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Før vi ser frem, skal vi se tilbage…

Odense år 1861
Ca. 15.000 indb.

Odense år 1904
Ca. 40.000 indb.

Odense år 1977
Ca. 130.000 indb.

Odense år 2019
Ca. 200.000 indb.

Odense år 1710
Ca. 5.000 indb.

• Oprindeligt var Odense ”et delta” - mange vandløb, søer, vådområder

• Landmændene drænede og jordforbedrede store dele af kommunen (1800 tallet)

• Odense er vokset eksponentielt (areal) siden industrialiseringen (3,2% om året)

• Vandindvinding har sænket grundvandsstanden i ”de våde områder”

• Vandløb rørlagt eller nedlagt, vådområder fyldt op eller drænet

• Dette muliggjorde massiv byudvikling i historiske våde områder i 1950-1980

• Miljø- og vandspareprogrammer fra 80´erne og frem reducerer indvinding

• Nu genopstår vådområder, men de små vandløb er væk…

• 150 års kloakering har været godt, men størstedelen af systemerne ikke længere tidssvarende

• Vurdering: omkring 90% af ”de våde flader” er forsvundet 
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…og hvad skal byens strukturer tilpasses til?

Vi skal altså både begrænse klimaændringer og klimatilpasse samtidig!



Krav til fremtidens vandhåndtering?

Globale udfordringer/muligheder

• 3 globale kriser: Klima-, forurenings- og biodiversitetskrise – det kalder på bæredygtighed! 

• Hastig teknologisk udvikling (digitalisering, materialeforskning, filtermaterialer osv.)

• Urbanisering: Byfortætning og byudvikling

Usikker planlægningshorisont

• Usikre prognoser for byens udvikling (max 12 år) 

• Usikre prognoser for klimaændringer (…. Fx ny IPCC rapport)

• Politiske ”gamechangere” – letbaner, strategiske byudviklingsplaner eller lign.

Natur-, biodiversitets- og miljøkrav

• Stigende forventninger i befolkningen og politisk

• God økologisk tilstand i vandmiljø (skrappe krav til forsinkelse og rensning)

• Reduktion af overløb og fokus på miljøfremmede stoffer

• Energi- og klimaneutral forsyning

• Ressource-effektivitet

• Bidrag til biodiversitet (i vand og på land)

• ………



Resultat:
Et utal af strategier, handleplaner mm.



• Vi må erkende, at udfordringerne er af en sådan karakter, at planlægningen i 

det nuværende kommunale planhierarki ikke længere er tilstrækkeligt

• Lokalplaner, kloakrenovering, byfornyelse m.fl. er små geografiske områder 

og typisk 1-2 år til planlægning og færdiggørelse

• Der skal findes en måde, hvorpå kommunal fysisk planlægning bliver mere 

strategisk og langsigtet (>12 års planlægning)

• Forudsætningen for succes er tæt samarbejde mellem kommune og 

forsyning – at skabe koblinger mellem grøn og blå struktur, planlægge ”vand” 

som formgivende element i den fysiske planlægning og gentænke den måde 

vi samarbejder på.

• Odense Kommune og VandCenter Syd samarbejder om en langsigtet 

Vandhåndteringsplan for det samlede vandkredsløb. 

• Vedtages politisk i 2022 som en del af DK2020 plan.

Bystrategi

Kommuneplan

Sektorplaner 
(Masterplan for 
klimatilpasning)

Lokalplaner
Byfornyelse

Investeringer

Kommunalt planhierarkiEU projekt om klimatilpasning



VANDHÅNDTERINGSPLAN
Masterplan for klimatilpasning.

Digital sektorplan der understøtter den daglige sagsbehandling ved at skabe overblik over 

indsatser for klimatilpasning i et langt perspektiv.

• Odense Kommunes strategiske tilgang til klimatilpasning 

• Vurdering af klimarisici (kortlægninger, prognoser mm.)

• Tværfaglig og helhedsorienteret vandplanlægning fordelt på 22 vandoplande

• Prioritering af indsatser – spildevandsplan og handleplan for klimatilpasning

• Indgår i kommuneplan og fordeler sig til lokalplaner og sektorplaner

• Team Klimaklar – koordinering i tværfagligt team

• Organisering og samarbejdsmodel udviklet og videreudvikles

Fremadrettet en integreret del af DK2020 planen

Tanker om at integrere denne masterplan med handleplan for biodiversitet, risikostyringsplan, 

DKs Grønneste Storby og andre kommunale temaplaner

Foto © VandCenter Syd





Regeringens kommende 
klimahandleplan 2022



Overfladenært grundvand

Klart respons på tørre og våde 
perioder

Ca. 1m stigning på 30 år

Ca. 3cm/år i snit

Perioder med stor stigning, fx 
2008-2012 med 17cm/år i den 
periode

Landsgennemsnit nu ca. 2mut.

2008-2010 fald i nedbør, men 
samtidig stigende grundvand. 
Mere vinternedbør i den periode











• Hvad er den optimale organisering i Kommune og vandselskab?

• Behov for at gentænke ansvarsfordelingen i vandkredsløbet?

– planlægning, hvem bygger, hvem er myndighed, finansiering

• Vandselskabet kunne med fordel få et større ansvar i 

vandkredsløbet, startende med overfladenært grundvand

• Helhedsorienteret tværfaglig vandplanlægning på tværs af det 

samlede vandkredsløb integreret med byudvikling (planlov?)

• Stort behov for sammenhængende vandlovgivning!

• Bedre rammer for at arbejde/planlægge på kvarterniveau, 

bydelsniveau og pulje investeringer (finansiering)

• Vi bør arbejde for helhedsplanlægning med integrering af 

temaplaner, fx fysisk planlægning, vandhåndtering, miljø 

(forurening), biodiversitet, rekreativitet, skovrejsning, 

naturgenopretning mfl.

DEN LANGE BANE



Eksempel på vandkorridor: Everrenden

Situationen før planlægning

- 6 overløb aflaster meget hyppigt

- Kapacitetsproblemer i både fællessystem og spildevandssystem

- Ringe tilstand af vandløb

- Ringe naturtilstand

- Hydraulisk overbelastet vandløb

- Forurening af vandmiljøet

- Uklarhed om status på vandløb og ledninger

- Behov for byomdannelse og byudvikling

- Behov for sikker skolevej

- Få områder af rekreativ værdi



Omdanne Everrenden til vandkorridor

• Tværfaglig og helhedsorienteret planlægning

• Hvidbog

• Overløb kan lukkes

• Klimatilpasning af området

• Kapacitets- og naturforbedring af vandløb

• Muliggørelse af byomdannelse og byudvikling

• Lovliggørelse af afløbsforhold

• Naturgenopretning og naturforbedring

• Sedimentationsbassiner og vådområde

• Skovrejsning og naturerstatning

• Rekreativ sti – Stige, Lumby og vådområde samt skov

• Væsentlig reduktion af bla. N til Odense Fjord





Tak for opmærksomheden


