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VANDET VISER VEJEN

”Vandet viser vejen” er en værdiskabende 
klimatilpasningsstrategi med forslag og 
løsninger i øjenhøjde med byen, dens beboere 
og de mange kræfter, der er med til at gøre 
stedet til et godt sted at være. En bæredygtig 
samtænkning af klimatilpasning og 
byudvikling kræver, at der lægges særlig vægt 
på inddragelsen af lokale borgere og 
interessenter. Gennem en proces med fokus på 
borgernes medindflydelse og unikke lokale 
indsigter i forhold til udviklingen af fysiske 
løsninger vil vi sikre lokal opbakning og 
ejerskab til løsningerne og dermed motivere til 
handling på egen grund. Individuelle 
kvartersidentiteter understøtter processen og 
løsningerne, og skaber en samlende ramme 
om de enkelte kvarterers bidrag til KlimaByen. 

I den private zone skal vandet nedsive og på de 
offentlige arealer skal vandet ledes på 
overfladen. Med introduktion af tre vandveje, 
der relaterer sig til de tre forskellige bykvarterer 
i området omkring Kongebrovej: Skovkvarteret, 
Allékvarteret og Bykvarteret viser vi vandets 
mangfoldighed, når det bevæger sig ned 
gennem landskabet og trækker et spor efter 
sig. Et spor, der afsætter et frodigt aftryk og 
tydeligt viser, hvilken landskabs- og bytypologi 
vandet har bevæget sig igennem med et 
udtryk, der er affødt af de tre kvarterers 
respektive identitet. De tre forskellige vandveje 
og deres vandaflejringer viser tilsammen en 
stor arkitektonisk bredde i mulige 
regnvandsløsninger til forbilledlig 
eksempelværdi for andre byer i landet, og 
resten af verden.

Vand skaber frodighed, og vandet viser vejen 
til en grønnere by.

”Vandet viser vejen” er et af de populære og 
autonome arrangementer, der som en hyldest til 
regnen, vil opstå spontant, når regnen vælter ned. 
Her vil man se byens børn og barnlige sjæle sætte 
både i vandet med små lys, der driver ned 
gennem gaderne i Bykvarterets trug for at ende i 
havnepladsens store bassin.
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SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTER

KLIMABYEN I MIDDELFART

KLIMABYENS BLÅ STRUKTUR ... ... SKABER UNIKKE BYKARAKTERER OG OFFENTLIGE RUM... ... DER KAN UNDERSTREGES PÅ DE PRIVATE MATRIKLER.

Middelfart ligger ved vandet, indbyggerne 
nyder vandet, her er historien om vandet 
allerede nærværende, aktuel og værdsat. Byen 
strækker sig fra kyst til kyst og ligner i 
fugleperspektiv en lystig fod solidt plantet i 
Lillebælt. Med et fantastisk kig over det blå hav 
fikseres øjet uundgåeligt på de to bro-
konstruktioner, som er markante vartegn for 
området. Perspektivet favner natur og kultur, 
der mødes her midt mellem himmel og hav og 
er et godt sted, at tænke over, hvordan vi 
udvikler vores byer, så de imødekommer 
aktuelle og fremtidige behov. Vi er nok mest 
vant til at tænke vand som noget forholdsvist 
stillestående - noget, der ligesom bare er. 
Derude. Med klimaforandringerne skal vi 
vænne os til at tænke vand som bevægelse. 
Som en kraft, der skal styres. Herinde. Iblandt 
os. Men vandet er ikke vores fjende - det kan 
det aldrig blive, eftersom vi er så dybt 
afhængige af det. Vandet skal ikke bekæmpes. 
Vejen frem er derimod at gå i dialog med 
vandet og påtage os et ansvar for dets ophold 
på land. Vi har allerede avancerede tekniske 
løsninger, der kan tale med regnen i forskellige 
mængdeforhold. Visionen med KlimaByen er at 
inkorporere denne viden i Middelfarts by-
identitet, så klimatilpasning bliver et fælles og 
meningsfuldt anliggende, der skaber merværdi 
i hverdagen.

Vandet viser vejen - til en bedre hverdag

De øgede vandmængder, der gennem-
strømmer og oversvømmer vores byer, er en 
udfordring, der skal imødekommes. Vandet er 
imidlertid ikke dominerende størstedelen af 
tiden. Vi har derfor lagt vægt på, at de nye 
klimatilpasningsløsninger, der er med til at 
forme vores byrum og skabe rammerne om 
vores dagligdag, bidrager til at optimere 
hverdagen for de borgere, der skal leve med 
dem. De bæredygtige løsninger skal bidrage til 
generelt at øge livskvaliteten for borgerne i 
Middelfart, og der bliver således optegnet en 
større ramme med et overordnet mål, der 
strækker sig ud over klimatilpasning, og som 
ligeledes skabes og understøttes i kraft af 
initiativer i forbindelse med klimatilpasningen. 
Spørgsmålet bliver således ikke kun, hvordan vi 
sikrer gode klimatilpasningsløsninger, men 
hvordan det faktum, at Middelfart som Klimaby 
gør stedet til et bedre sted at bo og tilbringe 
sin hverdag. Dette vil ikke kun løse problemet 
med de store mængder regnvand, der 
overbelaster kloak-systemerne - det vil også 
hjælpe med at imødekomme en udfordring 
vedrørende fortsat øget bosætning i 
Middelfart.

Middelfart kan tiltrække nye beboere ikke kun i 
kraft af de ny klimatilpasningsløsninger, men i 
kraft af den sociale og rekreative merværdi, 
som løsningerne bidrager til byen med. Dette 
udfoldes i særdeleshed i den begrønnings-
strategi, der er et gennemgående tema i vores 
projekt. Middelfarts brand udvides således til 
også at rumme Danmarks bedste hverdag for 
dens beboere. Samtidig er det fortsat det 
oplagte sted at bosætte sig, hvis man er 
interesseret i at gøre en forskel i forhold til 
klimatilpasning. I Middelfart vil man (fortsat) 
gøre en dyd ud af at leve med innovative 
klimatilpasningsløsninger, også efter dette 
afgrænsede projekt slutter. Derfor er det vigtigt 
med en samskabelsesstrategi, der forankres i 
byen, og blandt dens beboere, og bliver til et 
projekt, man fører videre i fællesskab.

Vandet viser vejen - til social 
sammenhængskraft

Det særlige fokus på klimatilpasning skaber et 
overordnet projekt, som borgerne i Middelfart 
kan være fælles om. Inddragelsen af borgerne 
og initiativer og aktiviteter både internt og på 
tværs af kvartererne skal sikre udvekslingen af 
den vigtige viden, der ligger i, at det er en 
indsats vi også gør for hinanden.

Livskvaliteten og rammerne om hverdagen 
vægtes over storstilede, ekstravagante 
løsninger. Vi vil ikke etablere ”larmende” fysiske 
løsninger, som borgerne må indfinde sig med. 
Men hellere rekreative mødesteder, der under-
støtter fællesskabet. Klimapasningen er man 
sammen om, på tværs af kvarterer og på tværs 
af generationer. Det bliver således også et 
middel til at fordre og understøtte den sociale 
sammenhængskraft i byen.  
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VISION

Vandet gør opmærksom på sig selv i disse år. Vi 
iagttager vandets logik og ser det tage turen 
gennem byen nedad, nedad. Det følger et 
skrånende terræn med sin egen kraft og møder 
forskellige kulturer på sin vej: belægningstunge 
flader, som det ikke viger tilbage for, villahaver 
med hulrum, hvor det gerne tager ophold, 
etagebyggeri med kældre, der byder sig til. 
Vand er ukompliceret – det følger tyngde-
kraften og samler sig, hvor der er plads. Men 
vandet bryder sig ikke om at ødelægge 
bygninger, oversvømme haver, efterlade 
kældre ildelugtende og klamme. Det vil hellere 
slappe af i en dam, bruse i et hav, risle i en bæk, 
surfe i et trug. Lege og blive leget med. 
Udnytte sit livgivende potentiale. 

Terrænspringet giver regnvandet fart, og fart 
giver kraft. Vand, der løber med stor kraft, er 
altædende og tager det med sig på sin vej, som 
det finder belejligt. Så vand skal puffes, 
skubbes, inspireres til at løbe, som vi synes og 
ikke, som vandet føler for. Specielt i en by-
mæssig sammenhæng er der behov for at styre 
vandet, så det ikke skaber oversvømmelser og 
kun er der, hvor det er hensigtsmæssigt at have 
vand.  

Det blå element, vandet, spiller en central rolle 
i vores forslag. Det er synligt og afspejler vejret 
– når det regner, fylder det mere i bybilledet, 
og når det er tørt, fylder det mindre. Vand kan 
ligesom al vegetation have en afkølende effekt 
under hedebølger. Desuden har en rigelig 
forekomst af vand i bybilledet en positiv effekt 
på den biologiske mangfoldighed. Vand kan 
være dekorativt og vellydende, et sanse-
mæssigt bombardement.  Vand kan samle 
mennesker og danne ramme om rekreative 
oplevelser og nye mødesteder.

Det grønne element, der signalerer frodighed, 
er ligeledes centralt. Vi har i vores forslag valgt 
at fortætte byen med grønt i henholdsvis det 
vilde Skovkvarter, det kompakte Allékvarter og 
det tætte Bykvarter. Med udgangspunkt i 
vandets løbebane gennem de tre forskellige 
kvarterer arbejder vi med en strategi, hvor det 
blå og det grønne element indgår et gensidigt 
styrkende samarbejde. Ved at tilpasse 
løsningerne de enkelte kvarterers karakteristika 
og arbejde i øjenhøjde med hverdagen skabes 
rammerne for stærke bydels-identiteter, der 
appellerer til beboerne. 

Med samtænkning af udviklingen af grønne 
byrum, byplanlægning og klimatilpasning 
bliver vandet et aktiv. Et potentiale for bære-
dygtige byer. I vores forslag er klimabyens blå 
struktur med til at skabe unikke bykarakterer 
og offentlige rum, der kan understreges 
yderligere på private matrikler. 

Ved i byplanlægningen at arbejde bevidst med 
en varieret og kontekstualiseret begrønnings-
strategi i klimatilpasningsløsningerne synliggør 
vi, hvordan artsdiversitet er en positiv 
merværdi ved grøn regnvandshåndtering og 
samtidig kan være med til at skabe nye aktive 
og rekreative byrum til glæde for borgerne. Da 
de grønne løsninger ikke umiddelbart 
signalerer deres funktionelle lag, regnvands-
håndteringen, fordi det er en integreret del af 
det overordnede design, arbejder vi med at 
synliggøre vores styring af vandet for at skabe 
en høj grad af bevidsthed hos borgerne og 
inspirere til medejerskab for fremtidens 
KlimaBy. 
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Flodleje

ALLÉKVARTERET
Levada - vandingskanal

BYKVARTERET
Gade i bjergby
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BORGERINDDRAGELSE
Gennem en proces med fokus på borgernes 
medindflydelse og unikke lokale indsigter i 
forhold til udviklingen af fysiske løsninger vil vi 
sikre lokal opbakning og ejerskab til løsningerne 
og dermed motivere til at etablere en 
klimatilpasningsløsning på egen grund. 

KONCEPT - VANDETS VEJ SOM IDENTITETSSKABENDE ELEMENT

Vi lader vandet understrege bydelenes særlige 
karakter og skaber således tre forskellige 
stemninger. Identiteten af de tre unikke 
bykarakterer styrkes ved at bearbejde dem 
med beplantning, belægning og udformning 
af kontekstbaserede regnvandsløsninger. Ved 
at fremhæve kvaliteterne og styrke udtrykket i 
udviklingen af de forskellige bykvarterer 
oparbejdes en lokal sammenhængskraft, der 
kan være med til at inspirere beboerne til at 
deltage aktivt i klimatilpasningen og føle sig 
som en del af KlimaByen Middelfart. Ved at 
tage udgangspunkt i det enkelte steds behov 
og potentiale og arbejde med en differentieret 
strategi afhængig af konteksten kombinerer vi 
æstetiske og funktionelle hensyn. Denne 
nænsomme variation, hvor bearbejdning af det 
offentlige rum samtænkes med de private rum, 
giver KlimaByen stor eksempelværdi. 

Inden for de tre bykvarterer arbejdes med 
aktiviteter, der involverer brugerinddragelse, 
og samskabelse på længere sigt. Samskabelse 
går videre end inddragelse af borgere og andre 
aktører i det offentliges opgaveløsning. I en 
samskabelsesproces arbejder alle relevante 
aktører med at finde frem til kernen i et 
problem for dernæst i fællesskab – og med 
brug af forskellige relevante ressourcer og 
ekspertiser – at forsøge at finde en løsning på 
problemet. Samskabelsesprocessen er 
demokratisk og dialogbaseret, rummer en 
gensidig afhængighed og forudsætter 
åbenhed og risikovillighed. Aktiviteter, 
initiativer og deltagelse i det offentlige rum 
skal inspirere til omlægning og tilpasning af de 
enkelte matrikler. Til præsentation af og 
inspiration til løsninger udarbejdes 
Vandviseren, en grønspættebog for både 
nuværende og kommende klimaby-entusiaster. 
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SKOVKVARTERET

Vandets tilløb sker ad snoede vandløb
ALLÉKVARTERET

Vandets tilløb sker af lige kanaler
BYKVARTERET

Vandets tilløb sker ad render i fortovet
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SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTER
SKOVKVARTERET

Skovkvarteret har sin slyngede bjergbæk, der 
skærer sig den letteste vej gennem terrænet.

ISCENESÆTTELSE AF VANDET

Med introduktion af tre forskellige vandveje, 
der relaterer sig til henholdsvis Skovkvarteret, 
Allékvarteret og Bykvarteret viser vi vandets 
mangfoldighed, når det bevæger sig ned 
gennem landskabet og trækker et spor efter 
sig. Et spor, der afsætter et frodigt aftryk og 
tydeligt viser, hvilken landskabs- og bytypologi 
vandet har bevæget sig igennem med et 
udtryk, der er affødt af de tre kvarterers 
forskellige karakter.

Skovkvarteret har sin slyngede bjergbæk, der 
skærer sig den letteste vej gennem terrænet. I 
Allékvarteret finder vi den stringente kanal, der 
flankerer rækkerne af gadetræer og 
understeger kirkegårdens skarpt optegnede 
geometri. Og i Bykvarteret er det gadens enkle, 
trugformede profil, der leder vandet den 
direkte vej ned til Lillebælt. 

De tre vandveje sætter også et spor i form af 
vandaflejringer. Skovkvarterets bæk efterlader 
vandet i en række skovsøer på 
aktivitetspladsen og langs Postens Rende. I 
Allékvarteret samles vandet i en stor dam ved 
vandets indløb til kirkegården og igen i en dam 
ved udløbet fra kirkegården. Og i Bykvarteret 
markerer vandet sig i et raffineret spejlbassin 
på Havnepladsen. I skovsøerne vil der altid stå 
vand, i kirkegårdens damme vil der for det 
meste stå vand og i Havnepladsens bassin vil 
der kun stå vand i timerne efter en regnbyge.

De tre forskellige vandveje og deres 
vandaflejringer viser tilsammen en stor 
arkitektonisk bredde i mulige 
regnvandsløsninger til forbilledlig 
eksempelværdi for andre byer i landet, og 
resten af verden.
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SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTERSKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTER
ALLÉKVARTERET

I Allékvarteret finder vi den stringente kanal, der 
flankerer rækkerne af gadetræer og understeger 
kirkegårdens skarpt optegnede geometri.

BYKVARTERET
I Bykvarteret er det gadens enkle, trugformede 
profil, der leder vandet den direkte vej ned til 
Lillebælt. 
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forsinkelsesbassin

permabel belægning

grønt tag

regnbed

opmaling af regbede 
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forsinkelsesbassin

grøn facade

fra hæk til bæk

SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTERSKOVKVARTERET - INDDRAGELSE OG BEGRØNNINGSKATALOG

GADEN I DAG

OPMALING AF FORSLAGET SYNLIGGØR 
GADENS FREMTIDIGE UDFORMNING

PERSONLIGT PRÆG 
SKABER DET FÆRDIGE 
FÆLLES PROJEKT

1. inddragelsesskridt:

Den første af tre workshops særligt henvendt 
beboerne i Skovkvarteret giver først og 
fremmest mulighed for at få afklaret eventuelle 
spørgsmål i forhold til projektet og de 
foreslåede løsninger i deres kvarter. 

Dernæst skal beboerne introduceres til 
identiteten af Skovkvarteret, så de forstår, at 
dette ikke er en ramme, de skal tilpasse sig, 
men en ramme, de har mulighed for at være 
med til at fylde ud. Borgernes lokale indsigter 
og unikke viden om hverdagen i et kvarter er 
altafgørende i arbejdet med at gøre det til et 
endnu bedre sted. Derfor skal værdier og 
ønsker for Skovkvarteret kortlægges, og 
udviklingspotentialer understreges. De skal 
sætte kursen for, hvilket kvarter de gerne vil bo 
i, og det er nu, de sammen har chancen for at 
gøre det hele endnu bedre. Derudover ved 
beboerne, hvad der kan optimere de offentlige 
rum og veje i deres kvarter og vil derfor have 
mulighed for at kombinere definerede grønne 
områder med forskellige funktioner f.eks. 
bænke, gynger eller andet. 

I perioden mellem første og anden 
inddragelsesaktiviteter etableres der et 
prøvefelt på offentlig grund i Skovkvarteret. 
Prøvefeltet viser i 1:1, hvordan løsningerne kan 
se ud og fungere i praksis, og dermed også 
hvilken rekreativ og social merværdi, som 
projektet kan tilføre i form af mødesteder og 
grønne zoner og åndehuller. 

2. inddragelsesskridt:

”Vælg dit træ” er den anden aktivitet med 
grundejerne i Skovkvarteret. Her vil fokus være 
på udvælgelsen af de forskellige grønne 
løsninger bl.a. de træer og den ”skovbund”, der 
skal præge kvarteret. Beboerne har mulighed 
for at vælge specifikke elementer i forlængelse 
af deres grund (som det har været 
eksemplificeret i prøvefelterne). De kan således 
selv præge deres udsigt fra køkkenvinduet og 
dermed få en helt konkret, synlig indflydelse på 
projektet.

3. inddragelsesskridt:

”Plant dit træ” markerer starten på anlægsfasen, 
og er samtidig et arrangement, der giver 
mulighed for at følge et projekt til dørs. Her er 
der mulighed for at være med til at sætte det 

træ, man selv har valgt i forlængelse af sidste 
arrangement og inden for den ramme, man 
selv har været med til at definere. 
Arrangementet er med til fortsat at understøtte 
sammenhængskraften i kvarteret, hvilket nu 
også konkret synliggøres i den beplantning, 
der markerer kvarteret. 

DET GRØNNE FUNDAMENT SKABER 
HELHEDEN OG VANDHÅNDTERINGEN
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DET GRØNNE FUNDAMENT SKABER 
HELHEDEN OG VANDHÅNDTERINGEN
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skovbund skovbund

min. 4 m 1,5 m

kørebane - asfaltregnbed regnbed fortov - beton�iser

regnbed

kloak

græsarmering

div. rørføring

faskine

SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTERSKOVKVARTERET - IDENTITET

Snitperspektiv 1:100

I Skovkvarteret er det bjergbækken, der danner 
forbillede. Bjergbækken, som vi ser den i 
Postens Rende. Den skærer sig gennem 
terrænet og finder sin egen vej, der til 
stadighed vil ændre sig efterhånden som 
vandet møder modstand og opbygger 
aflejringer. Det er jordens geologiske sammen-
sætning, der vil bestemme bækkens slyngede 
forløb. Vandet starter sin vej ved at samles i 
villavejens slyngede regnbede, hvorfra det 
ledes gennem bække mellem haverne og ned i 
et delta, hvor vandets bugtede forløb 
organiserer boldbanerne på Aktivitetspladsen. 
Derefter løber vandet videre til Postens Rende, 
som nok kan trænge til noget mere vand, og til 
sidst løber vandet ud i Lillebælt ved det nye 
badeanlæg. I tørvejr fremstår bækken som et 
frodigt flodleje. Vandet aflejres i en række små 
og større skovsøer, der vil udvikle sig til 
forskellige biotoper, hvis mangfoldighed vil 
bestemmes af skovsøernes stedsspecifikke 
placeringer samt lys og skyggeforhold.

De fleste af haverne i Skovkvarteret er 
velplejede, næsten forfinede. Men bor man i 
skovbrynet, omgivet af træer, er det skovens 
udtryk, der dominerer, og skovens lidt grove 
karakter trækkes ud i gaderne som en kontrast 
til haverne. For at fremelske skovkarakteren 
skal der arbejdes med vild, tæt beplantning og 
træer – alle hjemmehørende arter, der er at 
finde i en dansk skov. Formsproget mimer 
naturen og skal fremstå som en bid af skov-
bunden med blandet skovbevoksning med et 
selvgroet udtryk. Bedene på gaden får en vild 
karakter. De placeres på den side af gaden, 
hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til 
terræn dvs. de skifter side, så vejen får et 
slynget forløb som en skovsti i asfalt. Gaden 
bliver en grøn, rekreativ rute, der inspirerer til 
gåture med hunden, jogging og leg.

Regnvand samles i gaderne, og ledes enten 
direkte ud til skovens stejle terræn eller til 
Aktivitetspladsen (for den sydlige del af 
kvarteret). Både på Aktivitetspladsen og i 
skovbunden langs Postens Rende vil der 
dannes naturlige terrænspring, der kan 
dæmme vandet op til små og større søer og 
skabe et eldorado for legesyge børn og voksne, 
som kan være med, når vandet skal styres ned 
gennem skrænten. Om vinteren er det på 
søerne, man skøjter. 

Hvor Postens rende har sit udløb i Lillebælt 
fjernes det tarvelige cementrør og dæmningen, 
det leder igennem. I stedet trækkes slukt-
formen helt ud til stenglaciet, og man passerer 
over udløbet via en bro. På begge sider af 
udløbet etableres et lille havbad med trin ned 

til normal vandstand og et net, så man ikke 
gribes af den til tider stærke strøm. Hermed 
etableres et nyt mødested for de tre 
bykvarterers beboere, der her kan nyde et friskt 
havbad i morgen- og aftensol. På land kan der 
bygges et enkelt hus til sauna og omklædning.

Skovkvarterets byggemateriale er egetræ, der 
indgår i Aktivitetspladsens broer og elementer, 
til broerne over Postens Rende, 
legeredskaberne og badebroen.
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SKATEPARK PARKOUR

PICNIC AREAGIGGELY WIGGELY STUFF

SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTERSKOVKVARTERET - AKTIVITETSPLADSEN

Snit aA 1:500 (model B)

Snit bB 1:500 (model B)

Diagrammerne viser parkeringsarealets multianvendelighed 
(inkluderet i både model A og B økonomi)

PARKOUR

PICNIC

SKATING

LEG OG BEVÆGELSE

Aktivitetspladsen ligger i Skovkvarteret og 
tager sin karakter efter denne. Pladsen ses som 
et landskabselement; et delta, hvor flere 
vandveje samles til en større bæk og efterlader 
tørre plateauer til boldspil. Tilstedeværelsen af 
træerne udnyttes, og yderligere træ-
beplantninger vil fremhæve det store stadion 
som en lysning i skoven. Muligheden for 
boldspil på Aktivitetspladsen, der bl.a. benyttes 
af Vestre Skole, bevares i lysninger, samtidig 
med, at den generelle oplevelse af stedet 
udvides bl.a. ved en højere grad af fortætning. 
Naturens materialer skaber nye muligheder for 
brug bl.a. i undervisningssammenhænge.

Vores vision er et landskabsrum, der har rumlig 
og æstetisk kvalitet – både, når det er fyldt med 
aktivitet så vel som under stille øjeblik og 
perioder. Vi forestiller os rummet som et stort 
møbel, der i kraft af sin store fleksibilitet 
appellerer bredt – det er multifunktionelt, fordi 
det ikke er detail-programmeret. Vi skaber 
dermed rammerne for en grøn 
bevægelsesoplevelse. Det funktionelle lag er 
således op til brugerne. Denne løsning har den 
overskyggende fordel, at intet forekommer 
tomt, når det ikke er i brug, fordi det ikke er 
afhængigt af, at specifikke brugere af en 
specifik aktivitet er til stede på bestemte 
tidspunkter for at fungere. De enkelte 
elementer indgår altid som en del af den 
samlede landskabsformation og har dermed 
værdi i sig selv.

I omdannelsen af Aktivitetspladsen er det 
nødvendigt at inddrage en række interessenter, 
der benytter eller kan øge brugen af stedet. 
Her vil det være oplagt at koble sig på den 
samling af borgere, der allerede mødes og 
diskuterer løsninger og ideer til håndtering af 
regnvand i krydset ved Julievej/Adlerhusvej.  

Derudover skal Vestre Skole involveres, så det 
sikres, at de fortsat kan og vil bruge stedet. 
Måske er der endda potentiale for udvidet 

brug, hvis de sammen med borgere fra 
kvarteret samt repræsentanter fra omkring-
liggende foreninger og det nærliggende 
stadion kan udvikle et nyt rekreativt område i 
byen.
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SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTERSKOVKVARTERET - AKTIVITETSPLADSEN

Model A

Med Aktivitetspladsens placering på kanten af 
Skovkvarteret udvikles pladsen fra åbent 
græsareal til frodigt skovområde. Fra Julievej 
over det dobbeltprogrammerede 
parkeringsareal og fra Karensvej via private 
matrikler i hæk-til-bæk løsning løber vandet i 
naturlige lavninger - som bække. I det nye 
skovområde anlægges tre forhøjede lysninger 
med hver deres størrelse og aktivitets-
muligheder. Lysningerne afvandes derfor mod 
de naturlige lavninger. I model A tænkes 
lysningerne som slåede græsarealer til 
fleksibelt boldspil og leg. For dels at optimere 
tilgængeligheden til arealet og brugen af 
vandets forløb og dels programmere 
bevægelsen imellem lysningerne etableres et 
antal spektakulære broer i træ, der hver har sin 
egen identitet og udformning, der igen 
inviterer til varieret ophold og aktivitet. 

Parkeringsarealet har i forslaget 50 pladser, et 
par stykker mere end der er i dag. P-pladserne 
organiseres, så der opstår felter imellem dem, 
hvor vandet dels ledes og hvor der opstilles 
simple mure og elementer til parkour og 
skate-/løbehjul-/rulleskøjteaktiviteter. 

Trafiksikkerheden optimeres ved:

-       Tydeligt at markere at Adlerhusvej er 
adgang til centrum, hvilket markeres ved 
opstribning på Julievej 

-       At Julievej er en blind, lokal vej til sivetrafik

-       Etablering af én indgang fra Julievej til 
P-arealet, der har sin egen p-søgningsrute (i 
dag drejer man ind på p-arealet fra 3-4 steder 
nærmest i krydset). 

Model B

Forskellen fra model A til den udvidede model 
B er:

-       Lysningerne programmeres mere: den ene 
med multibane, den anden med legeplads, den 
sidste stadig en fodboldboldbane, nu med 
kunstgræs.

-       Der etableres et shared space over Julievej 
til den offentlige matrikel syd for vejen i asfalt. 
På denne måde udvides den dobbelt-
programmede flade til et stort street sport 
område.

Aktivitetspladsen beplantes til en fortættet skov 
med lysninger som ramme for boldspild og 
idrætsaktiviteter.
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”Vælg din plante” er den anden aktivitet med 
grundejerne i Allékvarteret. Her vil fokus være 
på udvælgelsen af de forskellige grønne 
løsninger bl.a. de planter og den staudebund, 
der skal præge kvarteret. Beboerne har 
naturligvis også her mulighed for at vælge 
specifikke elementer i forlængelse af deres 
grund og få synlig indflydelse på projektet.

3. inddragelsesskridt:

”Plant din plante” markerer starten på 
anlægsfasen, og er samtidig et arrangement, 
der giver mulighed for at følge et projekt til 
dørs. Her er der mulighed for at være med til at 
sætte de planter, man selv har valgt i 
forlængelse af sidste arrangement og inden for 
den ramme, man selv har været med til at 
definere. 

SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTERALLÉKVARTERET - INDDRAGELSE OG BEGRØNNINGSKATALOG

GADEN I DAG

OPMALING AF FORSLAGET SYNLIGGØR 
GADENS FREMTIDIGE UDFORMNING

DET GRØNNE FUNDAMENT SKABER 
HELHEDEN OG VANDHÅNDTERINGEN

PERSONLIGT PRÆG 
SKABER DET FÆRDIGE 
FÆLLES PROJEKT

1. inddragelsesskridt:

Den første af tre workshops specifikt henvendt 
beboerne i Allékvarteret er ligesom i Skov-
kvarteret først og fremmest en mulighed for at 
komme godt i gang med dialogen og få 
afklaret eventuelle spørgsmål i forhold til 
projektet og de foreslåede løsninger i kvarteret. 

Dernæst skal beboerne introduceres for de 
overordnede ideer i projektet, og det skal stå 
klart, at de har mulighed for at være med til at 
fylde rammen ud. Værdier, ønsker og måske 
bekymringer for Allékvarteret skal kortlægges, 
og udviklingspotentialer understreges. 
Beboerne skal sætte kursen for, hvilket kvarter 
de gerne vil bo i og vil have mulighed for at 
kombinere definerede grønne områder med 
forskellige funktioner ophold, leg, boldspil etc. I 
perioden mellem første og anden 
inddragelsesaktiviteter etableres der også her 
et prøvefelt på offentlig grund. Prøvefeltet viser 
i 1:1, hvordan løsningerne kan se ud og 
fungere i praksis, og dermed også hvilken 
rekreativ og social merværdi, som projektet 
kan tilføre i form af mødesteder og grønne 
zoner og åndehuller. 

2. inddragelsesskridt:
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SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTERALLÉKVARTERET - IDENTITET

Snitperspektiv 1:100

I det gamle villakvarter med klassiske murer-
mestervillaer findes systematisk plantede 
trærækker. Der er en symmetri og et kultiveret 
landskab, vi definerer som Allékvarteret for at 
forstærke dets karaktertræk. Allékvarteret 
byder på et system af stiliserede kanaler, der 
svarer til kvarterets stringens. Kvarterets gader 
bærer navn af alléer, men kun en enkelt kan i 
typologisk forstand kaldes for en allé. Det må vi 
rette op på, og alle gaderne tilplantes med 
allétræer, der henviser til gadens navn: birk, 
akacie (robinie) og eg. De gader, der ikke bærer 
et navn på en træart, tilplantes med egnede 
arter som lind, røn og løn, der er robuste og 
gode til opstamning.

Gadernes regnbede formes som præcise 
kanaler eller grøfter. Regnbedenes fugtighed 
skal sikre saft til træerne, og regnbedenes 
udtryk skal være raffinerede og velplejede som 
haverne. Vi nedlægger et fortov og opretter en 
smal sti i den ene side af vejen for at give plads 
til et gedigent regnbed, der kan rumme et 
nærmest skulpturelt beplantningselement. 
Planter og buske vælges ud fra et blomstrende 
havetema og naturligvis ud fra deres evne til at 
trives i vand (inklusive vand opblandet med 
vejsalt). I gadens modsatte side bevares 
eksisterende rendesten der dog gøres dybere 
så den klare vandmængderne fra den halve 
hale kørebane og fortov.

I modsætning til Skovkvarterets slyngede 
regnbede vil Allékvarterets regnbede have et 
mere stringent udtryk, der forholder sig til de 
lige rækker af gadetræer. Hvor vandet krydser 
en gade, kan der udvikles en fælles plads. 
Pladserne indrettes efter beboernes behov og 
kan programmeres til grillplads, legeplads, 
hænge-ud-plads, boldplads osv. Hvor  
indkørsler til private grunde krydser regnbedet 
etableres enten en simpel bro (spang) udført 
som betonelement eller en dæmning, hvor 
kanalen føres under i et betonrør, alt efter 
beboernes ønsker.

På den eksisterende legeplads i kvarterets 
midte samles alle kvarterets trampoliner til et 
trampolinlandskab. De nedgraves og hullet 
under dugen benyttes som forsinkelses- og 
nedsivningsbassin.

Allékvarterets byggemateriale er beton, der 
indgår i kanalerne når de krydser kørebaner, 
broerne der krydser regnbedene og løber 
gennem kirkegården, i trappeanlægget i 
kirkegården, og de store fliser i 
træskibshavnen. 
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SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTERALLÉKVARTERET - KIRKEGÅRDEN

PLANUDSNIT SYDLIG TRAPPE 1:500 N

Hvor vandet ledes gennem kirkegården 
etableres der mod syd, ved Kongebrovej, en 
betontrappe til ophold og en lang dam på 
tværs. Her på trinene vil kvarterets beboere 
kunne samles og nyde udsigten ud over 
kirkegård og Lillebælt. Trædesten i dammen 
gør det muligt at gå på vandet og dammens 
vand kan naturligvis bruges til vanding af 
gravstederne. Mod nord gentager sceneriet sig 
med dam, trædesten og en trappe ned til 
træbådshavnen. Mellem de to damme løber 
vandet i en betonkanal midt i én af kirke-
gårdens bredere stier og viderefører 
Allékvarterets stringente udtryk. 

kanal

rist

siddetrappe dam

trædesten
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SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTERBYKVARTERET - INDDRAGELSE OG BEGRØNNINGSKATALOG

GADEN I DAG

OPMALING AF FORSLAGET SYNLIGGØR 
GADENS FREMTIDIGE UDFORMNING

DET GRØNNE FUNDAMENT SKABER 
HELHEDEN OG VANDHÅNDTERINGEN

PERSONLIGT PRÆG 
SKABER DET FÆRDIGE 
FÆLLES PROJEKT

1. inddragelsesskridt:

Den første af tre workshops særligt henvendt 
beboerne i Bykvarteret er igen en vigtig 
kommunikativ og tillidsskabende øvelse, der 
samtidig skal afklare eventuelle spørgsmål i 
forhold til projektet og de foreslåede løsninger 
i kvarteret. 

Dernæst skal beboerne introduceres for de 
overordnede ideer for Bykvarteret, og det skal 
stå klart, at de har mulighed for at være med til 
at fylde rammen ud. Håb og ønsker for 
Bykvarteret kortlægges, og udviklings-
potentialer understreges. Beboerne får 
mulighed for at kombinere definerede områder 
med forskellige funktioner f.eks. opholdszoner. 

I perioden mellem første og anden 
inddragelsesaktiviteter etableres der også her 
et prøvefelt på offentlig grund. Prøvefeltet viser 
i 1:1, hvordan løsningerne kan se ud og 
fungere i praksis, og dermed også hvilken 
rekreativ og social merværdi, som projektet 
kan tilføre i form af mødesteder og grønne 
zoner og åndehuller. 

2. inddragelsesskridt:

”Vælg din blomst” er den anden aktivitet med 
beboerne i Bykvarteret. Her vil fokus være på 
udvælgelsen af de forskellige grønne løsninger 
bl.a. de blomster og klatreplanter, der skal 
præge kvarteret. Beboerne har naturligvis også 
her mulighed for at vælge specifikke elementer 
og få synlig indflydelse på projektet.

3. inddragelsesskridt:

”Plant din blomst” markerer starten på 
anlægsfasen, og er samtidig et arrangement, 
der giver mulighed for at følge et projekt til 
dørs. 
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SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTERBYKVARTERET - IDENTITET

Snitperspektiv 1:100

Den gamle bydel i Middelfart er en af byens 
stoltheder, hvor købstadsmiljøet og den 
maritime identitet kommer til udtryk i de 
gamle brostensbelagte gader og på Fisketorvet 
med Marsvinebrønden.

Her findes et veldefineret gadeforløb med 
facader, der ligger helt ud til gaden stort set 
uden åbninger, men indimellem med trapper, 
der folder sig ud på fortovet. Detaljerig-
dommen ligger dels i facadernes udtryk og 
dels i belægningen. Beplantningen er meget 
sparsom og udgøres primært af solitære træer 
på små pladser. Vi planter træer i nicherne, i 
mellemrummene i facaderækkerne og i åbne 
rum. Regnvandet håndteres ved at etablere en 
åben rende i gadens midte, et bredt trug, der 
fylder hele kørebanens bredde. I forbindelse 
med omlægning af gadeprofilet og anlæggelse 
af truget ønsker vi at genskabe brolægningen 
de steder, der i dag ligger asfalt for yderligere 
at forstærke Bykvarterets unikke karakter og 
holde vandets fart lidt nede. Fortovene gøres 

bredere og markeres med den klassiske gule 
teglklinke og ud mod kørebanen afsluttes der 
med en bred bourdursten i granit med 5 cm 
lysning. Arealet i vekslende bredde ind mod 
facaderne afsluttes med knoldebro, alternativt 
med plantebed med klatreplanter hvis 
beboeren ønsker det. Vand fra nedløb føres i 
Kinnekulle-render, der udføres i teglsten. De 
lægges, så de peger nedad og understeger 
dermed tyngdekraften og vandets vej ned 
mod Lillebælt. Gaderne vil fremstå i granit i 
varierende udformninger, brudt af et smalt 
bånd af klinker til bekvemt at færdes på for alle, 
også gangbesværede og syns-handicappede. 

Hvor Skovgade løber ud i Knorregade og 
Søndergade deles vandene, og to granitplinte 
puffer vandstrømmen uden om træet, der 
dermed også beskyttes mod trafikken. I tørvejr 
er her en hyggelig siddeplads, næsten som et 

tingsted.

Fisketorvet forenkles ved at rydde mur og 
pullerter. Til gengæld bearbejdes terrænet, så 
den trekantede plads hæves til vandret niveau, 
og de omgivende kørebaner sænkes i 
forbindelse med omlægning til trug. Således 
skabes et terrænspring, som udnyttes til at 
etablere en siddetrappe, der afrunder spidsen 
mod nord. Pladsen vil fremstå som et vandret 
plateau, der rejser sig fra de skrånende gaders 
terræn. Kun møbleret med Marsvinbrønden og 
egetræet. Ovre ved kirkens hjørne etableres 
ligeledes en trappe og det store kastanietræ, 
der tidligere stod på hjørnet, genplantes. 
Sådan spændes pladsen ud mellem to trapper 
og to træer, der danner rum, skaber form og 
indbyder til ophold med sol eller skygge, 

udsigt eller indsigt. Et klassisk mødested på 
torvet i en gammel bydel.

Bykvarterets byggemateriale er granit, der først 
og fremmest indgår i gadernes belægning, 
men også i de plinte der opstilles til ophold og 
styrring af vandet ligesom granit anvendes i 
bunden af bassinet på havnepladsen.
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SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTER

Det store spejlbassin tegner konturen af det 
tidligere brohovede og vil i modsætning til 
bæltets vand altid være i ro og spejle himlen.

SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTERBYKVARTERET - HAVNEPLADSEN

Brogade afsluttes i en stille, men spektakulær 
markering af vandets udløb i Lillebælt. Det 
gamle Brohoved synliggøres i belægningen 
som en lille juvel midt i asfalten. Brohovedet 
belægges med granitsten omgivet af en 
ramme af egetømmer, sådan som det så ud, da 
brohovedet dannede Middelfarts første havn. 
Brohovedet er sænket med et par cm 
niveauforskel til den omgivende plads med 
asfalt, men med et kraftigt trugprofil, der kan 
rumme store mængder vand. Brohovedet 
danner dermed et stort bassin på pladsen og 
overløbet sker som en kaskade over kajkanten 
og ud i Lillebælt. Efter regnskyl vil der stå vand i 
bassinet, indtil det er fordampet. Det er dog 
ikke dybere, end man bare kører igennem det 
med bil og cykel.
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LIGHT 1

MARKET CONCERTS

PARKING

ART SPORT ACTIVITIES 3

SHELTER + MONUMENT

SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTER

Snit 1:200 (model B)

Diagrammerne viser de høje masters multianvendelighed

SPORT OG BEVÆGELSE

BESKYTTET HAVNERUM

LYSENDE MASTER

OVERDÆKKET MARKEDSPLADS

UDSTILLING

KONCERT

PARKERING

BYKVARTERET - HAVNEPLADSEN

I den udvidede model B indrettes resten af 
Havnepladsen med en pragmatisk inddeling i 
felter markeret med høje master. Markeringen 
kan både anvendes til parkering, hvor alle 
eksisterende P-pladser opretholdes og til boder 
med mulighed for marked og events. I 
masterne monteres lamper, sejldug eller 
boldnet. Masterne er en henvisning til 
stejlepladsen og til havnens skibe.
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SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTERBYKVARTERET - ADLERHUSVEJ

Tværsnit Adlerhusvej1:100

Bykvarteret starter ved den historiske vej 
Adlerhusvej, der oprindelig forbandt 
Middelfart med Hindsgavl Slot. Alléen fornys 
med to nye trærækker med lidt større afstand, 
hvilket giver plads til to kørebaner og en 
separeret cykel- og gangsti nord for alléen, 
hvor de bløde trafikanter er beskyttet mod 
biltrafikken. Som i resten af Bykvarteret 
anlægges kørebanen som en trugformet gade, 
der kan lede vandet ned mod Lillebælt. Som 
træ-art vælges lind for at skabe sammenhæng 
med den nyplantede lindeallé, der for 10 år 
siden blev etableret på strækningen tæt på 
Hindsgavl Slot.

græsvold trugformet kørebane med brosten græsvold cykelsti, asfalt fortov, teglklinker
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Skovsø

Vandet skal føres 
over kirkegården
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PLAN ILLUSTRERER VANDETS VEJ 1:5000

VANDETS VEJ

N

SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTER

SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTER

SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTER

Skovkvarteret

Hverdagsregn: vand fra tage og belagte arealer 
nedsiver via de af lodsejeren valgte LAR- 
løsninger på egen grund. Vejvand nedsiver i 
regnbede langs vejen.

Kraftig regn: først nedsives der på egen grund 
og vandoverskud løber til regnbede på 
kommunal vej, der også modtager vejvand.

Ekstremregn: vandoverskud fra private grunde 
og regnbede i kommunal vej føres via overløb i 
regnbede til det store rendesystem, forbi 
Aktivitetspladsen og videre til Postens Rende 
og ned til udløb ved Lillebælt. En del af vandet 
vil akkumulere i skovsøerne.

Området omkring Aktivitetspladsen og langs 
Postens Rende vil i alle regnscenarier give 
tilstrækkelig vand til, at der det meste af året vil 
være vand i skovsøerne og rislende vand i 
bækken. Vandet gennemløber et olieudskiller-
anlæg ved starten af Postens Rende, før det 
løber videre til Lillebælt.

Allékvarteret

Hverdagsregn: vand fra tage og belagte arealer 
nedsiver via de af lodsejeren valgte LAR- 
løsninger på egen grund. Vejvand nedsiver i 
regnbede langs vejen.

Kraftig regn: først nedsives der på egen grund 
og vandoverskud løber til regnbede i 
kommunal vej, der også modtager vejvand. 
Vandoverskud i regnbede løber via det store 
kanalsystem til A.C. Hansens Allé videre til 
Kongebrovej, hvor vandet gennemløber et 
olieudskilleranlæg, videre ned af vand-
trapperne til en dam, forbi kirkegården i en 
kanal, der slutter i endnu en dam og en 
vandtrappe og ned til træskibshavnen ved 
Lillebælt.

Ekstremregn: vandoverskud fra private grunde 
og regnbede i vej føres via kanalsystem til A.C. 
Hansens Allé, hvor det løber ned til 
Kongebrovej og videre ned af trapperne forbi 
kirkegården i en kanal og ned til 
træskibshavnen ved Lillebælt. 

En del af vandet vil i alle regnscenarierne samle 
sig i dammene på kirkegården.

Bykvarteret

Hverdagsregn: vand fra tage og belagte arealer 
på havesiden nedsiver via de af lodsejeren 
valgte LAR-løsninger på egen grund. Vand fra 
tage på gadesiden løber ad render, der krydser 
fortovet ud til gadens trug. Vejvand samles i 
truget i gadens midte og løber til havne-
pladsen, hvor vandet gennemløber et 
olieudskiller-anlæg og videre ud i Lillebælt.

Kraftig regn: vand fra tage og belagte arealer 
på havesiden nedsiver via de af lodsejeren 
valgte LAR-løsninger på egen grund. Vand fra 
tage på gadesiden løber ad render, der krydser 
fortovet ud til gadens trug. Vejvand samles i 
truget i gadens midte og løber til havne-
pladsen, hvor vandet gennemløber et 
olieudskiller-anlæg og videre ud i Lillebælt.

Ekstremregn: vand fra tage og belagte arealer 
på havesiden nedsiver via de af lodsejeren 
valgte LAR-løsninger på egen grund. Vand fra 
tage på gadesiden løber ad render, der krydser 
fortovet ud til gadens trug. Vejvand samles i 
truget i gadens midte og løber til havne-
pladsen, hvor vandet vil løbe ud i det store 
spejlbassin og ud i Lillebælt.  

Spejlbassinet på havnepladsen vil i alle regn-
scenarierne fyldes med vand fra de nærmeste 
omgivelser. Regnvand fra gaderne løber 
igennem olieudskilleranlægget, under bassinet 
og ud i Lillebælt.
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SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTER

REGNVANDSSCENARIER

Hverdagsregn - T(0,2)

Kraftig regn - T(2)

Ekstremregn - T(100)

SKOVKVARTERET
Vandoverskud fra private grunde og regnbede i kommunal vej 

føres via overløb i regnbede til det store rendesystem
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SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTERSKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTER

Hverdagsregn - T(0,2) Hverdagsregn - T(0,2)

Kraftig regn - T(2) Kraftig regn - T(2)

Ekstremregn - T(100) Ekstremregn - T(100)

ALLÉKVARTERET
Vandoverskud fra private grunde og regnbede i vej føres via 

kanalsystem til A C Hansens Vej, hvor det løber ned til Kongebrovej 

BYKVARTERET
Vand fra tage og belagte arealer på havesiden nedsiver via de af 
lodsejeren valgte LAR-løsninger på egen grund. Vand fra tage på 

gadesiden løber ad render, der krydser fortovet ud til gadens trug. 
Vejvand samles i truget i gadens midte og løber til havnepladsen
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Offentliggørelse af konkurrenceprojekt 

Vi kickstarter processen hurtigts muligt.

I forbindelse med offentliggørelsen af det 
vindende projekt vil illustrationer af løsnings-
forslagene blive udstillet på store plancher i de 
enkelte kvarterer. På den måde understøttes 
den mentale proces blandt borgerne af 
omdannelsen til Middelfart som KlimaBy.  

Vandviseren: en guide til samskabelse

Et af de første initiativer i projektudviklings-
fasen er publikationen Vandviseren. 
Vandviseren samler nyttig viden om KlimaByen 
og Middelfartog rummer samtidig et idé-
katalog med klimatilpasningsløsninger, der kan 
indarbejdes på de enkelte private grunde i 
forbindelse med afkoblingen fra det 
kommunale kloaksystem samt en præsentation 
af mulige funktioner og grønne elementer på 
offentlig vej.

I akupunktur siges nålene at genoprette 
balance – de indsættes bestemte steder i 
kroppen, og trykkets effekt breder sig som 
ringe i vandet. Vandviseren kan ses som en 
sådan nål. Vandviseren er borgernes 
grønspættebog. Tidligere tiders vejviser var 
kommunens hjælp til borgerne, når de skulle 
orientere sig i det geografiske landskab eller 
finde naboernes telefonnummer. I dag klarer 
man sig med en smartphone. 

Til gengæld har man brug for Vandviseren, der 
er borgernes guide til at orientere sig i 
skybrudslandskabet og sammen med 
naboerne finde den bedst egnede løsning til 
opsamling og brug af regnvand, så vandet 
bliver en anvendelig attraktion. Vandviseren 
skal indeholde muligheder skabt ud fra 
kvarterenes lokaleforudsætninger.

PROJEKTBESKRIVELSE - RESUMÉ AF PROCESSEN

De indledende arrangementer tager 
udgangspunkt i de tre specifikke kvarters-
identiteter og fokuserer på, hvordan beboerne 
kan være med til at kvalificere og optimere 
projektet inden for rammerne af det 
overordnede design. Tiltagene på offentlig 
grund bliver et stedsdefinerende aspekt og er 
med til at underbygge det enkelte kvarters 
identitet og dermed dets sammenhængskraft 
og positionering i forhold til resten af 
KlimaByen. I og med at inddragelsesprocessen 
er et integreret del af designet er forslaget 
robust i sin fleksibilitet: den overordnede 
sammenhængskraft og kvarters-identitet vil 
blive styrket uanset, hvilke detailløsninger, 
beboerne foretrækker i deres kvarter. 

Kvarters-identiteterne skaber en fælles 
referenceramme og skal sammen med de 
planlagte aktiviteter være med til at opbygge 
en god stemning omkring projektet og en 
fællesskabsfølelse, som beboerne vedvarende 
har lyst til at være en del af. Denne proces for 
sikring af ejerskab og engagement skal i sidste 
ende føre til, at grundejerne får lyst til at 
etablere klimatilpasningsløsninger på egen 
grund.

Grøn dag i mit kvarter 

Vores inddragelse af grundejerne i de tre 
kvarterer sker gennem en Grøn dag, der 
afholdes i hvert kvarter og reelt er tre grønne 
dage, der skal sikre borgernes indflydelse fra 
starten samt understøtte motivation og 
engagement løbende i projektperioden.

Sammen med beboerne vil forslaget blive 
optegnet med kridt og maling på udvalgte veje 
i det pågældende kvarter, så der er mulighed 
for at diskutere mulige løsninger på de 
konkrete steder, det omhandler.

Derudover har vi i kraft af Orbicons ekspertise 
og deltagelse mulighed for ved denne lejlighed 
at uddanne borgerne inden for klimatilpasning 
og præsentere de tekniske detaljer i de 
eksempler, der er relevante for netop deres 
kvarter.  

Forud for processen anbefaler vi en 
forventningsafstemning i hele KlimaBys-
organisationen. Afhængig af ressourcer vil det 
være optimalt for samskabelsesprocessen, hvis 
alle involverede interessenter deltager mest 
muligt i processen. Ambassadører kan 
udpeges, så vidensdeling og 
kommunikationsveje sikres.
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KLIMA MATRIX

SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET BYKVARTERET
Inspiration Postens Rende alléerne rendestenen

Byggematerale egetræ beton granit

Vandets afledning bæk kanal trug

Reference flodleje levada gade i bjergby

Vandets karakter naturligt styret iscenesat

Vandets bevægelse slynget forløb lige stræk et langt forløb

Vandets spor efter regn errosion af jorden blankt vand i kanaler ingen

Aflejring af vand skovsøer på aktivitets- pladsen og i 
skoven

damme ved kirkegården bassin på havnepladsen

Udløb til Lillebælt vandløb udmunding afløb i kajkant udspyr

Teknik regnbed med nedsivning kanal med nedsivning fast belægning med kanter

Beplantningens karakter selvgroet plantet stilliseret

Beplantningsudtryk blandede høje skovtræer monokultur opstammet monokultur opstammet             
solitært træ

Træarter Blandede skovtræer som: løn, ask, 
ahorn, hyld, kirsebær, røn 

A C Hansens Allé: lind                    
Birke Allé: birk                              
Akacie Allè: akacie (robinie)                          
Egevej: eg

Adlerhusvej: lind                    
Fisketorvet: kastanje

Bundvegetation mos, græsser, bregner, guldjordbær, 
løg, stauder

stauder, græsser, løg græs, løg

Særlige steder naturlegepladsen, aktivitetspladsen 
og badebroen

hoppelegepladsen, kirkegården og 
træskibshavnen

Fisketorvet, Brotorvet og 
havnepladsen

Funktion i tørvejr frodighed grøn struktur arkitektonisk virkemiddel

Funktion ved hverdagsregn nedsivning nedsivning nedsivning og afledning

Funktion ved skybrud afledning afledning afledning
Læring biologi dyrkningskultur kulturhistorie

Aktivitet leg, bevægelse og idræt social sammenkomst uformelt ophold

Interessenter beboere, skolen beboere, kirken borgere, handelstandsforening, 
turistforening 

målgruppe børn og unge familier borgere og turister

Fysiske ændringer i gaden etablering af regnbede i fortov og del 
af gade

etablering af regnbede i fortov og del 
af gade

omlægning af gadeprofil og 
belægning

Fysiske tilføjelser i gaden nye skovtræer nye allétræer, render nye solitærtræer samt allétræer i 
Adlerhusvej

Gadens areal 12.000 m2 8.360 m2 7.700 m2

Anlægsomkostninger pr. m2 for 
gaden

kr. 770,- kr. 1.150,- kr. 2.375,- 

Samlet anlægsomkostninger for hele 
kvarteret uden pladser

kr. 9.600.000,- kr. 9.240.000- kr. 18.290.000,- 
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PROJEKTUDVIKLINGSFASEN

MARTS 2015:
OPSTILLING AF PLANCHER I DE TRE 
PROJEKTOMRÅDER
Præsenterer de første udkast til de unikke 
klimatilpasningsløsninger beboerne kan 
komme til at opleve i hhv. Skovkvarteret, 
Allékvarteret og Bykvarteret.

APRIL 2015: HUSSTANDSOMDELING AF ”VANDVISEREN” 
Publikation med nyttig information om projektet samt idékatalog, der viser 
mulige løsninger og elementer, der kan vælges i de tre kvarterer.

APRIL 2015: OPMALING AF FORSLAG PÅ ASFALT
Projektforslaget vil foru d for de grønne dage i kvartererne blive optegnet på udvalgte veje, 
hvilket giver mulighed for at diskutere mulige løsninger på de konkrete steder de omhandler.

MAJ 2015: SYNLIGGØRELSE AF KLIMATILPASSERNE: OPSTILLING AF AFKOBLINGSTAVLEN PÅ HAVNEPLADSEN + 
INTRODUKTION AF AFKOBLINGSPROCENTERNE PÅ KLIMABYENS HJEMMESIDE OG FACEBOOKSIDE
En central afkoblingstavle opstilles på havnepladsen. Den skal tydeliggøre over for borgere og besøgende, hvor mange procent af grundene 
i projektområdet, der nu er afkoblet kloaksystemet. Samtidig viser den procentdelen af afkoblede grunde pr. delområde, hvilket udgør et 
konkurrenceelement, der skal skabe yderligere incitament til at afkoble sig. 
Kombineret med løbende opdateringer af tallene på hjemmeside og facebooksider, er dette med til at skabe synlighed og opmærksomhed 
omkring projektet. Tavlen kan ligeledes skabe en kobling til Vandmærket som indikerer, at man som grundejer har afkoblet sig. 

AUGUST 2015: ETABLERING AF PRØVEFELTER
Der vil blive etableret prøvefelter i de tre kvarterer, der i 1:1 viser konkrete 
løsninger tilpasset de enkelte kvarterers identiteter.

SLUT APRIL 2015: 
1. INDDRAGELSESAKTIVITET - ”GRØN DAG” 
- Grøn dag i Skovkvarteret 
- Grøn dag i Allékvarteret 
- Grøn dag i Bykvarteret 

MARTS 2015:
AFHOLDELSE AF PRÆSENTATION/
ÅBENT BORGERMØDE

MARTS - MAJ 2015
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MAJ 2015 - JUNI 2016 EFTERÅR 2015 - SEPTEMBER 2017

PROJEKTERINGS- OG UDBUDSFASEN

ANLÆGSFASEN

PROJEKTBESKRIVELSE - TIDSPLAN

APRIL 2015: INTRODUKTION AF VANDMÆRKET
Mærket introduceres i Vandviseren. Vandmærket gives til de grundejere, der afkobler sig og kan sættes på 
hoveddøren eller postkassen for at synliggøre, at man har klimatilpasset. Vandmærket skaber således synlighed 
omkring projektet, når man bevæger sig rundt i kvartererne, og kan løbende minde beboerne om projektet.  
Samtidig er det muligt at få det gyldne vandmærke for en ekstraordinær indsats eller særlig smuk løsning som 
bidrag til Klimabyen.
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SEPTEMBER 2015: 
KLIMADANNELSE– PROJEKTFORLØB I UGEN OP TIL DEN ÅRLIGE KLIMAFESTIVAL.
I Middelfart skal klima på skoleskemaet. Som en del af den nye skolereform er det oplagt at reservere timer, der drejer sig om klimatilpasning, og 
hvilken rolle eleverne vil kunne spille i forhold til at gøre Middelfart til verdens bedste klimaby med verdens mest engagerede klimaborgere. 
Et årligt projektforløb med skiftende temaer i ugen op til Middelfart Klimafestival skal, at der hvert år samles op på projekt KlimaByen og sættes fokus 
på nye relevante emner.
Både skovlegepladsen i Skovkvarteret og prøvefelterne i de tre kvarterer vil kunne bruges som lege-/læringsfacilitet i uddannelsen af eleverne som 
klimaborgere, der kender til de rette løsninger, forstår bevæggrundene for at handle som vi gør og er i stand til at vedligeholde og drifte de installerede 
løsninger. Eleverne bliver klimadannede og dermed også i stand til at hjælpe deres medborgere. Særligt de ældre elever vil kunne hjælpe deres 
medborgere med installering eller pleje af anlæggene. 
De unge/eleverne opfordres til at dele, hvordan de hjælper  byen og andre borgere til byens klimatilpasning på sociale medier.  Dette skal skabe 
incitament til, at også andre skal gøre en aktiv indsats og skabe en positiv fortælling omkring det fællesskab klimabyen skaber. Samtidig er det med til 
at udbrede indblikket i livet i en klimaby.

SLUT SEPTEMBER 2015: MIDDELFART KLIMAFESTIVAL
Et initiativ der igangsættes i denne fase, men som skal videreføres som en årligt tilbagevendende 
begivenhed, er Middelfart Klimafestival. Arrangementet skal være med til at udvikle Middelfart som 
Klimaby og informere borgerne om de igangværende og kommende tiltag.

SLUT SEPTEMBER 2016: 
MIDDELFART KLIMAFESTIVAL

SLUT SEPTEMBER 2017: 
MIDDELFART KLIMAFESTIVAL

START SEPTEMBER 2016: 
KLIMA PÅ SKOLESKEMAET 
– PROJEKTUGE, TEMA: VAND 

START SEPTEMBER 2017: 
KLIMA PÅ SKOLESKEMAET 
– PROJEKTUGE, TEMA: INNOVATION 

START SEPTEMBER 2015: PERSONLIGE FORTÆLLINGER
Personlige fortællinger, der præsenterer udvalgte borgeres personlige ”klimafortællinger” vil blive udstillet rundt omkring i byen. Her kan man 
i Skovkvarteret f.eks. finde Hr. Svendsens beretning om en oversvømmet kælder og en masse minder, der gik tabt. Dermed bliver man som 
beboer i Skovkvarteret mindet om, hvorfor det er vigtigt at sørge for at aflaste kloaksystemet og aflede regnvand på egen grund.
På samme måde kan man i Bykvarteret læse om, hvordan Hr. og Fru Sørensen har installeret en LAR-løsning på deres grund for at give deres 
personlige bidrag til klimaby-projektet. Borgerne bliver dermed gjort opmærksomme på det overordnede projekt som hele byen er en del af, og 
som de bidrager til på den måde de nu kan. Dette er med til at understøtte sammenhængskraften på tværs af byen og styrke fællesskabs- 
følelsen i Middelfart – byen, hvor alle tager ansvar og hjælper hinanden. 

SLUT SEPTEMBER 2017: 
AFHOLDELSE AF ÅBENT INDVIELSES-
ARRANGEMENT I PROJEKTOMRÅDET

START SEPTEMBER 2015: 
2. INDDRAGELSESAKTIVITET - TRÆER OG BEPLANTNINGSTYPER VÆLGES 
TIL KVARTERERNES TRE INDIVIDUELLE ”WORKSHOPS”
”Vælg dit træ” i Skovkvarteret
”Vælg din plante” i Allékvarteret 
”Vælg din blomst” i Bykvarteret

FORÅR / SOMMER 2016: 
3. INDDRAGELSESAKTIVITET - CEREMONI FOR KVARTERERNES BEBOERE, HVOR DE KICK-
STARTER ANLÆGSARBEJDET VED SELV AT HJÆLPE MED DEN FØRSTE BEPLANTNING:
”Plant dit træ” i Skovkvarteret
”Plant din have” i Allékvarteret 
”Plant en blomst” i Bykvarteret 

PROJEKTAFSLUTNING

SEPTEMBER - DECEMBER 2017EFTERÅR 2015 - SEPTEMBER 2017

ANLÆGSFASEN
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VESTRE
SKOLE

GRØNNEG
ADE

ALGADE
TORVET

SØNDERGADE

ADLERHUSVEJ

SKOVGADE

GRØNT
TORV

HANDELS-
TORV

FISKETORVET

PORTBYGNINGEN
KIRKEGÅRD

CENTER FOR SUNDHED 
OG TRÆNING

AKTIVITETSPLADSEN

STADION

NATUR-
LEGEPLADS

HOPPE-
LEGEPLADS

SKOVEN POSTENS RENDE

PASSAGE

PASSAGE

BIRKE ALLÉ

AC
 H

AN
SE

NS
 A

LL
É

KNORREGADE

TRAFIK OG PARKERING
Der indføres ensretning i Knorregade/Smedegade 
og biltrafikken samles i ét vejtracé på Adlerhusvej. 
Der ændres ikke på antallet af parkeringspladser.

SKOLERUTEN - ET OPLEVELSESLOOP
Der etableres en ny sikker skolerute, der forbinder 
Vestre Skole med Aktivitetspladsen. Ruten danner 
et loop, hvor man passerer en række steder med 
mulighed for leg, bevægelse og bare et godt sted 

at være.

KLIMABYENS ØVRIGE LAG
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MUSEUM

KIRKEGÅRD

HISTORISK BY

ALGA
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ALLÉ BEPLANTNING

KONGEBROSKOVEN

FRODIG SKOVBEPLANTNING I VANDETS SPOR
OG DYKKERREV

HAVNEPLADSEN 
OG FORDAMPNINGSBASSIN
I DET HISTORISKE BROHOVED

DE

TRÆSKIBSHAVNEN 
OG OPHOLDSTRAPPE

ALLÉ BEPLANTNING

SOLITÆRE TRÆER

BEGRØNNINGSSTRATEGI
Klimabyens vandveje er størstedelen af 
tiden grønne og grå elementer i byen. 

Begrønningsstrategien knytter sig til fortællingen 
om vandets vej igennem Klimabyen, så vandets 

vej står som et spor igennem landskabet.

HAVNEPROMENADEN
Områdets direkte kontakt til Lillebælt 

opleves på den i fremtiden sammenhængede 
havnepromenade, der ligeledes forbinder til 

bymidten mod øst. De tre vandveje opleves på tre 
forskellige måder når de når Lillebælt, og derfra 

ledes borger og besøgende op igennem området. 
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SKOV- choose trees

HAVE - choose plants in the street

 HISTORISK - roses 

forsinkelsesbassin

permabel belægning

grønt tag

regnbed

forsinkelsesbassin

grøn facade

fra hæk til bæk

regnbænk

beplantning valgt af 
grundejer

forsinkelsesbassin

forsinkelsesbassin

hæk til bæk 
LAR-løsning

grønt tag på skur

permabel belægning

stokroser

vandrende hælder 
vandets vej

Ny belægning
skridsikker Odenseklinke

Fælles forskinkelses-
bassin

grønt tag

beplantning valgt af 
gadens beboere

SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTER

SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTER

SKOVKVARTERET ALLÉKVARTERET DET HISTORISKE KVARTER

IDÉKATALOG FOR UDVIKLINGSPOTENTIALER PÅ PRIVATE MATRIKLER

AFKOBLING
Den enkelte grundejer får 

ejerskab til projektet og flere 
forventes at koble sig på de 
offentlige initiativer ved at 

afkoble kloakken.

PRÆG DIN GADE
Ejerne inddrages i det offentlig 
rum og kan præge karakteren 

af gaden lige uden for deres 
grundstykke.
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Når de enkelte kvarters-identiteter defineres 
klart og understøttes både fysisk og mentalt i 
processen, vil beboerne også klarest og 
stærkest kunne støtte op med deres bidrag til 
det større projekt. Det styrker det bidrag de 
enkelte borgere og kvarterer bringer til bordet. 
Dermed kan frakoblingen fra kloakken skabe 
nye, interessante, grønne tiltag på tværs af 
hækken og bringe kvarterets beboere tættere 
sammen.

Identitetskabelsesprocessen er samtidig et 
middel til at understøtte fællesskabet og 
naboskabet i de enkelte kvarterer og på tværs 
af byen. Borgerne i Middelfart får noget at være 
fælles om, og alle bidrager på deres måde til 
projektet om en styrket by og en ny basis for 
udvikling.

Inddragelsen giver borgerne mulighed for at 
være tæt på processen og se, hvordan de 
konkret er med til at præge det endelige 
udtryk. Det skaber en kontinuitet og skal sikre 
en vedvarende interesse og indflydelse. 
Løsningerne udvikles og implementeres på 
baggrund af borgernes egne lokale indsigt og 
viden. Dette optimerer muligheden for de 
bedste løsninger, der kan understøtte og være 
med til at bidrage til en god hverdag for 
beboerne i kvartererne.

Identiteterne forankres således både synligt i 
bybilledet, når man bevæger sig rundt, og i 
beboernes bevidsthed, men også løbende i 
forbindelse med andre aktiviteter og 
arrangementer.

Den løbende inddragelse i projektet skal skabe 
incitament til at føre løsningerne helt ind på 
egen grund. Vandviserens idékatalog med 
forskellige typer løsninger overskueliggør 
valget af en løsning. Frem for at tale om diffuse 
klimatilpasningsløsninger skal borgerne 
forholde sig til konkrete tiltag, hvilket hjælper 
til at nedbryde barrieren mellem holdning og 
handling, og fører til den ønskede 
adfærdsændring. 

Rådgiverteamet vil kunne vejlede og rådgive i 
forhold til specifikke og optimale løsninger på 
de første grunde, der engagerer sig i projektet, 
hvilket skal skabe yderligere incitament til at 
afkoble sig. 
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SKOV - wild (full green wall)

 HAVE - green growing on strings or 
cultivation plants

HISTORISK - roses

SKOV - tool shed 

 HAVE - car coverage

HISTORISK - �at shed

SKOV - permeable 

HAVE - permeable 

HISTORISK - movable pots in the street

SKOV- organic

HAVE- straight with pockets

HISTORISK - multiple edges

SKOV - marsh

HAVE - pond

HISTORISK

SKOV

HAVE - furniture/tænk

HISTORISK- regnbed

FRA HÆK TIL BÆK
I stedet for den klassiske hæk, 

er skellet mellem naboer en lille 
bæk, der leder regnvandet væk og 
et spændende sted hvor børn kan 

finder frøer og se på fugle.

GRØNNE FACADER
Den grønne facade kan blive sit eget 

kunstværk med et væld af farver og endda 
være spiselig med frugt og bær.

FRA BÅL TIL BED
Lokalt på den private matrikel 

etableres nedsivnings- og 
forsinkelsesbassiner, der i tørre 

perioder kan være bålplads eller lign.

GRØNNE TAGE
Det grønne tag optager regnvand og 
holder huset svalt om sommeren og 

isolerer om vinteren.

KOMBINERET REGNVANDS-
OPSAMLING OG OPHOLD

Et møbel kan være med til at isce-
nesætte et regnbed og skabe en ny 

hyggekrog i haven.

PERMEABLE FLADER OG POTTER
Fliser der lader græs vokse op 
gennem sig, giver en blidere 

overgang fra parkering til plæne og 
tillader vand at sive ned efter regn.
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MIDDELFART KLIMAFESTIVAL

Middelfart er en by med tradition for større 
arrangementer med stor tiltrækningskraft fra 
nær og fjern som f.eks. Rock under Broen. 
Denne tradition vil vi fortsætte. Som national 
og international eksempel-by for den gode og 
borgerdrevne klimatilpasning skal Middelfart 
naturligvis dele sine erfaringer og smukke 
løsninger med resten af verden.

Et initiativ, der igangsættes i anlægsfasen, men 
som skal videreføres som en årligt tilbage-
vendende begivenhed, er Middelfart Klima-
festival. Arrangementet skal være med til at 
udvikle Middelfart som Klimaby og samtidig 
informere borgere og besøgende om de 
igangværende og kommende tiltag.

Her bidrager alle i Middelfart fra lokale 
forretningsdrivende til virksomheder og 
borgere. Hvert kvarter er med forankring i 
grundejerforeningerne med til at arrangere 
aktiviteter i tråd med deres identitet og måde 
at gribe klimaforandringer og klimatilpasning 
an på. Her bliver de individuelle identiteter 
synliggjort og dermed forstærket og 
aktualiseret årligt. 

Under festivalen vil alle deltagende bl.a. have 
mulighed for at stemme på den private grund, 
der har den smukkeste klimatilpasning. 
Samtidig er festivalen en anledning til at 
invitere førende eksperter på området til 
Middelfart for at dele ny viden og vise nye 
innovative værktøjer. 

I ugen op til den årlige festival vil kommunens 
skoler have et projektforløb med skiftende 
temaer. Arbejdet og resultaterne udstilles 
under festivalen og bidrager til, at også de 
fremtidige generationer af borgere bliver 
engageret i udviklingen af Middelfart som 
KlimaBy og løbende får ny viden om feltet. 

Et vigtigt aspekt af festivalen er at skabe 
kontinuitet i både drift, vedligehold og 
sammenhold omkring klimatilpasnings-
missionen og have en årligt tilbagevendende 
begivenhed, der markerer Middelfart som 
KlimaBy dvs. sikre en løbende aktualisering af 
samskabelses-scenariet; mentalt såvel som  
funktionelt og økonomisk. KlimaByen er et 
brand udadtil, og i disse dage skal alle øjne 
med interesse for byudviklende klimatilpasning 
være rettet mod Middelfart.

Først og fremmest er det dog en række 
festdage i Middelfart, hvor borgerne fejrer sig 
selv, hinanden og deres smukke by. 

”Vandet viser vejen” er et af de populære og 
autonome arrangementer, der som en hyldest til 
regnen, vil opstå spontant, når regnen vælter ned. 
Her vil man se byens børn og barnlige sjæle sætte 
både i vandet med små lys, der driver ned 
gennem gaderne i Bykvarterets trug for at ende i 
havnepladsens store bassin.
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Det nye badeanlæg ved Postens Rendes udløb.
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