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Klimatilpasning i Odense Kommune
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Globale klimaforandringer :

Giver lokale udfordringer:

Temperaturstigninger

Havspejlsstigning

Grundvandsstigninger

Mere ekstrem vejrtilstande

Massive tab af biodiversitet

Ferskvandsressourcer under pres

Økonomisk og social ustabilitet
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Aalborg Commitments underskrevet 
på nordisk Bæredygtighedskonference 

i Odense den 17. september 2008

Klimaplan vedtaget  den 28. april 2010 

Miljøpolitik vedtaget af Byrådet
den 27. august 2008
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Politik,strategier og planer relateret til klimatilpasning

Klimaplan

Omstilling

Besparelser
Klimatilpasning

Kommuneplan
(Frivillige)

(Lovbundne)

Spildevandsplan
Lokalplaner
Vandplaner

Klimaplan
Regnvandsstrategi
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Et fremadrettet værktøj i 
planlægningen og beredskab, 
som skal sikre de rigtige 
beslutninger.

•Eksisterende områder
•Infrastruktur
•Nye Lokalplaner

Vandkredsløbskortlægning
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Vandkredsløbskortlægning danner rammerne for de nødvendige 
klimatilpasninger i Odense. Det aktuelle og forventede havspejl sammenholdes 
med vandstande fra åer og grundvandsniveauet samt kloakkernes tilstand og 
topografi
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•Udpegning af eksisterende og nye 
områder til nedsivning

•Afdække behov for klimasikring af 
infrastruktur/ byområder/drikkevand

•Hvilke klimatilpasningskrav er det 
hensigtsmæssigt at stille i nye lokalplaner

Vandkredsløbskortlægning
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Spildevandsplan 2011-2022, mål for kloak og regnvand

•Reducere antallet af kælder- og 
terrænoversvømmelser

•Begrænse tilledningen af regnvand til 
kloaksystemet og håndtere regnvand 
lokalt hvor det er hensigtsmæssigt

•Inddrage regnvand som et aktiv i bymiljøet og dermed 
bidrage til at skabe den blå og grønne by

•Planlægge kloakfornyelsen efter en 
fastlagt strategi og forny kloakledninger
løbende, så kloakanlæggets samlede 
værdi opretholdes

•Beskytte vandløbene mest muligt mod forurening fra 
overløb
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Spildevandsplan 2011-2022, initiativer

• Fastsætte skærpede grænser for, i hvor stor udstrækning 
forskellige typer af arealer må befæstes ved tilslutning af nye 
oplande og når der sker ændringer/udvidelser i eksisterende 
oplande 

• Renovere/udbygge kloaksystemer 

• Udarbejde tillæg til spildevandsplanen, når vandplanenes 
indsatsbehov for de regnbetingede udløb er fastlagt 

• Fremme lokal håndtering af regnvand ved byggemodninger 

• Igangsætte en oplysningskampagne om kommunens/den 
enkelte borgers ansvar i forbindelse med oversvømmelser som 
følge af store regnmængder
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Regnvandsstrategi for Odense Kommune

Jævnfør Odense Kommunes miljøpolitik, skal der 
inden 2015 være vedtaget og implementeret en 
politisk strategi for den fremtidige håndtering af 
regnvand i de forskellige typer af byområder.

Strategien er udarbejdet i et samarbejde mellem
Industrimiljø, Energi- Vedligehold,Park og Natur, 
Landbrug og Grundvand, Trafik og Anlæg, Byplan 
i Odense Kommune og Vandcenter Syd as
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Regnvandsstrategien for Odense Kommune

• Vandets naturlige kredsløb skal bevares. 
Regnvand skal så vidt muligt håndteres 
lokalt

• Regnvandet skal benyttes som en positiv 
ressource og håndteres bæredygtigt

• Vandløbene skal beskyttes mest muligt 
mod hydraulisk overbelastning og 
forurening fra regnbetingede udløb fra 
kloaksystemerne

• I 2025 skal alt regnvand fra nye 
bebyggelser eller ændret arealanvendelse 
nedsives, forsinkes eller håndteres lokalt.

Mål:
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Regnvandshåndtering, Odense Kommune

Grundprincipper

Lokal afledning af regnvand skal gennemføres,
hvor det er teknisk, miljømæssigt og økonomisk rimeligt

Skal anvendes lavteknologiske, energieffektive og
naturlige håndterings- og rensningsmetoder til regnvandet

Åbne regnvandssystemer skal benyttes mest muligt 
(rekreativ – sundhed)

Frihold arealer hvortil vandet kan afledes under 
ekstremsituationer

Hvis lokal afledning eller nedsivning ikke er mulig eller 
tilstrækkelig, skal regnvandet forsinkes

I eksisterende kloak opland skal tilledning af regnvand ved 
nyanlæg og ændret arealanvendelse begrænses
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Grøn-Blå Rekreativ plan for Campus-området omkring 
Syddansk Universitet, kommende nyt Odense 
Universitetshospital og Forsker-Videnpark.

Odense Kommune har lavet en Grøn Blå
Rekreativ plan – en mellemformsplan- som er 
på et niveau imellem kommuneplan og 
lokalplan. Planen formidler visioner og 
målsætninger. Planen er retningsgivende for 
senere udarbejdelse af lokalplan

Vision
Regnvandet fra de nye bebyggelser i
området bør udnyttes til at skabe 
rekreative og naturmæssige kvaliteter.
Ideelt set udnyttes vandets rekreative
potentiale både indenfor bebyggelserne
og i det åbne landskab
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Blå elementer
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Odense Idrætspark sikret imod oversvømmelse
Skaderne har kostet Odense 
Idrætspark næsten fire 
millioner kroner i alvorlige 
vandskader.

Stævner aflyst og hallen 
lukket, for at installere nyt 
gulv. Normalt er der op til 
2000 brugere på en uge.

5 skybrud heraf 3 klassificeret som 
50 års hændelser inden for 2 år
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Odense Idrætspark sikret imod oversvømmelse

En rørløsning ville koste 100 
mio. kr. Derfor valgte man at 
lave en afvandingskanal til 5 
mio. kr.

Kanalsystemet leder nu vandet ned på Odense 
Atletikstadion. Ved skybrud har det hidtil 
virket som planlagt, og hverken idræts- eller 
gymnastikhal bliver vandskadet, som tidligere.

MEN: Oversvømmelsen af atletikstadion koster op til 400.000 kr. ved
oprensning af atletikstadion, dette er sket 4 gange. Ved seneste skybrud for 2 uger
siden, tog oprensningen af atletikstadion 1 uge. 
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Regnvandsbassiner i Sanderrum

Gentagende oversvømmelser 
Gjorde 7-8 huse ubeboelige

Vandcenter Syd as købte 7 huse rev dem
ned, og byggede 2 regnvandsbassiner
som til dagligt fungerer som et rekreativt
område med 2 søer

De nye regnvandsbassiner kan håndtere i 
alt ca. 10.000 m3 regnvand. Det svarer til 
en "50-års regnhændelse"
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Konkrete tiltag,Odense Havn

Fra 80 overløb pr. år 

2-3 overløb pr. år

Kæmpe underjordisk volumenløsning, som 
holder vandet tilbage indtil der er plads på
Rensningsanlægget, dermed hindres overløb 
til recipient. Samtidig sikres der mod
oversvømmelser i et delområde i Odense, som 
tidligere tit fik vand i kældrene.

Projekt til 200 mio. kr
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2BG (Black, Blue and Green) og Vand i Byer
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Marienlyst, 3 strenget rørsystem (spildevand, 
vejvand, tagvand)
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Udfordring: Klimatilpasning><Vandplaner

Vandplan/udledningstilladelser
• Overløb fra Fælleskloak

• Baseline: 20 stk., har klaret ca. 10 indtil 
nu (ca. 500 mio. kr.)

• Kommende 63 stk. (udgifter ?)

• Separate regnudløb:200 stk, hvoraf 130 
mangler rensning/forsinkelse

Oversvømmelsesdirektivet

Odense Kommune er foreløbig udpeget, som et risikoområde. Problemet her er at vurderingen
På foretaget på et forældet klimascenarier med en vandstandsstigning på 0,29-0,59 meter. Nye
tal fra Arktisk Råd vurdere en stigning på 0,9 til 1,6 meter inden for hundrede år, det er markant 
mere end det hidtidige klimascenarie.
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Klimanetværk på Fyn
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Kommunerne på Fyn kan sammen 
koordinere arbejdet og i fællesskab 
prioritere  en indsats omkring fore-
byggelse og klimatilpasningen på
Fyn. 

Der mangler stadigvæk en klar udmelding fra Staten
omkring finansieringen af klimaarbejdet. Usikkerhed 
om hvilke klimascenarie kommunerne skal tilpasse
sig til. Under alle omstændighed skal brugen af de få
ressourcer optimeres, for at udnytte  mulighederne 
inden for de eksisterende rammer. 

•Bidrage til den faglige udvikling af de fynske klimamedarbejdere gennem
erfaringsudveksling og vidensdeling

•Understøtte netværksdannelse på tværs af kommunegrænserne

•Optimere  brug af ressourcer samt koordinering af forebyggende
klimatiltag på Fyn

•Bidrage til etableringen af ”bedste praksis” på klimaområdet

•Synliggøre udfordringerne på tværs af kommunerne og gøre en 
indsats overfor specifikke problemstillinger
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Tak for opmærksomheden


