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De menneskeskabte klimaforandringer er den måske 
største globale udfordring, vi står overfor – både nu og for 
kommende generationer. 

Klimaudfordringerne er ikke noget abstrakt fænomen, 
eller noget de kun oplever i fjerne egne af kloden. Der er 
helt åbenbare ændringer i vores klima, som vil påvirke en 
stadig større del af verdens befolkning, og som vi også 
allerede nu mærker konsekvenserne af i Odense. 

De kommende år vil vi også i stigende grad opleve 
mere ekstremt vejr med enten tørke eller regn, stigende 
temperaturer og vandstand, samt hyppigere stomfloder, 
som direkte konsekvens af de menneskeskabte 
klimaforandringer. 

På trods af at vi i Odense har halveret vores CO2- 
udledning siden 1990, er den enkelte odenseaner i en 
global sammenhæng fortsat en stor udleder af CO2. 

Klimaforandringerne er en global udfordring, hvor vi 
både internationalt, nationalt og lokalt har en forpligtelse 
og et fælles ansvar for at finde løsninger. Ikke kun for 
vores egen eller klodens skyld, men i høj grad også for 
kommende generationers skyld. 

Hvis vi ikke tager ansvar, lederskab og handling nu, vil det 
få vidtrækkende konsekvenser for vores børn, børnebørn 
og alle kommende generationer. Derfor skal vi både 
som nation, samfund og kommune påtage os et ansvar, 
så vi ikke stiller kommende generationer med dårligere 
forudsætninger for deres liv i fremtiden. 

Den gode nyhed er heldigvis, at det ikke er for sent at 
handle. Vi kan stadig nå at påvirke udviklingen. Men vi 
skal handle nu. Og vi skal skabe markante forandringer. 

På grund af vores høje levestandard har vi som borgere i 
Danmark og Odense et meget højt individuelt klimaaftryk. 
Det betyder, at vi i Odense har en helt særlig forpligtelse 
til at gå forrest i klimakampen og påtage os et aktivt 
lederskab. Som lokalsamfund har vi både et stort ansvar, 
men også store muligheder for at bidrage positivt til at 
reducere vores klimaaftryk. 

Odense ønsker at bidrage til løsninger og vil foran i 
kampen om at reducere CO2-udledningen og klimatilpasse 
vores by. Vores arbejde skal også være med til at 
inspirere andre. Både i forhold til hvordan man indretter 
en klimavenlig og CO2-neutral by, der er tilpasset til de 
klimaforandringer, som vi trods alt ikke kan undgå, men 
også hvordan man skaber grøn vækst og beskæftigelse. 

Grundlaget herfor findes i vores Klimahandleplan og 
Klimatilpasningsplan, som tilsammen udgør Odense 
Kommunes DK2020 plan. 

To dele der skaber rammerne og fundamentet for 
henholdsvis et klimaneutralt Odense frem mod 2030 og et 
klimatilpasset Odense frem mod år 2050. 

Begge planer er opbygget med syv hovedretninger og 
herunder en række indsatser, der skal bringe Odense på 
vej til målene. 

De syv hovedretninger i klimatilpasningsplanen er: 
1. Kystbeskyttelse
2. Vandhåndtering
3. Byudvikling
4. Et grønnere Odense
5. Odense Kommune
6. Odenseaneren
7. Partnerskaber

Klimaambitiøse byer i verden

DK2020 giver danske kommuner mulighed for 
at løfte det lokale klimaarbejde til international 
best practice. Mulighed for råd og sparring til at 
udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til 
Parisaftalens målsætninger. 

Gennem forløbet får kommunerne rådgivning 
og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal 
klimahandlingsplan, som viser vejen til netto nul-
udledning for kommunen som geografisk område 
senest i 2050, og viser, hvordan kommunen vil 
tilpasse sig klimaforandringerne. 

Kommunerne arbejder med den samme standard 
for klimaplanlægning, som anvendes af nogle 
af verdens største og mest ambitiøse byer i det 
internationale bynetværk C40. 

Med DK2020 er det første gang, C40’s 
internationale standard ’The Climate Action 
Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og 
videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. 
DK2020-kommunerne er med til at skrive historie i 
kampen mod klimforandringer. 

INTRODUKTION TIL 
KLIMATILPASNINGSPLAN



Transport
Overfladevand transporteres på overfladen, væk 
fra områder, der ikke ønskes oversvømmet. Fx via 
vandkorridorer.

Fordampning
Overfladevand fordamper fra våde eller beplantede 
overflader. Jo større en vandflade og beplantning der 
anlægges, desto større fordampning opnås der.

Forsinkelse på overfladen
Tilbageholdelse af overfladevand i bassin/lavning eller 
lignende terrænnær løsning. Udledningspunkt med 
begrænset vandføringskapacitet (fx en mindre ledning, 
overløbskant eller smal grøft) sikrer en forsinket transport 
af vandet videre i systemet.

Forsinkelse gennem jorden
Tilbageholdelse af overfladevand i bassin/lavning eller 
lignende terrænnær løsning. Overfladevandet nedsives 
og renses gennem jordmatricen og opsamles i en ledning, 
som transporterer vandet forsinket videre i systemet.

Barrierer
Overfladevand holdes bedre inden for et udpeget 
vandhåndteringselement, og væk fra for eksempel kritisk 
infrastruktur via forskellige typer af barrierer (fx diger og 
forhøjede kantsten).

Principper for vandhåndtering
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Klimatilpasset Odense i 2050
Klimaforandringerne er allerede igang. Klimatilpasning er 
en indsats, der skal indtænkes i fremtidens prioriteringer 
og investeringer. Vi skal forebygge fremtidens 
udfordringer med klima samtidig med at vi ikke glemmer 
de udfordringer, som vi allerede oplever i stigende grad. 

Klimatilpasning handler altså om at tilpasse sig 
konsekvenserne af klimaforandringerne. Forandringer 
i form af mere ekstreme temperaturer, stormfloder, 
ekstremregn og højtstående grundvand. Konsekvenserne 
af klimaforandringerne kan være svære at sikre sig helt 
imod, men gennem langsigtet og målrettet planlægning er 
det muligt at forebygge meget. 

Stigende temperaturer
Vi ser frem mod en tid med stigende temperaturer. 
Samtidig lever vi i en by, der fortættes og udvikler sig. 
Der er risiko for den såkaldte ”Urban Heat Island” effekt. 
En risiko for, at Odense som storby bliver varmere end 
områder omkring os. En varme med konsekvenser for 
mennesker, miljø og biodiversitet - samt ikke mindst 
risikoen for skybrud.

Ved at anvende materialer, der ikke reflekterer samt ved 
indtænke grønne områder, træer og levende facader og 
tagflader i klimatilpasningen, har det en positiv og vigtig 
effekt på de stigende temperaturer

Vand i planlægningen
Klimaet forandrer sig, og det gør behovet for 
klimatilpasning også. Derfor kan det blive nødvendigt 
at hæve beskyttelsesniveauet efterhånden som 
klimaet ændrer sig. Ambitionen er derfor en dynamisk 
planlægning af klimatilpasning.

Når vandet spiller en rolle i planlægningen af byens rum, 
skelner vi mellem at holde vandet ude eller invitere vandet 
ind. Sidste udvej kan være at trække byen væk fra vandet. 
Lige meget om vandet holdes ude eller inviteres ind kan 
det integreres i byens rum. 

Det giver mulighed for at tænke i flere funktioner. Det 
kaldes ”shared spaces” - altså områder hvor vandet kan 
være på visse tidspunkter, men hvor arealet det meste af 
tiden kan bruges af mennesker eller udgøre naturområder 
til gavn for biodiversitet og ikke mindst CO2-optag. På 
denne måde skabes mere attraktive arealer med plads til 
fordybelse, leg, motion og læring i byens rum og parker - 
vi opnår merværdi. 

Der arbejdes typisk med fem forskellige principper for 
vandhåndtering: 
• Transport 
• Forsinkelse
• Fordampning 
• Barrierer 
• Nedsivning

Mange steder i Odense er de geologiske forhold ikke 
gunstige for nedsivning, da grundvandet står højt i store 
dele af kommunen. Det kræver derfor både tid og plads at 
nedsive overfladevandet. 

Klimaforandringerne er en realitet, som vi skal forholde os 
til. Udfordringerne med vandet bliver større i takt med at 
byen vokser, hvis vi ikke indretter os efter vandet. Det er 
ikke kun oversvømmelser der er en udfordring, men der 
sættes også pres på kloakker, renseanlæg og vandløb.

Der skal derfor findes kreative og fleksible løsninger til at 
håndtere de stigende vandmængder. Ikke mindst under 
hensyntagen til CO2-aftrykket fra håndteringen af vand. 

Forudsat at vi ikke klimatilpasser Odense, men heller ikke 
vækster yderligere, så vil de årlige omkostninger løbe op i 
næsten 100 mio. kr. om året på grund af oversvømmelser 
med vand. Særligt i form af skader på bygninger. 

Klimatilpasningsløsninger

Invitér vandet ind

EkstremnedbørStormflod

Hold vandet ude

EkstremnedbørStormflod

Træk byen væk 

Stormflod og ekstremnedbør
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Planlægning for klimatilpasning i Odense Klimaet forandrer sig 
Odense er en by i vækst. Som Danmarks tredjestørste by 
er den strategiske tilgang til klimatilpasning i højsædet. 
Byen og dens rum, bygninger og opholdsarealer skal 
være så grønne og biodiverse som muligt, og vi skal gøre 
plads til vandet, der hvor det giver mening. 

Den grønne storby og bæredygtig byudvikling kan 
være med til at mindske risikoen for den såkaldte 
”Urban Heat Island” effekt, hvor byen er varmere end 
det omkringliggende landskab. Bæredygtig byudvikling 
handler her også om at undgå at byudvikle på en måde, 
hvor der skabes yderligere behov for at klimatilpasse. 

Visionerne for Odense fastsættes i bystrategien. Herunder 
er der et planhieraki, som DK2020 planlægningen indgår i 
på lige fod med andre sektorplaner. 

Risikostyringsplan for Odense Fjord
Odense Kommune har sammen med Nordfyns og 
Kerteminde Kommune lavet en risikostyringsplan 
for Odense Fjord og Odense Å. Den tager stilling til 
oversvømmelser som følge af stigende højvande og 
stormflod. Samtidig indgår den øgede vandmængde i åer 
og vandløb. 

Risikostyringsplanen kalder vi ”Udsigt til vand”. Her 
udpeges forskellige mulige indsatser for beskyttelse 
mod det stigende vand i Odense Fjord. Selvom der er 
ikke handlepligt på planen, må Odense Kommune ikke 
planlægge i strid med risikostyringsplanen. 

Risikostyringplanen for Odense Fjord står højest i det 
kommunale planhieraki – umiddelbart under Bystrategi.

Kommuneplan 
Under Bystrategi og Risikostyringsplan findes 
kommuneplanen. 

Det er et lovkrav, at der i kommuneplanen opstilles 
afværgeforanstaltninger i forhold til risikoen for 
oversvømmelse. I kommuneplanen for Odense er der 
derfor kortlagt områder, hvor risikoen for oversvømmelse 
er stor. Der er retningslinjer for, at det der bygges her, 

Over hele verden vil vi opleve klimaforandringer, men 
hvad vi hver især oplever afhænger af, hvor vi befinder 
os. Her i Odense vil vi hovedsagelig få mere regn, højere 
vandstand i fjorden, mere højtstående grundvand og 
stigende temperaturer.

Stigende temperaturer er generelt over året, men blandt 
andet kan vi se frem til flere hede- og varmebølger i 
sommerperioden og langt færre dage med frost i løbet 
af vinteren. Det betyder en længere vækstsæson, men 
potentielt også flere tørkeperioder med afbrændings- og 
vandingsforbud og konsekvenser for både mennesker, 
miljø og biodiversitet.

Havvandet stiger men der er store usikkerheder for, hvor 
højt og hvor hurtigt, det vil stige. I Danmark regner vi med 
en generel vandstandsstigning på 30 cm frem mod år 
2050. Vi regner også med, at vandstanden vil fortsætte 
med at stige efter 2050. 

Hertil kommer at vandstanden hele tiden varierer. På 
dagsbasis kan vandstanden varierer 30-50 cm og typisk 
80 cm eller mere hen over året. Når den generelle 
vandstand stiger på grund af klimaforandringerne, vil de 
variationer, vi normalt ser i vandstanden, skulle lægges 
oven i.

Vi taler om stormflod, når vi i dag oplever vandstande på 
120-180 cm. De fleste steder er i dag beskyttet til 150 cm 
eller mere. 

skal tilpasses forholdene. Endvidere er der retningslinjer 
for at tilpasse kommende byggeri, så det er tilpasset til 
fremtidens klima.

Der er i kommuneplanen udpeget vandkorridorer for store 
dele af Odense. I de korridorer må der ikke planlægges 
for nye anlæg, som kan forhindre vandets vej. 

Strategien bag vandkorridorerne er på sigt at genskabe 
vandets vej. Det kan fx være at lede vandet via sænkede 
cykelstier over terræn, render og grøfter fra ét område 
til et andet eller i form af genåbningen af tidligere tiders 
vandløb - eksempelvis Sanderum Bæk og Bolbro Rende. 

De genåbnede vandløb skal sikre en større robusthed, så 
ekstremregn kan ledes til et vandløb fremfor at afvente 
plads i kloak. Herudover skal de afhjælpe udfordringer 
med højtstående grundvand og ikke mindst bidrage til den 
grønne storby eller anden merværdi. 

Sektorplaner
Odense Kommune har et politisk mål om, at alle 
odenseanere skal have mindre end 300 meter til et 
offentligt grønt område. 

De bynære løsninger på klimatilpasning skal derfor 
efterstræbe at binde byens grønne områder sammen, og 
bidrage til en attraktiv grøn-blå by. Visionen er beskrevet 
nærmere i "Handleplan for Danmarks grønneste storby" 
som sammen med kommunens øvrige handleplaner er 
sidestillet med DK2020 planlægningen. 

DK2020 planen består af denne klimatilpasningsplan 
og "Klimahandleplan 2023". Af øvrige handleplaner 
kan nævnes "Handleplan for natur og biodiversitet" og 
"Handlingsplan for byrum og mobilitet".

Spildevandsplanen er lovpligtig men ligeledes en 
sidestillet sektorplan. Det er spildevandsplanen, der 
sætter rammen for håndteringen af hverdagsregn og 
dermed VandCenter Syds forpligtelser. Spildevandsplanen 
har derfor en tæt snitflade til klimatilpasningsplanen. 

Fordi klimaet forandrer sig, og vandstanden i havet stiger, 
vil disse stormfloder i fremtiden kunne være langt højere. 
Vi ved også at vores data ikke er ret gode og vi kan derfor 
regne med at opleve flere og større stormfloder end hvad 
den nuværende statistik viser. 

Statistikken tager heller ikke højde for opstuvning, da 
målingerne er fra Gabet og ikke de nyere målere i Odense 
Fjord og Odense Kanal. I den 6. hovedrapport fra FN’s 
klimapanel (IPPC, 2022) beskrives en generel stigning i 
vandstand på 1 meter frem mod år 2120. Vi taler således 
om stormfloder på mere end 250 cm fremadrettet. 

Der kommer mere regn og alt tyder på at den udvikling 
vil fortsætte fremover. Det drejer sig ikke kun om, at 
mængden af regn vil stige; vi kommer til at få flere og 
meget kraftige regnskyl og længere perioder med regn. 

Især om vinteren vil vi opleve lange perioder med regn, 
men mængden vil også stige både i foråret og efteråret.Vi 
vil i fremtiden opleve flere somre, hvor tørkeperioder bliver 
afbrudt af skybrud. Men somre med længerevarende regn 
vil også være en mulighed. 

De stigende vandmængder oppefra sammenlagt med 
den stigende vandstand i havet betyder, at der kommer 
mere vand i vores vandløb. Vi vil også opleve en øget 
grundvandsdannelse, hvilket især vil komme til udtryk i 
mere grundvand tæt på overfladen. 

Stigende temperaturer og vand fra fire sider.



Middelalder
Vandløb, moser og våde enge sammen 
med begrænset bebyggelse på højtliggende 
arealer.

Industrialisering
Overfladevandet forsvinder og der 
bebygges ovenpå rørlagte vandløb.

Landsby
Jorden drænes og opdyrkes.

Nutid
Der bygges tættere og udfordringer med 
oversvømmelser er stigende.

Fremtid
Overfladevand håndteres på overfladen 
i “shared spaces” med stor merværdi -  
storbyen er grøn og levende. 

1110 DK2020 Klimatilpasningsplan 2023

Byens udvikling
Odense er en af Danmarks ældste byer, og kan dateres 
helt tilbage til år 899. Dengang lå byen placeret på 
højtliggende arealer mellem små og store vandløb, eng, 
mose og overdrev. 

Tilbage i middelalderen var der således grønt og masser 
af vand omkring den lille by, som Odense dengang var. 
Størstedelen af den danske befolkning boede dengang 
på landet. Når vi ser på byens udvikling, ser vi at området 
omkring Odense gradvist forandrede sig. I takt med at 
landbruget udviklede sig, drænes jorden for at gøre plads 
til afgrøder.

Da industrialiseringen og byudviklingen efterhånden tog 
fart, voksede Odense og flere af de små vandløb, åer og 
grøfter, som tidligere havde snoet sig igennem Odense, 
blev drænet, rørlagt eller forsvandt helt. 

I dag er Odense en storby fyldt med liv, bevægelse, 
veje, byrum og bygninger. Store arealer er dækket af 
asfalt, fliser og huse, og vores indvinding af grundvand 
til drikkevand er flyttet udenfor byen. De forandringer 
forstærker de problemstillinger som klimaforandringerne 
medfører. 

I Odense Kommune arbejder vi for at fortætte byen 
gennem byomdannelse. Det betyder, at den eksisterende 
by omdannes, så der bliver flere bygninger på den samme 
plads. 

Men det giver også et behov for, at vi tænker 
håndteringen af vand anderledes. Der er kamp om 
pladsen både over og under jordens overflade, og 
mange forskellige arealinteresser kommer i spil i denne 
sammenhæng. 

De mere åbne boligtyper, som eksempelvis 
parcelhuskvarterer, er også blevet tættere med tiden. 
Grundene er gået fra 800-1200 kvm og ned til 400-
500 kvm. Samtidig er husenes størrelse øget og der er 
kommet større garager og flere terrasser. 

Alt i alt giver det mindre plads til beplantning, der kan 
sikre biodiversitet og et godt mikroklima, men også mindre 
plads til håndteringen af vand og den naturlige nedsivning. 

Vores boligområder bliver derfor mere sårbare, og der er 
behov for at gentænke vores måde at indrette os på. 

Den fremtid vi ser ind i, er et Odense i rivende udvikling. 
Et Odense som omkring 2050 har bredt sig ud til 
kommunegrænsen med boliger, erhverv, solceller, grønne 
parker og bynær natur. En by som stadig vil udvikle sig, 
men som i højere grad vil være tvunget til at fortætte.

Odenses udvikling gennem tiden
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Status for klimatilpasning
Odense Kommune er i øjeblikket i gang med at 
klimatilpasse til det stigende havvand og fremtidens 
stormfloder. Det sker i øjeblikket ved Seden Strandby 
og ved Færgevej langs Kølevandskanalen. Det sker 
dels med traditionelle diger og dels som naturbaseret 
klimatilpasning øst for Seden Strandby. Her etableres 
klimatilpasningen som tilbagetrukne diger, hvilket giver 
bedre plads til strandenge, fugleliv og strandtudser. 

Odense Kommune og VandCenter Syd samarbejder om 
klimatilpasning til fremtidens hverdagsregn. I mere end 10 
år har VandCenter Syd arbejdet med en klimafaktor, så 
deres anlæg bliver lavet store nok til fremtidens regn. 

I nyere tid er det især samarbejdet om etablering af 
lokal afledning af regnvand (LAR) langs boligveje. Dette 
dels af hensyn til vandhåndteringen og dels af hensyn 
til trafiksikkerhed på boligvejene. Endvidere giver det en 
forskønnelse af boligvejene med positiv indvirkning på 
huspriserne. 

Som eksempel på samarbejdet har Odense i 2021 syv 
gader, der har fået eller er i gang med at få anlagt LAR-
bede. Hertil kommer den store parkeringsplads bag Føtex 
i Bolbro, hvor 1600 m² grå asfalt er omdannet til 500 m² 
LAR-bede og 1100 m² almindelige grønne bede. I forvejen 
var der LAR-bede på fire boligveje i Odense. 

Godt samarbejde mellem Odense Kommune, VandCenter 
Syd og borgerne er forudsætningen for den succes. Ikke 
mindst opleves der et stigende engagement fra byens 
borgere, der selv henvender sig for at få igangsat LAR-
bede på deres boligvej og som laver regnbede og faskiner 
i egen have. 

Igennem de senere år er der også etableret flere 
regnvandsbassiner i kombination med rekreative tiltag. 

Eksempler på dette er fx Glisholm Sø, som VandCenter 
Syd har etableret tilbage i 2015-2016. Søen tilbageholder 
og opmagasinerer regnvand fra nærområdet og 
forebygger dermed oversvømmelser med hverdagsregn. 

Glisholm Sø blev i 2018 kåret som en af de 100 bedste 

Hvad er et LAR-vejbed?
LAR står for Lokal Afledning af Regnvand. 

LAR-vejbede anlægges på offentlige veje. 
Regnvandet fra vejen ledes til vejbedene, der 
nedsiver og fordamper vandet – og på den måde 
aflaster kloaksystemet. I bunden af bedene er 
der en særlig type jord, der filtrerer urenheder fra 
vejvandet, inden vandet siver ned i jorden. 

Vejbedene beplantes med stauder, planter 
og træer, der optager regnvand, bidrager 
til fordampning, biodiversitet og forskønner 
lokalområdet. En yderligere fordel med LAR-
vejbede er, at de kan placeres som chikaner og 
hjælpe med at sænke trafikken på vejen. 

Se mere om LAR og klimatilpasning på klimaklar.
nu/hvad-gor-vi/ 

Glisholm Sø

NaturEventyr ved Glisholm Sø

Hørdumsgade, Odense

klimaløsninger i Danmark (Realdania). Det er et stort 
naturområde med stier, eng, skov og gode forhold for 
fuglelivet, tudser og insekter. 

I 2021 er der udviklet et natureventyr om Glisholm Sø, der 
sammen med pigen Vita og vandalfen Storm tager børn 
med på jagt efter det vidunderlige vand i Glisholm Sø og 
på den måde bidrager til formidlingen af klimatilpasning i 
børnehøjde. Læs mere herom på klimaklar.nu.

Der er således især erfaring med klimatilpasning til 
hverdagsregn og stormflod, imens klimatilpasning til 
ekstremregn er under udvikling. 

Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2020 er der 
arbejdet specifikt med håndteringen af ekstremregn i nye 
lokalplaner og dermed i det meste nye byggeri. 
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Risikokortlægning og største risici
Når vi taler om risiko i forbindelse med klimatilpasning, 
mener vi den sandsynlighed, der er for, at en 
oversvømmelse sker sammenholdt med den konsekvens, 
oversvømmelsen vil have. 

Risikokortlægningen giver altså et billede af, hvor der er 
værdier der risikerer at gå tabt frem mod år 2100, såfremt 
at der ikke sker indsatser for at klimatilpasse.

Et bredt spænd af faktorer
Kortlægningen viser hvor i Odense, vi bør sætte ind først i 
forhold til oversvømmelse fra stormflod og ekstremregn. 

Værditab er især skader på bygninger, men flere sektorer 
indgår i overvejelserne. Der er fx undersøgt omkostninger 
for husejere, lodsejere og virksomheder, ligesom der også 
er indtænkt menneskers helbred og sikkerhed under og 
efter en oversvømmelse. 

Det har i samme omgang været vigtigt, at indtænke 
omkostninger forbundet med genhusning eller længere 
rejsetid, som følge af oversvømmede og ødelagte veje, 
skader på veje, rekreative områder og på levesteder med 
særligt beskyttede arter. Sidst men ikke mindst er de 
virksomheder der berøres også indtænkt. Dette er baseret 
på antallet af medarbejdere der kan blive påvirket af en 
given hændelse. 

Når klimatilpasningsplanen revideres, vil modellen blive 
udvidet. Den vil fremadrettet også indeholde kvantitative 
vurderinger af samfundskritisk infrastruktur og offentlige 
ydelser. I denne plan er dette vurderet kvalitativt. 

Der er også kvalitativt vurderet i forhold til fremtidig 
byudvikling, taget højde for sociale sammensætninger i 
berørte områder, samt for behovet for klimatilpasning i 
forhold til stigende temperaturer, stigende grundvand og 
oversvømmelser fra vandløb. 

Værditab som konsekvens 
Kortlægningen viser værditab på omkring 100 mio. kr. 
årligt. Det er beregnet fra i dag og frem mod år 2100 og 
under forudsætning af, at der ikke sker klimatilpasning 
eller udvikling af byen i mellemtiden. 

Kortlægningen viser, at de største tab er fra ekstremregn 
og hernæst stormflod. Konsekvenser af øvrige 

klimaforandringer er kun vurderet kvalitativt og vi har 
derfor ikke tal herfor, men de vurderes at give mindre 
værditab. 

Der er få sammenfald imellem værditab af stormflod 
og ekstremregn, hvilket primært skyldes, at 
oversvømmelseskortlægningen ikke tager højde 
for vandets strømningsveje, men kun de endelige 
oversvømmelser. 

Der har derfor været en kvalitativ vurdering af vandets 
veje set i forhold til risikokortlægningen for at afgøre, 
hvilke indsatser, der kunne være mest relevante. De 
valgte indsatser på kort sigt fremgår at hovedretning 1 
“Kystbeskyttelse” og 2 “Vandhåndtering”.

Herudover peger risikokortlægningen på flere almene 
boligområder, et erhvervsområde ved Hjallese 
samt områder med kolonihaver som er i risiko for 
oversvømmelse ved stormflod. Der bør derfor være fokus 
på klimatilpasning i forbindelse med fx helhedsplaner for 
almene boliger og fremtidig byudvikling.

Planer for fremtiden
Hvis hele Odense skal klimatilpasses, er det nødvendigt 
at arbejde med et større antal indsatser og konkrete 
projekter end hvad der er udpeget på kort sigt. 

En af indsatserne over de kommende år vil være at lave 
mere detaljerede helhedsplaner for håndteringen af vand, 
samt løbende at revidere klimatilpasningsplanen. Der vil 
også være en række indsatser for at gøre byen grønnere 
og således bidrage til at binde CO2 og modvirke de 
stigende temperaturer samt ikke mindst konsekvenserne 
heraf. 

Odense Kommune kan som stor virksomhed og 
grundejer gøre en lokal forskel. Men Odense Kommune 
som organisation kan ikke klimatilpasse Odense alene. 
Dialog og samarbejde er derfor en vigtig indsats i 
klimatilpasningen af Odense.

Du kan læse mere om risikokortlægningen og dens 
resultater på www.odense.dk/klimatilpasningsplan

Signaturforklaring

By

Odense Fjord / Kanal

Kommunegrænse

Risikoområder

Projekter

Projekter
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Mål og delmål Klimaneutral 2030
I Odense Kommune er det vigtigt at klimatilpasningen 
understøtter den klima- og miljøvenlige og grønne storby 
og ikke mindst en byudvikling med kvalitet. 

Klimatilpasningen skal derfor indtænkes i et 
tværfunktionelt univers, hvor den understøtter andre 
funktioner og bidrager med merværdi. Omvendt skal 
byens udvikling også ske under hensyn til særligt risikoen 
for oversvømmelse. Følsom anvendelse skal derfor 
indrettes eller placeres i forhold til risikoen. På den måde 
kan vi udvikle Odense med kvalitet og bæredygtighed for 
øje. 

Odense er i konstant udvikling ligesom klimaet til 
stadighed er i forandring. Målet om et klimatilpasset 
Odense frem mod 2050 harmonerer med, at Odense som 
by forventes at fylde kommunen ud på samme tidspunkt. 
Dette baseres på en fremskrivning af den udvikling som 
Odense har oplevet over de seneste 150 år. Se mere 
herom på www.odense.dk/klimatilpasningsplan.

For at nå målet om et klimatilpasset Odense, så er der 
behov for at opsætte delmål, som kan hjælpe os på rette 
vej. Denne klimatilpasningsplan opsætter derfor delmål for 
2030.

Odense Byråd har med rammeaftalen ’Klimaneutral 2030’ 
sat et ambitiøst mål for klimaindsatsen i Odense. Den 
strategiske rening for vejen til et klimaneutralt Odense er 
defineret i klimahandleplanen. 

Ambitionen om et klimaneutralt Odense senest i 2030 går 
på udledningerne indenfor scope 1 og 2. Scope 1 og 2 
dækker over aktiviteter inden for kommunegrænsen, samt 
udledning forbundet med el og varmeforbrug i kommunen.

Tilsammen udgør Klimahandleplan og Klimatilpasnings-
plan Odenses samlede DK2020 plan. 

Klimatilpasningsplanens bidrag til reduceret CO2-
udledning er ikke direkte opgjort. Vurderingen er 
dog, at indsatserne i klimatilpasningsplanen vil 
understøtte eller indirekte bidage med reduktioner af 
drivhusgasudledningen.

Herudover vil en række af initiativerne i 
klimatilpasningsplanen formentlig have indflydelse på 
Odenses scope 3 udledning. Scope 3 udledningen 
dækker over CO2-udledning uden for bygrænsen, som 
skyldes forbrug eller aktivitet indenfor bygrænsen. 

Indsatser og projekter i klimatilpasningsplanen bestræber 
den mest bæredygtige og langsigtede løsning, samt ikke 
mindst løsninger der bidrager til natur, biodiversitet og 
rensning af vandmiljøet for næringsstoffer. 

Undersøgelser fra et projekt udarbejdet gennem et 
samarbejde mellem Odense Kommune og VandCenter 
Syd viser grønne løsninger over jorden fremfor rør 
eller andre løsninger under jorden kan reducere CO2-
udledningen med 20-40% i anlæggets levetid. 

I en klimatilpasningsmæssig kontekst vurderes ”på lang 
sigt” at være frem mod 2100-2150. Dette da de bygninger 
og anlæg som vi opfører i dag forventeligt, skal stå 
endnu om 100 år. Selvom der er stor usikkerhed omkring 
fremtidens klima, så er det en usikkerhed vi må forsøge at 
se ind i. 

Odense Kommune ønsker at arbejde med en dynamisk 
planlægning og ikke mindst en agil tilpasningsstrategi. 
Hermed mener vi, at klimatilpasning så vidt muligt sker 
på terræn og med et øje for, om der er plads til at udvide 
løsningen senere eller om den allerede nu skal dække et 
større behov. 

Der er en opmærksomhed på at reservere det nødvendige 
areal i planlægningen fremfor at skulle rive forholdsvis 
nye anlæg ned senere. Ikke mindst ligger der et stort 
potentiale i at arbejde med midlertidige aktiviteter frem 
mod behovet for at udvide klimatilpasningsløsningen. 

Dette spiller tæt sammen med den tværfaglig tilgang og 
fokus på merværdi i et helhedsperspektiv. 

Før 2030 Efter 2050 2030-2050

• Klimatilpasningsplanens 
indsatser igangsættes
• De første vandhåndterings-
projekter gennemføres. 
• Odense Kommune  indtænker 
klimatilpasning på de offentlige 
arealer og bygninger, hvor det 
er muligt
• Klimatilpasningsplanen 
revideres med prioritering af 
nye projekter
• Helhedsplaner for 
vandhåndtering udarbejdes i 
samarbejde med VandCenter 
Syd
• Ved kommuneplanens 
revision indarbejdes i DK2020 
planlægningen.
• Der opbygges et bedre 
datagrundlag til understøttelse 
og prioritering af fremtidige 
indsatser. 

• Der arbejdes strategisk frem 
mod et klimatilpasset Odense 
i 2050
• Klimatilpasningsplanen 
revideres med prioritering af 
nye retninger og indsatser
• Der arbejdes med dynamisk 
planlægning for klimatilpasning
• Klimatilpasning bidrager til 
merværdi og understøtter flere 
funktioner
• Datagrundlag understøtter 
den videre byudvikling

• Odense klimatilpasses 
  fortsat med dynamisk 
  planlægning for 
  klimatilpasning
• Klimatilpasning bidrager 
  fortsat til merværdi og 
  understøtter flere funktioner

Klimatilpasset Odense frem mod 2050

Samtidig vil denne type løsninger kunne mindske 
forbruget af adskillelige ressourcer med 30-60%.

Der er også en direkte sammenhæng mellem mængden 
af vand, som kommer igennem et renseanlæg og den 
mængde af energi, der skal bruges på at håndtere vandet. 

Jo mere vi sørger for at håndtere vores vand lokalt 
ved fx nedsivning, jo mindre en del af regnvandet 
kommer gennem kloakkerne til rensningsanlæggene. 
Det giver et mindre pres på og bedre udnyttelse af 
rensningsanlæggene. Dermed også en mindre udledning 
af skadelige stoffer herfra som fx methan, lattergas og 
CO2. 

Herudover kan vandet lokalt være med til at give mere 
liv til planter og tæer, der samtidig kan absorbere mere 
CO2 fra luften. Hertil kommer at øget lokal håndtering af 
regnvand kan imødekomme en andel skader, der ofte vil 
være forbundet med drivhusgasudledning i forbindelse 
med nye råvaere, transport, nedrivning og genopbygning. 

Den forebyggende klimaindsats har dermed stor 
betydning for drivhusgasudledningen. 
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Verdensmål
Verdensmålene er en forandringsdagsorden, der sætter 
miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed i fokus. 

I DK2020-planlægningen er alle indsatser vurderet i 
forhold til de 17 verdensmål. For hver indsats er der 
angivet hvilket verdensmål som understøttes, men 
der er i vurderingen også taget stilling til om indsatsen 
modarbejder et verdensmål. 

Det er særligt verdensmål som 11. Bæredygtige 
byer og lokalsamfund, 13. Klimaindsats samt 17. 
Partnerskab for handling som understøttes igennem 
klimatilpasningsplanen. 

Der har i risikokortlægningen været et fokus på at sikre 
mindre ulighed (verdensmål 10) ved at arbejde såvel 
med kvantitativ risikokortlægning ud fra et økonomisk 
udgangspunkt, som en mere kvalitativ vurdering blandt 
andet med fokus på de mere ressourcesvage i samfundet. 
Dette kommer endvidere til udtryk under hovedretning 6 
Odenseaneren og 7 Partnerskaber. 

Odense Kommune har et fokus på ansvarligt forbrug 
og produktion (verdensmål 12) og dette anvendes på 
klimatilpasningsområdet i et samarbejde med VandCenter 
Syd og deres anvendelse af et livscyklus-værktøj, hvor 
deres anlægsprojekters påvirkning af miljøet vurderes i en 
livscyklusperspektiv. 

FN’s 17 verdensmål

Ikke mindst er vi en by i vækst og dermed er der også et 
fokus på den økonomiske vækst (verdensmål 8). 

Netop samarbejdet med VandCenter Syd, som håndterer 
såvel nutidens som fremtidens hverdagsregn, betyder at 
klimatilpasningsplanen rækker ind i flere verdensmål end 
indsatserne direkte kan henvise til. 

VandCenter Syd har særligt fokus på fem verdensmål: 
• Rent vand og sanitet (verdensmål 6)
• Bæredygtig energi (verdensmål 7)
• Industri, innovation og infrastruktur (verdensmål 9)
• Ansvarlig forbrug og produktion (verdensmål 12)
• Livet i havet (verdensmål 14)
Læs mere på www.vandcenter.dk/om-os/fns-verdensmaal.  

Odenses udvikling betyder at kommunen som geografisk 
enhed ikke er selvforsynende med hverken mad eller rent 
vand. Klimatilpasningen lægger op til en anvendelse af 
arealer, som kan bidrage til beskyttelsen af grundvandet, 
men som samtidig kan nedbringe produktionen af 
fødevarer yderligere. 

Det vurderes, at Danmark som helhed har mulighed 
for at ernære egen befolkning selvom større byer som 
København, Aarhus og Odense i mindre grad bidrager til 
produktionen af fødevarer og dermed bidrager negativt til 
at stoppe sult (verdensmål 2). 



Klimatilpasning af Odense til fremtidens 
hverdagsregn.

Klimatilpasning af Odense til ekstrem regn og 
skybrud.

Klimatilpasning af Odense til det stigende 
grundvand.

Klimatilpasning af Odense til stigende havvand 
og stormfloder.

Klimatilpasning af Odense til de højere 
temperaturer og perioder med tørke.
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Effektpotentiale

Effekt af klimatilpasning

Fællesskab

samFundsøkonomi

Vandmiljø

Biodiversitet

sundhed

TraFiksikkerhed

mulTiFunkTionaliTeT

Der tilstræbes bæredygtige løsninger i klimatilpasningen 
af Odense. Løsninger der skal bidrage til at gøre Odense 
til en storby med omtanke. Klimatilpasningsplanen giver 
løsninger på, hvordan klimaforandringerne kan håndteres 
på en bæredygtig måde. 

Indsatserne og de konkrete projekter skal udover 
klimatilpasning også bidrage til en grønnere, sundere 
og mere bæredygtig by, en klima- og miljøvenlig storby i 
vækst som udvikles med kvalitet. 

For at kunne vurdere, hvordan de forskellige indsatser 
og projekter understøtter disse former for merværdi, er 
de alle vurderet ud fra syv effekter, der alle, på hver sin 
måde, har indflydelse på byens grønne udtryk, bykvalitet, 
sundhed og bæredygtighed. 

De syv effekter er konkrete og målbare. Dette er vigtigt, 
fordi det på den måde er muligt at følge med i, hvordan 
projekterne er med til at indfri Odense Kommunens 
visioner om blandt andet at være Danmarks grønneste 
storby og Cyklisternes by. 

Effekterne er målt kvalitativt og med udgangspunkt i 
potentialet den enkelte indsats. 

Over hele verden, vil vi opleve klimaforandringer, men 
hvad vi hver især oplever afhænger af, hvor vi befinder os. 

Her i Odense vil vi hovedsagelig få mere regn, høje 
vandstand i fjorden, højerestående grundvand og stigende 
temperaturer. 

Indsatserne i denne klimatilpasningsplan forholder sig til 
hver enkelt af de klimamæssige udfordringer og arbejder 
så vidt muligt helhedsorienteret med flere på en gang. 

Du kan få overblikket ved ikonerne ud for hver indsats. 

ww

Biodiversitet
Ved biodiversitet forstås i denne sammenhæng, at 
projektet har potentiale for at skabe nye og bedre 
levesteder for de lokale arter. Artsrigdommen kan måles 
ved for eksempel at opgøre antallet af dyre- og plantearter 
før og efter etablering af et projekt. Nyt dyre- og planteliv 
skal ofte bruge et par år for at etablere sig i nye områder. 
Målingerne bør derfor udføres over en længere årrække, 
før resultaterne aflæses. Ved en lav score, giver projektet 
begrænset nyt grønt eller mere af en monokultur som 
for eksempel græs. Ved en høj score, etablerer projektet 
noget, der på sigt kan udvikle sig til eksempelvis beskyttet 
natur. 

Fællesskab
Ved fællesskab forstås, at projekterne kan skabe 
udendørs opholdsmuligheder, hvor byens borgere og 
besøgende kan samle sig i sociale sammenhænge og 
interessefællesskaber. Antallet af besøgende kan tælles 
før og efter realisering. Desuden kan det også observeres, 
om opholdstiden bliver forlænget efter realisering. Ved en 
lav score giver projektet i begrænset omfang muligheder 
for nye mødesteder i byen, med dem vi ikke kender 
eller bor ved siden af. Ved en høj score giver projektet 
væsentlige nye muligheder for aktivitet på tværs af 
aldersgrupper.

Sundhed
Ved sundhed forstås, at indsatserne kan gøre det mere 
oplagt at transportere sig til fods eller på cykel. Effekten 
af indsatserne kan måles ved at tælle antallet af cyklister 
og gående før og efter realisering af projekterne. Ved 
en lav score har projektet i mindre grad inviteret til mere 
bevægelse for cyklende og gående. En høj score gives 
derimod til et projekt, der inviterer til både bevægelse og 
en form for aktivitet eller rekreativ herlighedsværdi. 

Samfundsøkonomi
Ved samfundsøkonomi forstås, at projekterne kan have en 
positiv økonomisk effekt, både ved at reducere risikoen for 
skader, men også ved en positiv indvirkning på områdets 
attraktivitet. Dette kan eksempelvis måles på, hvordan 
huspriserne i og omkring realiserede projekter udvikler 
sig i forhold til tilsvarende, ikke klimatilpassede områder. 
En lav score opnås ved at klimatilpasse med løsninger på 
overfladen. En høj score opnås ved at afværge hverdags- 
og ekstremregn med en attraktiv grøn løsning, der kan 
påvirke omkringliggende boligers værdi positivt. En høj 
score kan også opnås ved høj grad af samfundsfordele.

Trafiksikkerhed
Ved trafiksikkerhed forstås, at sikkerhed og tryghed 
for bløde trafikanter forbedres. Der kan måles på, om 
projekterne har en positiv effekt på trafiksikkerheden ved 
at måle på, om der flyttes transport fra bil til cykel/gående. 
Ved en lav score bibringes der begrænset effekt på vejen 
for eksempel i form af etablering af et regnbed. En høj 
score er en omdannelse, hvor alle biler fjernes. 

Vandmiljø
Ved vandmiljø forstås, at kvaliteten af vandmiljøerne 
forbedres samtidig med, at der skabes bedre levesteder 
og forhold for lokale arter. Kvaliteten af vandmiljøet kan 
måles efter Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI) samt 
ud fra mængderne af næringsstofferne fosfor og nitrat. 
Tilstanden i Odense Fjord kan eksempelvis måles efter 
indikatorarter som ålegræs. En lav score opnås for 
eksempel ved et forsinkelsesbassin, hvorimod en høj 
score opnås, når der både sker rensning og forsinkelse, 
som kan reducere overløb. En høj score gives også ved 
genåbning af vandløb. 

Multifunktionalitet
Ved multifunktionalitet forstås, at et indsatsområde 
kan anvendes til flere funktioner end vandhåndtering. 
Udviklingen i multifunktionalitet kan måles ved at 
tælle antallet af funktioner og anvendelser før og 
efter realisering af et projekt. Det tilstræbes, at alle 
projekter har en form for merværdi. Begrænses dette 
til vandhåndtering i en grøn løsning, giver det en lav 
score. Projekter, der kan håndtere flere former for vand i 
kombination med aktiviteter, får en høj score. 

eFFekTpoTenTialer

Klimamæssige udfordringer

Eksisterende værdier, der bevares, tælles således med 
i det samlede billede, men trækkes fra, hvis de ikke kan 
bevares. Indsatser er vurderet på en skala fra 1 til 5. Hvis 
effekterne ikke er tildelt en score, er det fordi effekten ikke 
er vurderet aktuelt for den konkrete indsats. 
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1

1.1 Helhedsplan for Odense Kanal
1.2 Dige ved Næsby Plejecenter
1.3 Naturbaseret klimatilpasning, Kertemindevej

Introduktion til hovedretning
Vandstanden i verdenshavene stiger, og dermed stiger 
behovet for en bedre beskyttelse også. Derfor er vi nødt 
til at handle og planlægge dynamisk, sådan at vi tilpasser 
byen i takt med klimaet. 

Samtidig siger erfaringerne os, at kystbeskyttelses-
projekter er langvarige og omfattende. Planlægning i rette 
tid er derfor et nøgleord. 

Det er vigtigt, at projekter følger en overordnet plan, hvor 
der er taget hensyn til både klimaets forandringer og 
byens og samfundets udvikling. Der skal tages stilling til 
hensynet til natur, biodiversitet, merværdi og mange flere 
faktorer - herunder: Skal vi holde vandet ude eller invitere 
det ind?

Klimatilpasningen af Odense frem mod 2050 indebærer 
en bedre sikring af ejendomsværdier langs kysten og i 

de lavtliggende områder. I risikostyringsplanen, "Udsigt til 
Vand", har vi fastlagt et sikringsniveau på 250 cm, og det 
er besluttet, at alt nybyggeri skal sikres til dette niveau. 

Store dele af det eksisterende Odense, vil blive ramt, når 
vi taler oversvømmelser frem i tiden. Det gælder endda 
områder, som ikke engang har havudsigt i dag,

Der er igangværende projekter i og omkring Seden 
Strandby, hvor den østlige del er gennemført og hvor 
nord- og vestdiget fortsat er i proces. Endvidere er der en 
proces i gang for et dige ved Færgevej. 
Odense Byråd har valgt at fremme begge projekter og 
Odense Kommune styrer derfor også processen, ligesom 
begge projekter understøttes økonomisk. Økonomisk 
understøttelse er ikke påkrævet og andre projekter kan, 
hvis der er god begrundelse herfor, håndteres på anden 
vis. 

Projekter

KYSTBESKYTTELSE
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1.1 Helhedsplan for Odense Kanal
Der skal tages stilling til den overordnede planlægning for Odense Kanal i forhold til at beskytte bolig- og   
erhvervsområder mod stigende havvand og stormfloder, samt hvorledes denne beskyttelse kan tænkes sammen med 
visionerne om en grøn storby og understøttelse af biodiversitet. 

I denne planlægning er der særligt to centrale spørgsmål, der skal besvares: Klimakant eller sluse? Vådområde eller 
fjord?

Det er en af ambitionerne for byudviklingen af 
inderhavnen, at den skal være Danmarks grønneste 
havn. Der er tale om en omfattende transformation hvor 
det vil være oplagt, at klimatilpasningen tænkes ind som 
et positivt bidrag til byudviklingen. Ikke mindst er det en 
transformation som vi skal se ind i ud fra en dynamisk 
tilpasningsstrategi, hvor vi ikke kender fremtidens behov 
for klimatilpasning. 

Det er Odense Byråds ambition, at der skal udformes en 
samlet planlægning for Odense Kanal og Indre Havn som 
spiller sammen med den igangværende omdannelse. 

Det er nødvendigt at lave en helhedsplan for Odense 
Kanal for at kunne beskytte bolig- og erhvervsområderne 
mod det stigende havvand og stormfloder. 

Der er to væsentlige spørgsmål i denne planlægning:
1) Skal der frem mod 2050 være en sluse i Odense Kanal, 
eller skal vi i stedet beskytte byen med en klimakant?  
2) Bør Lumby Inddæmmede Strand på sigt omdannes til 
vådområde eller skal området gives tilbage til fjorden?

Byrådets ambition

Sluse: Principdiagram Klimakant: Principdiagram

Afklaring
Monitering

Evt. sluse i 
Odense Kanal Evt. ydre sluse

Promenaden
Der skabes en 

promenade langs 
kanalen hvor der er 

plads til ophold, grønne 
lommeparker, aktivitet, 

etc.

Kanten
Inviterer til aktiviteter 

og ophold på og langs 
vandet.

Diget
Sti og ophold på diget

udsigt over markerne og 
Odense Fjord

Slusen
Landskabselement og 
potentiel ny forbindelse 
fra Stige Ø til fastlandet

Stige Ø

Stige

Seden

Odense Havn

Odense Kanal

Odense 
Fjord

Promenadebyen

Indre ByIndre By

Seden 
Strand

Sluse
Diger

Klimakanten
Kommunegrænse Parker
Sluse

Odense Fjord / Kanal Odense Fjord / Kanal
By Bygninger

Langs Odense Kanal vil en sluse give en bedre 
beskyttelse mod stormflod både af områder langs kanalen 
samt i og omkring Indre Havn. 

Et forarbejde til en helhedsplan vil være at afklare hvad 
de miljømæssige påvirkninger vil være af en sådan sluse, 
samt hvilket sikringsniveau et sådant anlæg skal etableres 
til for at være rentabelt. Det er blandt andet afgørende 
at slusen ikke skal være lukket for ofte og det vil derfor 
også skulle afklares om der er strækninger som lokalt skal 
sikres bedre for at undgå at slusen skal lukkes ved mindre 
hændelser. 

Alternativet til en sluse i Odense Kanal er en såkaldt 
klimakant, hvis omfang og muligheder forarbejdet 
til en helhedsplan ligeledes vil skulle belyse. En 
klimakant kan bidrage positivt til transformationen i 

Klimakant eller sluse?
retning mod Danmarks grønneste havn, ved at lade 
stormflodssikringen integrere i byens rum og mellem 
bygningerne. Det kan også understøtte byens forbindelser 
ved at være et dige med integreret vej eller cykelsti på 
toppen. 

Klimakanten kan omvendt også skabe dårligere 
udsigtsforhold og begrænse adgangen til vandet, hvis ikke 
udført med omtanke. 

Afklaringen af ovenstående løsninger skal danne 
grundlag for en politisk beslutning og helhedsplan for 
klimatilpasningen af Odense Kanal frem mod 2050, men 
også på længere sigt med fremtidens klimaforandringer i 
mente. En sådan helhedsplan skal udarbejdes i tæt dialog 
med de involverede parter. 
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Nøgleaktører

Effektpotentiale

Fællesskab
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Biodiversitet
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TraFiksikkerhed

mulTiFunkTionaliTeT

Økonomi og ressourcer
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Før 2030 Efter 2050 2030-2050

Ansvarlige 
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1.1

Lumby Inddæmmede Strand har, som navnet antyder, 
engang været en del af Odense Fjord. I praksis er 
det mere end 600 ha. indvundet fjordbund, der i dag 
er omdannet til meget lavtliggende landbrugsjord, og 
afhængig af diger i forhold til beskyttelse mod havvand 
og af pumper i forhold til tørholdelse af de inddæmmede 
arealer. 

Igennem en dialog med de involverede parter, fx med 
afsæt i indsats 7.2 (Partnerskabsmodel), skal der laves en 
helhedsplan for Odense Kanal. 

For Lumby Inddæmmede Strand vil der konkret skulle 
tages stilling til, hvor længe det ud fra en agil og dynamisk 
tilgang til klimatilpasning kan betale sig at tørholde det 
inddæmmede område for, at opretholde landbrugsdriften. 
Dette svar vil ikke være et givent årstal, men baseret på 
en række parametre som kan moniteres. 

Endvidere vil der skulle tages stilling til om det 
inddæmmede område herefter skal overgå til fersk eller 
salt natur. Det vil sige om der skal etableres vådområde 
i et eller andet omfang bag digerne eller om digerne skal 
flyttes tilbage og dermed give mulighed for at genetablere 
et salt fjordmiljø. 

Dyreliv
Mindre stenrev skaber 

nye levesteder

Træer og buske
Variation i naturen 

langs fjorden

Ålegræs
CO2 - og nitratbinding i 

væsentligt omfang

Denne afvejning skal ses i forhold til dels landbruget, de 
mere end 30 eksisterende boliger og erhverv i området, 
samt udviklingen af Odense som by. Ikke mindst i forhold 
til afvejningen imellem klimakant og sluse.    

Afklaringen af ovenstående skal danne grundlag for en 
politisk beslutning og helhedsplan for klimatilpasningen af 
Odense Kanal på kort og længere sigte. 

Vådområde eller fjord?

Helhedsplan for Odense Kanal

Dige
Kote 2,5

Hydrolittoral 
zoneOdense Fjord

Geolittoral 
zone

Tilbage til fjord: principsnit

By- og Kulturforvaltningen, Nordfyns Kommune, 
VandCenter Syd, Lumby Pumpe- og Digelag, berørte 
borgere og interesseorganisationer.

Fersk natur
 På bekostning af fx 

strandeng. Rensning for 
næringsstoffer. 

Dyreliv
Mindre stenrev skaber 

nye levesteder

Ålegræs
Begrænset CO2 - og 

nitratbinding

Forprojekt/afklaring af langsigtet løsning – ca. 1 mio. kr. 

Nye biotoper på land: principsnit

Dige
Kote 2,5 VådområdeOdense Fjord

Afklaring
Monitering

Evt. sluse i 
Odense Kanal

Klima- og Miljøforvaltningen.

Evt. ydre sluse
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Byrådets ambition

Verdensmål

1.2 Dige ved Næsby Plejecenter
Næsby Plejecenter er beliggende på et lavtliggende 
areal nær Odense Kanal og er i meget høj risiko for 
oversvømmelse. Det anses som kritisk infrastruktur og 
vigtig offentlig service som plejecenter og som central 
for udekørende funktioner. Det beskyttes derfor også 
med watertubes af Beredskab Fyn i dag ved risiko for 
stormflod. 

Det er Odense Byråds ambition, at der inden 2030 
skal etableres en fast beskyttelse mod stormflod 
omkring Næsby Plejecenter, som kan frigøre de 
beredskabsmæssige ressourcer til andre formål og til 
fremtidens mere voldsomme hændelser. 

Der skal initieres et kommunalt fællesprojekt for 
kystbeskyttelse af Næsby Plejecenter. Et sådant kan 
initieres af de berørte parter eller af Odense Kommune. 

Som erstatning for de watertubes der i dag udlægges 
ved DMI-prognoser over 150 cm vandstand, vil det 
faktiske projekt være en kombination af et dige og en 
højvandsmur, der sikrer Næsby Plejecenter til ca. 220 cm 
højvande uden væsentlige gener for driften af centret og 
de udekørende funktioner. 

Dette vil endvidere frigøre det statslige beredskab til andre 
funktioner og lokaliteter, som er vanskeligere eller dyrere 
at lave en fast løsning for.

Udformning af løsningen vil skulle detailprojekteres i 
samarbejde med lokalsamfund og brugere omkring 
Næsby Plejecenter. 

Indsats

Principsnit

Næsby Plejecenter

Etablering af dige og mur til beskyttelse mod højvande

Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og 
Kulturforvaltningen, berørte grundejere og brugere

Ved at fremme projektet vil Odense Kommune skulle 
afse ressourcer til facilitering af processen. Dette giver 
endvidere mulighed for at søge den nationale pulje for 
kystbeskyttelse. 

Det er valgfrit om Odense Kommune vil bevillige midler til 
anlægsprojektet (ca. 1 mio. kr.), der ellers pålægges de 
grundejere, som har gavn af kystbeskyttelsen. 

Dige
Kote 2,15

Diget ved plejecentret skaber læ for ophold, og 
muligheder til at integrere siddepladser i diget, og planter 

på spunsvæggen.

Supplerende
løsning

Klima- og Miljøforvaltningen

Udførelse
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1.3 Naturbaseret klimatilpasning
Odense Kommune vil sikre Kertemindevej, som en vigtig 
infrastrukturforbindelse mellem Odense og Kerteminde. 
Herigennem også klimatilpasse lokalområdet ved Bullerup 
og Agedrup. Derudover vil Odense Kommune samtidig  
genetablere kyst- og bynær natur i form af strandenge 
og våde enge øst for Seden Strandby og nord for 
Kertemindevej, da Danmark står for ca. 80% af Europas 
strandenge. 

Det er byrådets ambition, at klimatilpasning skal 
samtænkes med bedre vilkår for strandengenes 
bevægelse, så de ikke forsvinder i takt med at 
vandstanden i Odense Fjord stiger. Omdannelsen skal 
ske i takt med, at området ikke længere rentabelt kan 
drives som landbrugsareal. 

Odense Fjord Strandeng Fugletårn

Omfanget af klimatilpasningsprojektet skal afklares i 
et bredt partnerskab blandt de forskellige aktører, der 
kan sikre en helhedsorienteret planlægning for området 
interesser på kort såvel som længere sigt. 

Klimatilpasningen kan udføres med et naturbaseret 
udgangspunkt i fortsættelse af ReConect-projektet øst for 
Seden Strandby. Dette vil bevirke til mere bynær natur 

med genslyngning af vandløb, mere strandeng og bedre 
muligheder for strandtudser og fugleliv. 

Det egentlige projekt vil skulle implementeres over en 
længere årrække i takt med, at klimaet forandrer sig 
og det ikke er rentabelt at fortsætte den nuværende 
arealanvendelse. 

Indsatsen er således et forprojekt eller helhedsplan, der 
skal afklare projektets omfang og implementeringstakt 
over en længere årrække. Herunder også tilpasningen af 
de eksisterende boliger og erhverv i området. 

Projektets implementering vil skulle være i tæt dialog og 
partnerskab med grundejere og eksisterende erhverv. 

Indsats

Principsnit

Kertemindevej

Berørte borgere og erhverv, VandCenter Syd, Kerteminde 
Kommune, interesseorganisationer inden for natur og 
landbrug. 

Strandeng By

Diget skaber en grænse for byudvikling. Der laves strandeng 
hele vejen op til diget, hvor forskellige plante- og dyrearter 
kan trives. Visse steder leder stier til fugletårne, hvor man 

har mulighed til at komme tæt på naturen.

KertemindevejForhøjet cykelsti
Kote 2,2

Ca. 1 mio. kr. til projektafklaring.

Afklaring 
Monitering

Naturbaseret 
klimatilpasning

Klima- og Miljøforvaltningen
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2 Introduktion til hovedretning
Klimaet og de vejrmæssige forhold forandrer sig. Skybrud 
eller lange perioder med regn vil i stigende grad forårsage 
oversvømmelser. I store dele af Odense Kommune står 
det terrænnære grundvand nær overfladen. 

Udover at forøge risikoen for store oversvømmelser, 
er det højtstående grundvand en af de største vand-
håndteringsmæssige udfordringer for Odense. Det er ikke 
kun på grund af klimaforandringerne, men også på grund 
af den måde vi har afvandet, kloakeret og udviklet vores 
by i de forgange 150 år. De problemstillinger vi oplever i 
dag bunder også i Odenses geografiske placering. Det er 
ikke for sent at ændre adfærd, men det tager tid. 

Overfladevand fra det meste af Odense – faktisk fra 1/3 af 
Fyn – skal igennem de centrale dele af Odense by for at 
komme ud i Odense Fjord. Derfor er det væsentligt at de 
løsninger der vælges i forbindelse med klimatilpasningen 
af byen er både dynamiske og agile. 

De anlægsprojekter der er prioriteret under denne 
hovedretning, er dem, der er vurderet til at være vigtigst 

at implementere på kort sigt i Odense. Det vil sige inden 
2030. Disse projekter anlægges i samarbejde med 
særligt VandCenter Syd og grundejere i lokalområderne. 
Projekterne er angivet i prioriteret rækkefølge.

Klimatilpasning skal bidrage med merværdi. Håndteringen 
af ekstremregn er kun relevant få dage om året. Fx skal 
en lavning, der kan fungere som vandparkering under 
ekstreme forhold, kunne bruges til noget andet resten af 
året - noget som giver mening lokalt og som er tilgængelig 
for den brede befolkning. 

Det er ikke alle steder, det er muligt at lave naturbaserede 
projekter, men der tages i hvert enkelt projekt stilling til 
tilgængeligheden for gangbesværede, svagtseende mv. 
samt samspillet med naturen. 
 
Håndteringen af hverdagsregn i våde bassiner, grøfter, 
regnbede mv. skal ligeledes bidrage med merværdi lokalt. 
Derudover skal de medvirke til rensning af vandet og 
herigennem et bedre vandmiljø. 

2.1 Nørrebro til Havn I
2.2 Nørrebro til Havn II
2.3 Bolbro Rende
2.4 Åsum Bæk
2.5 Skt. Klemens
2.6 Sanderum Bæk
2.7 Hedebækken
2.8 Område ved Bolbrohallen
2.9 Falen

Projekter

VANDHÅNDTERING
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Nøgleaktører

Økonomi og ressourcer

Ansvarlige 

Det er Odense Byråds ambition, at der gennemføres 
anlægsprojekter i et tæt samarbejde mellem Odense 
Kommune, VandCenter Syd og lokale grundejere og 
brugere. Anlægsprojekter som skal bidrage væsentligt til 
klimatilpasningen af det eksisterende Odense, såvel som 
muliggøre den fortsatte udvikling af Odense. 

Havneomdannelsen og byomdannelsen af Nørrebro er 
i gang. Nørrebro skal gerne binde bymidten og havnen 
bedre sammen. Blå-grønne løsninger kunne være en del 
af elementerne til at bringe bydelene tættere sammen og 
samtidig kunne der løses udfordringer med håndteringen 
af vand såvel på Nørrebro som i midtbyen ved at skabe 
lokal håndtering kombineret med vandkorridorer til 
havnebassinerne ved Indre Havn. 

5F/G

5F

5G

Håndtering af hverdagsregn langs veje og gennem en rensetrappe ved Odense Havn

Projektet her beskriver indsatsen i forhold til 
hverdagsregn, imens indsatsen for ekstremregn er 
beskrevet som indsats 2.2 på de næste sider.

Der skal etableres lokal forsinkelse og rensning af 
overfladevand på flere vejstrækninger i oplandet. 
Løsningerne skal forbindes og suppleres med en 
vandkorridor, der leder det rensede vand til havnen. 
Den lokale forsinkelse vil bestå af regnbede, grøfter 

langs vejene, mv. der er forbundet med rør og til de 
eksisterende regnvandsledninger. 

Der kan etableres en form for rensning i trappen ned 
mod havnebadet. Dette skal gøres på en måde hvor 
eksisterende træer og siddepladser kan bevares for sig, 
men hvor en del af græsset fx bliver vandtolerante planter 
i filtermuld.  

Indsats

5G

Projektet vil koste ca. 30 mio. kr. i anlægsomkostninger, 
hvoraf kun ca. 3 mio. kr. vil skulle komme fra Odense 
Kommune.

Klima- og Miljøforvaltningen.

VandCenter Syd, By- og Kulturforvaltningen, 
Borgmesterforvaltningen, lokale grundejere og brugere.

Udførelse

2.1 Nørrebro til havn I

Nærliggende indsatsområde

Aktuelt indsatsområde

Eksisterende skov

Ny regnvandsledning
Eksisterende regnvandsledning

Nærliggende indsatsområde

Forsinkelse og rens på terræn
Forsinkelse og rens langs vej

5J

2P

2D

Havn Londongade
Forsinkelse og rens i 

trappen

Ny regnvands-
ledningUdledning

til havn
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Økonomi og ressourcer
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Oversigtskort
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Byrådets ambition

Verdensmål

Nærliggende indsatsområde
Eksisterende skov

Vandkorridor til ekstremregn
Potentiale for udvidelse af
skateareal til håndtering af ekstremregn

Nærliggende indsatsområde

5I

5L

2P

2D

5J

Håndtering af ekstremregn gennem vandkorridorer som nænsom terrænregulering

Det er Odense Byråds ambition, at der gennemføres 
anlægsprojekter i et tæt og gensidigt forpligtende 
samarbejde mellem Odense Kommune, VandCenter 
Syd og lokale grundejere og brugere. Anlægsprojekter 
som skal bidrage væsentligt til klimatilpasningen af det 
eksisterende Odense, såvel som muliggøre den fortsatte 
udvikling af Odense. 

Havneomdannelsen og byomdannelsen af Nørrebro er 
i gang. Nørrebro skal gerne binde bymidten og havnen 
bedre sammen. Blå-grønne løsninger kunne være en del 
af elementerne til at bringe bydelene tættere sammen og 
samtidig kunne der løses udfordringer med håndteringen 
af vand såvel på Nørrebro som i midtbyen ved at skabe 
lokal håndtering kombineret med vandkorridorer til 
havnebassinerne ved Indre Havn. 

Projektet her beskriver indsatsen i forhold til ekstremregn, 
imens indsatsen for hverdagsregn er beskrevet som 
indsats 2.1. 

Håndteringen af ekstrem regn er et add on til 
håndteringen af hverdagsregn og kan ikke stå alene.

Ekstremregn håndteres via vandkorridorer på terræn, 
hvilket betyder at vandet vil løbe på veje, stier og i grøfter. 

Vandet strømmer også til dels naturligt på denne måde i 
dag, men en række mindre terrænreguleringer vil betyde 
at dette sker nemmere. 

I ekstreme tilfælde med vand på terræn, vil den østlige 
vandkorridor lede vandet ad Thomas B. Thriges Gade 
og Lerchesgade og ned til en brostensbelagt rampe i 
den vestlige side af trappen, der er placeret ved Odense 
Havnebad. 

Tilsvarende vil den vestlige vandkorridor lede vand fra 
Rugårdsvej, Jarlsbergsgade og Næsbyvej. Herfra syd om 
PFA Kollegiet og skaterparken ned mod Gammelsø og ud 
i havnen mellem Tysklandskaj og Polenkaj. 

Evt. med forsinkelse i forbindelse med skaterparken 
som på skitsen herunder er markeret med et stiplet linje 
med det forbehold, at det kan etableres under hensyn til 
støjgener. 

Indsats

Ekstrem
regn

Forsinkelse og rens af hverdagsregn

5L - haVneTrappe

Projektet vil indeholde anlægsomkostninger for ca. 10 
mio. kr., der vil skulle fordeles mellem Odense Kommune 
og evt. bygherrer i området, der vil tilslutte sig løsningen 
for at undgå at skulle tilbageholde ekstrem nedbør. 

By- og Kulturforvaltningen, Borgmesterforvaltningen, 
lokale grundejere og brugere.

Klima- og Miljøforvaltningen.

Udførelse

2.2 Nørrebro til havn II

Aktuelt indsatsområde



Udvidelse af eksisterende rende

Eksisterende skov

Rørføring
Potentiale for ændring af eksisterende rende

Nærliggende indsatsområde

Grøft
Kanal
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Nøgleaktører

Økonomi og ressourcer

Ansvarlige 

2p

2P

2E

2D 5I

5F

Det er Odense Byråds ambition, at der gennemføres 
anlægsprojekter i et tæt samarbejde mellem Odense 
Kommune, VandCenter Syd og lokale grundejere og 
brugere. Anlægsprojekter som skal bidrage væsentligt til 
klimatilpasningen af det eksisterende Odense, såvel som 
muliggøre den fortsatte udvikling af Odense. 

I byomdannelsen af Bolbro er der allerede lavet en række 
klimatilpasningstiltag, men yderligere klimatilpasning og 
vandets vej ud af området skal tænkes sammen med den 
kommende havneomdannelse. 

Projektet er en vandkorridor, der kan føre overfladevand 
fra Bolbro og til Odense Havn. Hermed forbedres 
tilstanden for vandløbet Bolbro Rende og der skabes 
mindre risiko for uhensigtsmæssige oversvømmelser.

Vandkorridoren kobles på Bolbro Rende syd for 
Jernbanevej og vandet kan løbe herover når kapaciteten 
i Bolbro Rende er for lille. Den udformes som et snoet 
grøfteforløb i de eksisterende lavninger i terrænet gennem 
Åløkke Skov. Herved bør fældning af træer kunne 
minimeres eller helt undgås. 

Der vil være en rørunderføring under Næsbyvej inden 
korridoren kan kobles på en eksisterende rende øst for 

Næsbyvej, som så skal udvides og slynges for at skabe 
bedre forhold til biodiversitet og vandkvalitet. 

Den sidste del af den nye vandkorridor foreslås udført 
som en kanal med broforløb gennem det nye byområde 
ved Tysklandskaj. Over kanalen etableres bro til 
fodgængere. Af hensyn til risiko for stormflod placeres 
en kontraklap, der skal sikre at vand kun kan løbe ud i 
havnen, og ikke tilbage via vandkorridoren. Alternativt kan 
eksisterende rørføringer evt. anvendes.

Der er potentiale for at udvide projektet syd for 
Jernbanevej og gennem Snapind Skov ved at variere 
bredden på Bolbro Rende her og forbedre kapaciteten. 
Det nye forløb kan potentielt kobles på Bolbro Rende 
så det altid vil indeholde vand og vi undgår at lede vand 
under det eksisterende kontorbyggeri mod nord. Dette 
dog under forudsætning af, at våde naturtyper langs 
Bolbro Rende kan opretholdes.  

Indsats

Vandkorridor gennem Åløkke Skov og kanal ved Odense Havn

2P - nyT byområde Ved Tysklandskaj

Klima- og Miljøforvaltningen.

By- og Kulturforvaltningen, VandCenter Syd, bygherre på 
havneomdannelsen, lokale grundejere og brugere.

Projektet vurderes til en anlægsøkonomi på ca. 8,5 mio. 
kr. hvoraf ca. 7 mio. kr. vil skulle komme fra Odense 
Kommune. 

Udførelse

Vand fra
tagfladeNy byudvikling

Ophold ved
kanalen Kanal

Vand fra
tagflade

Bolbro Rende2.3

Aktuelt indsatsområde
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Nøgleaktører

Økonomi og ressourcer

Ansvarlige 

2.4 Åsum Bæk

1b

Eksisterende skov
Rørføring
Forsinkelses- og rensebassin

Nærliggende indsatsområde
Nærliggende indsatsområde

1C 1K

1L

1P

1B

Det er Odense Byråds ambition, at der gennemføres 
anlægsprojekter i et tæt samarbejde mellem Odense 
Kommune, VandCenter Syd og lokale grundejere og 
brugere. Anlægsprojekter som skal bidrage væsentligt til 
klimatilpasningen af det eksisterende Odense, såvel som 
muliggøre den fortsatte udvikling af Odense. 

I den østlige del af Odense er der store udfordringer 
med, at vandløbene har begrænset kapacitet, hvilket 
begrænser by- og erhvervsudvikling i oplandet. Dette 
vurderes at kunne afhjælpes ved under ekstremregn, 
at kunne føre vand fra Åsum Bæk til Lindved Å, 
som en integreret del af det grønne område nord for 
Kohaveskoven, hvilket også kunne bidrage til mere bynær 
natur, som inviterer til fordybelse og bevægelse.

Projektet består af en lavning, der skal forsinke vandet fra 
Åsum Bæk og sænke hastigheden på det, inden det ledes 
videre til Lindved Å. 

Da terrænet imellem de to vandløb er ret højt, vil vandet 
fra lavningen skulle føres til Lindvej Å via et rør. Ved 
udløbspunktet i Lindved Å, vil der skulle sikres imod 

erosion. Etableres røret ved hjælp af en styret boring vil 
skoven kun blive minimalt påvirket. 

Både lavning og rør skal placeres under hensyn til 
jernbanen, eksisterende elkabler, drænledninger og større 
fællesledninger. Lavning vil skulle etableres i område 
udpeget til fredsskov, men hvor der ikke er træer i dag. 
Dette vil dog kræve dispensation fra skovloven. 

Der er potentiale for at aflaste Åsum Bæk yderligere ved 
at omlægge drænledninger i området, og derved skabe en 
konstant tilførsel af vand til lavningen – og hermed skabe 
en sø. Her skal der dog være en opmærksomhed på 
vandkvaliteten fra disse dræn. 

Indsats

Ny vandkorridor fra Åsum Bæk til Lindved Å

ø800 eksisterende
spildevandsledning

Ny forsinkelse-
og rensebassin Åsum Bæk

Nyt rør til
ekstremregn

1B - sø Ved åsum bæk

Klima- og Miljøforvaltningen.

By- og Kulturforvaltningen, VandCenter Syd, lokale 
grundejere og brugere.

Udførelse

Projektet forventes at have anlægsomkostninger på ca. 
7 mio. kr., hvoraf ca. 1,5 mio. kr. vil skulle finansieres af 
Odense Kommune.

Aktuelt indsatsområde
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Nøgleaktører

Økonomi og ressourcer

Ansvarlige 

15B

Eksisterende skov
Ny regnvandsledning
Grøft

Byvækstområde
Forsinkelses- og rensebassin

15b

Etablering af vandkorridor for at muliggøre byudvikling

Det er Odense Byråds ambition, at der gennemføres 
anlægsprojekter i et tæt samarbejde mellem Odense 
Kommune, VandCenter Syd og lokale grundejere og 
brugere. Anlægsprojekter som skal bidrage væsentligt til 
klimatilpasningen af det eksisterende Odense, såvel som 
muliggøre den fortsatte udvikling af Odense. 

I Skt. Klemens er der planer om en fremtidig byudvikling. 
Overfladevand, som ikke når at nedsive eller fordampe, vil 
skulle passere et eksisterende og allerede vandudfordret 
boligområde. Der vil her kunne skabes en god synergi for 
bedre vandhåndtering i lokalområdet igennem et gensidigt 
forpligtende partnerskab mellem Odense Kommune, 
VandCenter Syd og grundejerne.   

Der skal etableres en vandkorridor fra det nye 
byudviklingsområde og ned til Odense Å. Den vil kunne 
etableres langs Møllevej, ved at nedlægge fortovet i den 
ene side af vejen, og modsat de eksisterende lysmaster. 
der i dag skifter side på strækningen. 

Vandkorridoren kan have form som en grøft eller vejbede 
og dermed være et grønt element, der løfter området og 
påvirker trafiksikkerheden positivt. Den udformes med 
en underliggende ledning til ekstra kapacitet, så det 

eksisterende regnvandssystem kan aflastes. Det er i dag 
hårdt belastet og tiltag er derfor nødvendige for at undgå 
flere oversvømmelser i fremtiden. 

Inden vandkorridoren kan lede vand ud i Odense Å, vil 
det forventeligt være nødvendigt med et bassin, der kan 
forsinke og rense vandet. Et sådant bassin skal placeres 
udenfor Natura 2000, men vil kræve en dispensation 
fra Odense Ås fredningslinje. Projektet kan derfor ikke 
etableres uden en godkendelse fra Fredningsnævnet. 

Indsats

15B - mølleVej

Klima- og Miljøforvaltningen.

Fredningsnævnet, By- og Kulturforvaltningen, VandCenter 
Syd, lokale grundejere og brugere.

Projektet ligger med en anlægsøkonomi på ca. 15 mio. 
kr. Heraf vil en andel skulle dækkes af bygherren for 
byudviklingsområdet syd for Stenløsevej, såfremt de 
vil undgå at tilbageholde ekstremregn. Ca. 4 mio. kr. vil 
skulle dækkes af Odense Kommune herudover. 

Udførelse

2.5 Skt. Klemens

Aktuelt indsatsområde

Privat have Privat have

ø200 eksisterende
regnvandledning

Regnvand fra
matrikel

Regnvand fra
matrikel

Grøft og regnvands-
ledning

ø200 eksisterende
spildevandsledning Fortov
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Nøgleaktører

Økonomi og ressourcer

Ansvarlige 

Nærliggende indsatsområde
Eksisterende skov
Rørføring

Nærliggende indsatsområde

Grøft
Genetablering af vandløb

18A

18B

18D

6E

6F
6A

18H18G
18F

18E

6D

18a

Genetablering af vandløb langs vej og i baghaver

Det er Odense Byråds ambition, at der gennemføres 
anlægsprojekter i et tæt samarbejde mellem Odense 
Kommune, VandCenter Syd og lokale grundejere og 
brugere. Anlægsprojekter som skal bidrage væsentligt til 
klimatilpasningen af det eksisterende Odense, såvel som 
gøre den fortsatte udvikling af Odense mulig. 

I Sanderum og Højme er der etableret meget store 
bassiner til håndtering af regnvand fordi kapaciteten 
til at få overfladevand herfra og til Odense Å er meget 
begrænset. Det giver yderligere udfordringer ved 
fremtidens klima, såvel som ved fremtidig udvikling af det 
sydvestlige Odense. 

En genetablering af Sanderum Bæk vil kunne mindske 
disse problemstillinger og muliggøre yderligere by- og 
erhvervsudvikling i oplandet. Ikke mindst vil det kunne 
bidrage til genskabelse af områdets historie og en grøn 
sammenhæng mellem Odense Å, Lettebækken og 
Elmelund Skov. 

Vandløbet Sanderum Bæk genetableres langs den sydlige 
den af Vestre Boulevard ved at omdanne stiforløbet til en 
fælles sti for gående og cyklister, således at der skabes 
plads til vandløbet. 

På dele af strækningen kan vandløbet brede sig ud, 
hvor der findes græs i dag. Træerne kan på den måde 
bevares og vandløbet understøtter områdets bestand af 
beskyttede flagermus. 

Vandet ledes via rør til Faaborgvej, hvor der i dag findes 
en grøft. Fra Faaborgvej ledes vandet igen via rør til 
der, hvor det historiske vandløb kan genåbnes igennem 
baghaverne ved Sorgenfri Allé, Kristiansdals Allé, 
Tingløkkevej, Dalumvej og Lykkeshåbs Allé. 

For at fremme vandløbets struktur kan der arbejdes med 
forskellige elementer som fx sten i siderne af vandløbet 
for afvekslende strømforhold og bedre levesteder for 
forskellige vandlevende insekter og fisk. 

Til understøttelse af visionen om flere træer og af hensyn 
til flagermus kan der plantes yderligere træer langs 
vandløbet under hensyn til skygge.

Indsats

18A - baGhaVer dalum

Klima- og Miljøforvaltningen.

VandCenter Syd, By- og Kulturforvaltningen, berørte 
grundejere og brugere.

Projektet vil koste ca. 38 mio. kr. i anlæg, hvoraf ca. 8 mio. 
kr. vil skulle komme fra Odense Kommune.

Udførelse

2.6 Sanderum Bæk

Aktuelt indsatsområde

Privat 
matrikel

Privat 
matrikel

ø1000
Fællesledning

ø1000
Regnvands-

ledning
Deklarationsbælte

til vandløb
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Nøgleaktører

Økonomi og ressourcer

Ansvarlige 

6A

6B

Nærliggende indsatsområde
Eksisterende skov
Rørføring
Grøft
Genetablering af vandløb
Udvidelse af eksisterende vandløb

6E

6F

6D

6a/b

Det er Odense Byråds ambition, at der gennemføres 
anlægsprojekter i et tæt samarbejde mellem Odense 
Kommune, VandCenter Syd og lokale grundejere og 
brugere. Anlægsprojekter som skal bidrage væsentligt til 
klimatilpasningen af det eksisterende Odense, såvel som 
muliggøre den fortsatte udvikling af Odense. 

Lokalområdet er i dag udfordret med oversvømmelser i 
forbindelse med længerevarende regn. En genetablering 
af Hedebækken vil kunne afhjælpe de problemer og 
give bedre muligheder for håndtering af ekstremregn, 
separatkloakering og håndtering af højtstående 
grundvand. Samtidig et grønt-blåt forløb, der inviterer til 
gå-, løbe og cykelture, bedre forhold for lokal biodiversitet 
og et bedre vandmiljø. 

Udvidelse af Hedebækken langs Dyrskuepladsen sker 
for at øge vandløbets kapacitet. Dette vil være under 
bekostning af eksisterende asfalteret sti, der løber langs 
Dyrskuepladsen, øst for Flemmings Allé og dermed 
adgangen til et mindre parkeringsareal. Der er potentiale 
for yderligere parkering sydøst for Dyrskuepladsen, men 
det er ikke medtaget i denne indsats. 

Endvidere vil det påvirke hovedstiforløbet langs 
vandløbet, som dog kan flyttes til Dyrskuepladsen. 

Projektet indebærer en udvidelse af rørunderføring under 
Søndre Boulevard, der forestår en snarlig udskiftning. 

Genåbning af vandløbet fra Mikkels Mose via 
boligområderne ved Kragemosen, Mågebakken, 
Hesteskoven, de grønne arealer nord om travbanen 
og langs Løkkevej til Hedebækken. Dels udformet som 
et bugtet vandløb med varierende bredde og dels som 
grøfter. 

Der er potentiale for, at udvide projektet yderligere og 
åbne Hedebækken igennem zoologisk have, hvilket ville 
skabe mulighed for gydende fisk. Dette potentiale er ikke 
medtaget i dette projekt.Indsats

Genetablering af vandløb og udvidelse af vandløb ved Dyrskuepladsen

6B - dyrskuepladsen

Klima- og Miljøforvaltningen.

VandCenter Syd, By- og Kulturforvaltningen, berørte 
grundejere og brugere.

Projektet vil koste ca. 13 mio. kr. til anlæg. Hvoraf ca. 4 
mio. kr. vil skulle komme fra Odense Kommune. 

Udførelse

2.7 Hedebækken

Aktuelt indsatsområde

Eksisterende 
stiNy terræntop

Eksisterende 
fællesledning

flyttes

Ny
fællesledning

Eksisterende bygninger 
Dyrskuepladsen



Eksisterende skov

Ny regnvandsledning
Grøft

Potentiale for udvidet projekt

Forsinkelse og rens på terræn
Lavning til ekstremregn

2K

2H.b

2H.c

2H.a

Nærliggende indsatsområde
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Nøgleaktører

Økonomi og ressourcer

Ansvarlige 

2H.c

2h

Det er Odense Byråds ambition, at der gennemføres 
anlægsprojekter i et tæt samarbejde mellem Odense 
Kommune, VandCenter Syd og lokale grundejere og 
brugere. Anlægsprojekter som skal bidrage væsentligt til 
klimatilpasningen af det eksisterende Odense, såvel som 
muliggøre den fortsatte udvikling af Odense. 

Krydset imellem Middelfartvej og Kløvermosevej er et 
centralt trafikalt sted, hvor vi ved ekstremregn risikerer 
oversvømmelser med op mod en halv meter vand på 
vejen.

Bolbro er et af de områder i Odense som i særlig grad 
er udfordret på vandområdet, hvorfor et projekt her kan 
bidrage til at tilbageholde vand i hverdagssituationer inden 
der skabes udfordringer mere nordligt.

Et multifunktionelt projekt her vil kunne bygge videre på 
den eksisterende bevægelsespark ved Bolbrohallen. 
Området vil i endnu højere grad blive et mødested og 
kunne invitere til leg, bevægelse og fællesskaber. 

Etablering af en lavning på arealet mellem Kløvermosevej 
og Middelfartvej, hvor der i dag er lav bøgepur. 

På området foran Bolbro Hallen, hvor der i dag er placeret 
en mindre skaterrampe, kan der etableres en lavning 
til forsinkelse af ekstremregn kombineret med et nyt 
sportsanlæg. Lavningen kan indrettes så den indbyder til 
sport og leg, som fx padeltennis eller skaterbowls. 

Løsningen kan eventuelt kombineres med en støjskærm 
mod Kløvermosevej, En del af området er i dag udpeget 
som fredskov, der vil skulle erstattes. Derudover bør 
de eksisterende træer i området bevares og alternativt 
erstattes 2:1 lokalt i området. 

Området med den eksisterende bevægelsespark vest for 
hallen terrænreguleres således at arealet kan bidrage 
til tilbageholdelse af ekstremregn. Terrænreguleringen 
kan bestå i at sænke området og genetablere 
motionsredskaberne. Alternativt kan de grønne arealer 
omkring bevægelsesparken sænkes og dermed skabe en 
bevægelsespark som øer i et klimatilpasset landskab. 

Indsats

Forsinkelse af vand ved Bolbrohallen og ved vejkryds

2H - bolbrohallen

Klima- og Miljøforvaltningen.

VandCenter Syd. Bolbrohallen samt brugere af 
eksisterende bevægelsespark.

Projektet vil koste ca. 10 mio. kr. i anlæg – heraf ca. 3 
mio. kr. fra Odense Kommune.

Udførelse

Bolbro Hallen2.8 Område ved Bolbrohallen

Aktuelt indsatsområde

Multifunktionelt 
område ved hal

Forsinkelse
på terrænKløvermosevej

Ny regnvands-
ledning

Ny regnvands-
ledning

Støjvæg



Eksisterende
terræn

Sænket
terræn

Sænket
terræn

Sænket
grusareal

Sænket
grusareal

Sti i oprindelig
terræn
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Økonomi og ressourcer

Ansvarlige 

Nærliggende indsatsområde

Rørføring
Forsinkelse og rens langs vej
Linjedræn

Grøft

Nærliggende indsatsområde

Lavning til ekstremregn

15I.b

15I.b

15I.c

15I.a

15I.d

15i

Det er Odense Byråds ambition, at der gennemføres 
anlægsprojekter i et tæt samarbejde mellem Odense 
Kommune, VandCenter Syd og lokale grundejere og 
brugere. Anlægsprojekter som skal bidrage væsentligt til 
klimatilpasningen af det eksisterende Odense, såvel som 
muliggøre den fortsatte udvikling af Odense. 

I dag er der overfladevand, der kan samle sig i 
boligområderne nord for Assistenskirkegården og specifikt 
på selve Falen med oversvømmelser til følge. Falen er 
en trafikfordelingsvej og en del af området mod nord skal 
byomdannes i de kommende år.  

Projektet omfatter etablering af to lavninger til håndtering 
af ekstremregn samt en vandkorridor, som forbinder 
lavningerne og forsinker overfladevandet inden udledning 
til Odense Å. 

De to boligveje Haugstedsgade og Vandværksvej 
forskønnes med grønne løsninger til forsinkelse og 
rensning af overfladevand. 

En ny lavning til ekstremregn etableres på 
Assistenskirkegården, hvorfor overfladevand ledes videre 
i rør under Heden til en grøft, der etableres i kanten af 

Assistenskirkegården. Linjedræn etableres langs de 
eksisterende nordlige stier på kirkegården og ledes herfra 
til en ledning, der anlægges i den centrale sydøstgående 
sti på kirkegården mod Ansgar Anlæg. 

I Ansgar Anlæg vil en del af den eksisterende plæne, 
grusområder og legeplads sænkes for at kunne forsinke 
vand som en integreret del af parkområdet. Eksisterende 
funktioner genetableres og de store gamle træer bevares 
og beskyttes. 

Fra Ansgars Anlæg ledes overfladevandet via rør til 
Odense Å. 

Indsats

Aktuelt indsatsområde

Vandhåndtering ved Assistenskirkegården og Ansgar Anlæg

15I.c - ansGar anlæG

Klima- og Miljøforvaltningen.

By- og Kulturforvaltningen, VandCenter Syd, lokale 
grundejere og brugere.

Projektet samlede anlægsomkostninger vurderes til ca. 11 
mio. kr. hvoraf ca. 7 mio. kr. forventes at skulle komme fra 
Odense Kommune. 

Udførelse

Falen2.9
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3
BYUDVIKLING

IntroduktIon tIl hovedretnIng

Odense skal være en dansk storby. En storby, hvor 
mennesker og kvalitet er i centrum. En tæt og levende 
storby, men også en grøn og bæredygtig storby. En 
storby der er klimaneutral i 2030. En storby, der tager 
sit udgangspunkt i mennesker, og hvor både bygninger 
og byrum skaber grundlaget for det gode liv. En storby 
hvor såvel bymidte som lokalområder skal kunne rumme 
stærke og sunde fællesskaber. 

Odense er i udvikling, og som det blev beskrevet i 
introduktionen, så peger udviklingen i retning af, at 
Odense vokser ud af Odense Kommune omkring 2050. 

Den ret konstante byvækst vi hidtil har set, kan forsinkes 
af et stærkt fokus på fortætning og byomdannelse fremfor 
byudvikling i byens ydre afgrænsninger og omkring de 
selvstændige forstæder. Samtidig bidrager et øget fokus 
på etablering af fx solceller dog til at landbrugsarealer 
tages i brug og omdannes. 

Vi skal fortsat være opmærksomhed på, hvordan vi 
udnytter arealerne og hvilken byudvikling vi herigennem 
understøtter. 

Klimaforandringer vil gradvist påvirke byen og dens 
udvikling mere. Når vi udvikler i byens kant, skal en stor 
del af det vand, der falder her, passere igennem den 
eksisterende by på dets vej mod Odense Fjord. Derfor 
giver det mening at klimatilpasse den eksisterende by, for 
at give plads til byudviklingen. 

Alternativt vil vi behøve meget store bassiner til at forsinke 
vandet, så midtbyen ikke lider overlast på grund af de 
øgede vandmængder. Vi har allerede set eksempler på 
dette flere steder i byen. 

Samtidig vil flere grøn-blå elementer i den tætte by 
modvirke ”Urban Heat Island”-effekten, hvor det centrale 
Odense bliver varmere end det omkringliggende 
landskab.

Det er ikke kun regnen, som bliver voldsommere. 
Vandstanden i Odense Fjord stiger også, og det medfører 
flere oversvømmelser. Der skal altså tages stilling til, hvor 
vandet i højere grad kan inviteres ind i såkaldte “shared 
spaces” i forbindelse med byudviklingen - altså indrette os 
med arealer, der til tider kan tåle oversvømmelser. På den 
måde opnår vi også en mere tværfunktionel anvendelse af 
vores begrænsede arealressourcer. 

Andre steder er det bedst at holde vandet ude. Det kan 
vi gøre ved at bygge diger og etablere bassiner, der kan 
tilbageholde og forsinke regnvand. 

Over tid kan det blive nødvendigt, i nogle områder, 
at trække sig væk og lade vandet overtage. Det kan 
eksempelvis være for at styrke den grøn-blå struktur, 
nedbringe udledning af næringsstoffer til vandmiljøet og 
for at skabe mere natur. 
Det kan også være begundet i, at det i nogle tilfælde 
simpelthen vil blive for dyrt at fastholde en bestemt 
anvendelse.   

Invitér vandet ind

EkstremnedbørStormflod

Hold vandet ude

EkstremnedbørStormflod

Træk byen væk 

Stormflod og ekstremnedbør

Klimatilpasningsløsninger



Idéoplæg Idéoplæg

Byrådets ambition Effektpotentiale

Fællesskab

samFundsøkonomi

Vandmiljø

Biodiversitet

sundhed

TraFiksikkerhed

mulTiFunkTionaliTeT

DK2020 Klimatilpasningsplan 202354

Tidsestimering
Før 2030 Efter 2050 2030-2050

Verdensmål

55

Nøgleaktører

Økonomi og ressourcer

Ansvarlige 

I Odense fortjener vi en by, som er sund at leve i, som vi 
er stolte af, og som på bæredygtig vis forbinder os med 
naturen, med historien og med hinanden. 

Dette er fulgt op i kommuneplanen igennem krav til 
håndteringen af vand i forbindelse med byudviklingen, 
men vi skal også følge op på disse intentioner og til 
stadighed kvalificere udpegninger til vand i takt med at 
både by og klima udvikler sig.

Fremtiden skal vise om det også vil være relevante 
at indtænke retningslinjer for byudvikling af hensyn til 
de stigende temperaturer. Konkrete krav til biofaktor 
ved nybyggeri understøtter det gode mikroklima i form 
af muligheder for skygge, læ og reduceret brug af 
reflekterende materialer og forebygger hermed ”Urban 
Heat Island” effekten.  

Igennem dialog mellem forvaltningerne indtænkes 
DK2020 planlægning, Klimahandleplan og 
Klimatilpasningsplan i kommende revisioner af Bystrategi 
og Kommuneplan. 

Følgende temaer kan med fordel, og hvis byrådet ønsker 
det, revideres ved næste kommuneplanrevision. 

• En revision af vandkorridorer, således at disse matcher 
Odenses forventede udvikling frem mod 2050. Dette 
skal danne grundlag for indsats 3.2 (Helhedsplaner for 
vandhåndtering) 
• En revision af Grøn-blå struktur i henhold til den 
forventede udvikling af Odense frem mod 2050. 
Effektpotentiale er opgjort for de anbefalinger.

Inden 2030 bør det afklares om kommuneplanen skal 
foretage en udpegning af, om der er områder i Odense, 
hvor klimatilpasning er tilbagetrækning. Det kunne fx 
være flytning af udsatte kolonihaver eller erhverv. Det kan 
også være i forhold til at prioritere, hvor fx strandengene 
skal have mulighed for at trække sig tilbage og hvor 
sådanne naturtyper over tid må opgives af andre hensyn. 
Dette arbejde skal ses i sammenhæng med indsats 7.2 
Partnerskabsmodel. Arbejdet kan endvidere samtænkes 
med mål om drikkevandsbeskyttelse, skovrejsning, 
arealer til solceller, samt mere natur og biodiversitet.  Indsats

- Grønt tag og regnvandsbassin med vandspejl

Revision af 
Kommuneplan

- Boligområde i terrasseret terræn

Klima- og Miljøforvaltningen.

Implementering af biofaktor 
igennem grønt tag og opholdsrum 
med integreret regnvandsbassin. 

Vandkorridorer i lille skala  sammen  med 
regnvandsbassin integreret i opbygning 

af nyt boligområde.

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen

Der er ikke økonomi knyttet til denne indsats. Indsatsen er 
baseret på personaleressourcer.

Byudvikling med kvalitet3.1
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Økonomi og ressourcer

Ansvarlige 

Indsats

Byrådets ambition er at klimatilpasse Odense frem mod 
år 2050. Det er dog et opmærksomhedspunkt, at ikke alle 
relevante indsatser kan igangsættes på én gang. 

Særligt i forhold til håndteringen af vand er der behov 
for en nærmere planlægning af hvilke indsatser, 
der er nødvendige, og i hvilken rækkefølge de bør 
implementeres. 
 

For hvert af kommunens vandoplande skal der laves en 
helhedsplan, der redegør for de relevante løsninger for 
vandhåndtering. Det er beskrevet som delmål, at der er 
lavet helhedsplaner for vandhåndteringen i hele Odense 
Kommune inden 2030. 

Klimatilpasning af den eksisterende by vil skulle 
implementeres, fx som supplerende klimatilpasning, jf. 
Omkostningsbekendtgørelsen. Dermed skal dette foregå 
gennem et tæt samarbejde mellem Odense Kommune 
og VandCenter Syd, eller som et andet forpligtende 
partnerskab, der involverer flere parter. Helhedsplanerne 
skal danne grundlaget for disse samarbejder. 

Håndtering af havvand og stormflod fra Odense Kanal 
vil være prioriteret og er beskrevet separat under indsats 

1.1. Herudover udgør Risikostyringsplan for Odense Fjord 
planlægningen for klimatilpasning i forhold til havvand. 

Helhedsplanerne skal tage højde for stigende havvand 
og stormfloder, men deres formål er den øvrige 
vandhåndtering. Det vil sige håndteringen af regn, 
grundvand og vandløb. Odense Å er det første opland, 
der skal laves helhedsplan for. Denne første helhedsplan 
udarbejdes på baggrund af risikokortlægningen, som 
peger på Odense Ås opland som det opland med størst 
risiko for værditab. 

Helhedsplanerne vil skulle underlægge sig vandområde-
planerne og vil skulle indarbejdes i kommuneplanens 
rammer i forbindelse med revision eller som tillæg. Dette 
er i overensstemmelse med planloven. 
Indsatser for vandhåndtering vil skulle udstilles på www.
odense.dk/klimatilpasningsplan, hvor det vil fremgå om de 
er prioriteret eller allerede gennemført. 

- Baghaver med fælles regnvandsløsning - Vejprofil mod midten til rende

Udarbejdelse Revision Revision

Mulig implementering af 
vandhåndtering i form af  lavning 
til ekstremregn, der til hverdag er 
fodboldbane. Samt vandkorridor 

igennem baghaver.

Ny grøn vejprofil fx i 
nye boligområder med 

integreret vandkorridor.

Helhedsplaner for vandhåndtering skal udarbejdes 
i et samarbejde imellem Odense Kommune og 
VandCenter Syd. Udarbejdelsen vil kræve afsætning af 
personalemæssige ressourcer samt ressourcer til ekstern 
rådgivning.

Klima- og Miljøforvaltningen

VandCenter Syd, By- og Kulturforvaltningen

Helhedsplaner for vandhåndtering3.2
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4
ET GRØNNERE 
ODENSE

IntroduktIon tIl hovedretnIng

Odense skal være en grøn og levevenlig by, hvor vi 
bygger videre på Odenses grønne identitet og skaber 
Danmarks grønneste storby. Det grønne bidrager til en 
flottere by, giver bedre fysisk og mental sundhed for 
borgerne, understøtter udviklingen af gode fællesskaber 
og beskytter biodiversiteten. Et grønnere Odense er også 
en by, hvor det er attraktivt at opholde sig og færdes til 
fods og på cykel. 

Ambitionen om at være Danmarks grønneste storby 
spiller sammen med målsætningen om at være 
klimaneutral i 2030. Det spiller ligeledes sammen med 
Odense Kommunes mål om, at fordoble naturarealet fra 
2009 og frem mod 2030, samt målet om at opnå flere 
træer i byen. 

Naturen rummer i sig selv muligheder for at optage CO2 
og igennem bevarelse og genopretning af våde områder 
og vandløb, og med etablering af naturlig skov kan vi 
både imødegå klimaforandringer, klimatilpasse og styrke 
biodiversitet på én og samme tid. 

Task Force Klimaneutral 2030 anbefalede i forbindelse 
med Klimahandleplan 2022, at Odense øger CO2-optaget 

25%

60-65%

10-15%

FORDAMPNING

AFSTRØMNING

NEDSIVNING

50% BEFÆSTET
AREAL

50%

25%

25%

FORDAMPNING

AFSTRØMNING

NEDSIVNING

UBERØRT AREAL

Vandets afstrømning, fordampning og nedsivning ved 
henholdsvis uberørt og delvist befæstet areal

i naturen med samlet 20.000 ton CO2 årligt frem mod 
2030. Konkret anbefalede task forcen at maksimere CO2-
optager gennem skovrejsning, udtagning af lavbundsjord 
og ålegræs i Odense Fjord. 

Hvert enkelt tiltag til et grønnere Odense i bymæssig 
sammenhæng bidrager til binding af CO2 - omend i 
mindre skala. 

Men der er også andre fordele; de grønne tiltag vil også 
bidrage til et bedre mikroklima, og konsekvenserne af 
stigende temperaturer. De vil altså også være med til at 
modvirke den såkaldte ”Urban Heat Island”-effekt, hvor 
Odense opvarmes hurtigere end det omkringliggende 
landskab. 

Netop det at reducere den stigende risikoen for ”Urban 
Heat Island”-effekten og nedbringe de befæstede arealer 
i Odense er vigtige for klimatilpasningen af Odense. Ved 
at reducere arealerne med fliser, asfalt mv. giver vi ikke 
kun plads til mere grønt og mere behagelige temperaturer 
- vi giver også bedre muligheder for nedsivning, hvilket 
bidrager positivt til håndteringen af vand. 
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Økonomi og ressourcer
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Indsats

Odense skal være Danmarks grønneste storby. Odense 
Kommune ønsker derfor, at indtænke grøn-blå i anlægs- 
og renoveringsprojekter til fremtidens hverdagsregn. 

Vi ved at der er et potentiale for biodiversitet i fx vejbede i 
forbindelse med lokal håndtering af overfladevand, såvel 
som en positiv effekt på trafiksikkerheden og oplevelsen 
af gaden som et godt sted at færdes. Vi har også set 
eksempler på, at håndteringen af vand kan tænkes ind i 
vores parker og byrum fx i Bolbro. 

Klimatilpasning til fremtidens hverdagsregn skal bidrage 
positivt til at tilbageholde og mindske udledning af 
CO2 og til et både grønnere og mere blåt Odense, der 
understøtter såvel fællesskaber og rekreative muligheder i 
Odense som biodiversiteten. 

Merværdi udover reetablering af tidligere forhold er ikke 
indenfor de opgaver som VandCenter Syd, med den 
gældende lovgivning, må løfte. 

Odense Kommune vil derfor understøtte VandCenter 
Syds indsatser, således at de kan have grønnere og mere 
tværfunktionelle funktioner. 

Eksempler kunne være etablering af rekreativ sti, når der 
laves et fælles blå-grønt projekt som Everenden i Stige 
for herigennem ikke kun at skabe grønt - men også give 
adgang til det grønne. Opholdsmuligheder i forbindelse 
med Sanderum Sø kunne være et andet eksempel. 

Begrebet 90/10-projekter kommer af tidligere erfaringer 
rundt om i Danmark. Heri vurderes det, at kun 10-
15% af anlægssummen udgøres af de elementer, som 
giver merværdien og den ekstraordinære løsning for 
lokalsamfundet. Dette er den andel, som VandCenter Syd, 
jf. lovgivning, ikke må bidrage til. De må dække de øvrige 
85-90%. Deraf 90/10-projekter.

Det skal bemærkes at disse projekter kun handler om 
renoveringsprojekter til fremtidens hverdagsregn. Hvis 
der skal ske supplerende klimatilpasning herudover, så 
vil fordelingen være anderledes og projektet relateret til 
indsatserne under hovedretning 2 - “Vandhåndtering”.  

- Grønnere og tryggere byrum

Beplantning langs veje kan dels give en 
håndtering af vand, skabe mere grønne 
og attraktive vejforløb, samt ikke mindst 

understøtte trafiksikkerheden

Afklaring
Implementering

- Skolegård
Igennem arbejde med merværdi ved 

vandhåndtering kan der fx skabes 
læringsmiljøer og rum for fysisk aktivitet, som  

kan håndtere ekstremregn.

En andel af eksemplerne på dette ideoplæg vil 
kræve mere end 10-15 % medfinansiering. 

Det vurderes at en årlig ramme på 2-4 mio. kr. vil kunne 
medføre en væsentlig merværdi på de anlægsprojekter på 
terræn, som VandCenter Syd gennemfører. Afledt drift og 
vilkår herom skal afklares.

Klima- og Miljøforvaltningen.

VandCenter Syd, By- og Kulturforvaltningen.

Grønne tiltag til klimatilpasning4.1
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- Træer langs cykelsti

Indsats

Odense Byråd har det som mål at vi skal have flere træer 
og mere skov i Odense. 

Vejtræer og andre træer i byen, fx i parker og grønne 
områder, ved kommunale institutioner og på private 
arealer giver grønne kvaliteter i den tætte by. Træerne er 
med til at gøre byen mere indbydende og understøtter et 
godt mikroklima, hvilket gør den tætte by mere attraktiv at 
bo og færdes i. 

Alt dette understøtter såvel visionen om at blive Danmarks 
grønneste storby, en binding af CO2 igennem flere træer 
og modvirker ”Urban Heat Island” effekten og dermed 
risikoen for at Odense bliver varmere end det omgivende 
landskab. Ikke mindst modvirker træerne den forhøjede 
grundvandsstand. 

Indsatsen er til dels allerede i gang i og med, at der i 
kommuneplanen er udpeget hvilke vejtræer, der så vidt 
mulig skal bevares og, hvis de fældes, skal erstattes 
1 til 2. Denne registrering skal løbende holdes ajour i 
snitfladen mellem Handleplan for Danmarks grønneste 
storby og kommuneplanen.

På den længere bane skal det vurderes om der skal være 

endnu flere træer i Odense og hvorledes der kan arbejdes 
med dette som et effektivt middel til binding af CO2 
såvel som til at understøtte det gode mikroklima. Dette 
kan ske som et forprojekt i snitfladen mellem DK2020 
planlægning, Handleplan for Danmarks grønneste storby 
og Grøn Mobilitetsplan. Fx kan der arbejdes med flere 
vejtræer, lommeskove i den tætte by og partnerskaber om 
flere træer på private arealer. 

Det er vigtigt at der vurderes på plads til træerne såvel 
over som under jorden. I den tætte by, hvor træernes 
effekt er mest tiltrængt, er pladsen også mest begrænset.

Odense Kommune har ikke intentioner om at plante 
væsentligt flere træer langs kommunens vandløb grundet 
skyggeeffekten. Enkelte vandløb er allerede kritisk 
påvirket af unaturlig skygge fra fx bebyggelse. En vis 
andel skygge er positiv for visse arter, men for meget 
skygge giver et vandløb med meget lav biodiversitet. 

Eksempel på etablering af træ og 
områder til forsinkelse af vand - 

forenet og dog afskilt fra hinanden  
-  langs en cykelsti.

- Træer i byrum

Afklaring
Revision Plantning Plantning

Eksempel på træer i byrum som 
en del af opholdsrummet.

Odense Kommune skal fortsat være opmærksom på at få 
prioriteret midler til træer i forbindelse med anlægsprojekter. 
Herudover skal det afklares, hvad det kræver af økonomi 
og ressourcer at plante flere træer i byen.

By- og Kulturforvaltningen

Klima- og Miljøforvaltningen, VandCenter Syd, bygherrer 
der investerer i Odense

Flere træer i byen4.2
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5
ODENSE KOMMUNE

IntroduktIon tIl hovedretnIng

Odense Kommune ønsker især at forberede byen på 
de øgede mængder regnvand, risikoen for stormflod og 
for det stigende grundvand, der mange steder nærmer 
sig overfladen. Med klimatilpasning reducerer vi risikoen 
for oversvømmelser, beskytter Odenses værdier og 
sikrer, at byen fortsat er attraktiv og tryg at slå sig ned i – 
uanset om du er erhvervsdrivende, privat grundejer eller 
ejendomsudvikler. 

I byudviklingen er det vigtigt, at vi planlægger den 
fremtidige by bedst muligt, for at kunne forebygge 
konsekvenserne af klimaforandringerne. Vi ønsker at 
udvikle byen, så den er bæredygtig i det helt lange 
perspektiv. Dette sker i hele kommunens areal. 

Odense Kommune har et ejerskab og indflydelse hos 
selskaber, samarbejdspartnere og interessenter, hvor 

vi kan understøtte og bidrage til en bæredygtig og 
klimavenlig udvikling i kommunen. 

Ikke mindst er Odense Kommune også en virksomhed og 
en grundejer, der har mulighed for at gå foran og aktivt 
arbejde med en klimavenlig udvikling. Denne klimavenlige 
udvikling går ikke kun på at være klimaneutral frem mod 
2030, men også på et klimatilpasset Odense frem mod 
2050. 

En stor indsats der starter med en strategisk tilgang og 
god planlægning, men som også kræver en omlægning 
af Odense Kommune som entreprenør. I fremtiden skal 
vi i endnu højere grad tænke på tværs af anvendelse og 
ansvar for at reducere CO2-aftrykket samtidig med at vi 
klimatilpasser og udvikler vores by. 

Kommunens muligheder for at påvirke aktivitet på forskellige niveauer
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- Vandlegeplads

Indsats

I Odense Kommune er der kamp om pladsen – både 
når det gælder transformationen af Odense til en 
tættere by, og når der er tale om byudvikling i form af 
nye boligområder. Derfor er det vigtigt også at håndtere 
vandet bedst muligt og sikre de områder, der uundgåeligt 
vil være udsatte.

For at håndtere de stigende mængder vand kan vi fx 
tilbageholde mere vand i ådale og naturområder uden 
for byen samt indrette byens gader, pladser og grønne 
områder, så de både bidrager til vandhåndtering, rekreativ 
udnyttelse og fungerer som sociale mødesteder.

Et redskab hertil er blandt andet god planlægning og 
koordinering af byudvikling i områder af særlig interesse 
for klimatilpasning; herunder fx friholdelse af områder 
af særlig strategisk infrastrukturel interesse, sikring af 
særligt sårbare arealer eller udvikling med hensyntagen til 
vandets veje.

Odense Kommune ønsker optimal og afbalanceret 
udnyttelse af arealer, der har særlig betydning i 
forbindelse med at realisere kommunens indsatser 
vedrørende klimatilpasning. 

Dette kan understøttes gennem prioritering og 
planlægning og ved at sikre realisering af indsatserne 

Gennem en strategi for hvorledes kommunen ved 
rådighedsservitutter eller ejerskab, kan sikre en 
afbalanceret udnyttelse af de arealer, der har særlig 
betydning for klimatilpasning af byen. Denne strategi vil 
skulle tage afsæt i en strategisk tilgang til prioritering og 
planlægning.

Effekten af indsatsen vil afhænge af mulighederne for 
realisering af strategien og klimatilpasningsindsatserne 
herefter, men vurderes at have et stort potentiale for 
positiv indvirkning på samfundsøkonomien. 

- Ny våd skovrejsning

Økonomisk ramme
Opkøbsstrategi

Våd skovrejsning som eksempel 
på at forene interesser i mere 
skov, grundvandsbeskyttelse, 

biodiversitet og vandhåndtering.

ved aftale om rådighedsservitutter på private arealer eller  
fx kommunalt opkøb af arealer med særlig strategisk 
betydning.

Vandlegeplads som et eksempel 
på et shared space mellem 

vandhåndttering og offentligt 
aktivitetsrum.

Økonomien til denne indsats er endnu ikke defineret, 
da første indsats vil være at udarbejde en strategi. 
Udarbejdelsen heraf vil kræve interne ressourcer i 
forvaltningen. 

Klima- og Miljøforvaltningen

By- og Kulturforvaltningen, VandCenter Syd og de berørte 
grundejere.

Strategisk tilgang til klimatilpasning5.1
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- Amfiscene

Indsats

Vi drømmer om et Odense, der går forrest i 
klimaindsatsen, så vores børn kan arve en by og en 
verden i balance. Her skal Odense Kommune i egne 
aktiviteter gå forrest ved at sikre et bæredygtigheds- og 
klimaperspektiv i beslutningsprocessen på tværs af 
kommunens aktiviteter. 

Det betyder også at vi som entreprenør og grundejer skal 
gå forrest med at tilpasse vores bygninger og arealer til 
fremtidens klima. Dels for Odense Kommunes egen skyld, 
og fordi igennem klimatilpasning kan opnå merværdi med 
fx bedre læringsmiljøer, skolegårde og byrum - men også 
som inspiration for andre i Odense og i verden. 

Forvaltningen har registreret hvilke kommunale bygninger 
og veje, som er i risiko for oversvømmelse. 

Næste skridt er at finde de områder med størst værditab 
og undersøge hvor kommunens ejendomme kan 
udgøre et bidrag til løsningen for at klimatilpasse et 
givent lokalområde. Her vil vi sætte fokus på de grønne 
løsninger for klimatilpasning, samt på flere funktioner i 
arealanvendelsen. 

I drifts- og anlægsprojekter vil vi som en del af den 
politiske præsentation redegøre for mulighederne for at til- 
og fravælge tiltag til klimatilpasning. 

Denne proces kræver en organisering på tværs af 
forvaltninger, hvilket vil skulle opbygges og formaliseres.

- Skate bowl

Definere indsatser
Organisering

Amfiscene som et eksempel 
på at kombinere ophold, 

udelæringsmiljø og håndtering af 
ekstremregn. 

Skate bowl og løbetragte, som 
et eksempel på at kombinere 
offentligt aktivitetstilbud med 

håndtering af ekstremregn.

Indsatsen skal løses indenfor den stående ramme eller 
ved ansøgning om anlægsmidler jf. årshjul.
Herudover igennem personalemæssige ressourcer.

By- og Kulturforvaltningen

Klima- og Miljøforvaltningen, Borgmesterforvaltningen, 
Børn- og Ungeforvaltningen, Sundhedsforvaltningen, 
Ældre- og Handicapforvaltningen.

Kommunale ejendomme og arealer5.2
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Indsats

Det er Odense Byråds ambition at kunne planlægge 
agilt og dynamisk i en verden, hvor klimaet til stadighed 
forandrer sig, såvel som mulighederne for tilpasning. 

Det er derfor et ønske at kunne træffe beslutninger på et 
tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Odense Kommune vil udarbejde en bedre højvands-
statistik for Odense Fjord, da det datagrundlag, der er til 
rådighed, desværre er mangelfuldt. Vi har derfor i dag  
kun begrænset viden om, hvilke stormflodsscenarier vi ser 
ind i – både i den nære og den fjerne fremtid. 

Denne indsats indbyder til et samarbejde med en række 
mulige samarbejdspartnere. Den kan desuden give 
inspiration til andre kommuner, som ligeledes er udfordret 
af begrænsede data. Samtidig vil det øge forståelsen af at 
bruge data aktivt indenfor dette område. 

Indsatsen er afgørende for at kvalificere, hvornår vi skal 
skifte spor i den dynamiske planlægning, fx under indsats 
1.1 (Helhedsplan for Odense Kanal). 

- Beredskab Fyn udlægger watertubes grundet varsel om stormflod

Statistik

- Måler i brønd

100.000 kr. 

Klima- og Miljøforvaltningen.

DTU, Historisk Arkiv, By- og Kulturforvaltningen.

Optimering af datagrundlag5.3
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Indsats

Det er Odense Byråds ambition at kunne planlægge 
agilt og dynamisk i en verden, hvor klimaet såvel som 
mulighederne for tilpasning til stadighed forandrer sig. 

Det er derfor et ønske at kunne træffe beslutninger på et 
oplyst grundlag. Herunder at være oplyst omkring effekten 
af gennemførte indsatser. 

For at kunne planlægge dynamisk er det nødvendigt 
løbende at monitere klimaforandringerne. Odense 
Kommune ønsker således at supplere de nationale 
datasæt med lokale målinger, hvor dette er relevant. 

Herunder:
• Måling af vandstand i Odense Kanal, hvilket giver et   
billede af opstuvning i Odense Fjord ved stormflod. 

• Måling af sætninger af terræn og infrastruktur til 
understøttelse af terrænmodeller, der er afgørende for 
kortlægning af oversvømmelse.

• Måling af temperaturer i Odense. Dels for at få et billede 
af om byen bliver varmere i takt med fortætning og dels et 
billede af effekten af de grønne løsninger implementeret 
som en del af den grønne storby.  

• Måling af højtstående grundvand og vandstand i vandløb 
for i sammenhæng med nedbørsdata, at få et samlet 
billede af vandets kredsløb

• Måling af implementerede løsningers funktion. 

Det vil være en del af indsatsen på årsbasis at orientere 
Klima- og Miljøudvalget om resultaterne af den lokale 
monitering. 

Endvidere at bidrage til national og international 
monitering og forskning mod at Odense Kommune 
anvendes som eksempel og dermed får gavn af 
forskningen. 

- Odense Havn ved forskellige vandstande

Vurdering
Implementering Monitering

- Radarreflektor med påbygget sofa ved Seden Strandby

Reflektorer og vandstandsmålere er opsat, men skal 
løbende aflæses og vedligeholdes. 
Det vil være en del af indsatsen at vurdere niveau for 
monitering og klarlægge økonomi forbundet hermed. 
Herunder også fremtidige vedligeholdelsesudgifter. 

Klima- og Miljøforvaltningen

By- og Kulturforvaltningen, DMI, SDU og VandCenter Syd.

Monitering 5.4
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6
ODENSEANEREN

IntroduktIon tIl hovedretnIng

Det er ikke en hemmelighed, at klimaet ændrer sig. Det 
betyder, at vi skal forberede vores by på mere ekstremt 
vejr. 

Vi skal være klar til at kunne håndtere varmere perioder 
med potentielt flere tørre dage - særligt i sommerhalvåret. 
Men vi skal også indstille os på længere perioder med 
regn fordelt over hele året og langt flere skybrud. 

Området omkring Odense Fjord er særlig vigtigt, fordi 
risikoen for oversvømmelser i forbindelse med stormflod 
er stor. 

Ligeledes kan der i de tætbebyggede områder være en 
udfordring i forhold til de øgede mængder regnvand. Både 
det, der falder i form af skybrud, og dét der falder i store 
mængder gennem en længere periode. 

I de områder i kommunen, hvor grundvandsspejlet 
nærmer sig overfladen, vil flere og flere husejere opleve 
fugtige eller ligefrem våde kældre. 

Ifølge Epinion har danskerne et bredt kendskab til 
forebyggelsesmetoder, men kun få ved, hvem der har 
ansvaret for at udbedre skader, når oversvømmelsen 
rammer i privat ejendom. Samtidig er lokale 
konsekvenser som følge af klimaforandringer blandt de 
samfundsscenarier, som flest er bekymrede for. 

Odense Kommune oplever i stigende omfang at få 
henvendelser, når vejret bliver ekstremt og denne 
hovedretning sætter derfor fokus på, hvordan vi informerer 
og samarbejder med Odenseaneren omkring en 
klimatilpasning af Odense. 
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Information6.1

Indsats

Igennem arbejdet med klimatilpasning vil Odense 
kommune reducere risikoen for oversvømmelser. En af 
de indsatser, der skal være med til sikre, at det fortsat 
er attraktivt og trygt at slå sig ned i byen, er en styrket 
informationsindsats målrettet borgere og virksomheder i 
Odense.

Det er den enkelte husejers eget ansvar at sørge for 
at sikre sit hjem og matrikel bedst muligt. Både når det 
gælder skybrud, stormflod og det stigende overfladenære 
grundvand. Kommunen har ansvaret for de offentlige 
arealer, og VandCenter Syd skal sikre, at kloaknettet på 
disse arealer har tilstrækkelig kapacitet til det, vi kalder 
”hverdagsregn”. I ekstreme situationer med regnskyl er 
kommunen og forsyningen ikke ansvarlige.

For at bidrage til risikoreduktion før, under og efter 
en oversvømmelse ønsker Odense Kommune 
at øge tilgængelig viden om risici, muligheder og 
ansvarsområder. 

Odense Kommune har i samarbejde med VandCenter Syd 
oprettet hjemmesiden www.klimaklar.nu og har endvidere 
www.odense.dk/klimatilpasning. Ikke mindst har vi i de 
seneste år haft app’en Klimaklar, som giver mulighed 

for at se om man er i risiko for oversvømmelse ved 
ekstremregn og hvordan et regnbed vil kunne se ud lokalt. 

Igennem disse medier og via fortsat dialog med borgere, 
pumpe-/digelaug, virksomheder og andre interessenter 
ønsker vi at mindske risikoen for skader. 

Indsatsen kan blandt andet understøttes via kampagner 
til formidling af mulige tiltag før, under og efter 
oversvømmelseshændelser, tørke mv. 

Der skal udarbejdes en kommunikationsstrategi 
med afsæt i de tilgængelige ressourcer, der klargør 
mulighederne for og behovet for kommunikation. 

- Klimaklar Skibhus

Information
Kommunikationsstrategi

- Genåbning af vandløb i baghaver

Økonomi til denne indsats er ikke defineret. Det 
vil skulle afklares om det er behov på baggrund af 
kommunikationsstrategien.

Klima- og Miljøforvaltningen.

VandCenter Syd.
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Samarbejde med civilsamfundet6.2

Indsats

Klimatilpasningen af Odense kan ikke ske som 
en kommunal opgave alene, men skal ske i et tæt 
samarbejde med civilsamfundet. 

Det er Odense Byråds ambition, at klimatilpasning af 
Odense skal understøttes igennem dialog med de parter, 
der er tættest på udfordringerne og som ikke mindst 
skal leve med og nyde løsningerne. Som udgangspunkt 
ønskes løsninger, hvor vandet tænkes ind i området 
eller holdes ude. Gerne som grønne løsninger og med 
merværdi. Det er sidste udvej at trække eksisterende 
bebyggelse tilbage, når det gælder lovlig helårsbeboelse,. 
Der skal desuden tages hånd om samfundets svageste 
og undgås at klimatilpasning understøtter en social 
skævvridning. 

Med udgangspunkt i risikostyringsplanen er der allerede 
en dialog med kommunens digelag. 

Der er et behov for en dialog med flere af kolonihaverne, 
idet disse har problemer med vand i dag og problemet 
stiger fremover. Helårsbeboelse er generelt stigende 
i nogle kolonihaver, hvilket ikke er lovligt, men også 
vanskeligt at sanktionere. Dette øger risikoen for at 

klimatilpasningen medfører en social skævvridning i 
området .

Med afsæt i kolonihaveloven og risikokortlægningen 
er der behov for at vurdere mulighederne for at tænke 
klimatilpasning af kolonihaverne. Der kan være 
muligheder for at trække vandet ind i områderne eller 
holde det ude, men der vil særligt her skulle tages 
stilling til behovet for at flytte bebyggelsen til mere sikre 
lokaliteter. Heri ligger naturligvis en afvejning imellem 
indsats og værdier, men også et socialt aspekt grundet 
ulovlig helårsbeboelse.

Der vil i første omgang skulle være fokus på Bågø, 
Egebæk og Haugstedsminde Havekoloniforeninger. 

- Sandsække ved medborgerhus, Færgevej, Odense og fremtidens aktør

Kommunikationsstrategi

- Formidling ved regnvandsbassin i Højstrup Parken, Bolbro

Der er tale om dialogopgaver som der skal være de 
personalemæssige ressourcer til.

Klima- og Miljøforvaltningen.

By- og Kulturforvaltningen, VandCenter Syd, bestyrelser 
af havekoloniforeninger.
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Samarbejde med erhvervslivet6.3

Indsats

Klimatilpasningen af Odense skal ske i tæt dialog med 
erhvervslivet. 

Det er Odense Byråds ambition, at virksomhederne ser 
klimatilpasningen som en strategisk mulighed for grøn 
forretningsudvikling og vækst. Det kan være at udvikle 
nye produkter og processer eller nye teknologier og 
rådgivningsydelser inden for klimatilpasning. Og så 
handler klimatilpasningen selvfølgelig også om at beskytte 
virksomhedernes faciliteter, aktiviteter og arbejdspladser 
mod effekterne af ekstreme vejrsituationer, så driften ikke 
forstyrres.  

Odense Kommune er gennem ErhvervsKontakten og 
som plan- og tilsynsmyndighed løbende i dialog med 
byens erhvervsliv. I dialogen er der opmærksomhed på 
klimatilpasningen – især i forbindelse med opførelse af 
nye bygninger og udvikling af nye byområder. 

Idékataloget for klimatilpasning bruges som inspiration og 
værktøj til, hvordan virksomhederne kan bidrage aktivt til 
omstillingen. 

Odense Kommune bruger også sociale medier, herunder 
Facebook og LinkedIn til at formidle viden om og øge 

erhvervslivets fokus på blandt andet klimatilpasning og 
grøn omstilling. 

Der afholdes forskellige dialogmøder med erhvervslivet 
i Odense og Erhvervskontakten faciliterer og deltager 
i en række erhvervsnetværk med blandt andet 
erhvervsmæglere, byggerådgivere, produktions- og 
servicevirksomheder. 

Dialogmøderne og netværkene kan bruges til at gøre 
erhvervslivet opmærksom på de muligheder, der er for 
klimatilpasning af deres virksomhed, så de kan forberede 
sig på det mere ekstreme vejr og derved minimere 
risikoen for oversvømmelse. På sigt vil det formentlig 
være en stærk konkurrenceparameter og en god 
brandingmulighed. 

- Grønne tage, regnbede og genanvendelse

Kommunikationsstrategi

- Udearealer og klimatilpasning i terræn

Grønne tage fx med logo indarbejdet, 
regnbede og genanvendelse er vand 

kunne være eksempler på klimatilpasning 
ved de odenseanske erhverv.

Grønne udearealer med mulighed for 
walk and talk og en grøn vej til arbejde 

som eksempler på klimatilpasning ved de 
odenseanske erhverv.

Der er tale om dialogopgaver som der skal være de 
personalemæssige ressourcer til.

Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen.

VandCenter Syd, Dansk Erhverv, Erhvervshus Fyn, 
Landbrug og Fødevarer, Odense Fjord samarbejde, mv.
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Samarbejde med de almene boliger6.4

Indsats

Ca. 25 % af boliger i Odense Kommune er almene 
boliger. De almene boliger er opført af de almene 
boligorganisationer med bidrag fra kommunen og derfor 
har kommunen en økonomisk interesse i de almene 
boliger

De almene boligområder ligger ofte i områder med 
større arealer omkring – arealer, der kan bringes i spil til 
klimatilpasningsløsninger, der er til gavn for både området 
og beboerfællesskabet i de almene boliger

Beboere i de almene boliger er, via beboerdemokratiet, 
med til at træffe væsentlige beslutninger om blandt andet 
renoveringer og indretning af udearealer. 

Det er byrådets ambition at klimatilpasning bruges som 
en del af værktøjskassen i udviklingen af de almene 
boligområder i Odense.

Odense Kommune samarbejder med de almene 
boligorganisationer om udvikling af boligområder, 
renoveringer og nybyggerier.

I forhold til klimatilpasning af nybyggeri vil Odense 
Kommune fremover stille krav om planlægning af 

byggeriet samt indretning af udearealerne med fokus 
på bæredygtighed i tråd med DGNB-certificering. I den 
sammenhæng vil klimatilpasningsløsninger for både 
byggeri og indretning af udenomsarealerne være en del af 
planlægningen. 

Det skal afklares om rammebeløbet kan bruges aktivt i 
denne sammenhæng ved at afsætte en procentdel heraf 
øremærket til klimatilpasning med merværdi til gavn for 
beboernes fællesskab i området.

En fremtidig indsats vil være et mere direkte og 
forpligtende samarbejde med boligorganisationerne 
om nybyggerier og renoveringsprojekter. Et sådant 
samarbejde understøttes af indsats 5.1 og 7.2 (“Strategisk 
tilgang til klimatilpasning” og “Partnerskabsmodel”).

- Grønt område med vandhåndtering og ophold

Dialog
Prioritering

- Kombineret støj- og klimaskærm

Eksempel på klimatilpasning af  
større grønne opholdsarealer.

Eksempel på klimatilpasning 
af  mindre opholdsarealer i 

kombination med klimaskærm.

Som udgangspunkt kræver indsatsen ingen yderligere 
ressourcer. Det skal afklares om en vis procentdel af 
rammebeløbet til nye almene boliger skal afsættes til 
klimatilpasningsløsninger med merværdi. 
Ved en mere aktiv rolle og et forpligtende samarbejde vil 
der skulle prioriteres yderligere ressourcer jf. indsats 5.1 
og 7.2.

By- og Kulturforvaltningen.

Klima- og Miljøforvaltningen, VandCenter Syd, Civica og 
FAB samt øvrige boligorganisationer.
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7
PARTNERSKABER

IntroduktIon tIl hovedretnIng

Klimatilpasningen af Odense er ikke en kommunal 
opgave alene. Der er store valg i sigte, som vi skal 
træffe i et fællesskab. Det er vigtigt for at kunne 
tage de bedste beslutninger og vælge de bedste 
løsninger. 

Ikke mindst er der behov for større forandringer, 
som Odense Kommune ikke kan skabe alene. 
De må i stedet udvikles og finansieres i et bredt 
partnerskab. 

Som udgangspunkt ønsker vi klimatilpasnings-
løsninger med merværdi. Løsninger hvor vandet 
inviteres ind og udgør en positiv faktor. Alternativt 
ønskes der løsninger, hvor vandet holdes ude, og vi 
kan betragte dets skønhed på passende afstand. 

Vi ser i denne klimatilpasningsplan ind i 
klimatilpasningen af Odense frem mod år 2050. 

Det sker ikke fra dag til dag – og det kan forventes, 
at der vil komme ekstreme hændelser i den 
mellemliggende periode, hvor vi igennem en 
beredskabsmæssig indsats må minimere tabene ud 
fra de muligheder, der er. 

Derudover kan Odense ikke sikres til enhver 
hændelse. Der vil derfor også i fremtiden være et 
behov for de beredskabsmæssige indsatser. 

Lige meget hvordan vi anskuer klimaforandringerne, 
tyder alt på, at klimaforandringerne fortsætter. Vi vil 
altså skulle kigge på andre løsninger, end dem hvor 
vandet enten inviteres ind eller holdes ude på en 
sådan måde, hvor vi trods alt har adgang til det. 

I den fjerne fremtid, vil der måske være områder, 
hvor vi er nødt til at vælge, om der skal være plads 
til by, erhverv, energiproducent, fødevareproducent 
eller natur. Fremtiden giver muligvis bedre 
muligheder for at tænke på tværs af disse 
kategorier, men der vil også være valg der skal 
træffes. 

Disse valg har betydning for, hvordan vi indretter 
vores by allerede i dag, da den infrastruktur og 
bebyggelse som vi opfører nu, også skal bestå om 
100-150 år. Disse valg træffer vi bedst sammen, 
ligesom de også bedst implementeres i fællesskab i 
økonomisk forpligtende partnerskaber. 
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Beredskab7.1

Indsats

Beredskab Fyn rykker i dag ud til de mest udsatte i 
samfundet og sikrer adgangen for det sundhedsfaglige 
personale, når der er stormflod og oversvømmelser med 
havvand. Det er et uundværligt partnerskab som der til 
stadighed skal udvikles på i takt med at klimaet forandrer 
sig. 

Det er Odense Byråds ambition at der udover Beredskabs 
Fyns indsats i forhold til stormflod skal være en vurdering 
af det generelle indsatsbehov også i forbindelse med 
ekstrem nedbør. 

Der skal udarbejdes en oversigt over kritiske infrastruktur 
som er i risiko ved stormflod såvel som ekstrem 
nedbør. Herunder eksempelvis også det udekørende 
sundhedspersonale. 

Indsatsplan for oversvømmelser fra Odense Fjord skal 
tilpasses efter erfaringer fra seneste stormflod, behandles 
politisk og offentliggøres. 

Der skal endvidere udarbejdes action cards for 
håndteringen af ekstrem regn i det omfang det står mål 
med værditab. 

Udover de sundhedsfagliges adgang og sikring af de 
særligt udsatte – skal den almindelige odenseaners 
muligheder for at bidrage til en beredskabsmæssig 
indsats understøttes. 

Det skal afklares om der er behov for en 
beredskabsmæssigtindsats i forhold til stigende 
temperaturer, tørke mv. 

- Beredskab Fyn med watertubes, Næsby Plejecenter

ActionCards

- Sandsække til beskyttelse af parkeringskælder på Byens Ø

Der er tale om personaleressoucer samt potentielt et 
mindre beløb, der muliggør at sand og sække er til 
rådighed på flere lokaliteter. 
Behov for sidstnævnte skal afklares først.

By- og Kulturforvaltningen.

Klima- og Miljøforvaltningen, Beredskab Fyn.
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Partnerskabsmodel7.2

Indsats

Klimatilpasningen af Odense skal ske i et bredt 
partnerskab, da forandringerne påvirker os alle og da 
løsninger med merværdi bedst skabes i et fællesskab tæt 
på brugeren. Ikke mindst forudsætter klimatilpasningen 
af Odense, at der sker en fælles indsats, da Odense 
Kommune ikke kan stå alene med opgaven eller 
prioriteringen. 

Det er Odense Byråds ambition, at klimatilpasningen af 
Odense skal ske på et oplyst grundlag og med afsæt i en 
dynamisk planlægning, således at indsats og udfordringer 
svarer overens.

Odense Kommune vil initiere en partnerskabsmodel, 
som danner rammen om en dialog med de væsentligste 
aktører omkring den langsigtede planlægning af Odense 
– og herunder også en dialog om prioriteringen af 
arealanvendelsen. 

Dette partnerskab er afgørende for at finde frem til mulige 
scenarier og dets konsekvenser forud for et politisk valg. 

Det skal afklares hvem der er de relevante aktører at 
inddrage i drøftelserne af Odenses fremtid. Drøftelserne 
vil være om prioriteringen imellem arealanvendelsen til 

by, natur, landbrug, energiproduktion, infrastruktur mv. I 
øjeblikket ser vi ind i en fremtid, hvor Odense vokser ud 
af Odense Kommune omkring år 2050. Den udvikling kan 
ikke fortsætte.  

Partnerskabsmodellen skal ikke mindst danne grundlaget 
for udviklingen af flere forpligtende økonomiske 
partnerskaber.

- Dialogmøde

Partnerskabsmodel Implementering

- Dialogmøde

Denne indsats er baseret på personalemæssige 
ressourcer.

Klima- og Miljøforvaltningen

By- og Kulturforvaltningen, VandCenter Syd, 
Interesseorganisationer indenfor natur, landbrug, 
tilgængelighed, byudvikling og energi.
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Samarbejde med VandCenter Syd7.3

Indsats

Odense Kommune har allerede et stærkt samarbejde 
med VandCenter Syd. Det samarbejdet ønskes yderligere 
styrket igennem DK2020 planlægningen. 

Det er Odense Byråds ambition at understøtte 
VandCenter Syd i at arbejde med grønne, CO2-venlige 
løsninger, samt supplerende klimatilpasning i det omfang 
at det er muligt. 

Odense Kommune vil understøtte merværdi og 
tværfunktionalitet igennem indsats 4.1 (Grønne tiltag 
i klimatilpasningen), hvor der åbnes op for at tilføre 
merværdi til VandCenter Syds renoveringsindsatser i 
forhold til fremtidens hverdagsregn.      

Vi vil i kommende revision af spildevandsplanen 
sikre grundlaget for at VandCenter Syd kan arbejde 
med supplerende klimatilpasning og med forhøjet 
serviceniveau i det omfang lovgivningen giver mulighed 
herfor. 

Vi vil fremme samarbejdet med VandCenter Syd omkring 
anvendelsen af vejbede som en del af trafiksaneringen 
og regnvandsbassiner i kombination med rekreative tiltag. 

Endvidere vil vi fremme samarbejdet om etablering af 
vandkorridorer og bedre vandløbsforhold. 

- Regnbed i funktion i Skibhuskvarteret

Evaluering/Udvikling
Spildevandsplan

- Regnvandsløsning i Odense Å - bagløb

Der er tale om en dialogbaseret indsats som forudsætter 
personalemæssige ressourcer ved såvel Odense 
Kommune som VandCenter Syd.

Klima- og Miljøforvaltningen.

VandCenter Syd og By- og Kulturforvaltningen.
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Samarbejde med nabokommuner7.4

Indsats

Klimaforandringerne sker i en global kontekst og rammer 
såvel globalt, nationalt som lokalt. Odense står ikke alene 
med at bekæmpe årsagerne til klimaforandringerne såvel 
som vi ikke står alene med at bekæmpe konsekvenserne. 

Særligt udfordringer med vand er der fokus på i Odense. 
I forhold til stigende havvand i Odense Fjord er der et 
naturligt samarbejde med nabokommunerne Nordfyn og 
Kerteminde, der ligeledes grænser op til Odense Fjord og 
oplever oversvømmelserne herfra. 

Stigende vandmængder i vores vandløb er dog også en 
faktor, hvor vi skal samarbejde med vores nabokommuner 
i og med at udløbet måske er i Odense Kommune, men 
en stor del af oplandet til vandløbene er placeret i andre 
kommuner. 

Det er derfor ambitionen for Odense Byråd, at 
klimatilpasningen af Odense skal ske i tæt samarbejde 
med nabokommunerne. 

Der er etableret ERFA- og netværkssamarbejder på tværs 
af kommunegrænserne. Disse skal Odense Kommune 
fortsat bidrage til og understøtte. 

I 2027 skal risikostyringsplan for Odense Fjord 
revurderes. Den første plan blev lavet fælles for de tre 
fjordkommuner, og Odense Kommune vil arbejde for at 
den tredje også laves som en fælles plan med henblik på 
at understøtte de tværkommunale initiativer, som vi kan 
se ind i på længere sigt. 

Mulighederne for klimatilpasningsløsninger omkring 
kommunegrænsen skal afsøges i takt med udviklingen af 
Odense. Dette i tråd med indsats 7.2 (Partnerskaber).  

- Odense Fjord set fra luften

Netværkssamarbejde
Risikostyringsplan

Prioritering Implementering af
fælles løsninger

- Odense Å i Faaborg-Midtfyn Kommune ved højvande

Der er er tale om dialogbaseret indsats afhængig af 
personaleressourcer i såvel Odense Kommune som 
nabokommunerne. 

Klima- og Miljøforvaltningen.

By- og Kulturforvaltningen, VandCenter Syd, de fynske 
kommuner.
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Klimatilpasningsplanen er den ene del af Odense 
Kommunes DK2020 planlægning. 

Idet Odense Kommune ved udgangen af 2020 ansøgte 
om at være en del af DK2020, sagde vi også ja til at 
anvende C40’s internationale standard ’The Climate 
Action Planning Framework’ (CAPF) og heri redegøre 
for, hvor Odense opfylder Parisaftalens målsætninger om 
CO2-reduktion samt at klimatilpasse frem mod 2050. 

Heri ligger ikke kun at vise retning og ambitioner, 
men også at redegøre for de ressourcer og den 
finansiering, der skal hjælpe til at muliggøre visionerne. 
Der er desuden givet et løfte om at offentliggøre 
opdateringer og tillæg hvert 5. år eller i begyndelsen af 
hver ny borgmesterperiode, hvor der tages højde for 
dokumentation fra monitering og evaluering.

Hvordan vi i Odense Kommune vil monitere 
klimaforandringerne og vores indsats med at klimatilpasse 
Odense fremgår af indsats 5.4 (Monitering). Dette 
afsluttende afsnit i klimatilpasningsplanen vil redegøre for 
ressourcerne og for klimatilpasningsplanens fremtidige 
justering og tilpasning. 

Klimatilpasningsplanen har indsatser, der kræver en 
finansiering fra Odense Kommune på ca. 8-10 mio. 
kr. årligt, samt nogle mere udefinerede anlægsmidler, 
der knytter sig til eksisterende opgaveløsning indenfor 

Odense Kommune. Dette tal skal ses i forhold til 
risikokortlægningen, der peger på årlige udgifter for ca. 
100 mio. kr. 

Beløbsrammen for klimatilpasningen af Odense skal 
tages op i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. 
Klimatilpasningsplanen er ved dens vedtagelse 
ufinansieret. 

Det vurderes at klimatilpasningsplanen indeholder 
indsatser som vil kræve at der afses flere årsværk til 
klimatilpasning end hvad der er afsat i dag. 

Personalemæssige ressourcer til implementering af 
klimatilpasningsplanen er ved dens vedtagelse ikke 
afklaret. Der vil som opfølgning på budgetforhandlingerne 
skulle ske en prioritering af indsatserne for den 
kommende årrække frem mod en revision af 
klimatilpasningsplanen senest i 2026. 

Inden udgangen af 2022 vil der endvidere skulle laves 
en organisation omkring klimatilpasningsplanens 
implementering – herunder særligt i forhold til en 
formalisering af snitflader og samarbejde imellem 
Klima- og Miljøforvaltning, VandCenter Syd og By- og 
Kulturforvaltning, som er de primære ansvarlige og 
aktører i klimatilpasningsplanens implementering. 

IMPLEMENTERING
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Ressourcer og finansiering
Klimatilpasning af Odense frem mod 2050 kræver, at der 
afses ressourcer til opgaveløsningen. Både udvikling, 
monitering, rådgivning og ikke mindst anlægsmidler 
er omkostningstunge dele af processen frem mod den 
klimatilpassede by. Dertil kommer, at der også skal 
afsættes personalemæssige ressourcer gennem hele 
forløbet.

Når der planlægges for en by og et klima, der er under 
konstant forandring, er det nødvendigt at omfavne en 
omskiftelig fremtid. 

I Odense Kommune ønsker vi netop dynamisk 
planlægning. For den eksisterende by kommer det til 
udtryk ved at tage udgangspunkt i vores risikokortlægning 
– kvantitativ som kvalitativ – og tage konkret stilling 
til, hvilket niveau et givent område skal klimatilpasses 

Organisering
Odense Kommune er under organisatorisk forandring.

 I 2022 oprettes en Klima- og Miljøforvaltning. Klima- 
og Miljøudvalget sætter fokus på klimaets rolle og 
Odense Kommunes vision om en by, der går forrest i 
klimaindsatsen, så vores børn kan arve en by og en 
verden i balance. 

Da den organisatoriske forandring ved planens 
vedtagelse endnu er ny, kan der være behov for 
at tilpasse de udpegede ansvarlige forvaltninger 
efterfølgende. 

Inden udgangen af 2022 vil der skulle laves en 
organisation omkring klimatilpasningsplanens 
implementering. Det er især vigtigt at snitflader 
og samarbejde imellem de primært ansvarlige og 
nøgleaktørerne formaliseres. 

Højest prioriteret her er en formalisering af organisering 
på tværs af Klima- og Miljøforvaltning, By- og 
Kulturforvaltning og VandCenter Syd.

Finansiering

til. Dette gøres ud fra en betragtning om, hvad der 
er rentabelt, samfundsmæssigt nødvendigt og etisk 
forsvarligt.

De løsninger der indgår i den klimatilpassede by, kræver 
ressourcer. Det er væsentligt, at udgifterne ses i relation 
til et forventet værditab for et område, som følge af 
klimaforandringer.  

Den betragtning sker ud fra risikokortlægningen, som 
tager udgangspunkt i statistiske hændelser frem mod 
år 2100. De gevinster i form af merværdi, som mange 
løsninger kan bidrage til, ligger udenfor det regnestykke. 

Klimatilpasningsplanen har indsatser, der kræver en 
finansiering fra Odense Kommune på ca. 8-10 mio. kr. 
årligt. Dette tal skal ses i forhold til risikokortlægningen, 
der peger på, at oversvømmelser kan resultere i meget 
høje samfundsøkonomiske udgifter. 

Risikokortlægningen estimerer de årlige udgifter til at 
være op mod 100 mio. kr. Dette kun relateret til stormflod 
og ekstremregn. 

Indsatserne henviser blandt andet til mulige 
anlægsprojekter. Der vil være gode muligheder for at søge 
nationale og internationale puljer til implementeringen af 
disse konkrete projekter.

Udover de konkrete projekter beskrevet i 
klimatilpasningsplanen, knytter der sig poster til den 
eksisterende og administrative opgaveløsning indenfor 
Odense Kommune. 

De indsatser, som klimatilpasningsplanen indeholder, vil 
kræve, at der afses flere årsværk til klimatilpasning end 
hvad der er afsat i dag.

Beløbsrammen for klimatilpasningen af Odense skal tages 
op i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. 

Klimatilpasningsplanen er ved dens vedtagelse 
ufinansieret. De personalemæssige ressourcer til 
implementering af klimatilpasningsplanen skal ligeledes 
afklares i forbindelse med budget og organisering.

Løbende revidering af klimatilpasningsplan

Løbende justering og tilpasning
For at sikre en løbende justering og tilpasning laves 
der årligt en status på planen. Det skal ske i en proces, 
hvor Odense Kommune ser på seneste viden for 
klimaforandringer, status for igangværende projekter, 
effekt af udførte projekter og ikke mindst på behov i 
forhold til kommende byudvikling.
 
På baggrund heraf skal Odense Byråd revidere 
klimatilpasningsplanen og dens prioriteringer som oplæg 
til budgetprocessen. Revisionen sker minimum hvert 4. 
år, men der gøres hvert år status på behovet i Klima- og 
Miljøudvalget. 

Årshjulet for klimatilpasningsindsatsen i Odense forventes 
gennemført med følgende tidsplan:

• Januar – marts: Opfølgning og monitorering 
  på indikatorer for de igangsatte indsatser og 
  anlægsprojekter, samt igangsættelse af nye 
  anlægsprojekter.

• April: Ansøgning om anlægsmidler til kommende 
  budgetår, samt orientering af udvalg om status på 
  indikatorer for igangsatte indsatser herunder også 
  en status for igangværende anlægsprojekter.

• Maj-August: Evt. revidering af klimatilpasningsplan 
  og indspil til kommende budgetforhandlinger.

• September - Oktober: Budgetforhandlinger og 
  vedtagelse af budget for de kommende år.

Igennem hele året sker der en implementering af 
indsatser, løbende målrettet demokratisk samtale omkring 
igangværende indsatser og anlægsprojekter, dialog og 
indgåelse af nye partnerskaber, monitering på klimaets 
udvikling, dataindsamling mv. 

Årlig status på 
klimatilpasningsplan

Implementering af tiltag
& demokratisk samtale

Kortlægning af 
klimaforandringernes effekt

Budget 
proces
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