændringer af kommuneplanen med krav om anvendelse af lokale 
løsninger til afledning af regnvand, de såkaldte LAR-løsninger. Det kunne være 
krav om nedsivning i nye byvækstområder og initiativer til fremme af 
nedsivning i særligt egnede områder af den eksisterende by.  

LAR-løsning fra Roskilde, hvor en skaterbane kan bruges som 
oversvømmelsesbassin. 

For de enkelte fokusområder vil det være nødvendigt at foretage 
undersøgelser, der verificerer de udpegede prioritetsområder. Herefter vil det 
være muligt at udarbejde detaljerede tillæg til kommuneplanen, der beskriver 
hvad der skal gøres for at modvirke oversvømmelser inden for 
fokusområderne. Herefter vil det være nødvendigt at udarbejde en samlet 
handlingsplan, der prioriterer handlingerne i og på tværs af alle fokusområder. 

Ændringer 
Afsnittet om klimatilpasning skal ses som et supplement til afsnit 13.3 
Regnvand og spildevand. 

Afsnit 13.7 klimatilpasning udgår.  



7.2 Klimatilpasningsplan  

Oversvømmelse ved Killerup landsby foråret 2013 

Fokusområder 
Der er udvalgt tre fokusområder i Odense Kommunes indsats for 
klimatilpasning i forhold til kommende ekstremregnshændelser/skybrud og 
stormflod. Fokusområderne er bymidten, havnen og stormflodsområderne fra 
2006. Områderne beskrives særskilt på de efterfølgende sider. 

Fokusområderne har den højeste prioritet i klimatilpasning. Det er her Odense 
Kommune vil lægge den største energi for at finde løsninger til at imødegå 
konsekvenserne af fremtidige oversvømmelser. 

Der opstilles 4 handlinger for fokusområderne: 

Mere viden - Kystdirektoratet udsender nye risikokort i slutningen af 2013, 
som skal koordineres med Odense Kommunes risikokort. 

Analyse af fokusområder - der skal gennemføres detaljerede 
modelberegninger, der viser, hvordan oversvømmelser vil forløbe inden for 
fokusområderne. Værdikortlægning skal nuanceres i fokusområderne. 

Inddragelse af grundejere - Odense Kommune ønsker at finde løsninger til 
klimatilpasning sammen med berørte borgere og virksomhedsejere indenfor 
fokusområderne. 

Handlingsplan - der skal udarbejdes en samlet handlingsplan, der prioriterer 
de indsatser, der skønnes nødvendige i de udpegede fokusområder. 

Vigtige infrastrukturanlæg 
Oversvømmelseskortene viser at renseanlægget Ejby Mølle og dele af 
Svendborgbanen ved Falen er udsat for at lide store værditab ved 
ekstremregn/skybrud. Fynsværket er i særlig risiko for at lide oversvømmelse 
fra havet. De nævnte områder er udpeget som prioritet i områder uden for 
fokusområderne. 



Odense Kommune vil samarbejde med ejerne af infrastrukturanlæg om 
klimatilpasning af samfundsvigtige anlæg. Tilsvarende er der rundt om i byen 
transformerstationer og større veje, som vil kunne lide store værditab ved 
oversvømmelser. 

Et godt eksempel på beskyttelse mod ekstremregn/skybrud er planen om at 
klimatilpasse det kommende nye Odense Universitetshospital ved 
universitetsområdet mod en 100-års regn. Den kommende letbane vil også 
blive klimatilpasset i forhold til ekstremregn/skybrud. 

Beredskabsplanen skal revideres 
Odense Kommune har en beredskabsplan i tilfælde af oversvømmelser ved 
ekstremregn/skybrud og stormflod. Planen beskriver, hvad beredskabet 
(Odense Brandvæsen) skal gøre i forskellige oversvømmelsessituationer. 
Odense Fjord og dele af Odense Å er udpeget i EU oversvømmelsesdirektivet 
som risikoområde, hvor der stilles krav om en udvidet beredskabsplan for 
oversvømmelser. Den reviderede beredskabsplan skal være udarbejdet inden 
for 2015. 

Samarbejde på Fyn 
Det foreslås at der indledes et samarbejde på tværs af kommunegrænserne 
på Fyn, der tager fat om fælles problemer med oversvømmelser fra de åer, 
der gennemstrømmer Odense Kommune samt Odense Fjord. 

Miljøscreening og habitatbekendtgørelsen 
I forbindelse med miljøscreeningen er der endvidere foretaget en foreløbig 
vurdering af planen jf. habitatbekendtgørelsen, for at belyse om planen vil 
have en væsentlig negativ påvirkning på Natura 2000 områder eller generelt 
beskyttede arter jf. habitatbekendtgørelsens bilag 11.  

Det vurderes, at planen ikke vil påvirke negativt på Natura 2000 områder eller 
vil få negative konsekvenser for evt. bilag IV arter, da der ikke foretages 
fysiske ændringer eller andre påvirkninger. Ud fra resultatet af 
miljøscreeningen, er det vurderet, at der ikke skal foretages en yderligere 
konsekvensvurdering. 

Virkemidler 
Der er udarbejdet en baggrundsrapport for klimatilpasning, der beskriver 
nogle af de virkemidler, der kan tages i anvendelse i klimatilpasningen. 

Retningslinjer 

7.2.a  
Inden for de udpegede fokusområder skal nye byggerier og anlæg sikres mod 
store værditab ved oversvømmelser fra ekstremregn og havvand. Alternativt skal 
bygherre godtgøre, at der ikke vil ske oversvømmelser på stedet. Tilsvarende 
krav stilles ved udarbejdelsen af lokalplaner inden for fokusområder. 

7.2.b 
I de registrerede mindre oversvømmelsesområder skal der ske forbedringer af 
håndtering af overfladevand f.eks. i forbindelse med lokalplanlægning. 





Kortbilag: 7.2 Klimatilpasningsplan 

1 : 100000 (hvis udskrevet i A3)



7.2.1 Fokusområde - Bymidten  
Odense bymidte er udpeget som fokusområde for oversvømmelser ved 
ekstremregn/skybrud. Der er konstateret 5 prioritetsområder, hvor der er 
risiko for store værditab. Det er derfor nødvendigt, at vi gør noget særligt for 
at forebygge oversvømmelser i bymidten. 

Skybruddet i København 2. juli 2011 viste at kloakkerne ikke er i stand til at 
aflede regnvand i store mængder over kort tid. Afledningen af regnvandet til 
vandløb og grønne områder via bestående veje kan være et godt supplement 
til kloakkerne. Det kan betyde, at kantsten hæves på vejene, og at der 
etableres forbindelser via rør eller grøfter til det nærmeste vandløb/grønne 
områder. Først er det dog nødvendigt, at gennemgå bymidtens 
prioritetsområder for dels at analysere løsningsmuligheder og dels få 
bekræftet oplysningerne fra højdekort og værditabskort. 

Området ved Thomas B. Thriges Gade er udpeget som et højrisikoområde, 
hvor der vil blive stillet krav om sikring af området mod ekstremregn/skybrud 
i forbindelsemed byggeprojekter. 

 
Prioritetsområder ved skybrud i bymidten 

Vindegade er en del af et 
prioritetsområde.



7.2.2 Fokusområde - Havnen  
Odense Havn er udpeget som fokusområde for oversvømmelse fra 
havvandsstigninger. Der er konstateret 4 prioritetsområder på og nær havnen, 
også her er der risiko for store værditab. Det sydligste prioritetsområde er 
sammensat af tre delområder Byens Ø, Tværkajen og FAF-øen. Der bliver 
investeret store beløb i omdannelsen af Odense Havn. Det er derfor 
nødvendigt at klimatilpasse havnen. 

Oversvømmelser fra havet kan imødegås ved kystsikring med højere høje 
kajkanter eller sluseløsning længere ude i kanalen. Ingen af disse løsninger er 
på nuværende tidspunkt undersøgt. Nybyggeri kan sikres ved at bygge med 
højere sokkelhøjde end hidtil. Også her skal det undersøges i detaljer hvilke 
løsninger, der kan komme på tale i de forskellige prioritetsområder. 
 
Byens Ø er ét af de områder på havnen, der er udpeget som prioritetsområde. 
Her vil der blive stillet krav om sikring af området mod oversvømmelser fra 
havet. 

Prioritetsområder ved stormflod på havnen 



7.2.3 Fokusområde - 
stormflodsområdet 2006 og 
oversvømmelser fra havet  
Den 1. og 2. november 2006 oplevede Odense en voldsom stormflod, hvor 
Stige, Seden Strandby og dele af Skibhusene blev oversvømmet af havet. 
Vandstanden var næsten 2 m over normalvande. I Seden Strandby blev dele 
af byen oversvømmet med 30-40 cm havvand. De nævnte områder er derfor 
også udpeget som et fokusområde ved oversvømmelser fra havet. 

Som for de øvrige fokusområder er det vigtigt at gå i detaljer med hvilke 
løsninger, der lokalt skal tages i anvendelse. Kystsikring i form af diger er 
meget kostbare. Det skal undersøges om omkostningerne til diger står mål 
med de værdier, der skal beskyttes. Alternative løsninger skal undersøges. 
Der er derimod ikke tvivl om, at disse områder skal indgå i Odense 
Kommunes beredskabsplan med høj prioritet. 
 

 
Prioritetsområder ved stormflod i stormflodsområdet 2006 

Retningslinjer 

7.2.3.a 
Inden for de udpegedeoversvømmelsesområder ved stormflod kan der ikke 
planlægges for eller gives tilladelser til tekniske anlæg, byudvikling og spredt 
bebyggelse, med mindre der gennemføres en forsvarlig klimatilpasning/-sikring. 
Det skal også vurderes om naboarealer har klimatilpasningsproblemer, som bør 
løses samtidigt. 

 



Kortbilag: 7.2.3 Fokusområde - stormflodsområdet 2006 og oversvømmelser fra havet 

1 : 100000 (hvis udskrevet i A3)



7.2.4 Oversvømmelsesområder 
fra ekstremregn/skybrud  
Prioritetsområdet i Lindved 
I samarbejde med VandcenterSyd og grundejerne i prioritetsområdet ved 
Energivej skal der udarbejdes en analyse af mulighederne for at afbøde 
virkningerne ved ekstremregn/skybrud. 

Det foreslås at der i fællesskab udarbejdes en handlingsplan, som indeholder 
forslag til konkrete handlinger til håndtering af ekstremregn/skybrud i 
området. 

Registreret mindre oversvømmelsesområder 
Der er i de seneste år modtaget indberetninger om oversvømmelser fra 
borgere. Der er udpeget ni områder på denne baggrund, hvor 
oversvømmelseskortet for ekstremregn/skybrud også viser, at der er 
problemer med oversvømmelser. Imidlertid vurderes det, at risikoen for 
oversvømmelser og værditabenes størrelse ikke er på højde med det vi ser i 
de udpegede prioritetsområder. 

Vandcenter Syd opfordres til at undersøge, om det er muligt at undgå 
oversvømmelser i disse områder i fremtiden ved at forbedre 
spildevandsforholdene. 

Klimatilpasning – generelt 
Det er kommunens mål at forebygge oversvømmelser i hele kommunen ved 
at arbejde for øget nedsivning og tilbageholdelse af overfladevand, hvor det 
giver mening. Dette mål skal opfyldes når byen ændres og der udarbejdes nye 
lokalplaner eller nye spildevandsprojekter. Hvor det er muligt, skal vandet 
udnyttes som en positiv ressource i byen. 

Retningslinjer 

7.2.4.a 
Inden for de udpegede oversvømmelsesområder ved ekstremregn/skybrud kan 
der ikke planlægges for eller gives tilladelser til tekniske anlæg, byudvikling og 
spredt bebyggelse, med mindre der gennemføres en forsvarlig klimatilpasning/-
sikring. Det skal også vurderes om naboarealer har klimatilpasningsproblemer, 
som bør løses samtidigt. 

 



Kortbilag: 7.2.4 Oversvømmelsesområder fra ekstremregn/skybrud 

1 : 100000 (hvis udskrevet i A3)
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I Odense mener vi, at  
vand er en ressource, ikke  
et problem 
 
         Tidlige investeringer   
           i klimatilpasningsløsninger  
           betaler sig         

Klimatilpasning kræver  
innovative løsninger  
og er et fælles ansvar 
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Forord 

Klimatilpasning er for alvor kommet på dagsordenen 
i hele Danmark. Ikke mindst i Odense, hvor vi så 
sent som ved stormfloden i december 2013 oplevede, 
hvilken virkning et klima i forandring kan have. 
 
Oversvømmelser kan medføre store menneskelige og 
økonomiske konsekvenser, og derfor er klimaudfor-
dringer, noget som vi hverken kan eller vil sidde 
overhørig.  

Med klimatilpasningsplanen peger vi på, hvilke om-
råder af Odense Kommune der er mest udsatte, når 
vi rammes af stormflod og skybrud. Disse områder 
skal vi i samarbejde med VandCenter Syd og Odenses 
borgere prøve at tilpasse. Vi skal være på forkant og 
proaktivt værne om vores værdier.  

Planen og de projekter, som vi har beskrevet, lægger 
op til, at vi samarbejder om at beskytte og udvikle 
byen og vores mange lokalsamfund.  

Vi skal i fællesskab have fokus på, at vandet skal væ-
re en naturlig del af byens udvikling – og huske på, 
at regnvand også skal ses som en ressource og ikke 
blot et problem. Jo mere vi står sammen om udfor-
dringerne, desto bedre kan vi imødekomme dem og 
skabe de bedste rammer.  

Kort sagt har vi alle mulighed for aktivt og kreativt at 
deltage i løsningerne, så landområderne, lokalsam-
fundene og byen kan rumme vandet.  

Med disse ord ønsker jeg dig god læselyst!  
 

Jane Jegind 

Rådmand, By- og Kulturforvaltningen 

www.klimaklar.nu   Baggrundsrapport 
til Kommuneplan             

2013-2025 

Om Odenses Kommunes 
klimatilpasningsplan 
 

 

Odense Kommunes klimatilpas-
ningsplan udarbejdes som et tillæg 
til kommuneplanen. 
 
Odense Kommune har udviklet sin 
plan i tæt samarbejde med Vand-
Center Syd.  
 
Begge parter står også sammen om 
KLIMAKLAR BY—ODENSE, som 
blandt andet formidler klimatilpas-
ningsplanen via hjemmesiden 
www.klimaklar.nu. 

Odense  
Kommunes  
klimatilpasningsplan 
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Den grønne og blå storby 

Konturerne af fremtidens Odense er ved at tegne sig. 
Vi omdanner byens utidssvarende områder til ny by 
omkring en ny letbane. Samtidig tilpasser vi naturen, 
vi tilpasser vores historie i byen og på landet, og vi 
skaber en attraktiv kommune med plads til et sundt 
liv. Denne klimatilpasningsplan, der har fokus på 
grønne løsninger og vandet som ressource, skal være 
med til at realisere den udvikling.  
 
Odense er en by i udvikling. Frem til 2025 er det pla-
nen, at Odense skal vokse med 10.000 boliger. Det 
betyder, at vi er flere end 200.000 borgere i Odense 
Kommune i 2025.  
 
Med planerne om en letbane og andre byudviklings-
projekter, der binder byen sammen, skal vi bevæge 
Odense fra at være en stor dansk by til en moderne 
og bæredygtig storby.  
 
I takt med at byen udvikles og omdannes omkring en 
ny infrastruktur, vil den øgede befolkningstæthed 
også betyde et større behov for adgang til grønne 
områder.  

 
Klimatilpasning kan være en løfte-
stang til at bringe vand og natur tætte-
re på odenseanerne, dér hvor de fær-
des og lever deres liv.  
 
På den måde skærper vi vores profil som en attraktiv 
storby med en levende og grøn bymidte, der både 
byder på vand, natur, gode fritidstilbud og en velbe-
varet kulturarv.  
 
For Odense skal fortsat være Odense. Den om-
dannelse og fornyelse, som vi står overfor, og som 
bl.a. sker vha. klimatilpasningstiltag, skal blot være 
med til understøtte udviklingen i en positiv retning.  

 
Læs mere på 

odense.dk/storby 

Kender du  
Odenses vision?  
 

”Fra stor dansk by  
til dansk storby” 
 

Regeringen og KL har indgået en af-
tale om, at landets kommuner i 2013 
skal udarbejde klimatilpasningspla-
ner.  

Planerne skal indeholde en kortlæg-
ning af risikoen for oversvømmelser 
og skabe overblik over samt priori-
tere indsatsen.  
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Med klimatilpasningsplanen skal der skabes et over-
blik over, hvilke områder af Odense der er særlig ud-
satte for oversvømmelser ved skybrud og stormflod. 
 
Overblikket skal bl.a. skabes via kortmateriale, som 
viser terrænlavninger. Dertil kommer en vurdering 
af, hvor i Odense der, i tilfælde af oversvømmelse, er 
størst værditab — både ud fra et menneskeligt og et 
økonomisk synspunkt.  
 
Med udgangspunkt i kortlægningen skal der udpeges 
og prioriteres fokusområder, som efterfølgende skal 
analyseres for at finde passende klimatilpasningsløs-
ninger.  
 
Der er ikke råd til at virkeliggøre alle løsninger på én 
gang, og det er derfor heller ikke muligt helt at und-
gå oversvømmelser. Vi kan sætte ind, dér hvor beho-
vet er størst.  
 
Et andet af planens formål er at vise, at  Odense ta-
ger klimaudfordringen alvorligt, og at vi ønsker at 
alle  - kommunen, forsyningen, beredskabet, er-
hvervslivet og grundejerne - bliver aktive medspille-
re.  
 

Vi vil skabe et bæredygtigt Odense, 
hvor regnvand giver kvalitet frem for 
gener! 

 
Opmærksomheden skal rettes mod regnvandsløsnin-
ger, der er lokale, der kan indpasses i bymiljøet, og 
som kan bruges til rekreative formål, eksempelvis i 
tilknytning til byens grønne områder.  

 
De synlige løsninger vil også 
kunne bidrage til en øget 
biologisk mangfoldighed i 
byen. Hvis vi tænker bære-
dygtigt og rekreativt, vil det 
samtidig åbne op for flere 
muligheder for regnvands-
håndtering, end hvad de me-
re traditionelle løsninger kan 
byde på. 
 

Formål  

Odense arbejder for en  
bæredygtig udvikling 
 
Med bæredygtig menes miljømæssi-
ge, økonomiske og sociale hensyn. 
Disse tre elementer skal gå op i en 
højere enhed uden at kompromitte-
re de fremtidige generationers mu-
ligheder for at sikre deres behov.  
 
Selvom klimaets ændringer kan få 
alvorlige konsekvenser, er det vig-
tig at huske, at det er en langsom 
proces, som giver os mulighed for 
at forebygge skader fra oversvøm-
melser. 

Vidste du, at det  
ikke altid er sky- 
       brud, når himmel 
          og jord står i ét? 

For at der er tale om et  
vaskeægte skybrud, skal der 
falde min. 15 mm regn  
på 30 min. eller mindre 
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Klimaet ændrer sig. I Odense får vi mere regn og me-
re vand i åer, fjord og hav. Vandmængderne påvirker 
vores vandkredsløb på nye måder, som bl.a. presser 
vores spildevandssystem.  

Udfordringerne er ikke til at overse, og oversvøm-
melser i kommunen kan få væsentlige økonomiske 
og menneskelige konsekvenser, hvis vi ikke gør noget 
for at tilpasse os.  

Alene omfanget af skader fra skybruddet i Køben-
havn den 2. juli 2011 blev af forsikringsbranchen op-
gjort til hen mod 6 mia. kr. Steder som f.eks. Lolland
-Falster, Svendborg og Aarhus har også været hårdt 
ramt.  
 
Det er ganske enkelt for dyrt at lade være med at gø-
re en indsats. Der er behov for at gå i gang nu, hvis vi 
skal undgå store tab i fremtiden.  
 
Det kræver dog god planlægning at sikre, at vi bruger 
midlerne, der hvor vi får mest klimatilpasning for 
pengene. 
 
Odense Fjord er ifølge EU’s oversvømmelsesdirektiv, 
Direktiv 2007-60-EF, udpeget som risikoområde for 
oversvømmelser i forbindelse med ekstremt højvan-
de eller stormflod. 

 
Ni andre områder i Danmark er ligeledes udpeget 
hertil. 
 
Risikoområdet Odense Fjord udgøres i hovedtræk af 
hele fjorden og lavtliggende arealer langs denne. 
Dertil kommer arealer langs den nederste del af 
Odense Å, lave dele af Odense, Munkebo og flere 
sommerhusområder i nærheden af fjorden.  

Fælles udfordringer 

Dugfriske tal 

Odense Kommune har fået udarbej-
det et skøn over hvad det vil betyde 
for midtbyen, hvis Odense uforbe-
redt rammes af en 100-årshændelse.  

Skønnet viser at for den analyserede 
del er det samlede materielle tab på 
286 mio.  
 
Middelfartvej:   35 mio. kr. 
Vindegade:    101 mio. kr. 
Th. B. Thriges Gade:  26 mio. kr. 
Grønnegade/Falen: 19 mio. kr. 
Kongensgade:   105 mio. kr. 
 
Skønnet er kun for en lille del af 
Odense. Rammes byen af samme ty-
pe hændelse som København, må 
det kunne forventes at omkostnin-
gerne vil løbe op i milliarder . 
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Forsyningens ansvar 

VandCenter Syd har ansvar for afledning af den del 
af regnvandet, som ledes til forsyningens ledningsnet 
og som ledningsnettet har kapacitet til.  
 
Forsyningen har altså eksempelvis ikke ansvaret for 
vand i kældre, det er ejerens eget ansvar. Det gælder 
såvel spildevand som regnvand. 
 

VandCenter Syds kloaksystem skal have en kapacitet, så 

det lever op til det serviceniveau, der er fastsat i spilde-

vandsplanen.  

 

Klimatilpasningen af kloaksystemet drejer sig om, hvor-

dan regnvandet skal håndteres, når regnen er kraftigere 

end hvad VandCenter Syd er forpligtet til at håndtere 

ifølge spildevandsplanen.  

 

Det er ikke muligt at udbygge kloaksystemet, så det kan 

klare en hvilken som helst regn. Det vil kræve meget 

store rør og bassiner og blive alt for dyrt.  

 

VandCenter Syd vurderer ved hvert projekt, hvordan 

håndtering af regnen skal ske. Dette gælder også ved 

regnhændelser, som kræver større kapacitet end spilde-

vandsplanen foreskriver.  

 

Ofte er det muligt at sikre et noget højere serviceniveau 

for en begrænset merudgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem har ansvaret, når det regner? 

Når skybruddet kommer, og vandet begynder at løbe 

de forkerte steder hen, er det med at være beredt.  

 

Det er nemlig ikke altid muligt at forebygge skader – 

og det vil i sådanne tilfælde være nødvendigt i stedet at 

afhjælpe. Her kan det være godt at være opmærksom 

på, hvem der har hvilket ansvar.  

 

Kommunens ansvar 

Odense Kommune har ansvar for alle fælles anlæg, 

offentlige arealer, kommunale veje, kommunale insti-

tutioner samt offentlige ledningsanlæg.  

 

Odense Brandvæsen, Politiet og Beredskabsstyrelsen 

har ansvaret for at pumpe vand væk fra kritiske offent-

lige steder, omlægge trafikken og tage hånd om vitale 

dele af den kommunale service.  

 

Det kan f.eks. være at bistå med at sikre, at børn fra 

oversvømmede institutioner kan passes, ældre evakue-

res samt udbringning af mad og medicin. 

 

Odense Brandvæsen er ydermere ansvarlig for at yde 

en forsvarlig akut indsats, hvis uheldet eller hændel-

sen er til fare for mennesker, samfundsmæssige værdi-

er eller miljøet.  

 

Der vil ofte være behov for en prioritering af indsatser-

ne, således at situationer, hvor mennesker er i fare, 

har førsteprioritet.    
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Grundejerens ansvar 

En grundejer—husejer, virksomhedsejer m.fl. — 

har selv ansvaret for den del af kloaksystemet, der 

ligger på egen matrikel. Det gælder, hvad enten der 

er tale om fælleskloakering, hvor spildevand og 

regnvand håndteres i ét rør, eller der er tale om 

separatkloakering, hvor regnvand og spildevand 

holdes adskilt i to rør.   

 

Grundejer skal i særdeleshed være 

på vagt, hvis der i et nærområde 

tidligere har været oversvømmel-

ser pga. voldsomme regnskyl, eller hvis bygninger-

ne ligger lavt. I så fald vil der efter al sandsynlighed 

kunne ske oversvømmelser igen.  

 

I forhold til selvhjælp kan det især dreje sig om at 

sikre kældre ved hjælp af højtvandslukke, terrænre-

gulering, forhøjede kanter på lyskasser o. l. 

  

Herudover kan belastningen af kloaksystemet 

mindskes ved at etablere løsninger til lokal afled-

ning af regnvand (LAR) på egen grund - f.eks. ved 

at etablere faskiner eller ved at aflede tagvandet ud 

i haven. Se mere herom på side 38 og 39.  

 

Borgere, foreninger, institutioner og virksomheder 

opfordres til at gennemgå deres ejendom, for at 

finde ud af om bygninger og afløb kan modstå de 

kommende udfordringer.  

 

Kommer der et kraftigt skybrud, vil 

hverken kloakker eller beredskab 

kunne lede vandet væk hurtig nok.  

 

Odense Kommune og VandCenter Syd har i fælles-

skab samlet information om, hvordan man kan fo-

rebygge oversvømmelser. Borgerne opfordres bl.a. 

til aktivt at gå ind og melde oversvømmelser via 

www.klimaklar.nu. Oplysningerne vil blive brugt i 

den fremadrettede kortlægning.  

 
Som grundejer kan du selv fore-

bygge eller mindske skader ved at: 
 

 montere kloakafløbene med højvand-

slukke, der blokerer for indtrængen-

de kloakvand 

 

 undgå fliser eller asfalt over hele 

grunden, der forhindrer regnvandet i 

at sive naturligt ned i jorden 

 

 lukke døre og vinduer  

 

 lægge noget tungt og dækkende over 

gulvafløbene i kælderen, f.eks. pla-

stik med en sandsæk over 

 

 lukke wc'et med klude i en plastikpo-

se og placér noget tungt ovenpå bræt-

tet 

 

 bygge en midlertidig dæmning af 

sandsække foran kældernedgangen 

 

 fjerne inventar og værdifulde gen-

stande fra kælderen 

 

 fjerne vandet hurtigt efter skybrud-

det for at undgå efterfølgende fugt-

skader og skimmelsvamp 
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Forventninger til fremtidens klima 

Klimaændringerne handler om 
de 3 V’er: vand, vind og varme. 
 
Danmark får i fremtiden et var-
mere og generelt vådere vejr 
med hyppigere og mere ekstre-
me vejrbegivenheder. Tempe-
raturen vil stige, vintrene vil 

blive mildere, og somrene vil blive varmere.  
 
Der kan forventes mere nedbør, især om vinteren. 
Nedbørsmængden og hyppigheden om sommeren er 
vanskeligere at forudsige, men den vil sandsynligvis 
blive præget af længere tørre perioder, samtidig 
med at der vil blive kraftigere skybrud.  
 
Havvandstanden vil stige langs en del af Danmarks 
kyster, og i mange områder må der forventes æn-
dringer i grundvandsspejlet. 
 
Mere vand i Odense 
Klimaændringerne giver nogle særlige udfordringer 
i Odense, fordi byen ligger lavt i flere ådale nær 
Odense Fjord og havet. Det betyder, at vi i fremti-
den kan få mere vand fra alle sider: 
 
Fra oven  
– i form af flere skybrud og større regnskyl 
 
Fra neden  
– fordi grundvandet stiger, når der falder mere regn 
og havniveauet stiger i takt med at verdenshavene 
opvarmes. Store dele af Odense Kommune ligger i 
forvejen meget lavt i forhold til grundvands- og 
havniveauer, hvilket øger udfordringen. 

 
Fra siderne  
– i form af stigende vandniveauer i fjord, hav og åer 
 
Samtidig med at grundvandet står højt, består un-
dergrunden i store dele af kommunen nemlig af tyk-
ke lerlag, som gør det svært for vandet at sive ned 
igennem jorden. 

 

Vidste du, at  

 der i Danmark frem mod år 2100 for-
ventes en årlig gennemsnitstempera-
tur, der er 3,2 grader højere end i 
dag? 

 frem mod år 2100 forventes at den 
samlede regnmængde i Danmark vil 
stige med 8-20 % 

 nedbøren alene i vinterhalvåret vil 
stige med 19-31 % frem mod 2100? 

 som gennemsnit forventes årsmid-
delnedbøren at stige med ca. 7 % 
frem mod år 2050? 

 havvandsstanden i år 2100 vil være 
steget op til 1,4 m. og tilsvarende for 
grundvandet i de kystnære områder? 

   Kilde: DMI, oktober 2013 

Vi skal tænke  
kreativt, når  
vi skal gøre  
Odense  
 klimaklar,  
 og finde de  
 helt rigtige  
 klima- 
  tilpasnings- 
  løsninger til  
  vores by 
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Fordele og ulemper ved klimaændringer 

+ 
De forventede positive effekter er primært knyttet 
til de stigende temperaturer.  
 
De stigende temperaturer kan give længere vækst-
sæson for planteproduktionen og dermed øget pro-
duktivitet i land- og skovbrug.  
 
De på længere sigt forventede mildere vintre kan 
potentielt reducere energiforbruget til opvarmning 
og mindske behovet for vinterberedskab mv. 
 
Kilde: DMI, oktober 2013 

÷  
Negative konsekvenser vil overvejende være knyt-
tet til de forventede forøgelse i hændelser med eks-
tremregn, den stigende havvandstand samt til dels 
stigende grundvand og kraftigere storme.  
 
Potentielt kan det medføre omfattende skader på 
bygninger, infrastruktur, landbrugsafgrøder mv. og 
få væsentlige negative følger for menneskers sund-
hed, miljøet, kulturarv og økonomi. 
  
Endvidere medfører klimaændringerne et større 
pesticid- og næringsstofforbrug i planteproduktio-
nen.  
 
Med den øgede nedbør sker der en større udvask-
ning af stofferne til grundvandet. 
 
På kortere sigt forventes hårdere vintre på grund af 
en dominerende østenvind. Det kræver øget energi-
forbrug til opvarmning og udgifter til et øget vin-
terberedskab. 
 
Kilde: DMI, oktober 2013 

 

”Klima” er defineret som gennemsnittet 
af vejrmålingerne over en periode på 
mindst 30 år.  

Heraf følger, at enkelte særligt kolde, 
varme eller våde år ikke umiddelbart kan 
tages som udtryk for, at klimaet har æn-
dret sig. 

Kilde: DMI, oktober 2013. 
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...for planlægning  

De planlægningsmæssige udfordringer, som klima-
ændringerne indebærer, gør det nødvendigt at finde 
løsninger, der kan afhjælpe eller minimere skader. 
Der skal samtidig planlægges, så byerne og det åbne 
land indrettes til at kunne klare det ændrede klima. 
  
I forhold til byudviklingen kan det blive nødvendigt 
ikke at byudvikle i områder, hvor der er stor sand-
synlighed for oversvømmelse. Alternativt skal der 
bygges efter risikoen for oversvømmelse.  
 
Der bør planlægges, så eventuelle fremtidige bygnin-
ger og anlæg placeres under hensyntagen til sand-
synligheden for oversvømmelse, dvs. placeres på hø-
jere beliggende arealer, på forhøjninger, med høje 
sokler eller med andre tiltag mod oversvømmelse. 
 
...på landet 
Mængden af regn vil også påvirke forholdene i det 
åbne land. Der ventes flere oversvømmelser af lavt-
liggende arealer.  
 
En havspejlsstigning kan betyde, at vandløb med ud-
løb i havet vil få mindre afløbskapacitet. Denne ef-
fekt vil give risiko for oversvømmelse på arealer ved 
den nederste del af vandløbet. Ved tilbagevendende 
hændelser kan det umuliggøre brugen af disse area-
ler, hvilket medfører tab. 
 
Løsningen på den manglende afløbskapacitet er ikke 
en ændret vandløbsvedligeholdelse, da vandløbene 
forsat skal opfylde miljøkravene i Vandplanen, som 
dog endnu kun foreligger i udkast. 
 
Det forventede fald i sommernedbør vil sandsynlig-
vis øge behovet for markvanding på lette 
jorde og således fald af grundvandsstanden i områ-
det.  
 
Mere nedbør om vinteren og mere intense nedbørs-
episoder vil potentielt øge udvaskningen af kvælstof, 
fosfor og pesticider til vandmiljøet. 
 

 

 

Konsekvenser af klimaændringer 

...for byen 

Den største udfordring for byen bliver i fremtiden 
øget nedbør. Især i form af kraftige regnskyl og sky-
brud. 
 
Den øgede hyppighed af skybrud kommer samtidig 
med, at vores byer har fået flere befæstede arealer. 

Det er vigtigt, at der   
i planlægningen tænkes        
     bæredygtigt, så problemer 
         med regnvand kan vendes 
            til positive og  
           rekreative elementer 
       

Klimatilpasning  
kan give gode effek-
ter og høj værdi 
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Vandet vil derfor hurtigere blive afledt til kloakker-
ne og medføre kapacitetsproblemer, med over-
svømmelser til følge.  

 
 
 

 
 
Det betyder, at både sandsynligheden for over-
svømmelser og omfanget af de værdier, der kan gå 
tabt, vokser. Da der er store værdier på spil, er be-
hovet for at sikre samfundet mod oversvømmelser 
stort.  
 
Den øgede vandpåvirkning af byerne kan f.eks. be-
tyde oversvømmede kældre på grund af indtræn-
gende regnvand eller opstigende kloakvand. Også 
lavtliggende bygninger med indgang i terrænniveau 
kan blive ramt.  
 
Veje og jernbaner forventes hyppigere at blive sat 
under vand, hvilket kan reducere deres bæreevne 
og levetid.  
 
 

Byerne er blevet  
 tættere med flere  
        vandfølsomme 
  installationer og 
 infrastrukturer 

  Som gevinst af  

  øget nedbør kan  

  byen blive grønnere  

  og skønnere med 

  elementer af vand og    

   liv.  

        

       Udfordringen er at  

          håndtere vandet  

   bedst muligt. 
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...for havet og kysterne 

I fremtiden vil middelvandstanden langs de danske 
kyster øges på grund af klimabetingede havspejls-
stigninger. Hertil kan komme en forhøjet risiko for 
opstuvning af havvand i fjorde og åer som følge af 
øget vindpåvirkning.  
 
Det stigende havspejl kan betyde permanente over-
svømmelser af lavtliggende kystområder. Hyppigere 
stormflodssituationer kan skabe midlertidige over-
svømmelser af lavtliggende byområder ved kyster-
ne. Især i kombination med kraftig nedbør. Disse 
områder vil skulle beskyttes af f.eks. veldimensio-
nerede diger.  
 
Byer der er anlagt ved vandløbsudløb eller i bunden 
af fjorde, kan opleve en kombineret effekt af både 
stigende vandstand fra havet samt forøget vand-
stand i vandløbet som følge af mere nedbør i af-
strømningsoplandet.  

 
Stigende vandstand i havet, samt ændrede og mere 
ekstreme vindforhold, kan føre til en forøget erosi-
on, hvilket medfører, at kysternes forløb ændres.  
 
Kystdirektoratet har beregnet, at der vil forekomme 
stormflod oftere. Hermed forringes den beskyttende 
virkning af eksisterende diger, med mindre de for-
stærkes eller gøres højere. 

Vidste du, at 
skybrud i dag faktisk  
er et større problem  
end for 50 år siden?  
 
Dette skyldes især, at  
der i de seneste 40 år  
er blevet bygget flere  
boliger i lavtliggende  
områder, som tidligere  
lå hen som eng og mose.  

 
 

Havne og deres  
  værdifulde infrastruk- 
    tur har øget sandsynlighed 
            for oversvømmelser,  
               med deraf følgende 
                store skadesomkost 
                  ninger 
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...for grundvandet  
Den forventede stigning i antallet og styrken af 
voldsomme nedbørshændelser kan få lokal betyd-
ning for grundvandsforholdene. Specielt i områder 
med grove, sandede aflejringer kan der under me-
get intense regnskyl forekomme en hurtig stigning 
i grundvandsstanden med potentiel fare for indsiv-
ning til kloakker, kældre og andre dybtliggende 
konstruktioner.  
 
Nogle modeller forudsiger dette, mens andre indi-
kerer, at den øgede fordampning som følge af var-
mere og længere somre vil resultere i mindre ned-
sivning til grundvandet og dermed også et faldende 
grundvandspotentiale. De tørrere somre kan med-
føre et øget behov for markvanding. 

Det terrænnære grundvand, som vi allerede ser i 
dag flere steder i kommunen, og som i stigende 
grad resulterer i fugtige eller våde kældre, kan også 
tilskrives et mindre vandforbrug, flytning af vand-
indvinding ud af byen, nykloakering eller renove-
ring af gamle kloakker, så disse ikke længere fun-
gerer som drænrør. 
 
Den forventede havspejlsstigning vil i kystnære 

områder kunne give anledning til stigende grund-

vand, hvorved også dræning af kystnære arealer 

kan blive vanskeligere.  

Risikoen for indtrængning af saltvand til kystnære 

grundvandsindvindinger vil kunne øges, afhængig 

af hvordan grundvandsspejlet ændrer sig. Eventu-

elle ændringer vil dog foregå meget langsomt.  

Grundvandet er den vigtigste 
kilde til drikkevand i Dan-
mark. Det kan tage mere end 
50 år for en dråbe regnvand 
at nå ned til grundvandet. 

 
  Hvorvidt den  
    observerede stigning  
    i årsnedbøren på langt 
 sigt vil resultere i          
             en stigning af grund- 
               vandsspejlet er  
        meget usikkert.  

Grundvandskortlægning 
Projekt  3D - Bykortlægning  
 
Håndtering af byens vandmiljø kræ-
ver viden om vandets bevægelse ned 
gennem jordlagene (hydrologi), af-
løbssystemer, viden om jordlagenes 
struktur (geologi) og grundvandsfor-
hold.  
 
Forudsætningen herfor er opbygning 
af en detaljeret overfladenær 3D-by-
geologisk model med systematisk an-
vendelse af nye og eksisterende data.  
 
Projektet vil blive et stærkt værktøj i 
forhold til kommende års udfordrin-
ger for at mindske risikoen for over-
svømmelser og for at forvalte vand-
ressourcerne i byområderne bedst 
muligt. 

ODENSE KOMMUNES 

KLIMATILPASNINGSPLAN 
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En forudsætning for klimatilpasning er viden om frem-

tidens klima. Flere parametre har indflydelse på vores 

klima, eksempelvis koncentrationen af drivhusgasserne 

i atmosfæren.  

 

Den nuværende koncentration betyder, at de klimafor-

andringer vi har registreret indtil nu, må forventes at 

fortsætte. 

 

Oversvømmelseskortlægningen af Odense Kommune er 

baseret på en fremskrivning af den 4. hovedrapport fra 

2007 fra FN’s klimapanel, IPCC (Intergovernmental 

Panel on Climate Change).  

 

Den 4. hovedrapport indeholder beregninger og model-

leringer af den forventelige fremtidige udledning af 

drivhusgasser. Modellerne bruges til at vurdere påvirk-

ningen af klimaet globalt såvel som lokalt.    

 

 

Klimascenarier  

 

IPCC har opstillet 4 scenarier: 

A1, A2, B1 og B2 
 

B1-scenariet har den mest optimistiske forventning og 

A1 den mest pessimistiske i forhold til udledningen af 

drivhusgasser. 

 

DMIs Klimacenter har opstillet klimascenarium A1B, 

som repræsenterer en gennemsnitlig værdi for de tre 

scenarier A2, B2 og EU2C. Sidstnævnte svarer til EU´s 

målsætning om, at temperaturen ikke må stige med 

mere end 2 °C i indeværende århundrede. 

 

Planlægningen i Odense Kommune sker med udgangs-

punkt i de modeller, som er opstillet fra statslig side. 

Disse sammenholdes med erfaringerne fra lokale for-

hold. Derudover tages der udgangspunkt i A1B-

scenariet, som suppleres med A2-scenariet. Det bety-

der, at vi i vores egen oversvømmelseskortlægning ta-

ger højde for det værst tænkelige scenarie. 

 
A1B-scenariet forudsiger en stigning i havspejlet om-

kring Danmark på 0,3 m (± 0,2 m) i 2050 i forhold til i 

dag, eksklusiv landhævninger.  

 

Klimascenariet A2 opererer med en maksimal estime-

ret havspejlsstigning på 1,4 m i 2100 i forhold til i dag.  

 

 

IPCC mener, at indholdet af drivhusgas-

ser vil stige under nærmere bestemte for-

udsætninger, og at der vil være bestemte 

konsekvenser for klimaet, økosystemer, 

fødevareproduktionen m.m. 

 

IPCC’s scenarier er ikke udtryk for be-

stemte forventninger om klimaudviklin-

gen.  

 
IPCC har offentliggjort nye scenearier i 
oktober 2013. Det meste af den nye vi-
den i IPCC-rapport er allerede kendt af 
DMI. Det er således opdateret informa-
tion som Odense Kommune har baseret 
oversvømmelsesmodelleringen på.  
 
 
 

 



17 

ODENSE KOMMUNES 

KLIMATILPASNINGSPLAN 

Fremtidig planlægning 

Der kommer løbende ny viden om klimaændringerne. 

Det er derfor vigtigt at lave en planlægning, som er 

robust over for usikkerheder, og inkluderer robuste og 

fleksible løsninger. 

 

Fremadrettet holdes der øje med de løbende forbed-

ringer af klimamodeller og scenarier, så den nyeste og 

bedste viden lægges til grund for fremtidige klimatil-

pasningsplaner.    

 

Næste gang planen skal ændres, er i forbindelse med 

planstrategi 2015, hvor der skal tages stilling til beho-

vet for at revidere af klimatilpasningstemaet i kommu-

neplanen i 2017.  

 A1B forventer, at 

 årsnedbøren stiger 10 % frem til år 

2050 

 

 årsmiddelnedbøren i 2100 er vokset 

med ca. 20 % 

 

 Antallet af døgn med mere end 10 mm 

regn og stærk intensitet stiger med 7 

døgn frem mod år 2050 

 

 årsmiddeltemperaturen frem mod år 

2050 i gennemsnit vil stige med 1,2 °C 

 

 temperaturen frem mod år 2100 stiger 

med op til 3,2 °C  

 

 A1B forudsætter, at 

 de menneskelige udledninger af driv-

husgasser topper omkring 2050 

 

 det globale befolkningstal kulminerer 

midt i indeværende århundrede 

 

 nye og mere effektive teknologier in-

troduceres hurtigt  

 

 energiforsyningen er en blanding af 

fossile og ikke-fossile energikilder 
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Metodebeskrivelse og kortlægning 

De følgende afsnit omhandler resultaterne af kort-
lægningen, og beskriver processen med udarbejdel-
se af sandsynlighedskort for oversvømmelse, værdi-
tabskort og risikokort.  
 
Oversvømmelser forårsaget af henholdsvis nedbør 
og stormflod kan ikke sammenlignes, og er  derfor 
blevet behandlet hver for sig. 
 

Nedbørskortlægning 
Metode i kloakerede områder 
VandCenter Syd har udført detaljerede nedbørs-
afstrømningsberegninger, der dækker det meste af 
Odense by samt enkelte mindre byer.  
 
Beregningerne omfatter kloaksystemet samt vand 
på terræn, der hvor kloaksystemet viser sig at være 
utilstrækkeligt.  
 
Der er foretaget dynamiske modelberegninger med 
nedbørshændelser svarende til 5-, 10-, 20-, 50- og 
100-års-regn i år 2050.   
 
Resultatet af kortlægningen er mere nøjagtig i de 
kloakerede områder, hvilket skyldes adgang til bed-
re datamateriale.  
 
Metode i ikke-kloakerede områder 
I områder hvor VandCenter Syd ikke har udført de-
taljerede beregninger, har Odense Kommune benyt-
tet lavningskort leveret af NIRAS A/S.  
 
Da datamaterialet for det ”åbne land” ikke er detal-
jeret, viser disse kort udelukkende lavninger i ter-
rænet uden vurdering af kloakforhold, nedsivning 
eller hyppighed af hændelsen.  
 
En 100-årshændelse 
Der er i kortlægningen kalkuleret med en 100-
årshændelse.  
 
Teoretisk set er en 100-årshændelse en nedbørsepi-
sode, som man kan forvente forekommer én gang 
hvert 100. år. 

Klimatilpasning opererer med 
begreberne 5-, 10-, 20-, 50- og 
100-årsregn.  
 
Hvert begreb udtrykker, hvor 
lang tid der i gennemsnit går mel-
lem regn med samme styrke og 
varighed optræder. 

ODENSE KOMMUNES 

KLIMATILPASNINGSPLAN 
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Værdikortlægning 
Kortet illustrerer det 
potentielle værditab 
for Odense Kommune.  
 
Alle kort findes i  
bedre opløsning på 
www.klimaklar.nu 

Stormflodskortlægning.  
Metode til kortlægning af ekstremt højvande 
Kystdirektoratet har udarbejdet højvandsstatistik 
for Odense Fjord år 2050 og for vandstandsniveau-
er, der forekommer henholdsvis én gang hvert 20. 
år (1,86 m over normal vandstand) og én hvert 100. 
år (2,09 m over normal vandstand).  
 
Statistikken omfatter havvandsstigning grundet 
klimaændringer samt landhævning.   
 
 

Andre kilder til kortlægning 
Kortmaterialet er blevet kvalificeret yderligere ved 
at sammenkoble tidligere oversvømmelsesobserva-
tioner fra forskellige kilder.  
 
Der er indsamlet data via samarbejde med Forsik-
ring & Pension, som har udarbejdet en liste over 
anmeldte skader i forbindelse med skybrud.  
 
VandCenter Syd har endvidere indsamlet en række 
observationer om oversvømmelser hos borgere. Der 
er også lavet registrering af de oversvømmelser, 
som har været omtalt i medierne.  
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Nedbørskortlægning 
Kortet ovenfor viser, i hvilken grad Odense Kommune vil blive ramt ved forskellige nedbørshæn-
delser. Bemærk den røde streg, der indikerer afgrænsningen af de kloakerede områder.  
Alle kort findes i højere opløsning på  www.klimaklar.nu 
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Stormflodskortlægning 
Kortet ovenfor viser, hvordan Odense påvirkes af ekstremt højvande. Kortet viser udbredelsen af 
oversvømmelser, der statistisk set vil forekomme én gang hvert 20. år (lyseblå) og én gang hvert 
100. år (mørkeblå) i år 2050.  
Alle kort findes i højere opløsning på  www.klimaklar.nu 
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Værditabskort 
Værditabskortet er udarbejdet ud fra en vurdering 
af materielle og immaterielle værditab forårsaget af 
oversvømmelse.  
 
De materielle tab defineres som direkte oversvøm-
melsesødelæggelser af infrastruktur, bebyggede 
områder, landbrugsarealer, naturarealer og kultur-
værdier. Værditabene er opgjort som tab i kr. pr. 
m2.  
 
Der er beregnet et tab ved forskellige niveauer af 
oversvømmelse, så huse med kældre får et ekstra 
tab i forhold til huse uden kældre. Desuden er over-
svømmelsesvanddybden afgørende for, om der fo-
rekommer et værditab. Arealanvendelsen er også 
afgørende for værditabets størrelse.  
 
I tabellen på side 24 er vist vægtningen af materiel-
le værdier i kommunen. Vægtningen er sket med 
udgangspunkt i  prioriteringsretninger til højre.  

 

 

Tabellen på næste side viser poten-
tielt værditab i kr. pr. m2.  
 
Tabene for dyrkede arealer er base-
ret på en aftale mellem Landbrug og 
Fødevarer, Danva og FVD fra 2013.  
 
Tabene bygger endvidere på erfa-
ringstal fra Alectia fra 2013.  
 
I praksis er tabene meget styrede 
af, hvornår på året oversvømmel-
sen sker og hvor længe den varer. 

Værditabsprioritering 
Værditabsprioriteringen tager afsæt i nedenstående 
5 beskrivelser, hvor 1 er det højest prioriterede og 5 
det laveste. Hver beskrivelse medfører en vægtning 
af et givent område: 
 
 

1:  
Områder hvor oversvømmelse vil være til fare for 
mennesker, forårsage omfattende forurening og/
eller have betydelige direkte som indirekte konse-
kvenser for samfundsøkonomien. Vægter 10 og 9.  

 
 

2:  
Områder hvor oversvømmelse vil forårsage forure-
ning og/eller have betydelige direkte og indirekte 
konsekvenser for samfundsøkonomien. Vægter 8 
og 7. 
 
 

3:  
Områder hvor oversvømmelse er forbundet med 
mindre risiko for forurening og/eller nogen, men 
kortvarig betydning for samfundsøkonomien eller 
skade på lokal kulturarv. Vægter 6 og 5.  
 
 

4:  
Områder hvor oversvømmelse er forbundet med 
lokale gener og eventuelt påvirkning af beskyttede 
naturområder samt har økonomiske konsekvenser, 
der udelukkende påvirker grundejerne lokalt. Væg-
ter 4 og 3. 
 
 

5:  
Områder hvor en oversvøm-
melse kan være forbundet 
med lokale gener, men vil 
have ingen eller begrænsede 
økonomiske konsekvenser. 
Vægter 2 og 1. 
 

 

ODENSE KOMMUNES 
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Oversvømmet område Værditab 
[kr. Pr. m2] 

Vanddybde 
[cm] 

Landbrugsjorde (omdrift) 1,23 5 

Landbrugsjorde (permanent græs) 1,27 5 

Skov 0,7 5 

Natur 0,1 5 

§3-beskyttet natur 0,1 5 

Bykerne 5000 20 

Motorvej 2500 5 

Vej 3 meter samt rekreative områder 100 5 

Vej 3-6 meter og større 500 5 

Jernbane 2500 5 

Stuehus til landbrugsejendom, fritliggende enfamiliehus, sommerhus  1500 20 

Etageboligbebyggelse, døgninstitution, helårsbeboelse 1500 100 

Kollegium 1400 100 

Kælder 500 5 

Bygning til erhvervsmæssig produktion indenfor landbrug, gartneri, 
råstofudvinding o.l. 

1500 100 

Bygning til erhvervsmæssig produktion indenfor industri, håndværk 
mv. (fabrik, værksted o.l.) 

5000 20 

El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt mv. 
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration  

2500 20 

Anden bygning til landbrug, industri o.l. (f.eks. kolonihavehuse)  1000 20 

Transport- og garageanlæg (f.eks. banegårdsbygning, parkeringshus)  2000 20 

Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør o.a. servicevirksomhed  1500 20 

Anden bygning til transport, handel o.l. (f.eks. biograf, teater, bibliotek)  2500 20 

Bygning til undervisning og forskning (skole, gymnasium, o.l.)  1500 20 

Bygning til hospital, sygehjem, fødeklinik o.l. 2500 20 

Bygning til daginstitution, kasserner, fængsler, o.l.  1500 20 

Garage med plads til et eller to køretøjer 250 100 

Tabellen nedenfor 
viser potentielt  
vurderet  
værditab i kr./m2 
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Vægtning af værditab 
De immateriale tab defineres som afledte tab ved 
oversvømmede områder f.eks. ventetid i forbindelse 
med omkørsel ved lukket motorvej, driftstab og om-
kostninger til oprydning mv.  
 
De potentielle immaterielle tab knyttes til en celle i 
værdikortet, og tabene er givet en score fra 1 til 10, 
så de største samfundsmæssige tab/omkostninger 
ved oversvømmelse vægter med 10. Scoren er efter-
følgende tilknyttet en værdi fra 10 kr. til 40 mio. kr.  
 

Tabellen nedenfor  
viser vægtning af  
     immaterielle værdier  
        fra 1-10, med 10 
        værende højeste  
        prioritet. 

Område Vægtning Område Vægtning 

Transformerstationer 10 Lægehuse 6 

Risikovirksomheder 10 Motor– og hovedveje 6 

Hospitaler og Hospicer 10 Bevaringsværdige 5 

Beredskab og politi 10 Broer over motor– og hovedveje 5 

Kemikalietanke 10 Husdyrhold 5 

Naturgasstationer 9 Jernbanespor 5 

Telemaster 9 Uddannelsesinstitutioner 5 

Vandværker 9 Børneinstitutioner 5 

Varmeforsyning 9 Kommunale            5 

Kirker 8 Vandboringer 4 

Renseanlæg 8 Idrætsfaciliteter 3 

Museer 8 Fortidsminder 2 

Benzinstationer 8 Kirkegårde 2 

Fredede bygninger 8 Campingpladser            2 

Handicapinstitutioner            7 Skulpturer 2 

Pleje og ældre            7 Habitatsområder 1 

ODENSE KOMMUNES 
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Risikokortlægning 
På baggrund af de to sandsynlighedskort for over-
svømmelse samt værditabskort er der udarbejdet to 
risikokort: et risikokort for ekstremt højvande og et 
risikokort for skybrud.  
 
Metode for fremstilling af risikokort 
Risikokort viser, hvor de største økonomiske kon-
sekvenser af oversvømmelser er.  
 
Kortene er fremstillet ved at kombinere områder, 
hvor der med en vis sandsynlighed kan forekomme 
oversvømmelse, og hvor der er placeret værdier af 
en vis størrelse, som kan tage skade ved oversvøm-
melse.  
 
Risiko er således sandsynlighed gange værditab, 
udtrykt i kroner: 
 

Sandsynlighed for oversvømmelse   
x  værditab  
= Risiko 

 
Det betyder, at områder med samme sandsynlighed 
for oversvømmelse kan blive tildelt forskellig risi-
ko.  
 
Risikokortene skal bruges til at vurdere, hvor det 
giver mest mening at beskytte mod oversvømmel-
ser og til at vurdere kommunens serviceniveau.  
 
 
 

Usikkerhed i kortlægningen 
Der er i datamaterialet markant forskel på analyse-
niveauet inden for de kloakererede områder af 
Odense og i det åbne land.  
 
Indenfor VandCenter Syds kloakeringsområder er 
der lavet detaljerede modeller, som giver et godt 
fagligt grundlag for udpegningen, ud fra de valgte 
forudsætninger.  
 
Når det er muligt vil nuværende kortmateriale i det 
åbne land blive erstattet med mere detaljerede kort, 
hvori der indgår nedbørsscenarier og nedsivning.  
 
I den nuværende udpegning har det ikke været mu-
ligt at indarbejde grundvandsoplysninger.  
 
Grundvandstanden og den forventede udvikling af 
grundvandet er vigtig når der skal arbejdes med de 
konkrete klimatilpasningsprojekter.  
 
Der arbejdes i øjeblikket på at belyse grundvands-
forholdene i Odense.  
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Risikokortlægning: ekstremregn 
Ovenfor ses risikokort ved ekstremregn. Jo rødere område, desto større risiko.  
Alle kort findes i højere opløsning på www.klimklar.nu. 
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Risikokortlægning: oversvømmelse 
Herover ses risikokort ved oversvømmelser som følge af ekstremt højvande og stormflod 
Jo rødere område, desto større risiko. Alle kort findes i højere opløsning på www.klimklar.nu.  
 



28 

ODENSE KOMMUNES 

KLIMATILPASNINGSPLAN 

Planens fokusområder 
I første omgang er der behov for en beslutning om, 
hvilke geografiske områder der skal klimatilpasses 
først. Denne klimatilpasningsplan viser, hvilke om-
råder der er prioriteret i den kommende klimatilpas-
ningsindsats.  
 
Som grundlag for klimatilpasningsplanen har Odense 
Kommune gennemført det indledende screeningsarbej-
de med risikokortlægning. 
 
Screeningen gør, at indsatsen - både politisk og teknisk 
- kan fokuseres på de væsentligste geografiske risiko-
områder i Odense Kommune. 

 
Områderne kaldes fokusområder . Der er udpe-
get tre fokusområder for klimatilpasning i 
Odense Kommune.  
 
Der er tale om større områder, hvori der ligger flere 
små prioritetsområder samt områder, der tidligere 
har været udsat for ekstreme oversvømmelser af hav-
vand. Se kort på de næste sider. 

 
De tre geografiske fokusområder: 
 

 Bymidten udpeges som fokusområde ved eks-

tremregn, fordi der ligger fem prioritetsområ-

derne her 

 

 Havnen udpeges som fokusområde ved eks-

tremt højvande, fordi fire af prioritetsområ-

derne ligger her 

 

 Områderne omkring fjordens indløb 
(Stige, Seden Strandby og dele af Skibhusene) 
udpeges, fordi de i 2006 blev oversvømmet af 
en stormflod 

 
 

Udpegning af fokusområder 

Næste side: 
Oversigtskort  
  med alle tre  
    udpegede fokus- 
       områder  
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Ved ekstremregn  
er der i alt 7 prioritetsområder 
i kommunen 
 
Ved ekstremt højvande og stormflod 
er der i alt 8 prioritetsområder  
i kommunen 

De vigtige prioritetsområder 
Ud fra de to risikokort kan vi konstatere, at der er 
meget store variationer på størrelsen af et muligt 
værditab i de forskellige områder af Odense.  
  
Der er områder, hvor der på et forholdsvist begræn-
set areal (1 ha.) kan forventes store værditab ved 
oversvømmelse – hvad enten oversvømmelsen skyl-
des regn eller havvand på land.  
 
Hvert fokusområde danner rammen om 4-5 mindre 
geografiske områder på hver max. 10 ha.  og de er ud 
fra screeningen anset som værende i størst risiko for 
store værditab. 
 
 
Disse små områder i hvert fokusområde kaldes 
prioritetsområder 

 

 
Prioritetsområder udenfor fokusområderne  
Ud over de fem prioritetsområder i fokusområdet 
bymidten er der også to andre prioritetsområder i 
kommunen, som er truet ved ekstremregn.  
 
Det ene er geografisk placeret i Lindved, det andet 
ved Odense Havn. 
 
Disse to ekstra områder plus de fem i fokusområdet 
bymidten udgør tilsammen de syv prioritetsområ-
der ved ekstremregn i kommunen. 
 

      Odense har tre  
      geografiske fokus-  
      områder.  
 
     Hvert fokusområde  
      består af 4-5 prioritets-    
          områder. 
 
    Et prioritetsområde  
                er et delområde  
                 med et areal på  
                  ca. 1 ha. som  
                   har en vis  
                     værdi. 
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Øvrige områder i kommunen 
De øvrige områder af kommunen som har mindre risi-
ko for store værditab end prioritetsområderne, er ikke 
taget med i denne klimatilpasningsplan. 
 
Disse områder er ikke glemt.  
 
Odense Kommune har I Spildevandsplanen fastlagt 
mål for, hvordan udfordringerne på spildevandsområ-
det generelt skal håndteres. Det beskrives, hvilke initi-
ativer og aktiviteter der sættes i værk inden for plan-
perioden, for at opfylde målsætningerne i Spilde-
vandsplanen. 
 

 Spildevand og regnvand i kommunen 
skal håndteres og behandles på en ef-
fektiv og miljømæssig forsvarlig måde  

 Udledningen af forurenende stoffer til 
vandløb og søer skal reduceres 

 Grundvandet skal beskyttes mod at bli-
ve forurenet med spildevand  

 

Spildevandsplanen er således med til at dække de risi-
koområder, som ikke behandles i klimatilpasningspla-
ne.  
 
Som supplement hertil forventer Odense Kommune at 
lave en formidlingskampagne, som er målrettet alle 
risikoområderne på risikokortet, prioriterede såvel 
som ikke prioriterede.  
 
Kampagnen har til hensigt at oplyse boligforeninger, 
borgere og virksomheder om deres situation og mulig-
heder for at klimatilpasse. 

Områder med mindre oversvømmelser 
Der er gennem de seneste år modtaget indberetnin-
ger om oversvømmelser ved ekstremregn i mange 
forskellige områder i kommunen.  
 
Indberetningerne er sket til forsikringsselskaberne, 
VandCenter Syd og Odense Kommune.  
 
Konsekvenserne ved oversvømmelse i disse områ-
der kan ikke sammenlignes med konsekvenserne i 
prioritetsområderne, men det er udfordringer, som 
på sigt skal håndteres.  
 
Områder med vigtig infrastruktur 
Udover de tre udpegede fokusområder og øvrige 
registrerede oversvømmelser er det værd at bemær-
ke, at renseanlægget Ejby Mølle kan risikere at lide 
stort værditab ved ekstremregn.  
 
Fynsværket er også i særlig risiko for at lide stort 
værditab ved oversvømmelse fra havet, og tilsvaren-
de er der i kommunen transformerstationer, vand-
værker og større veje, som vil kunne lide værditab. 
 
 

ODENSE KOMMUNES 
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Fokusområde 
BYMIDTEN 

Prioritetsområder  
med stort værditab ved 
     en ekstrem regn-     
         hændelse 
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Fokusområde 
HAVNEN 

Prioritetsområder med 
  stort værditab ved 
   ekstremt højvande 
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Fokusområde 
KANAL / FJORD 

    Prioritetsområder,     
     oversvømmet ved    
      stormfloden i 2006 
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Kommunale virkemidler  

ODENSE KOMMUNES 
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Fleksible og optimerede løsninger 

I udarbejdelse at handlingsplanen for klimatilpas-

ning er det en balancegang at finde det rigtige inve-

steringsniveau. Det kræver et passende antal hand-

linger, som rummer den fleksibilitet, der er nød-

vendig for at kunne planlægge under usikkerhed.  

 

Det er derfor et krav, at de løsninger vi arbejder 

med på én gang er robuste, men også fleksible. Der-

med kan de udbygges, så usikkerhederne i forhold 

til klimaforandringerne kan håndteres.  

 

Behovet for fleksibilitet kalder på løsninger, som 

kan komplementere og være med til at udvikle nye, 

innovative løsninger.  

 

Odense Kommune ønsker et  bredt samarbejde med 

diverse interessenter samt hjælp til at udvikle og im-

plementere klimatilpasningsprojekter.  

 

 

 

 

 

 
Eksempler på klimatilpasnings-
interessenter i Odense    
 

 nabokommuner 
 grundejere 
 VandCenter Syd 
 virksomheder 
 boligforeninger 
 rådgivere 
 bygherrere 
 beredskabet 
 Interesseorgani-

sationer 

Fra kort til handling 
Med kortene er der mulighed for at komme videre 
til konkrete handlinger.  
 
Først og fremmest ser vi her på hvilke kommunale 
virkemidler, som giver mulighed for at regulere in-
denfor klimatilpasningsområdet.  
 
I det følgende er beskrevet virkemidler indenfor 
fem planområder: 

 
 Lokalplanlægning 

 Spildevandsplanlægning 

 Vandplanlægning 

 Beredskabsplanlægning 

 Kommuneplanlægning 

 
Derefter beskrives Odense Kommunes bæredygtige 
tilgang til klimatilpasning samt nogle eksempler på 
allerede veletablerede projekter. 
 
Til slut beskrives forskellige effekter og værdier ved 
klimatilpasning og en række handlinger udredes for 
henholdsvis indsatsen internt i kommunen, hand-
linger i de tre udpegede fokusområder samt hand-
linger i andre områder af kommunen. 
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De fem planområder 
Lokalplaner og klimalokalplaner 
Lokalplaner kan fastlægge bestemmelser, der er 
bindende for borgerne. Ifølge Planloven skal lokal-
planerne overholdes, medmindre kommunen har 
givet dispensation.  
 
I forbindelse med regnvandshåndtering giver lokal-
planer mulighed for at sikre klimatilpasning med 
henblik på stormflod og øget nedbør.  
Fra den 1. juli 2012 blev det muligt at udarbejde 
lokalplaner med udgangspunkt i klimatilpasning 
eller forebyggelse af forurening.  
 
Sådanne klimalokalplaner skal ikke varetage lands-
politiske eller globale hensyn, men udelukkende 
regulere lokale forhold. Dertil kommer, at der skal 
være en lokal planlægningsmæssig begrundelse for 
den konkrete regulering.  
 
Som en forudsætning for klimalokalplanen skal 
formålet med klimatilpasning fremgå af lokalpla-
nens formålsparagraf. Klimalokalplaner kan bl.a. 
bruges til at  løse problemer i oversvømmede områ-
der, f.eks. ved at opbevare vandet på marker og i 
bassiner, indtil der er blevet plads til det i vandløb 
o.l. 

Lokalplan i forhold til stormflod 
  
Kommunerne kan fastlægge bestem-

melser om eksempelvis bygningspla-

cering på en given grund, herunder 

den kote, hvori en bebyggelse skal op-

føres.  

Dertil kommer friholdelse af områ-

der for ny bebyggelse, når området er 

udsat for oversvømmelse. 

ODENSE KOMMUNES 
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Lokalplan i forhold til øget nedbør 

  

Kommunen kan vedtage lokalplanbe-

stemmelser om eksempelvis: 

 
 vandgennemtrængelige belæg-

ninger  
 arealer uden fast belægning  
 arealer til overløbsbassiner 
 etablering af grønne tage  
 placering og udformning af 

f.eks. regnvandsbassiner o.l. 
 udlæg af areal til rensning af 

f.eks. vejvand 
 faskiner, regnbede, wadier etc. 

Spildevandsplan  
Ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbesty-
relsen udarbejde en spildevandsplan. Spildevands-
planen er altså en lovpligtig plan, der skal give en 
samlet oversigt over den eksisterende og planlagte 
spildevandshåndtering i kommunen. Spildevands-
planen udgør et retsligt grundlag for afledning af 
regnvand og spildevand til kloak.  
 
I spildevandsplanen angives det, hvordan en given 
ejendom er kloakeret eller skal kloakeres. Overord-
net set er der tre former for kloakering, se næste 
side. 
 
Kommunen kan i spildevandsplanen ophæve tilslut-
ningspligten for regnvand i nærmere bestemte om-
råder. Ophævelse af tilslutningspligten kan ske for 
tag- og overfladevand alene eller for spildevandet 
generelt.   
 
Ydermere indeholder spildevandsplanen en tids– og 
investeringsplan, som kan bruges til at vurdere, 
hvor VandCenter Syd skal sætte ind.  
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Samspil - lokal- og spildevandplan 
Det er vigtigt med en koordinering af lokalplaner og 
spildevandsplanen i de tilfælde, hvor løsningen af 
oversvømmelsesproblemer kræver håndtering over 
jorden, kombineret med afledning eller nedsivning. 
Dette kan nemlig indebære, at der udover lokalpla-
nen skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.  
 
Samspil - kommune– og spildevandsplan 
Fremover vil der være et meget tættere sammenspil 
mellem kommuneplanen og spildevandsplanen. 
Dette skyldes, at kommuneplanen nu kommer til at 
indeholde klimatilpasningsbestemmelser ligesom 
spildevandsplanen gør det.  
 
Der, hvor kommuneplanens bestemmelser forud-
sætter spildevandsløsninger, kan det blive nødven-
digt at udarbejde tillæg til spildevandsplanen, der 
kan give den endelige hjemmel til at gennemføre de 
handlinger, der er foreslået i kommuneplanen. 
 
Kommuneplanens bestemmelser for klimatilpas-
ning er ikke så præcise, at det medfører ændringer i 
spildevandsplanen. De efterfølgende kommune-
plantillæg for de udpegede fokusområder vil dog 
sandsynligvis fordre ændringer i spildevandspla-
nen. 

Vandplaner 
Der søges så vidt muligt synergieffekter imellem 
kommunens vandplan og klimatilpasningsplanen. 
 
I relation til fælleskloakerede områder er der i 
vandplanen krav om indsatser i forhold til overløb. 
Det har indirekte betydning for håndtering af over-
fladevand i byen.  
 
Generelt må overfladevand ikke belaste vandløb og 
søer yderligere med næringsstoffer eller forurenen-
de stoffer, og heller ikke bidrage til hydraulisk be-
lastning.  
 
Et eksempel der indirekte kan påvirke håndtering 
af overfaldevand i byer, er etablering af vådområder 
som tilbageholder vand udenfor byen.  
 
Vådområderne medvirker derved til at mindske ri-
sikoen for oversvømmelser fra vandløb i byen ved 
ekstremregn. Der skabes med andre ord mere kapa-
citet til overfladevand fra byen. 
 
Vådområdeprojekter, der fjerner kvælstof for at op-
nå målopfyldelse i vandplanen og samtidig tilbage-
holder vand, kan også være med til at afbøde effek-
ten af større skybrudshændelser.  
 
Beredskabsplaner 
I forbindelse med klimatilpasningen, kan bered-
skabsplaner og den tilknyttede indsatskapacitet, 
sikre en effektiv beredskabsindsats ved oversvøm-
melser og ekstreme regnvejrshændelser. 
 
Indsatsen kan være udvikling af en helhedsoriente-
ret beredskabsplan, hvor indsatskapacitet og fore-
byggende virkemidler er afstemt til det skønnede 
behov.  
 
Udviklingen kan ske trinvist og prioriteret ud fra de 
mest sårbare områder. Der kan suppleres med en 
tværkommunal beredskabsplan på 
området.    

De tre kloakeringsformer 
 
 fælleskloakering, hvor regnvand 

og spildevand føres i sammen 
 
 separatkloakering, hvor spilde-

vand og regnvand føres i hvert 
sit rørsystem  

 
 spildevandskloakering, hvor 

spildevandet ledes til rensnings-
anlæg, mens regnvandet håndte-
res lokalt  
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Håndtering af regnvand 
Når vi snakker om konkrete løsninger til regn-
vandshåndtering, så er i særdeleshed Lokal Afled-
ning af Regnvand værd at overveje.  
 
LAR, som det også kaldes, dækker over et princip 
for håndtering af regnvand, hvor de traditionelle 
lukkede rørsystemer suppleres med, eller erstattes 
af, forskellige teknikker, såkaldte LAR-elementer. 

 
 LAR er primært baseret på forsinkelse og 
nedsivning.  
 
Fordampning foregår for langsomt til at spille no-
gen rolle for håndtering af ekstremregn. Fordamp-
ning fra f.eks. infiltrationsplæner og grønne tage 
kan dog spille en vigtig rolle for et områdes samle-
de vandbalance, herunder grundvandsstand.  

1 Drosling af afløb 
Princippet er at indbygge en bremse for vandet, så 
vandføringen mindskes, og der kun løber en be-
grænset vandmængde videre.  
 
Systemet nedstrøms, som skal modtage vandet, be-
lastes således  mindre.  
 
2 Opstuvning på terræn 
Ved opstuvning på terræn indrettes områder, så 
regnvand kan stuves midlertidigt op på befæstede 
arealer under nedbør.  
 
Hermed forsinkes vandet, inden det ledes til andre 
LAR-anlæg eller til kloakken. 
 
3 Regnvandsbassiner 
Overfladevand fra tage, veje og pladser forsinkes og 
kan eventuelt nedsives i et åbent delvis vandfyldt 
bassin, dam eller sø.  
 
Fra det våde bassin er der et droslet udløb, så vand-
mængden fra bassinet begrænses, og der kun ledes 
en fastlagt vandmængde videre til et andet LAR-
anlæg eller et vandløb. 

ODENSE KOMMUNES 
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LAR 

En forkortelse for  
     lokal afledning   
       af regnvand 

Tre eksempler  
på forsinkelse 
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1 Faskiner 
En faskine er et hulrum i jorden, hvor regnvan-
det opsamles. Faskiner kan f.eks. bygges med 
sten, som ikke pakkes for tæt. En nedsivnings-
brønd er en variant af en faskiner. 
 
2 Nedsivning på græsarealer 
Regnvand løber direkte ud over en græsflade. 
Her siver det ned og vander græsset. Ved ned-
sivning af tagvand kan det løbe de første par 
meter via en lille rende af betonsten eller andet 
ud til græsfladen.  
 
Ved kraftigt regnvejr kan vandet fortsætte til et 
regnbed eller et andet LAR-anlæg. 
 
3 Regnbede 
Et regnbed er et beplantet bed med plads til at 
regnvand kortvarigt kan opholde sig og sive ned 
i jorden.  
 
Regnvandet ledes ud i et udgravet område, hvor 
der er en god vækstjord og planter, der kan tåle 
såvel våde som tørre perioder.  
 
Herunder er der sand og grus, der fremmer 
nedsivning samt evt. en faskine til yderligere 
forsinkelse og nedsivning. 

Bæredygtig regnvandshåndtering 
Ved sammentænkning af klimatilpasningsplanen og 
visionen om Odense som bæredygtig dansk storby 
er det naturligt, at tænke i bæredygtige klimatilpas-
ningsløsninger, som f.eks. LAR.  
  
I bæredygtig regnvandshåndtering rettes fokus mod 
regnvandsløsninger, der er lokale og kan indpasses 
i bymiljøer med rekreative formål. 
 
De synlige løsninger vil også kunne bidrage til en 
øget biologisk mangfoldighed i byen.  
 
Samtidig vil mulighederne for at konstruere regn-
vandsløsningerne blive flere, idet de bedre kan 
håndtere den øgede og mere intense nedbør, end 
mulighederne ved valg af traditionelle rørløsninger 
i jorden. 
 
En samlet bæredygtig regnvandshåndtering vil af-
hænge af flere forhold, bl.a. topografi, jordbunds-
forhold, typen af byggeri eller anlæg m.v., og vil 
ofte bestå af flere forskellige tiltag, der kan variere 
fra område til område. 
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Tre eksempler på  
       nedsivning 
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Odense Kommunes klimatilpasningsplan skal udstikke 

retningen for den fremtidige klimatilpasningsindsats i 

Odense, så byen kan blive klimaklar.  

 

Men vi er faktisk allerede i fuld gang – i hvert fald når 

det gælder tilpasningen af byens kloaksystem. 

 

VandCenter Syd har nemlig siden 2007 gennemført en 

række store projekter, som bidrager til klimatilpasnin-

gen af Odense. Projekterne er blevet gennemført i de 

områder hvor kloaksystemet er særligt belastet. 

 

Brogårdsvej 

Når det regner meget kraftigt eller uafbrudt i længere 

perioder, bliver kloakkerne så fyldte, at de løber over.  

Det betyder, at en blanding af regn- og spildevand løber 

fra de fyldte kloakker og direkte ud i Odense Å, uden at 

blive renset på et renseanlæg.  Sådanne "overløb" bela-

ster naturen.  

 

VandCenter Syd har anlagt en ekstra stor underjordisk 

kloakledning under Brogårdsvej mellem Kirkelundsvej 

og Odense Å i Bellinge.  

 

Den store ledning styrker kloaksystemet, så det bedre 

kan håndtere den stigende mængde regnvand, som kli-

maforandringerne medfører i Odense.  

Eksisterende klimaprojekter i Odense 

Ved at forsinke afledningen af regn-
vand f.eks. gennem en åben afled-
ning i render og bassiner, kan der 
opnås en roligere og mere stabil af-
ledning af regnvand.  
 
Dette mindsker risikoen for kælder-
oversvømmelser, og det bidrager 
også til en mere jævn belastning af 
vandområder og/eller kloaksystem. 
 
Lokal afledning af regnvand, f.eks. i 
våde bassiner, damme, regnbede, 
wadier, render, kanaler eller vand-
løb rummer også en lang række re-
kreative muligheder og mulighed 
for en biologisk mangfoldighed, 
som er med til at skabe et levende 
bymiljø. 

Kloakrør ved 

Brogårdsvej 
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Stadionvej 

VandCenter Syd anlægger i 2013 et nyt underjor-
disk bassinanlæg ved Stadionvej mellem Langesø-
stien og Søhusstien.  
 
Det nye bassin forbedrer kloaksystemet, så det bed-
re kan håndtere den stigende mængde regnvand, 
som klimaforandringerne medfører i Odense. 
 
Ifølge Odense Kommunes spildevandsplan skal an-

tallet af overløb reduceres med 50 %.  

Det mål opfylder det nye bassinanlæg så rigeligt, 

fordi anlægget er blevet dimensioneret til at imøde-

gå klimaforandringer og ophobning af regnvand i 

kloaksystemet, som indimellem opleves i området.  

ODENSE KOMMUNES 
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Ejersmindevej 

Udfordrende klimaforhold og en lang række andre for-

hold kræver nytænkning. I 2009 opkøbte VandCenter 

Syd syv parcelhuse på Ejersmindevej i bydelen Sande-

rum, hvor beboerne måtte give op efter flere tilfælde af 

ekstremt nedbør.  

 

Området var i perioden fra 2005 til 2008 hårdt ramt af 

regnskyl tre gange. Hverken kloakker, regnvandsled-

ninger eller bassiner kunne forhindre kælderover-

svømmelser i området. De syv huse blev revet ned, og i 

stedet blev der anlagt et regnvandsbassin.  

 

Det nye regnvandsbassin kan håndtere i alt 10.000 m3 

regnvand. Det svarer til en 50-års regnhændelse dvs. et 

voldsomt regnvejr, der statistisk set kun optræder én 

gang hvert 50. år. 

Regnvandsbassin  

ved Ejersmindevej 
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KLIMATILPASNINGSPLAN 

Odense Kommune har med indarbejdelsen af klima-
tilpasningsplanen i kommuneplanen fået et grundlag 
for administration af klimatilpasningstiltag.  
 
Den viden, vi har fået i forbindelse med planens til-
blivelse, forpligter os naturligvis til at handle. Frem-
adrettet skal klimatilpasningsløsninger i Odense 
Kommune indtænkes alle de steder, det giver me-
ning.  
 
I hvert element af byfornyelse, anlægsarbejde eller 
omstrukturering kan klimatilpasningsprojekter være 
med til at løse udfordringerne. 
 
I Odense Kommune ønsker vi at forholde os strate-
gisk og ressourcemæssigt fornuftigt til klimatilpas-
ning. Det er derfor nødvendigt at igangsætte en ræk-
ke organisatoriske tiltag, som skal sikre, at klimatil-
pasning bliver en væsentlig faktor i planlægningen. 
 

Klimatilpasningsplan for Odense 

Ifølge Kommuneplan 2013  
vil Odense Kommune 

 arbejde for øget nedsivning og til-
bageholdelse af overfladevand, 
hvor det giver god mening 

 forebygge oversvømmelser fra 
ekstremregn, vandløb og havet  

 forebygge oversvømmelse af vig-
tige serviceinstitutioner, såsom 
døgninstitutioner, sygehuse og 
plejecentre inkl. boliger 

 forebygge oversvømmelse af vig-
tige infrastrukturanlæg, såsom 
overordnede veje og jernbaner 
samt store transformerstationer 

Se mere på  
www.odense.dk/kommuneplan 

Klimatilpasning med fokus på effekt 
Når vi arbejder med tiltag og projekter indenfor 
klimatilpasning er det også vigtigt at vi tænker ud 
over klimaudfordringerne og hvordan vi løser dem. 
Med tiltag der minimere klimaforandringernes ge-
ner kan der nemlig også medfølge andre gevinster 
og effekter.  
 
Vi ønsker med andre ord at arbejde med klimapro-
blematikken i et effektperspektiv. Nye såvel som 
igangværende projekter og initiativer skal screenes, 
med udgangspunkt i bæredygtighed. Det kan f.eks. 
være at vi i nogle bestemte områder ønsker at opnå 
en given effekt ud over at tilpasse os efter klimaet. 
Det kan være øget beskæftigelse, fokus på frivillig-
hed, mangfoldighed eller integration.  
 
I ethvert projekt kan indsatsen udvikles ved at se 
den fra nye vinkler, så der opnås størst mulig værdi 
og effekt ved gennemførsel af indsatsen.    

Bæredygtig tilgang 

I Odense Kommune bruger vi et bære-
dygtighedspuslespil. Puslespillet be-
står af 30 brikker fordelt på tre kate-
gorier; sociale-, miljømæssige– og 
økonomiske forhold.  
 
Hver brik repræsentere et bæredyg-
tigt aspekt med tilhørende spørgsmål, 
indenfor f.eks. uddannelse, ligestil-
ling og transport.  
 
Ved at gennemgå brikkernes spørgs-
mål kan effekter m.v. i et givent pro-
jekt anskues og vurderes. Alt sammen 
med henblik på at opnå størst mulig 
værdi med en indsats!  
 
Se mere på www.odense.dk 
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Effekter og gevinster 

Klimatilpasning skal medvirke til, at Odense bliver 
en bæredygtig storby, hvor det er attraktivt at bo.  
Selvom Odense ikke er den by, som bliver hårdest 
ramt af klimaændringerne, så vil de få konsekven-
ser for os.  
 
Konsekvenserne af klimaændringerne kan afhjæl-
pes ved rettidig omhu. Vi skal planlægge handlin-
gerne nu for at bevare og videreudvikle byens vær-
dier, frem for at løbe den risiko, at klimaændrin-
gerne får store menneskelige og økonomiske konse-
kvenser. 
 
Selvom der er store udfordringer og negative kon-
sekvenser forbundet med klimaændringerne, så er 
der også muligheder og gode effekter knyttet dertil.  
I særdeleshed, hvis vi forstår at arbejde proaktivt 
med klimatilpasning. 

Effekterne af klimatilpasning 
Effekt på miljøet 
Det miljømæssige aspekt er et af de tre hovedpunk-
ter i den bæredygtige dagsorden. Og klimatilpas-
ning har mange positive effekter på miljøet.  
 
Regnvand, der nedsives fremfor at løbe i kloakken, 
er f.eks. med til at opretholde vandets naturlige 
kredsløb og også forøge mængden af grundvand.  
 
Nogle steder er dette dog med forbehold, da for høj 
grundvandsstand kan give problemer. 
 
I privat regi er der også miljømæssige fordele ved 
klimatilpasning. Der kan f.eks. spares på vandet 
ved at genbruge regnvand, og dermed skåne miljø-
et.  
 
Opsamling af regnvand går i al sin enkelthed ud på, 
at vandet indsamles fra de flader, som regnen fal-
der på, f.eks. tage, hvor vandet kan ledes via husets 
tagrender og ned i f.eks. en regnvandsbeholder.  
 
Det kan reducere belastningen af kloakken, også 
når det regner voldsomt. 

Der ligger en stor udfordring i, hvor-
dan klimatilpasningstiltag kan blive 
gennemført i eksisterende byområ-
der: 
 
Kun en brøkdel af bygningerne i byen 
er offentligt ejet, og projekterne må 
derfor nødvendigvis indbefatte delta-
gelse af mange forskellige aktører og 
interessenter.  
 
Derudover må det overvejes, hvordan 
omfattende rekreative klimatilpas-
ningsprojekter kan finansieres.  

ODENSE KOMMUNES 

KLIMATILPASNINGSPLAN 

Grønt tag ved  
Ejby Mølle Renseanlæg 
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Erfaringer fra Malmø viser, at re-
kreativ klimatilpasning i højere 
grad medfører glade og tilfredse 
borgere.  
 
Det er i sidste ende med til at hjælpe 
integrationen af nye borgere, idet 
der bliver skabt et mere aktivt liv i 
byen.  
 
Samtidig giver det gode rammer for 
fællesskab og tryghed, som er en væ-
sentlig parameter for menneskers 
sundhed. 

ODENSE KOMMUNES 
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Effekt på bymiljøet 
Vand giver velvære og har attraktionsværdi. Og bæ-
redygtige og rekreative klimatilpasningsprojekter 
kan gøre Odense til en grønnere storby, med vand 
som visuelt element.  
 
Ved at synliggøre vand i byen kan vi opnå øget diver-
sitet i byrummet, og dermed gøre oplevelsen mere 
varieret.  
 
Vand kan bringes i spil ved at etablere grønne tage, 
regnbede, render m.v. Ud fra en betragtning om, at 
klimazonerne rykker gradvis nordpå, forventes det at 
ekstreme hedebølger på længere sigt også vil fore-
komme i Danmark.  
 
Hedebølger mærkes i sær i byerne, hvor der er tæt 
bebyggelse. Her kan det derfor være en kærkommen 
og oplagt mulighed at etablere førnævnte løsninger, 
fordi de, ud over at gøre byen mere modstandsdygtig 
ved skybrud, også bidrager til at holde på fugtighe-
den og virke som kølende element.  
 
Ved at indtænke regnvandshåndteringen så tidligt 
som muligt i planlægningen af byens områder kan 
kommunen sikre en større fleksibilitet i overfladeaf-
strømningen. Det vil bl.a. betyde: 
 

 Bedre natur 

 Beskyttelse af grunde og ejendomme 

 Bedre vandkvalitet pga. mulighed for sedimen-
tation før vandet udledes til søer og lignende 

Effekt på sundhed og trivsel 
En bæredygtig storby forudsætter en sund befolk-
ning, som trives. Klimatilpasning af Odense hand-
ler derfor også om at skabe rum for trivsel og livs-
kvalitet.  
 
Ved at tilpasse udsatte områder kan vi opnå en hø-
jere grad af trivsel, idet angsten for oversvømmel-
ser ved den mindste udsigt til regnvejr minimeres.  
 
For grundejere kan en oversvømmet bolig have sto-
re sundhedsmæssige konsekvenser, da følgerne kan 
være fugt og skimmelsvamp.  
 
Skimmelsvamp er skadeligt for bygninger og for 
mennesker, som kan udvikle allergier på grund af 
skimmelsvamp. Bl.a. derfor handler det om at und-
gå oversvømmelser.  
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Effekt på erhverv og vækst 
For en bæredygtig storby er vækst vigtigt. Det er 
derfor også vigtigt, at byen er i stand til at holde på 
sine borgere og erhvervsdrivende og måske endda 
tiltrække flere.  
 
Ved at Odense Kommune tager klimaforandringer-
nes udfordringer alvorlig sender vi et signal om, at 
vi interesserer os for at alle i byen er tilfredse og 
trygge.  
 
I Odense ønsker vi, at alle kan bo og arbejde i ram-
mer, der ikke er truet af skybrud eller havvand.  
 
Når vi tilstræber at gøre byen klimatilpasset bety-
der det, at vi vil være en by, som tager ansvar og 
hjælper borgerne.  

 
Udarbejdelse af en handlingsplan for klimatilpas-
ning vil medføre, at konkrete tilpasningsprojekter 
skal igangsættes. Det kan give vækst i bygge- og 
anlægsbranchen. 

Effekt på samfundsøkonomien 
For en bæredygtig storby handler det om at tænke 
økonomisk ansvarligt.  
 
Oversvømmelseserfaringer fra f.eks. København 
viser, at det kan koste samfundet rigtig mange pen-
ge, at rette op på skaderne efter en oversvømmelse.  
 
At realisere klimatilpasning af en by som Odense 
kræver også mange penge, men i praksis er investe-
ringen godt givet ud.  
 
Proaktiv investering i klimatilpasningsløsninger 
kan sikre, at skaderne efter et skybrud bliver mini-
male, og efterregningen for genskabelse af det øde-
lagte ligeså.  
 
I de kommende år forventes det ydermere, at for-
sikringspræmierne på bygningsforsikringer stiger. 
Ikke mindst på bygninger, som tidligere har lidt 
skade af oversvømmelser.  
 
Der kan være mange penge at spare ved at klimatil-
passe en bygning, så huset sikres bedst muligt mod 
oversvømmelser. 
 
Odense Kommune har fået udarbejdet et skøn over 
hvad det vil betyde for midtbyen, hvis Odense ufor-
beredt rammes af en 100-årshændelse. Skønnet 
viser at for den analyserede del af byen et samlet 
materielt tab på 286 mio. kr.  

Se tabellen på side 7 for nærmere uddybning. 

Det skal  
være  
attraktivt  
og trygt at  
bo og  
arbejde i  
 Odense, så 
 flere har    
  lyst til at  
   flytte hertil  

ODENSE KOMMUNES 

KLIMATILPASNINGSPLAN 
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Intern udbredelse  
 
Formål 
 I Odense ønsker vi, at klimatilpasning bliver en 
integreret del af den daglige planlægning i kommu-
nen. Udbredelse af kendskab til planen skal sikre, at 
klimatilpasning sættes på dagsordenen og inddra-
ges i store såvel som små projekter. 
 
Hvordan? 
I alle relevante afdelinger af Odense Kommune skal 
klimatilpasningsplanen præsenteres med fokus på 
betydningen for de forskellige fagområder. Der skal 
være fokus på, hvordan der kan bidrages til realise-
ring af bæredygtige og rekreative klimatilpasnings-
løsninger.  
 
Succeskriterier 
Målet er, at alle afdelinger har fået præsenteret kli-
matilpasningsplanen inden juli 2014. 

ODENSE KOMMUNES 
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Interne indsatser i kommunen  

Nøglemedarbejdere 
 
Formål 
Vi ønsker, at klimatilpasning bliver en integreret 
del af den daglige planlægningspraksis.  
 
Udbredelse af kendskab til planen skal sikre, at 
klimatilpasning sættes på dagsordenen og efterle-
ves i store såvel som små projekter. 
 
Hvordan? 
For relevante medarbejdere skal der laves en gen-
nemgang af klimatilpasningskortene med fokus på 
de mulighederne og det ansvar, som den enkelte 
medarbejder har, for at nyttiggøre den opsamlede 
viden om behovet for klimatilpasning.  
 
Ved planlægning af fremtidige infrastrukturanlæg 
skal oversvømmelsesrisikoen indarbejdes, så der i 
områder med stor risiko vælges robuste løsninger, 
som er i stand til at håndtere de forventede klima-
ændringer.  
 
Nye konkrete projekter bør fra starten af planlæg-
ningen inddrage risikokortene, så udsatte værdier 
kan bevares.  
 
Succeskriterier 
Målet er, at relevante nøglepersoner inden marts 
2014 er blevet udvalgt og introduceret for det nye-
ste kortmateriale samt for, hvordan klimatilpas-
ning integreres i den daglige planlægning. 

1. 2. 

Indsats i 
kommunen 

Mål for klimatilpasning af  
kommunens egne bygninger 
 
Klimatilpasning skal indgå, som et led 
i en helhedsorienteret indsats.  
 
Odense Kommune ønsker at klimatil-
pasning skal tænkes sammen med byg-
geri i øvrigt, både nyanlæg og ved re-
noveringsprojekter, så der skabes 
merværdi i form af f.eks. rekreative 
arealer. 

Indsats i 
kommunen 
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Arbejdsprocedurer 
 
Formål 
Formålet med at udarbejde procedurer for klimatil-
pasning er at sikre en optimal integration af klima-
tilpasningsdagsordenen.  
 
Det kræver nemlig, at der arbejdes ensartet og 
struktureret med at indtænke klimatilpasningstil-
tag.  
 
Hvordan? 
For at sikre, at klimatilpasning kommer til at ske i 
praksis, og at arbejdstilgangen bliver ensartet, skal 
der udarbejdes specifikke arbejdsprocedurer.  
 
Disse procedurer skal ligeledes understøtte en tvær-
gående tilgang til klimatilpasning, f.eks. i lokalpla-
ner og byggesager. 
 
Succeskriterier 
Målet er, at der inden august 2014 er analyseret og 
fastlagt behov for arbejdsprocedurer. Der skal også 
være udpeget medarbejdere til at sikre, at procedu-
reindholdet kommer hele vejen omkring klimatil-
pasningsproblematikken.  
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Screening af projekter 
 
Formål 
Formålet med at screene igangværende projekter 
er at sikre, at der alle steder tages hensyn til over-
svømmelsesproblematikken.  
 
Hvordan? 
Samtlige igangværende projekter skal screenes for 
relevansen af klimatilpasningsløsninger. Ved større 
byggerier, planlægning af nye byområder mv. skal 
det overvejes, hvor vandet vil løbe hen under kraf-
tige regnskyl, hvis afløbssystemer og lokale regn-
vandsløsninger ikke længere kan rumme vandet.  
 
Der skal derpå træffes de nødvendige foranstalt-
ninger, for at vandet gør så lidt skade som muligt.  
 
De relevante bygherrer skal være opmærksomme 
på, at det er deres ansvar at håndtere regnvandet 
på egen grund. 
 
Succeskriterier 
Inden udgangen af juni 2014 skal alle igangværen-
de bygge– og anlægsprojekter registreres og der 
skal orienteres om det tilgængelige kortmateriale.   
 
 

3. 4. 

Indsats i 
kommunen 

Indsats i 
kommunen 
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Revidering af sektorplaner 
 
Formål 
Formålet er, at krav om lokal afledning af regnvand 
skal indgå i Odense Kommunes planlægning, bl.a. i 
kommuneplanen, lokalplaner og Odense Kommu-
nes spildevandsplan.  
 
Hvordan? 
Klimatilpasningsplanen har en væsentlig sammen-
hæng med andre planer, hvori vand indgår. Derfor 
skal alle relevante sektorplaner revideres i forhold 
til resultaterne af risikokortlægningen. 
 
Kravene bør også skrives ind i de aftaler, der indgås 
for den fremtidige anvendelse af nye byområder.  
 
Det er vigtigt, at kommende grundejere får infor-
mationer om de gældende krav og ønsker til hånd-
tering af regnvand. 
 
Succeskriterier 
Inden udgangen af 2014 skal alle relevante sektor-
planer være gennemgået med fokus på behovet for 
revidering.  
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Revision af sektorplaner 
Klimatilpasning har en væsentlig sammenhæng 
med andre planer, hvor vand indgår, så alle rele-
vante sektorplaner skal revideres i forhold til resul-
taterne af risikokortlægningen.  
 
Krav om lokal afledning af regnvand skal indgå i 
Odense Kommunes planlægning, blandt andet i 
Kommuneplanen, lokalplaner og i Odense Kommu-
nes spildevandsplan.  
 
Kravene bør også skrives ind i de aftaler, der ind-
gås for den fremtidige anvendelse af nye byområ-
der.  
 
Det er vigtigt, at kommende grundejere får infor-
mationer om de gældende krav og ønsker til hånd-
tering af regnvand. 
 

 

5. 

Indsats i 
kommunen 
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Handlinger i fokusområderne 

På baggrund af kortmaterialer og udpegning af fo-
kusområder er der dannet grundlag for det videre 
arbejde med klimatilpasning.  
 
Indsatsen for klimatilpasning slutter dog ikke her— 
klimatilpasningsplanen er blot et startskud.  
 
Det råmateriale, som vi har nu i form af oversvøm-
melses- og risikokort, er nemlig i sig selv ikke fyl-
destgørende, men skal nærmere betragtes som en 
indledende screening.  
 
På de følgende sider har vi beskrevet nogle konkrete 
handlinger, som Odense Kommune vil sætte  i gang 
for at imødekomme forudsete risici de udpegede 
fokusområder. 
 
Samarbejde med forsyningen 

Odense Kommune er i et godt samarbejde med Vand-

Center Syd i gang med at udbygge og forbedre de eksi-

sterende spildevandsanlæg, for at de bedre kan hånd-

tere de ekstreme situationer. 

 

For de udpegede fokusområder vil Odense Kommune i 

samarbejde med VandCenter Syd afklare behovet og 

mulighederne for at gennemføre en indsats, der kan 

begrænse risikoen for oversvømmelser fra afløbssyste-

met.  

 

Hvilke konkrete tiltag, der vil være nødvendige, kan 

ikke beskrives på nuværende tidspunkt, da det vil af-

hænge af en nærmere analyse indenfor hvert af fokus-

områderne.  

 

En nærmere præcisering af, hvilke tiltag der skal gen-

nemføres med henblik på at klimatilpasse afløbssyste-

met, vil ske i Odense Kommunes spildevandsplan.  

 

I forbindelse med Odense Kommunes godkendelse af 

taksterne for VandCenter Syd vil der blive taget stilling 

til de økonomiske rammer for de kommende projekter, 

herunder klimatilpasningsprojekterne.  

Retningslinier for  
fokusområderne 
 
”Indenfor de udpegede fokusområ-
der skal nye byggerier og anlæg til-
passes til oversvømmelser fra eks-
tremregn og havvand.  
 
Alternativt skal bygherre godtgøre, 
at der ikke vil ske oversvømmelser 
på stedet.  
 
Tilsvarende krav stilles ved udarbej-
delse af lokalplaner indenfor  
fokusområderne.” 
 

Pkt. 7.2.1 i Kommuneplan 2013 



50 

Sammenkoblet viden 
 
Formål 
Formålet er til stadighed at optimere det anvendte 
kortmateriale. 
 
Hvordan? 
Odense Fjord er i EU’s Oversvømmelsesdirektiv 
udpeget som ét af ti risikoområder i Danmark.  
 
Derfor er det mest hensigtsmæssigt at koble de 
kommende kort fra Kystdirektoratet sammen med 
de kort Odense Kommune selv har udarbejdet for 
ekstremt højvande. 
 
I slutningen af 2013 udsender Kystdirektoratet nye 
risikokort for områderne langs Odense Fjord. Når 
kortmaterialet er tilgængeligt, skal det sammenkob-
les med kortene for Odense Kommune.  
 
Succeskriterier 
Målet er at få det mest sandsynlige og realistiske 
billede af risikoen ved ekstreme højvander  og der-
tilhørende oversvømmelser.  
 
Succeskriteriet er, at vi inden udgangen af 2013 har 
fået den ønskede sammenkobling af kortmaterialer-
ne. 

ODENSE KOMMUNES 
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Handling i 
fokusområder 

Analyse af fokusområder 
 
Formål 
Formålet er at afklare, hvor og i hvilket omfang der 
skal igangsættes projekter i de udpegede fokusom-
råder. 
 
Hvordan? 
De udpegede fokusområder skal suppleres med 
analyser af, hvilke typer projekter Odense Kommu-
ne i samarbejde med VandCenter Syd kan igangsæt-
te, og hvordan de skal prioriteres.  
 
Der skal i den forbindelse også ses på f.eks. grund-
vandsstand, for i første omgang at kunne afgøre, 
hvilke indsatser der i praksis er mulige. 
 
Ydermere skal der undersøges, om der i fokusområ-
derne er offentlige arealer, som har høj kapacitet og 
derfor vil kunne anvendes til aflastning af regnvand 
fra kloaksystemet i forbindelse med ekstremregn.  
 
Der skal også generelt ses på områder med høj ka-
pacitet, men der kan i så fald blive tale om privat-
ejede grunde, hvor nedsivning eller andre tiltag kun 
kan gennemføres på frivillig basis.  
 
Succeskriterier 
Der skal udarbejdes en handlingsplan, som peger 
på konkrete, specifikke og realistiske projekter in-
denfor hvert af de tre udpegede fokusområder.  
 
Analyser af områderne skal gøre det muligt at ud-
pege projekterne og prioritere dem.  
 
 
 

2. 1. 

Handling i 
fokusområder 
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Grundejerinddragelse 
 
Formål 
Odense Kommune ønsker at gøre klimatilpasning 
nærværende for borgere og virksomhedsejere, og vi 
vil skabe lokalt ejerskab til kommende lokale klima-
tilpasningsprojekter. 
 
Hvordan? 
De udpegede fokusområder skal lokalt ledsages af 
målrettede informationskampagner over for borge-
re og erhvervslivet.  
 
Det er tanken, at Odense Kommune i samarbejde 
med VandCenter Syd i foråret  2014 vil afholde lo-
kale workshops, som med udgangspunkt i de forud-
gående analyser, skal danne rammen for udvikling 
af borgernære ideer og løsninger.  
 
Succeskriterier 
Succeskriteriet er min. 50 deltagere på hver af de 
afholdte workshops, samt at der udvikles minimum 
et projekt med baggrund af ideer fra engagerede 
borgere.  
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Handlingsplaner  
 
Formål 
Odense Kommune vil skabe en sammenhængende 
indsats med én samlet prioriteret handlingsplan.  
 
Hvordan? 
Der skal, med udgangspunkt i analyser af priori-
tetsområderne, udarbejdes en handlingsplan, som 
peger på konkrete indsatser for tilpasning. Denne 
handlingsplan skal suppleres med risikostyrings-
planer for de kystnære områder, så vi får én samlet 
handlingsplan for både kystnære og bynære priori-
tetsområder. Kystdirektoratet og Naturstyrelsen 
indleder arbejdet med risikostyringsplanerne i star-
ten af 2014.  
 
For at kunne udarbejde en samlet handlingsplan 
med en effektiv prioritering af konkrete klimatil-
pasningshandlinger, er det en forudsætning at be-
redskabets rolle bliver klart defineret i forhold til 
klimatilpasning. Som værktøj hertil findes Bered-
skabsplanen, som skal revideres inden udgangen af 
2015. 
 
Succeskriterier 
Odense Kommunes handlingsplan for klimatilpas-
ning af prioritetsområderne skal udarbejdes og 
vedtages inden udgangen af 2015. 
 
Det skal ydermere indgå som et led i handleplanen, 
hvordan Odense Kommune fremover kan klimatil-
passe egne bygninger på en omkostningseffektiv 
måde, under hensyn til de givne økonomiske ram-
mer. Ved at sammentænke indsatsen kan Odense 
Kommune udnytte synergier og gevinster.  
 

3. 4. 

Handling i 
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Handling i 
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Tværkommunal  
indsats 
 
Formål 
Formålet er at skabe et tværkommunalt samarbejde, 

som kan varetage de områder af Fyn, hvor det er en 

fælles opgave med at forsinke og ”tæmme” vandet.  

 

Vandet kender ikke til kommunegrænser, og  det bety-

der, at ekstremregnshændelser, som sker i f.eks. Faa-

borg Midtfyns Kommune, kan få indflydelse på et stør-

re eller mindre område af Odense Kommune. 

 
Hvordan? 
Et fynsk tværkommunalt samarbejde skal etableres 
for at afhjælpe konsekvenserne af skybrud/
oversvømmelser, og skal samtidig skabe synergi 
mellem de kommunale klimatilpasningstiltag.  
 
Odense Kommune vil arbejde for, at der nedsættes 
to tværkommunale arbejdsgrupper for henholdsvis 
åerne Odense Å, Ryds Å og Stavis Å samt Odense 
Fjord.  

Det skal være grupper bestående af relevante lede-
re, beredskab, miljø- og naturmedarbejder, forsy-
ningsselskaberne og eventuelt en fællesrådgiver. 
Sammensætningen skal give grupperne beslut-
ningskompetencer til at igangsætte konkrete pro-
jekter. 

Succeskriterier 
Odense Kommune ønsker, at alle parter på tværs af 
kommuner og sektorer kan skabe en fælles vision. 
  
Odense Å og Odense Fjord skal være et positivt og 
samlende element, hvor vi ser å og fjord som en 
helhed, og hvor vi med en koordineret indsats kan 
minimere risikoen for oversvømmelser. 
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Indsatser i andre områder af kommunen 

1. 

Indsats  
 i andre  
   områder 

2. 

Indsatser i  
andre områder 
 
Formål 
Indsatserne har til formål at sikre beskyttelse af 
prioritetsområder uden for fokusområderne samt 
ni mindre oversvømmelsesområder. Se kort, side 
29. 
 
Hvordan? 
Odense Kommune vil invitere ejerne af infrastruk-
turanlæg i prioritetsområderne til et samarbejde 
om klimatilpasning af samfundsvigtige anlæg. Med 
hensyn til området i Lindved vil Odense Kommune, 
VandCenter Syd og grundejerne sammen udarbejde 
en analyse af mulighederne for at afbøde virknin-
gerne ved ekstremregn.  
 
For de ni mindre oversvømmelsesområder vil 
Odense Kommune opfordre VandCenter Syd til at 
gå i en dialog med grundejerne om den fremtidige 
klimatilpasning. 
 
Succeskriterier 
I forhold til infrastrukturanlæggene er succeskrite-
riet, at der løbende indgås de nødvendige samar-
bejder for at tilpasse samfundsvigtige anlæg. I rela-
tion til prioritetsområdet ved Lindved er succeskri-
teriet, at der i fællesskab udarbejdes en handlings-
plan. 

Retningslinier i andre områder 
 
”I de registrerede mindre oversvøm-
melsesområder skal der ske forbed-
ringer af håndtering af overfladevand 
f.eks. i forbindelse med lokalplanlæg-
ning.” 

Pkt. 7.2.2 i Kommuneplan 2013 

Indsats  
 i andre  
   områder 
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Politisk opfølgning på planen 

Denne klimatilpasningsplan om-
handler kortlægning og udpegning 
af prioritetsområder i Odense 
Kommune.  

Derudover er der peget på hand-
linger og indsatser til at sikre, at 

klimatilpasningsdagsordenen bliver en integreret 
del af arbejdsgangen i Odense Kommune.  
 
Der er også redegjort for, hvordan det forhånden-
værende kortmateriale skal analyseres med fokus 
på prioritetsområderne.  
 
På den måde kan vi pege mere indgående på, hvilke 
konkrete tiltag der skal sættes i gang i de udpegede 
områder.  
 
Klimatilpasningsplanen optræder i denne udgave 
som et tillæg til kommuneplanen. Kommende gene-
rationer til klimatilpasningsplanen vil efterfølgende 
blive direkte indarbejdet i kommuneplanen.  
 
Selve klimatilpasningsplanen skal revideres mini-
mum hvert 4. år, så indsatsområderne løbende kan 
justeres og dermed forholde sig passende til klima-
forandringerne. 
 
Den videre planlægning 
Forslag til kommende klimatilpasningsprojekter i 
de udpegede områder vil blive samlet i en hand-
lingsplan. Her vil der komme konkrete projektbe-
skrivelser.  
 
Omfanget og typerne af klimatilpasningsprojekter-
ne afhænger af, hvilke virkemidler der kan bruges i 
de udpegede prioritetsområder. 
 
Handlingsplanen for klimatilpasning vil blive poli-
tisk godkendt, og der vil i den forbindelse blive vur-
deret, om handlingerne skal indgå som en del af 
spildevandsplanlægningen. 

 

Revidering af kommende handlingsplaner 
For at skabe en balance mellem viden og behovet 
for klimatilpasning, ønsker Odense Kommune at 
gøre handlingsplanen dynamisk og gennemskuelig.  
 
Derfor skal handlingsplaner revideres hvert 2.  år, 
for løbende at kunne optimere processen for klima-
tilpasningsindsatsen. 

Revideringsoversigt 
 
Klimatilpasningsplanen revideres 
hvert 4. år. Dvs. optimering af f.eks. 
kortlægning, prioriteringsgrundlag 
og fokusområder. 
 
Handlingsplanen revideres hvert  
2. år. Dvs. udpegning af indsatsni-
veau og –områder, stillingtagen til 
og vurdering af tidligere handlings-
plans værdi og effekt. 
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