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Hvordan vil vi gerne leve, bo og 
arbejde i vores byer med mere 
vand? 

M
is

si
ng

 L
in

k
xi



M
issing Link

xii



M
is

si
ng

 L
in

k
xi

ii

Hvor placerer vi vores bygninger, 
hvordan omdanner vi dem over 
tid og hvilke materialer bruger 
vi? Hvad er et smukt uderum i 
fremtiden?





DEL 1 || INTRODUKTION
1.1_FORMÅL OG TILGANG
1.2_HISTORISK BYUDVIKLING
1.3_VERDENSMÅL OG MERVÆRDI





KAPITEL 1.1_FORMÅL OG TILGANG



Projektets opbygning og organisation
Forskningsprojektet er muliggjort ved bevilling fra 
statslig pulje til Grøn Omstilling 2020 på Arkitektskolen 
Aarhus, Forskningslaboratorium 1 transformation, 
arkitektur og territorier. Det er et pilotprojekt der bruger 
landskabsarkitektoniske research through design metoder 
i en transformative design research tilgang. Pilotprojektet 
forløb i 2020 og afrapportering foreligger 2021 i form af 
denne pilotudgave af Vandets Byatlas, for hhv. Odense og 
Fredericia

Projektet er forankret på Arkitektskolen Aarhus, i en 
projektgruppe bestående af Katrina Wiberg (projektleder 
og hovedforfatter til rapporten), Mathias Meldgaard 
(forskningsassistent), Tom Nielsen og Anne Mette Boye.

Projektet er baseret på eksplorative casestudier i hhv. 
Odense og Fredericia udført med samarbejdspartnere 
fra forskellige sektorer og fagligheder, forankrede 
i casestudiernes kontekst. Samarbejdspartnerne 
i Casestudie Odense har været Gert Michael 
Laursen, Odense Kommune samt Uffe Linneberg 
Gangelhof og Nana Sofia Benthien, Vandcenter Syd. 
Samarbejdspartnerne i Casestudie Fredericia har været 
Peter Daugbjerg Jensen og Susan Bennetzen, Fredericia 
Spildevand og Energi A/S samt Pernille Andersen Dall, 
Fredericia Kommune.

Udgangspunkter
Klimaændringer og under-udnyttede potentialer
Klimaændringer i Danmark betyder blandet andet 
mere vand. I tidligere forskning1 har vi erfaret at 
samtidens praksisser for planlægning og byudvikling 
kan fremstå løsrevet fra landskabets større træk og 
vandets bevægelse, og at dette er medvirkende til 
oversvømmelsesrisiko. En af konsekvenserne er, at 
vi, til trods for gode og anerkendte eksempler på 
klimatilpasningsprojekter samtidig bygger og byudvikler 
os til problemer med oversvømmelse. Eksempelvis når 
bygninger er placeret i tidligere våde områder hvor 
vandet vil samles eller placeret i tidligere blå-grønne 
passager som dermed afskærer vandets forbindelser. 
Hertil kommer byernes betragtelige arealer med 
vand-uigennemtrængelig belægning der hurtigt 
leder overfladevand videre til naboerne. Dette har 
været udtalte praksisser i det 20. åhundrede som på 
mange områder fortsætter. Her ser vi en udfordring 
i byudviklingen i forhold til at integrere samlende 
strategier for vand på tværs af den større og mindre 
skala. For eksempel mellem landzone og byzone, bydele 
og kvarterer, lokalplaner imellem og ned til den enkelte 
matrikel.

1 Oplandskvarter er oprindelig beskrevet som princip i 
PhD-afhandlingen waterscapes of Value (Wiberg, 2018)

Kolding Feb. 2020, copyright: fotograf Kim Vedebech
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Formål og tilgang

De byggede og de naturlige landskabstræk
Den manglende sammentænkning mellem landskabets 
træk, vandets bevægelser og det byggede miljø skaber 
ikke bare større og større udfordringer jo længere 
en praksis der ikke sammentænker disse ‘lag’ i byen. 
Vi udnytter heller ikke en række potentialer for 
merværdier og synergieffekter der ville kunne opnåes 
igennem en helhedsorienteret byudvikling hvor by, 
landskab og vand integreres. Det er potentialer der 
kan fremme biodiversiteten; nye forbindelser for bløde 
trafikanter; smukkere uderum; afhjælpning af Urban 
Heat Island propblematikker; reducering af CO2 forbrug; 
nye partnerskaber; rekreative muligheder; social 
sammenhængskraft igennem mødet mellem forskellige 
mennesker i vores fælles uderum samt bevægelse og 
sundhed. 

Formål
Blå-grøn omstilling og nye praksisser
Pilotprojektet Missing Link – når vandene mødes i 
byen indskriver sig i fagområdet landskabsarkitektur 
og byplanlægning. Formålet har været at bidrage 
til grøn omstilling igennem klimatilpasning til mere 
vand. Projektets undersøgelsesområde er samtidens 
byudviklings- og landskabspraksisser i forhold til 
oversvømmelsesrisiko og behovet for klimatilpasning. 

M
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Kolding Feb. 2020, copyright: fotograf Kim Vedebech

Det vil sige med et særligt fokus på den byggede 
bys sammenhæng med det ´naturlige´ landskab og 
vandets bevægelse. Formålet har været at afsøge 
strategiske muligheder for (blå)grøn omstilling igennem 
klimatilpasning til mere vand med et særligt fokus 
på potentielle bæredygtige synergi-effekter imellem 
klimatilpasning og den planlægning, renovering og 
byudvikling der løbende foregår i byerne. Her har 
projektet fokuseret på potentialer for at integrere vandet 
og landskabet i fremtidig tænkning og praksis henimod 
helhedsorienteret byudvikling.

Tilgang
Ud fra ovenstående udgangspunkter og problematikker 
ser vi et behov for at ´se´ og forstå byen sammen 
med vandet og sit landskab samt at (gen)etablere et 
samspil mellem det naturlige og det byggede landskab. 
Projektet har brugt landsskabsarkitektoniske metoder 
med det til formål at bidrage til udvikling af metoder 
til en integreret by-, landskabs- og vandplanlægning på 
tværs af planniveauer, skala og aktører. I pilotprojektet 
undersøger vi dette igennem to spørgsmål: 

(1) Kan måden vi visuelt repræsenterer byen på 
igennem kort, påvirke opfattelsen og oplevelsen af 
byens landskaber henimod en forståelse af at vandet, 
landskabet og byen er integrerede med hinanden?

(2) Kan vi med landskabsstrategiske tilgange supplere 
eksisterende praksisser for vandhåndtering, planlægning 
og byudvikling? Kan vi derigennem bidrage til 
forandringsprocesser henimod grøn omstilling og 
klimatilpasning med afsæt i under-udnyttede potentialer i 
det udendørs fysiske miljø vi allerede har?

For at finde et koblingspunkt mellem vandet, der er i 
konstant bevægelse, og planlægningen, der er knyttet 
til specifikke geografiske områder, faste administrative 
grænser og definerede funktioner, har vi udforsket 
spørgsmålene igennem koncepterne (1) Vandets Byatlas 
og (2) Oplandskvarter.

I Vandets Byatlas og Oplandskvarter -tilgangen, har 
stedsbundne kvaliteter været gundlæggende i forhold 
til det mere overordnede mål om metodeudvikling. 
Pilotprojektet har derfor taget afsæt i to casestudier 
i hhv. Fredericia og Odense.  Klimatilpasning og grøn 
omstilling kræver vidensudveksling og samarbejde 
mellem forskellige fagligheder, sektorer og aktører per 
se. Det har derfor været grundlæggende i projektets 
metodeudvikling at tage afsæt i samarbejde med aktører 
fra forsyning og kommune i de to casestudier med 
løbende vidensudveksling  i projektet og studier i felten.

På tværfaglig, tværsektoriel felttur i Odense 2020 - inklusive 
best practice eksempler i den historiske bymidte.
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Øverst: Illustrationen viser Odense fra vandets perspektiv med 
strømningsvejene for hvert vandopland der følger de store åer og 
videre ud i havnen og fjorden. Den blå figur angiver afgrænsningen af 
vandoplandet Vinkælderrenden der undersøges som Oplandskvarter 
(se Del 3).
Nederst: Vandoplandet vinkælderrenden  angivet med de primære 
strømningsveje. Oplandet repræsenterer ét kvarter, eller en bydel der 
er afhængig af hinanden nedefter. Indenfor oplandet kan der defineres 
en række deloplande hvori klimatilpasning kan bearbejdes i detaljen i 
samtidig med at de kan indskrive sig i den større oplandssammenhæng. 

Når vandene mødes i byen
Klimaændringer og mange slags vand
Global opvarmning betyder klimaændringer med bl.a. 
havstigning og ændringer i vejrsystemer. I en dansk 
sammenhæng betyder det, ud over havstigning, blandt 
andet stigende grundvand i kystnære områder, hyppigere 
og kraftigere stormfloder samt nedbør, og hermed også 
øgede mængder vand der passerer igennem oplandet 
fra baglandet og ud imod recipienten. Samlet set betyder 
det at vi i kystbyerne skal forholde os til mere vand fra 
alle sider.Fra havet, fra undergrunden, fra oven og fra 
baglandet. Samtidig vil vi også få flere perioder med 
tørke, hvor selvsamme vand ville være en attraktiv 
ressource.

Afhængigheder på tværs af administrative grænser
Indenfor et vandopland har det betydning hvor langt 
´nede´ i systemet man er, idet opstrøms vil levere vand 
videre mod nedstrøms. Det betyder at vi indenfor 
et opland, helt praktisk, er afhængige af hinanden i 
forhold til oversvømmelser. Et eksempel på den større 
skala i Danmark, er Gudenåens opland der krydser 
mindst 8 kommuner. Her slår de interne afhængigheder 
igennem, eksempelvis når der foretages grødeskæring 
som kan hjælpe med at få vandet til at løbe hurtigere 
væk lokalt i den ene kommune med konsekvenser for 
nedstrømskommunen som vil modtage mere vand 
hurtigere.  Eksempler på afhængigheder imellem 
områder på kvarters og bydelsniveau kan være p-pladsen 
der sender vand videre til villaerne længere nede eller 
vejen som kidnapper vandet og sender det nedad hvor 
det måske oversvømmer et kritisk vejkryds.

Havet. Historisk set har vi været vant til at stormfloder og ekstrem 
højvander til tider har skabt store problemer. Nogle historiske 
stormfloder har været decideret katastrofale for os mennesker. Bl.a. 
stormfloderne i Vadehavet der forårsagede den Første og den Anden 
Store Manddrukning i hhv. år 1362 og 1634. Med klimaændringer skal 
vi forvente flere stormfloder. Det som er nyt er, at også havet stiger 
og dermed både giver et konstant pres indad mod land og samtidig 
betyder at selve stormfloderne vil blive større.

Grundvandet. Mange steder i Danmark stiger grundvandet og det 
terrænnære grundvand i kystområderne vil stige i takt med havet.

Regnen. Klimaændringer betyder hyppigere og kraftigere 
regnhændelser som f.eks. skybrud. Det er dog ikke kun skybrud, men 
også de langvarige regnperioder over flere dage som kan betyder 
oversvømmelser. Samtidig vil perioder med tørke betyde at vandet ville 
være en ressource.
 
Oplandet og bagvandet. Alle landområder er inddelt i topografiske 
vandoplande, som er geografiske områder hvorfra overfladevandet 
bevæger mod en given å, sø eller havet. Grænsen mellem de forskellige 
vandoplande kaldes vandskel. Vandoplande kan ses på den helt store 
skala som f.eks. de italienske alper der danner et vandskel mellem 
Italien og Østrig, den jyske højderyg hvor vandet overordnet løber mod 
enten øst eller vest og i den mindre skala hvor vandskellet måske ligger 
langs kanten af bakken. Fælles er, at vandoplande viser os hvor vandet 
vil bevæge sig fra de højere områder og nedad mod åer, søer og videre 
til havet. Fra opstrøms mod nedstrøms. Denne viden har historisk 
bl.a. været brugt til at definere markinddelinger, sognegrænser og 
landegrænser.

VANDOPLANDET VINKÆLDERRENDEN

VANDOPLANDET VINKÆLDERRENDEN

havet

oplandet- 
bagvandet

grundvandet

regnen
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Helhedsorienterede potentialer i en step-by-step tilgang 
At bruge det eksisterende i en løbende omdannelse 
Vi har i sagens natur allerede bebygget store områder og 
heri ligger både store økonomiske og materialemæssige 
ressourcer samt stor betydning for os mennesker. 
Ligeledes bliver vores større infrastrukturer næppe flyttet 
med mindre de f.eks. oversvømmes af havet. Derfor har 
pilotprojektet et ressourcemæssigt fokus på at undersøge 
mulighederne i dét som vi allerede har. Det vil sige vores 
byggede miljø og hvordan dette kan indgå sammen med 
det naturlige landskab og vandets veje. Vi ændrer under 
alle omstændigheder løbende på vores byggede miljø 
over tid. Veje repareres, der eyableres en cykelsti, et 
boligområde renoveres, et industriområde overgår til ny 
byudvikling, p-pladsen ved indkøbscentret lægges om og 
indkørslen og forhaven får ny belægning. 

Ved at introducere et samlende strategisk niveau vil 
hvér af disse løbende omdannelser kunne indgå i en 
større vand- og bystrategisk sammenhæng. Det vil også 
betyde at vi aktivt kan skabe synergieffekter imellem 
de anstrengelser vi i forvejen gør os byggeteknisk og 
økonomisk. Dette kalder vi en step-by-step tilgang. 
At strategisk søge synergieffekter i det eksisterende 
over tid, er også en måde at fremme ´merværdier´ i 
byudviklingen. Eksempelvis biodiversitet eller attraktivitet 
igennem mangfoldighed, skønhed, rent vand, nye 
forretningsmodeller og ikke mindst nye partnerskaber og 
samarbejder.

Hvem skal betale og bidrage
I sidste ende er klimatilpasning og grøn omstilling også 
et spørgsmål om hvem som skal betale og hvornår. Skal 
vi sætte alt ind nu eller efterlade fremtidige generationer 
med en stor pris som skal betales. Hertil kommer også 
at der kan være forskel på det økonomiske råderum 
alt efter hvor i landet vi er samt om det er en historisk 
bymidte eller hverdagens landskaber hvor mange af 
os bor, arbejder og lever vores liv i ´mere almindelige´ 
omgivelser. 

Med de klimamæssige udfordringer vi står overfor, er 
det næppe realistisk at forestille sig en grøn omstilling 
betalt og drevet udelukkende af det offentlige, eller 
vandhåndtering med merværdier betalt og drevet 
udelukkende af forsyningen, eller for den sags skyld 
den enkelte grundejer. Partnerskaber, nye samarbejder 
og praksisser kræver dog en samlende retning. En 
fælles vision og strategi kan gøre det meningsfuldt og 
overkommeligt for de medvirkende parter.
F.eks. kan den lokale børnehave og det lokale plejehjem 
næppe lægge økonomi til at redde nedstrøms fra 
oversvømmelse. Men, hvis klimatilpasningen som 
merværdi kan give bedre udearealer, en tryg vej at gå ad, 
befordre mere udendørs aktivitet eller møder mellem 
forskellige aldersgrupper og social sammenhængskraft, 
vil der kunne skabes synergi og meningsgivende fælles 
indsatser på tværs af skala og ansvarsområder. F.eks. når 
børnehavens eller plejehjemmets udearealer alligevel 

skal renoveres.  Af samme grund har pilotprojektet fokus 
på synergieffekter, merværdier og verdensmål som en 
indfaldsvinkel til at adressere grøn omstilling og den 
gode by igennem en vandstrategisk byudvikling med 
potentialer for synergi og merværdier på den korte og 
den lange bane.

At se både fortiden og nutiden til at forme fremtiden
Vi er vant til at se vores byer og landskaber afbilledet 
på kort, ofte med et prioriteret fokus på eksempelvis 
infrastruktur, den historiske bymidte, indkøbsmuligheder, 
rekreative områder eller administrative inddelinger 
ud fra funktion og ejerskab. Her vises åer og kystlinje 
ofte med en lige, afgrænset linje ti trods for at vi alle 
ved at vandet optager forskellige grader af plads alt 
efter regn og tidevand. De store sammenhængende 
træk i landskabet og vandsystemerne er ligeledes ikke 
umiddelbart åbenlyse. Eksempelvis hvis en lokal café i 
midtbyen oversvømmes ved ekstrem regn, er det ikke 
åbenlyst at vandet modtages fra både en stor vej, et 
parcelhusområde, et almennyttigt boligområde, en stor 
parkeringsplads samt et landbrugsareal, idet de alle er 
udenfor synsvidde. Disse afhængigheder på tværs af 
ejerskab, funktioner og kvarterer kan betragtes som 
forbundne situationer mellem forskelligartede områder. 
Forbundne situationer som er usynlige på en tør dag. 
Her kan vi lære af nogle af fortidens landskabspraksisser 
og historiske kort, nutidens byggede miljø og 
fremskrivninger af vandets  omfang og veje.

DØCKERSLUNDSVEJ

SKIBHUSVEJ

FREDENS KIRKE

Strømningsvejene tager en omvej fra 
Døckerslundsvej til Skibhusvej inden det 

lander i parken, det tidligere våde område.

STRØMNINGSVEJ

STRØMNINGSVEJ

STRØMNINGSVEJ

PARK OG HISTORISK 

Kortudsnittet til venstre giver et eksempel på 
hvordan vi er vant til at navigere vha af kort som 
angiver veje, bygninger og en enkelt kirkegård. 
I sagens natur har kort altid et formål og et 
prioriteret fokus. På kortet har vi diagrammatisk 
angivet strømningsveje og bluespots med direkte 
relation til fotoet nedenfor. På det historiske 
kort til højre ses samme område. Her bliver det 
tydeligt hvordan nutidens strømningsveje og 
blue-spots har sammenfald med fortidens våde 
områder samt fortidige strukturer (den tidlige vej). 
I mellemtiden, 140 år senere, har vi dog væsentligt 
større arealer med forseglede overflader i disse 
områder samtidig med en forventning om at vi 
skal håndtere mere overfladevand
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1) Dybe strukturer
De hvide stiplede linjer viser 
eksempler på terrænets dybe 
strukturer i stor-Odense. På 
den store skala er  disse relativt 
fritholdte, når man zoomer ind 
på delområder viser der sig dog  
bebyggelser og veje der ligger oveni 
disse (se modateånde side) 
Lag DHM, kurver
Kilde SDFE
Se også Atlas XL

2) Terrænets strukturer
Strømningsveje regn 50 mm/ 1 ha
3) Befæstelser 
Byens befæstede arealer er typisk 
impermeable og leder derfor 
vandet videre på overfladen
4) Bebyggelsesstrukturer 
Bebyggelsesstrukturerne følger 
andre rationaler end vandet og 
landskabets
5) Planzoner 
Inddelingen i zoner følger sine 
egne  logikker og hensyn og 
det underliggende landskab og 
vandets bevægelse afspejles ikke i 
indelingerne

5)eksempler på hvor de dybe træk i 
terrænet forløber på oplandsniveau
Lag strømningsveje regn 50 mm/ 
1 ha, befæstelser, bygninger og 
planzoners skærm 2019
Kilde SDFE, Scalgo
Se også Atlas M

 2a

 4a

 3a

5a

At arbejde med landskabet og vandet
Kort 1a øverst på denne side viser landskabet i stor-
Odenses dybe strukturer. Det er bl.a. her de store 
åer flyder igennem og her der er plads til forskellige 
vandstande. Kortene nedenfor viser samme udsnit. På 
kort 2a ses det hvordan de primære strømnignsveje 
følger landskabet og Kort 3a viser vandoplandene. 
Odense by er afhængig af hvad som sker ude i oplandet. 
Nedenfor på kort 4a ses det hvordan bebyggelserne 
overordnet set holder sig fri af de dybe strukturer. kort 
5a viser lokalplanafgrænsninger i samme område. Når 
man sammenligner vandets store system og landskabets 
dybe træk, fremstår lokalplanerne løsrevede i deres 
afgrænsninger. Dette er almindelige praksisser indenfor 
planlægningen hvor fokus har været på andre hensyn 
og formål, og i navnets natur, at lokalplaner er lokale. 
Med klimaændirnger til mere vand, ser vi et behov for 
at integrere vandet og landskabet i byudviklingen og 
planlægningen så den store og den lokale skala kan 
arbejde sammen. Landskabet er der allerede som en 
ressource. Landskabet har håndteret vand siden seneste 
istid og vandet vil overordnet set følge dets store træk 
uanset hvad vi gør. Spørgsmålet er om vi vil ændre vores 
praksisser og arbejde med landskabet og vandet som 
ressource.
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1) Terrænets strukturer
De hvide stiplede linjer viser 
eksempler på hvor de dybe træk i 
terrænet forløber på oplandsniveau
Lag DHM, kurver, bygninger
Kilde SDFE
Se også Atlas M

2) Terrænets strukturer
Strømningsveje regn 50 mm/ 1 ha
3) Befæstelser 
Byens befæstede arealer er typisk 
impermeable og leder derfor 
vandet videre på overfladen
4) Bebyggelsesstrukturer 
Bebyggelsesstrukturerne følger 
andre rationaler end vandet og 
landskabets
5) Planzoner 
Inddelingen i zoner følger sine 
egne  logikker og hensyn og 
det underliggende landskab og 
vandets bevægelse afspejles ikke i 
indelingerne

5)eksempler på hvor de dybe træk i 
terrænet forløber på oplandsniveau
Lag strømningsveje regn 50 mm/ 
1 ha, befæstelser, bygninger og 
planzoners skærm 2019
Kilde SDFE, Scalgo
Se også Atlas M

 2b

 4b

 3b

5b

Landskabet som potentiale på oplandsniveau
Kortene 1b-5b viser vandoplandet Vinkælderrenden og 
repræsenterer en mellemskala at se landskab, vand og 
by sammen på. Kort 1b viser landskabets træk igennem 
området med et sammenhængene forløb af hældninger 
og lavninger ned mod havnen. På denne skala bliver det 
dog også tydeligt at flere bygninger er placeret direkte 
oven på lavtliggende områder hvor vandet historisk set 
har samlet sig, er nedsivet og har været forsinket. 
På denne skala har landskabet og vandet ligeledes et 
potentiale hvis der arbejdes integreret med disse og 
ikke blot henover eller på tværs. Det kræver dog en 
landskabelig læsning hvor oplandets karakteristika ses 
samlet. Her ser vi et under-udnyttet potentiale som 
er der uanset om vi planlægger og byuvikler med det 
eller ej. Til gengæld er det der allerede. I parker, under 
asfalten, i haverne og indkørslerne.
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Forbundne situationer: opstrøms- og nedstrøms er en 
del af samme kvarter
I pilotprojektet kalder vi bylandskabets ´usynlige´ 
afhængighedsforhold forbundne situationer. Med dette 
mener vi situationer som ikke nødvendigvis er tydelige 
på en tør dag, men ligger skjult indtil langvarig regn eller 
en dag med skybrud. Som nævnt er store områder i 
sagens natur allerede bebygget og det er den virkelighed 
vi agerer i, på det personlige plan, det økonomiske, 
det planlægningsmæssige og så videre. Ved at udpege 
byen og landskabets forbundne situationer kan vi 
yderligere udpege sammenhænge og mulighedsrum i det 
eksisterende. Mulighedrummet, eller lokale stedsbundne 
pontetialer, kalder vi transformative kapaciteter. 

Transformative kapaciteter: potentialer og gradvis 
implementering
Ikke alle kommuner har et stort råderum til at 
iværksætte og gennemføre den helt store forkromede 
klimatilpasning på byniveau eller samtlige bydele. Derfor 
har vi taget afsæt i at undersøge det vi allerede har, 
hvilke muligheder der kan skabes i det eksisterende og 
som kan gradvist implementeres. 
Eksempelvis ved at udpege potentialer på kvartersniveau 
som større matrikler hvor strømningsvejene mødes og 
hvor kloakrørene alligevel skal renoveres på et tidspunkt.

Udpegning af potentialer, vil også kunne pege henimod 
områder som måske skal fritholdes fra byudvikling, 
historiske vådområder som har et særligt store 
potentialer for at håndtere vand, hindre yderligere 
udbygning af uhensigtmæssigt placerede byggerier, 
områder hvor enkelte bygninger eller matrikler over tid 
kan opkøbes når de skal renoveres eller når bygningen 
eller marken om 80 år alligevel er blevet for våd til at 
opfylde sin funktion Det vil sige strategiske potentialer 
som kan udvikles over tid når vi alligevel skal renovere og 
ændre på vores by.

Med transformative kapaciteter mener vi under-
udnyttede potentialer i det eksisterende byggede og 
naturlige landskab. Det vil sige potentialer der kan 
indfries i den løbende omdannelse af byens landskaber. I 
pilotprojektet har vi undersøgt transformative kapaciteter 
ved at udpege lokale muligheder der ville kunne indgå i 
en vandstrategisk og helhedsorienteret byudvikling der 
kan iværksættes nu og løbende implementeres over tid. 
Det vil sige en strategisk step-by-step tilgang hvor nogle 
tiltag kan iværksættes nu, andre om hhv. 4, 30 eller 100 
år alt efter hvornår et område måske alligevel skal ændre 
funktion, renoveres eller måske bliver vandlidende 
pgrundet klimaændringer. Det afgørende her er en 
samlende, fleksibel strategi der kan fungere over tid og 

optage nye tendenser i samfundsudviklingen, svingende 
konjunkturer og klimaændringer. 
Det vil sige en overordnet strategisk tilgang der 
er synlig og kan pege et samlet sted hen samtidig 
med at hver aktør kan indgå når det giver mening. 
Her ser vi et grundlæggende potentiale i netop det 
landskabsstrategiskeg hvor vi tager afsæt i landskabets 
iboende potentialer. For det første kan vi her arbejde 
med vandet, fror det andet er de store landskabstræk 
uafhængige af særinteresser og skiftende  tendenser.

Oplandskvarter
For at synliggøre vandets samspil med landskab og by har 
vi udforsket billeder af byen set fra vandets perspektiv i 
form af Vandets Byatlas. I denne pilotudgave gives der 
små beskrivelser ved atlaskortene om hvilke kortlag og 
data som er brugt til at fremkalde forskellige billeder på 
byen set fra Vandets perspektiv.  I det følgende bruger vi 
konceptet Oplandskvarter for at synliggøre de forbundne 
situationer og transformative kapaciteter, som en måde 
hvorpå de stedsbundne kvaliteter og vandet kan indgå i 
planlægningen og byudviklingen.
Konceptet Oplandskvarter har vi undersøgt igennem 
to casestudier med fokus på Ullerupbæk vandopland i  
Fredericia samt Vinkælderrenden vandopland i Odense.

VANDOPLAND - OPLANDSKVARTER FORBUNDNE SITUATIONER TRANSFORMATIVE KAPACITETER
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Vand på forskellige niveauer i byudviklingen og 
planlægningen
Vand håndteres på mange niveauer, i sektorplaner som 
spildevandsplanen, i klimatilpasningsplanerne, på vejene 
samt indenfor den enkelte matrikel. Kommuneplanerne 
har et klart hierarkiske system med hovedstruktur, 
rammer, sektorplaner og lokalplaner der går fra de store 
linjer og nedefter til det helt lokale. Kommuneplaners 
visioner for byudvikling har dog i sig selv ikke et 
indbygget, sammenhængende niveau for integreret 
vandhåndtering på tværs af sektorer, interessenter og 
ikke mindst på tværs af skala. Fra det større opland og 
ned til den enkelte lodsejer. Fra den eksisterende til 
den kommende by. Det samme gælder udviklingsplaner 
der ofte lægger sig som et appendix med visioner 
for livability og bæredygtighed indenfor en specifik 
arealafgrænsning hvor sammenhænge mellem op- og 
nedstrømsforhold kan være uden for ´rækkevidde´ 
og indflydelse. Ovenstående ser vi som et “missing 
link”, eller under-udnyttet potentiale,  for integreret 
vandplanlægning og helhedsorienteret klimatilpasning i 
by- og landskabsudviklingen.

Vandets byggede og naturlige veje
Når man studerer de overordnede træk og retninger for 
strømningsveje og placering af blue-spots, kan man se 
at vandet, trods kraftig udbygning af byen, stadig følger 
landskabets store træk (se eksempel forrige side samt 
kapitel 1.2 Historisk byudvikling). Dette betyder, at hvis 
vi virkelig vil tilpasse vores byer til øgede vandmængder, 
ligger der et under-udnyttet potentiale i at samtænke 
vores bebyggede områder med landskabet (de store 
terrænmæssige træk, lavbundsområder) og vandets 
overordnede bevægelse. I praksis vil det dog betyde at 
forskellige skalatrin skal kunne samtænkes. Her kommer 

vandoplandene ind som et potentiale. Topografiske 
vandoplande kan ses både på den helt store og den 
mindre skala. De er geografisk definerede med er 
målbare systemer for vandets vej mod recipienten. 
Vandoplande afspejler forbindelser og afhængigheder 
fra landbrugsarealer i landzonen og ind igennem 
byzonen i et større, fælles træk mod havet. Vandoplande 
kan synliggøres på kort, hvilket også giver mulighed 
for at synliggøre hvordan opstrøms beslutninger og 
bebyggelser påvirker nedstrøms områder. Helt ned til det 
meget lokale med enkelte grundejere. 

Stor udvikling indenfor danske klimatilpasningsprojekter
Danmark er nået meget langt indenfor klimatilpasning 
til mere regnvand de seneste 10 år og i mange danske 
byer er der projekter af international kvalitet. Samtidig 
er mængden af data og kvaliteten af software til 
udarbejdelse af projekter efterhånden omfattende i 
Danmark. Kort sagt har vi har et godt grundlag for at 
skabe gode klimatilpasningsprojekter. Projektet hér 
søger at addressere et overordnet, strategisk niveau så 
klimatilpasningsprojekter kan indskrive sig naturligt i en 
større planlægnings- byudviklingsmæssig sammenhæng 
med fokus på de lange tidsperspektiver. Det samlende, 
strategiske niveau har fokus på at kunne skabe synergi 
effekter der kan befordre grøn omstilling i byudviklingen 
på flere skalatrin. Her ser vi et mulighedsfelt i at 
integrere vand og landskab som en del af planlægningen 
på tværs af planzoner og skala ved at tage afsæt i 
vandoplande som Oplandskvarterer. Dette er en tilgang 
der undersøge muligheder for hvordan vi kan ændre 
vores nuværende praksisser så vi ikke fortsat bygger os til 
oversvømmelsesrisiko med den ene hånd, samtidig med 
at vi bygger klimatilpasningsprojekter med den anden.
 

Samtidens indddeling i områder har i 
mange år været præget af afgrænsninger 
der tog afsæt i andre rationaler end 
det underliggende landskab og vandets 
bevægelse - som historiske bebyggelser ellers 
viser eksempler på. Dette er medvirkende 
til at skabe risiko for oversvømmelse. 
Oplandskvarteret er et forslag til at (gen)
introducere  landskabet og vandet som 
vigtige præmisser i byudviklingen. Det vil sige 
at arbejde med det vi allerede har.
Kommuneplaner har et tydeligt hierarkisk 
system hvori vand addresseres på 
forskellige niveauer. For eksempel i 
klimatilpasningsplanen, i spildevandsplanen, 
som anvisninger om LAR i lokalplaner, mv. 
Med Oplandskvarterer ser vi et potentiale 
for en integreret landskabsstrategisk 
vandhåndtering der kan integreres i 
eksisterende praksisser og give mulighed 
for at arbejde i en samlet retning over 
tid. For eksempel så der ikke bygges 
yderligere i et givent vådområde, udlægges 
byudviklingsarealer på områder der kunne 
indgå i klimatilpasningen om 5, 50  eller 
100 år. Oplandskvarteret skal ses som et 
forslag til at synliggøre sammenhænge på 
tværs af skala, funktioner og lokalplaner 
- både som byudvikler, planlægger, 
forsyning, developer, borger og politiker. 
Oplandskvarter er et forslag til at etablere 
et samlet, helhedsorienteret blik der kan 
medvirke til at arbejde for nye partnerskaber, 
merværdier og FN Verdensmål over tid. Et 
greb med vandet som værdiskabende og 
sammenbindende element i byudviklingen 
på tværs af planniveauer og interessenter.

OPLANDSKVARTER

VAND OG OPLANDE SOM 
POTENTIELT SAMMENBINDENDE 
ELEMENT I PLANLÆGNINGEN

Eksisterende praksisser, hverdagslandskaber og 
Oplandskvarter
For at kunne integrere tilgangen i eksisterende praksisser, 
foreslår vi begrebet Oplandskvarter som en indgang til 
at kunne binde vandopland og by-landskabsmæssige 
kvaliteter sammen. Idet topografiske vandoplande er 
knyttet til et geografisk område defineret af terræn og 
overflader minder dette om vores måde at udlægge 
planzoner, lokalplaner og matrikler på. Kvarter bruges her 
til at referere til den byggede by og hvordan vi oplever 
den igennem stedsbundne særkender, rumlige kvaliteter, 
bygningstypologier, identitet, naboskab og forståelse 
af fælles præmisser i hverdagens landskaber. I det 
følgende foreslår og undersøger vi Oplandskvarter som 
et niveau der kunne integreres i både kommunens vision, 
sektorplaner, klimatilpasningsplaner, udviklingsplaner, 
lokalplaner og grundejerforeninger. Ved at tage afsæt 
i det eksisterende og hverdagens landskaber, ser vi en 
mulighed for klimatilpasning og merværdier i områder 
som ikke nødvendigvis har det økonomiske råderum til i 
sig selv at trække store klimatilpasningsprojekter.

I projektet har vi givet eksempler på scenarier og 
merværdier der retter sig mod FN´s bæredygtighedsmål 
(se kapitel 3.2). Formålet med scenarierne har været 
at synliggøre mulighedsrum uden at detail anvise eller 
designe enkeltområder eller elementer. I praksis vil 
der netop på dette niveau være gode, eksisterende 
eksempler og viden der kan forme både det funktionelle, 
designmæssige og lokalt meningsgivende.
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Pilotprojektets tilgang
Dette forskningsprojekt er et pilotprojekt hvis formål er  
metodeudvikling; hvordan kan vi bruge det eksisterende 
fysiske miljø, data og viden til at skabe en forståelse 
af sammenhænge mellem vandets bevægelse, det 
byggede og det naturskabte landskab som terræn, 
jordbundsforhold og overflader. Et særligt fokus har 
været landskabets større træk og på hvordan den 
større oplandsskala har meget lokale implikationer og 
mulighedsrum. Det være sig vandmæssige forbindelser 
fra landbrugsarealer ude i landzonen og videre ind i 
byzonen til det enkelte byhus, samt vandets forbindelser 
mellem kvarterer der ikke umiddelbart opfattes som 
sammenhængende. 
Som udgangspunkt havde projektet et prioriteret, 
metodisk fokus på tværfaglig udveksling igennem 
workshops og on-site sessions. Dette har dog været 
udfordret i sin fulde udgave idet Covid-19 lockdown 
trådte i kraft samtidig med projektopstart. Alligevel 
skal det understreges at viden på tværs af fagligheder 
og sektorer anskues som grundlæggende i en 
helhedsorienteret, vandstrategisk byudvikling. I en 
større sammenhæng end dette projekt, er det vigtigt 
at understrege, at for at videreudvikle strategiske 
potentialer for synergi-effekter, merværdier og 
verdensmål, vil det ligeledes være kardinalt at lokale 
aktører som borgere, erhvervsdrivende og politikere kan 
byde ind med lokalforankret viden og engagement.

Struktur
Denne udgave af Vandets Byatlas og Oplandskvarter1, er 
en pilotudgave og opbygget i 3 dele.  Alle tre sektioner 
er baseret på en vidensudveksling mellem Arkitektskolen 
Aarhus og aktører fra vandforsyning og kommune. 

Del 1 Introduktion
Kort gennemgang af projektets udgangspunkter og 
elementer i den historiske byudvikling i relation til vand.

Del 2 Vandets Byatlas
Her undersøges måder hvordan vi igennem vandets 
perspektiv kan vise alternative bybilleder af den by vi 
kender.

Del 3 Oplandskvarter - vandstrategisk byudvikling 
Her undersøges princippet Oplandskvarter med 
afsæt i analyser og felture, udvikles antennediagram 
som oversigtligt, strategisk redskab for samarbejder 
og afkodning af lokale potentialer. Dette følges af 
eksemplificeringer igennem mini-scenarier med 
angivelse af potentielle FN mål.

1 Tilgangen Oplandskvarter stammer fra ph.d-afhandlingen Waterscapes of 
Value (Wiberg, 2018)
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Vandets by
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Byens dybe landskabsstrukturer 
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Byens dybe landskabsstrukturer 
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Titel: Vandets terrænfald
Format/Skala: A1/ 1:3000
Kortlag: DTM _ Strømvej 50mm 
1Ha
Teknik: intet
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Titel: Den forurenede by
Format/Skala: A3 / 1:20000
Kortlag: Jordforurening 2
Teknik:

: Den negative arv til 
fremtidige generationer. Kan føre til 
udfordringer i takt med klimaforan-
dringerne nedslider de midlertidige 
inddæmningsforanstaltninger.  

Sammenfald mellem våde og for-
urenede områder eftersom de våde 
områder historisk har været anvendt 
til byens forurenende industriakti-
viteter. 

Jordforurening 1 (lyserød)
Jordforurening V1 gengiver arealer 
som af regionerne er indberettet til 
Geodatastyrelsen og Miljøstyrel-
sen som kortlagt på vidensniveau 
1 (”V1”). Et areal betegnes som 
kortlagt på vidensniveau 1, hvis der 
er tilvejebragt en faktisk viden om 
aktiviteter på arealet eller aktiviteter 
på andre arealer, der kan have været 
kilde til jordforurening på arealet.
Mere information her.

Jordforurening 2 (mørkerød)
Jordforurening V2 gengiver arealer 
som af regionerne er indberettet til 
Geodatastyrelsen og Miljøstyrel-
sen som kortlagt på vidensniveau 
2 (”V2”). Et areal betegnes som 
kortlagt på vidensniveau 2, hvis 
der er tilvejebragt et dokumenta-
tionsgrundlag, der gør, at det med 
høj grad af sikkerhed kan lægges 
til grund, at der på arealet er en 
jordforurening af en sådan art og 
koncentration, at forureningen kan 
have skadelig virkning på menne-
sker og miljø.

Th
e 

M
is

si
ng

 L
in

k
11

3
Fr

ed
er

ic
ia

5b
_A

tla
s 

M

The M
issing Link

114
Fredericia

5b_Atlas M

Th
e 

M
is

si
ng

 L
in

k
11

5
Fr

ed
er

ic
ia

5b
_A

tla
s 

M

Titel: Den almennyttige by
Format/Skala: A1/ 1:3000
Kortlag: Koter+Strømvej50mm-
1ha+Almenaktør+ Byg+Matrikel+ 
HistVand
Teknik: intet
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KAPITEL 6_FELTOBSERVATIONER

The M
issing Link

120
Fredericia

6a_Field

6_Feltobservationer
Fotoregistreringer

Når vi arbejder med vandets færden i landskabet, 

Det har derfor været helt centralt for projektet at 

retningsgivende rolle, ved at udpege nogle særligt 

caseområder i Fredericia hvor vi har fulgt de overvejende 

Billederne er blevet kategoriset i tre overordnede 

Hvert tema er ligeledes suppleret af et kort hvor 

forskellige bebyggelsestypologier for at danne et overblik 

Ullerup bæk

Fæstningsbyen
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Bebyggelsestypologier

Det blågrønne landskab

De hårde overflader
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Rekreative grønne arealer

Lavbundsarealer

Grønne skel

Offentlige institutioner

Grønne arealer ved boligforeninger

Private haver

Landbrugsjord
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Offentlige institutioner 

Boligforeninger /rækkehuse

Boligforeninger etagebyggeri

Erhversområder og industri

Villa
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Erhvervs og industriarealer 

Offentlige institutioner

Privat parkering (etagebyggeri)

Privat parkering

Offentlige veje
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Voldanlægget

Baggården

Rabatter og grænsezoner

Kirkegårde

Tomme matrikler

Boligforeninger /rækkehuse

Industriområder

Baggårde

Den bølgende gridby (vandkorridorer)

Rekreative befæstede pladser

Parkeringsarealer

Offentlige institutioner KAPITEL 7_ANALYSE & MODELUDVIKLING

Ullerup bæk

Fæstningsbyen

UUllUUlllllerUllerup bækUllerup Ullerup bup blerup bbup bæækækækUllerup bækUUlleelleerup bækUlleruerueruppp bækbbbæælerup bækkrup bækUlleruUU leerurup bæp bæp bæbbbæup bæklleeellerulerup bækbæbbæææækU leeerruuUllerupp bbbæækllerup bækpppp

FæstningsbyeFFææstningsbyeæstningFæstningtæsttningsbningsbyenngsbnggingssbyenFæstningsbæstningsbyngsbFæstningsbyFæstningsbyenFæstningsbyeFæsFæstningsbyenæstningsbyenæssttFæstningsbynnn nnnstninggsbysbybyetningsbyenæsFæstningsbyeæsststnintnnnninggssæstningsb ebyennFæFæstningsææstninststtnnningsbygssbbFæstningsbyyyeingsbyennnFæstningsbyenæstninssstnnn gsbyggssbsbbyenng yg yen
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Areal:4,87 km²
Befæstelse
Ubefæstet 4,63 km²(95%)
Befæstet 0,24 km²(5%)
Andet befæstet 0,17 km²(4%)
Bygning 6,52 ha(1%)
Sø 0,24 ha(0%)
Jordart
Ler4,68 km²(96%)
Moræneler4,68 km²(96%)
Gytje & Tørv0,15 km²(3%)
Ferskvandsgytje0,15 km²(3%)
Sand4,58 ha(1%)
Smeltevandssand3,90 ha(1%)
Morænsand0,67 ha(0%)

Areal:0,40 km²
Befæstelse
Ubefæstet0,25 km²(63%)
Befæstet0,14 km²(36%)
Andet befæstet9,98 ha(25%)
Bygning4,44 ha(11%)
Sø0,11 ha(0%)
Jordart
Ler0,38 km²(96%)
Moræneler0,38 km²(96%)
Gytje & Tørv1,66 ha(4%)
Ferskvandsgytje1,66 ha(4%)

Areal:1,90 km²
Befæstelse
Ubefæstet1,73 km²(91%)
Befæstet0,17 km²(9%)
Andet befæstet0,13 km²(7%)
Bygning3,43 ha(2%)
Sø0,49 ha(0%)
Jordart
Ler1,85 km²(98%)
Moræneler1,85 km²(98%)
Gytje & Tørv4,36 ha(2%)
Ferskvandsgytje4,36 ha(2%)

Areal:0,52 km²
Befæstelse
Befæstet 0,31 km²(59%)
Andet befæstet 0,22 km²(43%)
Bygning 8,59 ha(17%)
Ubefæstet 0,21 km²(40%)
Sø0,23 ha( 0%)
Jordart
Ler0,45 km² (88%)
Moræneler0,45 km² (88%)
Gytje & Tørv5,70 ha (11%)
Ferskvandsgytje5,70 ha (11%)
Sand0,54 ha (1%)
Smeltevandssand0,54 ha (1%)
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Areal:0,43 km²
Befæstelse
Befæstet0,32 km²(75%)
Andet befæstet0,24 km²(55%)
Bygning8,23 ha(19%)
Ubefæstet0,11 km²(25%)
Jordart
Ler0,42 km²(99%)
Moræneler0,42 km²(99%)
Gytje & Tørv0,50 ha(1%)
Ferskvandsgytje0,50 ha(1%)

Areal:2,96 km²
Befæstelse
Ubefæstet1,95 km²(66%)
Befæstet0,99 km²(34%)
Andet befæstet0,69 km²(23%)
Bygning0,30 km²(10%)
Sø2,05 ha(1%)
Jordart
Ler2,81 km²(95%)
Moræneler2,81 km²(95%)
Gytje & Tørv0,14 km²(5%)
Ferskvandsgytje0,14 km²(5%)
Ferskvandstørv0,15 ha(0%)
Grus0,68 ha(0%)
Sand0,27 ha(0%)
Smeltevandssand0,27 ha(0%)

Areal:0,14 km²
Befæstelse
Befæstet7,52 ha(55%)
Andet befæstet5,70 ha(42%)
Bygning1,82 ha(13%)
Ubefæstet6,08 ha(45%)
Jordart
Ler9,89 ha(73%)
Moræneler9,89 ha(73%)
Gytje & Tørv2,74 ha(20%)
Ferskvandsgytje2,73 ha(20%)
Ferskvandstørv70,72 m²(0%)
Sand0,96 ha(7%)
Smeltevandssand0,96 ha(7%)

Areal:0,40 km²
Befæstelse
Befæstet0,25 km²(63%)
Andet befæstet0,18 km²(45%)
Bygning7,28 ha(18%)
Ubefæstet0,14 km²(36%)
Sø0,12 ha(0%)
Jordart
Ler0,33 km²(84%)
Moræneler0,33 km²(84%)
Gytje & Tørv6,23 ha(16%)
Ferskvandsgytje6,22 ha(16%)
Ferskvandstørv84,16 m²(0%)
Sand0,32 m²(0%)
Smeltevandssand0,32 m²(0%)

Areal:0,63 km²
Befæstelse
Befæstet0,47 km²(75%)
Andet befæstet0,33 km²(52%)
Bygning0,14 km²(23%)
Ubefæstet0,16 km²(25%)
Jordart
Ler0,62 km²(99%)
Moræneler0,62 km²(99%)
Gytje & Tørv0,78 ha(1%)
Ferskvandsgytje0,78 ha(1%)
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Befæstelsesgrad Situationsbilleder

Ubefæstet

Bygning

Andet  
Ubefæstet

Delvandoplandsdata
14 Markland
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09
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Areal:0,52 km²
Befæstelse
Befæstet 0,31 km²(59%)
Andet befæstet 0,22 km²(43%)
Bygning 8,59 ha(17%)
Ubefæstet 0,21 km²(40%)
Sø0,23 ha( 0%)
Jordart
Ler0,45 km² (88%)
Moræneler0,45 km² (88%)
Gytje & Tørv5,70 ha (11%)
Ferskvandsgytje5,70 ha (11%)
Sand0,54 ha (1%)
Smeltevandssand0,54 ha (1%)

Areal:0,40 km²
Befæstelse
Ubefæstet0,25 km²(63%)
Befæstet0,14 km²(36%)
Andet befæstet9,98 ha(25%)
Bygning4,44 ha(11%)
Sø0,11 ha(0%)
Jordart
Ler0,38 km²(96%)
Moræneler0,38 km²(96%)
Gytje & Tørv1,66 ha(4%)
Ferskvandsgytje1,66 ha(4%)

Areal:0,43 km²
Befæstelse
Ubefæstet0,30 km²(70%)
Befæstet0,13 km²(29%)
Andet befæstet8,55 ha(20%)
Bygning4,09 ha(10%)
Sø0,14 ha(0%)
Jordart
Ler0,42 km²(98%)
Moræneler0,42 km²(98%)
Gytje & Tørv0,75 ha(2%)
Ferskvandsgytje0,75 ha(2%)

Areal:0,29 km²
Befæstelse
Ubefæstet0,21 km²(73%)
Befæstet7,84 ha(27%)
Andet befæstet5,61 ha(20%)
Bygning2,23 ha(8%)
Sø205,28 m²(0%)

Areal:2,96 km²
Befæstelse
Ubefæstet1,95 km²(66%)
Befæstet0,99 km²(34%)
Andet befæstet0,69 km²(23%)
Bygning0,30 km²(10%)
Sø2,05 ha(1%)
Jordart
Ler2,81 km²(95%)
Moræneler2,81 km²(95%)
Gytje & Tørv0,14 km²(5%)
Ferskvandsgytje0,14 km²(5%)
Ferskvandstørv0,15 ha(0%)
Grus0,68 ha(0%)
Sand0,27 ha(0%)
Smeltevandssand0,27 ha(0%)

Areal:1,90 km²
Befæstelse
Ubefæstet1,73 km²(91%)
Befæstet0,17 km²(9%)
Andet befæstet0,13 km²(7%)
Bygning3,43 ha(2%)
Sø0,49 ha(0%)
Jordart
Ler1,85 km²(98%)
Moræneler1,85 km²(98%)
Gytje & Tørv4,36 ha(2%)
Ferskvandsgytje4,36 ha(2%)

Areal:4,87 km²
Befæstelse
Ubefæstet 4,63 km²(95%)
Befæstet 0,24 km²(5%)
Andet befæstet 0,17 km²(4%)
Bygning 6,52 ha(1%)
Sø 0,24 ha(0%)
Jordart
Ler4,68 km²(96%)
Moræneler4,68 km²(96%)
Gytje & Tørv0,15 km²(3%)
Ferskvandsgytje0,15 km²(3%)
Sand4,58 ha(1%)
Smeltevandssand3,90 ha(1%)
Morænsand0,67 ha(0%)

Areal:0,43 km²
Befæstelse
Befæstet0,32 km²(75%)
Andet befæstet0,24 km²(55%)
Bygning8,23 ha(19%)
Ubefæstet0,11 km²(25%)
Jordart
Ler0,42 km²(99%)
Moræneler0,42 km²(99%)
Gytje & Tørv0,50 ha(1%)
Ferskvandsgytje0,50 ha(1%)

Areal:0,14 km²
Befæstelse
Befæstet7,52 ha(55%)
Andet befæstet5,70 ha(42%)
Bygning1,82 ha(13%)
Ubefæstet6,08 ha(45%)
Jordart
Ler9,89 ha(73%)
Moræneler9,89 ha(73%)
Gytje & Tørv2,74 ha(20%)
Ferskvandsgytje2,73 ha(20%)
Ferskvandstørv70,72 m²(0%)
Sand0,96 ha(7%)
Smeltevandssand0,96 ha(7%)

Areal:0,63 km²
Befæstelse
Befæstet0,47 km²(75%)
Andet befæstet0,33 km²(52%)
Bygning0,14 km²(23%)
Ubefæstet0,16 km²(25%)
Jordart
Ler0,62 km²(99%)
Moræneler0,62 km²(99%)
Gytje & Tørv0,78 ha(1%)
Ferskvandsgytje0,78 ha(1%)

Areal:0,40 km²
Befæstelse
Befæstet0,25 km²(63%)
Andet befæstet0,18 km²(45%)
Bygning7,28 ha(18%)
Ubefæstet0,14 km²(36%)
Sø0,12 ha(0%)
Jordart
Ler0,33 km²(84%)
Moræneler0,33 km²(84%)
Gytje & Tørv6,23 ha(16%)
Ferskvandsgytje6,22 ha(16%)
Ferskvandstørv84,16 m²(0%)
Sand0,32 m²(0%)
Smeltevandssand0,32 m²(0%)
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Høje målebordsblad Bebyggelse Grønt Matrikelstørrelser
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Grønne baggården

Kirkegårde

Boligforeninger Gasværksgrunden

Axeltorv
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Grønne baggården

Kirkegårde

Boligforeninger Gasværksgrunden

Axeltorv
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Daginstitution

Sundhedshus

Børnehus
Daginstitution

Daginstitution

Axeltorv

Skole

Maskinmester
skole

Plads

Gasværks
grunden

Rådhus

Gl. Rådhus

Kirkegård

Grønne offentlige arealer
med behov for vand

Plads til vand

Offentlige bygninger med 
sætlig almen interesse

Offentlige pladser med sårlig 
almen interesse

Kirkegård
Behov for vand

Behov for vand

Behov for vand

Behov for vand

Behov for vand

Plads til vand

Kulturhus

Kreativ skole
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Daginstitution

Sundhedshus

Børnehus
Daginstitution

Daginstitution

Axeltorv

Skole

Maskinmester
skole

Plads

Gasværks
grunden

Rådhus

Gl. Rådhus

Kirkegård

Kirkegård

Kulturhus

Kreativ skole

Titel: Forbundne situationer via 
strømningsveje
Format/Skala: A3
Kortlag: Skråfoto 2019
Teknik: Almene nøgleaktører + 
strømningsveje
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Akseltorv
”Det første torv på stedet anlagdes 1727 
og kaldtes Kongens Torv.
Det nuværende Axeltorv blev plad-
sen først færdiganlagt i sin nuværende 
udformning i 1895 og blev markedsplads 
som erstattede markedet i Korsgaden (Hj. 
af Prinsessegade og Danmarksgade). 
Selve pladsen, hvor torvet nu ligger, var 
dengang eng. Den strakte sig fra Købma-
gergade til, hvor ”Gjeddesborg” nu ligger. 
Engstrækningen benyttedes af slagter-
mester Willestofte, der om sommeren til 
stadighed havde kreaturer gående på græs 
her.
Engstrækningen, der var omgivet af et 
stakit, strakte sig helt ned til den nuvæ-
rende Dalegade. 
Dengang løb her en dyb, ildelugtende 
grøft, der førte spildevandet bort fra 
ølbryggeri og brændevinsbrænderi.
Grøften løb mod syd, og der hvor 

Akseltorv
”I 1661 blev Fredericia af kongen tildelt 
to ugentlige torvedage og tre årlige mar-

afholde to årlige hestemarkeder.
Man manglede til gengæld en ordentlig 
markedsplads. I den oprindelige plan 
skulle Kongens Torv mellem Købma-
gergade og Dalegade (det vi i dag kalder 
Axeltorv) være byens torv. Men området 
var meget plaget af fugt, og til trods for 
mange forsøg på at løse problemet blev 
området først drænet effektivt i midten af 
1890’erne.
I mellemtiden blev der holdt torvedage 
i krydset Danmarksgade-Prinsessegade. 

blev afholdt 12. november 1896 – med 
over 200 års forsinkelse.” 
Historiskatlas.dk tilgået 20200506 
https://historiskatlas.
dk/@55.5655450,9.7589540,18z

Sjællandsgade nu skærer Dalegade, lå 
dengang en bro. Over broen førte en 
spadseresti der gik fra Kongensstræde 
eller ”æ Bleggade”, som den dengang 
kaldtes, ned til Ryes Plads. Hele partiet 
fra Kongensstræde til Ryes Plads var den 
gang engarealer, der strakte sig ned til det 
lille anlæg ”Carolinelund”. 

Pladsen er totalrenoveret med ny be-
lægning af kinesisk granit og genindviet 
2008.”
http://www.fredericiashistorie.dk/html/
fredericia/steder/stedframes.html v. Erik 
F. Rønnebech

”Selve pladsen, hvor torvet 
nu ligger, var dengang eng. 
Engstrækningen benyttedes af 
slagtermester Willestofte, der 
om sommeren til stadighed 
havde kreaturer gående på 
græs her.”

”Dengang løb her en dyb, ildelugtende 
grøft, der førte spildevandet bort fra 
ølbryggeri og brændevinsbrænderi
Grøften løb mod syd, og der hvor 
Sjællandsgade nu skærer Dalegade, lå 
dengang en bro. Hele partiet fra Kon-
gensstræde til Ryes Plads var den gang 
engarealer, der strakte sig ned til det 
lille anlæg ”Carolinelund”. ”

KAPITEL 9_SCENARIER

9_Scenarier

De 17 Verdensmål og byens udvikling

De 17 verdensmål
1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
5. Ligestilling mellem kønnene
6. Rent vand og sanitet
7. Bæredygtig energi
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
9. Industri, innovation og infrastruktur
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats
14. Livet i Havet
15. Livet på land
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17. Partnerskaber for handling
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De 17 verdensmål i Missing Link
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FORDAMPNING

NEDSIVNING

PARKERING

FORBRUG
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Strategiske greb knytte til bylandskabets typologier
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Strategiske greb, ejeforhold, matrikkelstørrelse og tid
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Landbrugsarealer

Plads til vand og biodiversitet?
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Permeable overflader
Skala 1:xxxx
Lag
Ortofoto, Scalgo
Strømningsveje 1 ha, Scalgo
Bluespot , Scalgo
Befæstede arealer, Scalgo

Note: Zoom i Ullerupbæk 
vandoplandet med 
fokus på de store 
ubefæstede markoplande 
og sammenfald med 
strømningsveje og 
bluespots
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Erhvervs og industriområder

Plads til vand og grønt?
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Permeable overflader
Skala 1:xxxx
Lag
Ortofoto, Scalgo
Strømningsveje 1 ha, Scalgo
Bluespot , Scalgo
Befæstede arealer, Scalgo

Note: Zoom i Ullerupbæk 
vandoplandet med 
fokus på de store 
ubefæstede markoplande 
og sammenfald med 
strømningsveje og 
bluespots
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Offentlige institutioner

Relation til vand

Plads til vand?

Særlig funktion
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Bilens arealer og befæstede offentlige arealer

Plads til vand og grønt?
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Permeable overflader
Skala 1:xxxx
Lag
Ortofoto, Scalgo
Strømningsveje 1 ha, Scalgo
Bluespot , Scalgo
Befæstede arealer, Scalgo

Note: Zoom i Ullerupbæk 
vandoplandet med 
fokus på de store 
ubefæstede markoplande 
og sammenfald med 
strømningsveje og 
bluespots

PPermmeaeable overflableble overfladeroveroverfladerfladerermm ab adrmmme
SSkakakallaSkkalaaal 11:xxxx1:xxxx11:xx1:xxxxxxxx
LLagLagagLagL
OrOrrrtotoofotoofotoototo, Scalgtoo S, ScalgcacalgoOrrtoof Sca otofot cSca
SStrøtrtrømtrømmnningsvejingsvngsveje 1 ha, Scalgongsveje 1 ha, Scalgsvejejje 1 ha, Scalha, Scalgoha Se 1 ha, ScalgoalgScalgoSt mmnnnin svveje 1 ha, Sc goSStr mn a, ScaSttr in
BBlluuuesspopototot , ScScalgo, ScalSccalgoScalgoBBBlluuesppotBllu t goog
BeBBeefffæsæsttstededsteddede ararealer, Scalgoarealer, Scalgoaler, Scalgler, Scalgoaler, ScalgBe æste arealer, Sarealer, ScaSefæ

NNoNooteotee:N e: ZoooomZoom i om i Ullerupbækoom om i UllerupbæUllerupbæk m i Ull rupbæk o m i Ullerupbæ Z Zo Ul er p
vvvvavaanndndopdoopplaplaandet med ndet meddet medmendet medanan ndetanndoplanla t mev e
fofookukus pus pus ps på å de stå de storedde storstoretokokku p tooorfokus påå de okus å de to
ubububbeffæsfæstfæsstedstetedede made markoplande arkoplande markoplande arkoplandeoplandbeefæsefæs ko andfæ arko anded
og samogg ssammeng sammmenog sammenfald nfald mefald medfaldnfalldfald ld medenfald meoog samg ss mmmo sammenme aloogg s m med
strømningsveje og trømningsveje ogrømningsveø niniinmninømningsgsgsvevejeveje ostrømningsveje og trtrømningsveje oømnmmninmn ng eje ogsttrrø gs gø g j gøø g
blueblluesueesp tpototsbluuespspppotsotspotsespotslues otts
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Almene boligområder

Plads til vand og grønt?
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Permeable overflader
Skala 1:xxxx
Lag
Ortofoto, Scalgo
Strømningsveje 1 ha, Scalgo
Bluespot , Scalgo
Befæstede arealer, Scalgo

Note: Zoom i Ullerupbæk 
vandoplandet med 
fokus på de store 
ubefæstede markoplande 
og sammenfald med 
strømningsveje og 
bluespots

Permeable overflader
Skala 1:xxxx
Lag
Ortofoto, Scalgo
Strømningsveje 1 ha, Scalgo
Bluespot , Scalgo
Befæstede arealer, Scalgo

Note: Zoom i Ullerupbæk 
vvvvandoplandet med
fokus på de store 
ubefæstede markoplande 
og sammenfald med 
strømningsveje og 
bluespots
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Privat etagebyggeri

Plads til vand og grønt?

The M
issing Link

190

Permeable overflader
Skala 1:xxxx
Lag
Ortofoto, Scalgo
Strømningsveje 1 ha, Scalgo
Bluespot , Scalgo
Befæstede arealer, Scalgo

Note: Zoom i Ullerupbæk 
vandoplandet med 
fokus på de store 
ubefæstede markoplande 
og sammenfald med 
strømningsveje og 
bluespots
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Private matrikler/parcelhuset

Plads til vand og grønt?
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-1864
Historisk vådområde

1864-1975
Gasværk
http://www.fredericiashistorie.dk/html/fredericia/
steder/stedframes.html

1977-
Bypark

2100-
?
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KAPITEL 10_KONKLUSION

10_Konklusion

Es aligendi utas voluptae pa nis poribus et quo quamust, 

possit min cus molupta tusciis aut deles quis rem imi, 

omnimpo remporuptur? Laborum voluptatur molorporro 

ut aut laborepudis aspe occum que perfern atempore 

Atesciumquos mo et ut evenimaximus idel escit 

Luptate volesto molendi tempedio
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KAPITEL 5B_ATLAS MEDIUM

FÆSTNINGSBYEN

5B_Atlas Medium
Midtbyen

A_Large

B_Medium

The M
issing Link

90
Fredericia

5b_Atlas M

Th
e 

M
is

si
ng

 L
in

k
91

Fr
ed

er
ic

ia
5b

_A
tla

s 
M

Titel: Den Våde By
Format/Skala: A1/ 1:3000
Kortlag: Koter+Byg+Matri-
kel+Strømvej50mm1ha+Bluespot
Teknik: intet

Vandets by
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Titel: Vandoplande
Format/Skala: A1/ 1:3000
Kortlag: Vandopland1ha+Strøm-
vej+Byg+Koter
Teknik: intet
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Den historiske by
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Titel: Historisk byudvikling
Format/Skala: A1/ 1:3000
Kortlag: HMB
Teknik: intet
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THE MISSING LINK

Når Vandene Mødes I Byen

Læsevejledning

Kapitel 1
Introduktion og formålsbeskrivelse af projektet.

Kapitel 2
Kortfattet gennemgang af Fredericias historiske byudvikling 
med fokus på vandets rolle. Her rammesættes projektets 
udvidede tidsperspektiv ved at beskrive hvordan byens aktuelle 
udfordringer med vandet skal ses i direkte relation til historiske 
greb. 

Kapitel 3
Kortfattet introduktion til projektets værdidiskussion. Her tages 
der afsæt i FN Verdensmålene som en ramme arbejdet med at 
udvikle strategiske modeller. 

Kapitel 4-5a/b
Her gennemgås en serie af kort inddelt i forskellige tematikker. 
Disse kapitler har atlaskarakter eftersom Fredericia anskues 
i kort med forskellige optikker og i tre forskellige skalatrin. 
Indledningsvis betragtes det store landskab som Fredericia 
er placeret i hvorefter der zoomes ind på to specifikke 
vandoplande: a) Ullerup Bæk og b) Fæstningsbyen. 

Kapitel 6
Her gennemgås fotoregistreringer fra feltture i caseområderne. 
Fotoregistreringerne er inddelt i kategorier som peger frem med 
strategiarbejder. 

Kapitel 7
Analyseafsnit som sammenstiller og analyserer empirien fra de 
forrige kapitler.
Analyserne af caseområderne sammenfattes i nogle 
strategiske modeller som skal fungere retningsgivende for 
fremtidig planlægningsarbejde med vandhåndtering som en 
central aktør. 

Kapitel 8
De strategiske modeller operationaliseres i en række scenarier 
med afsæt i Verdensmålene. Derved ønsker vi at tydeliggøre 
projektets bredspektrede fokus på almenvellet. 

Kapitel 9
Projektet sammenfattes og hovedpointerne rekapituleres 
kortfattet med fokus på perspektivering. 
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s 15-18

s 19-118

s 119-130

s 131-170

s 171-196

s 197-200

KAPITEL 1_INTRODUKTION

The Missing Link
Når vandene mødes i byen

I Danmark har byudviklingen, særligt siden slutningen af 

måder at håndtere/kontrollere vandet (kloakering, 
drikkevandsledninger, dræning af våde jorde, udretning 

mange danske byer af oversvømmelsesrisici. Risici som 

århundreder. 

Planlægningen i Danmark (samt andre vestlige byer) 

land-use grænser i form af overordnede zoner (by, land, 

Problemstilling  

i oversvømmelsesrisiko.  

Problemet er at vi forsøger at holde havvand ude af byen 

mødes i byen. 

foregår løsrevet fra landskabets egenskaber og 
vandets forbindelser. Herved mister vi et væsentligt 

og måderne vi ´læser´ byens ’vandskab’ - som borger, 

landskab der inddeles såvel som løsrevet fra vandets 
bevægelse mod havet. 

oversvømmelse i bebyggede områder. 

sammen med det byggede miljø som en væsentlig 
forståelsesramme for byen, forventer vi at byudviklingen 
kan ´informeres´ igennem en ændret by-, land- og 
vandskabsforståelse.   
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Forskningsspørgsmål
1 Hvordan og hvilke arkitektoniske/

Eller 

og oversvømmelsesrisici og derigennem informere 

hvordan kan vand, landskab og bebyggelse analyseres, 
visualiseres og kommunikeres 

Formål
Projektets formål er at udvikle metoder, der kan 

introducere viden om dybe strukturer i det fysiske 
landskab og vandets forbindelser igennem en og kommunikeres/formidles igennem udvikling af måder 

at visualisere og kommunikere byen set fra vandets- og 
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Tilgang 
Metodisk anvendes Research by Design som en 

udfoldet i casestudier med kommuner og 

landskabet og vandet. Som undersøgelsesfelt anskues 

deres muligheder for en byudvikling som kan håndtere 

ressourcer (f.eks. materialer, bygninger, kulturarv, 

Missing Link 

løsrevet fra vand- og landskab. 

- bruges som analyseredskab/beskrivende for de 

Centrale Begerber  

vise og diskutere byen, landskabet og det muligheder 

fokus analyseres og udforskes en udforskning af måder 

historie, beredskab). 

hvor de anvendte metoder/værktøjer udvikles 

tværsektorielle case aktører interagerer med deres viden 

Metodologi og Metode  

fysisk RbD materiale og udveksling af uformel viden.  

i oversvømmelsesrisiko i to forskellige kommuner.  

fagligheder, tværfaglige forum i form af case aktører, 

Meldgaard referencer 

Case Studier 

kommune og forsyningsselskab. Det vil sige en tværfaglig 
og tværsektoriel sammensætning indenfor hvért 

viden, lokal viden, kommunal og forsyningsviden, 

forskningskontekst hvor forskellige kerne fagligheder 

Om muligt, etableres der samarbejde med en række 
´følgebyer´, ligeledes i oversvømmelsesrisiko. Disse 
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Dialogen mellem de kvantitative 
kortlægninger i QGIS og 
Scalgo og de situerede 
observationer på feltture, 
præsenteres og diskuteres med 
projektinteressenter. 

Desktopanalyserne peger på en 
række situationer af særlig interresse. 
Disse undersøges på feltture, hvor 
problemstillingerne situeres i de 
specifikke og komplekse steder.  

Simple kortudtræk fra QGIS udgør 
den indledende landskabsanalyse 
af området. Sammenstillingen og 
overlejringen af forskellige isolerede 
landskabsinformationer fører

Syntese
Den dialektiske process fører 
til syntese, og fremstilling 
af en række tematiserede 
kortlægninger . 

Scenarier
Simple kortudtræk fra 
QGIS udgør den indledende 
landskabsanalyse af 
området. Sammenstillingen 
og overlejringen af 
forskellige isolerede 
landskabsinformationer fører
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KAPITEL 2_HISTORISK BYUDVIKLING

2_Historisk byudvikling

Fredericia har en lang byhistorie, og aktuelle 

mangel på samme. 

byhistoriske aspekter, som har er interessante at betragte  

Modsat: Høje Målebordsblad fra 1800-tallet overlejret med 
nutidige nygningskroppe i sort. Fortæller om udviklingen og 
væksten i Fredericia. 

Ovenfor:
Axeltorv handelsplads set mod syd . 1901. ( www.
fredericiashistorie.dk)
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ca 1700-tallet 1858

1664-65
Masterplanen over fæstningsanlægget med 
europæiske renæssanceanlæg som forbillede. 
Det store vådområde samt Ullerupbæk udløb 
i Lillebælt fremstår relativt præcist opmålt 
sammenlignet med senere kort. Bystrukturen 
og specielt det omfattende kanalanlæg 
fremstår til gengæld meget afkoblede fra 
områdets faktiske terræn og tager ikke højde 
for terræn, men er overvejende en æstetisk 
2D skitse. 

Ca 1707
Kort med tydelig aftegning af vådområdet 
inden for voldene. 
På trods af kongelige privilegier med 
skattefrihed og religionsfrihed så, bliver 
vækster byen ikke som forventet og planlagt 
i 1600-tallet. Byens faktiske udbygning sker 
øverst i området  inden for voldende hvor 
jorden er mest tør. 
Byen henvender sig desuden overvejende 
mod hovedporten ”Prinsens Port” mod 
nordvest.
Det efterlader et stort ubebygget vådområde 
sydøst og omkring kastellet på yderst på 
odden. 
Som note til detaljeringen af kortlægningerne 
fra 1700 tallet, så er det bemærkelsesværdigt 
hvor præcist markeringen af det lavtliggende 
vådområde i midtbyen passer til danmarks 
højdemodel som vist i forrige kapitel. 

1770
På dette kort specificeres de enkelte 
bygninger, som opføres spredt i den 
højtliggende nordlige del. KS understreger 
at byen inden for voldene havde en meget 
landsbymæssig karakter, hvor landsbyboerne 
som var blevet flyttet inden for voldene i høj 
grad fortsatte med at praktisere deres levevis 
som før. 
Kortet viser dyrkningsarealerne omkring 
kastellet, som forsynede militæret i byen. 
Soldaterne var desuden bosat hos den øvrige 
befolkning i byen, hvor alle var forpligtede til 
at have min én soldat boende. 

Statshaver uden for voldanlægget tjener flere 
formål. Dels forsyning til byens indbyggere, 
dels som demarkationsområde i en vis 
radius uden om voldene for at sikre en 
militærstrategisk fordel ved angreb.
Denne zone sammenholdt med flytningen 
af de omkringliggende landsbyer, har været 
medvirkende faktorer til den specielle 
landzone omkring Fredericia, hvor der er et 
bemærkelsesværdigt fravær af stjerneformede 
landsbystrukturer, og et fremtrædende grid,  
Den reelle forsyningslinje var dog rettet 
mod Fyn, hvor vand og mad skulle sejles til 
byen under belejring. Derfor var den ringe 
vandforsyning lokalt i byen ikke et centralt 
fokus i byplanlægningen. 

1858
Vådområdet nederst i byen
fortsat for bebyggelse men
tydeligt mod syd. 
Kortet viser hvordan de op
om et kanalsystem fortsat 
kortet i forlængelse af den

meget præcist (sammenlignet med senere kort), men 

pladser. 

Sammenligner man de historiske kort er det tydeligt at 

baggrunden på kortene. 

med blå. 

midtbyen. 
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1866-70

n fritholdes 
n byen udvikles 

prindelige planer 
er markeret på 

n etablerede havn. 

1866-70
Jernbanen etableres i 1866 som en 
stærk udviklingsdriver. Forskyder 
byudviklingsdynamikken imod vandet og 
banesporet. Muliggør nye erhverv og en 
opblomstring af industri. 
Gasværket etableres i 1864 midt i det 
historiske vådområde og overskriver således 
planerne om kanalanlægget.  
I en kort periode åbnes der tekstilfabrikker i 
byen, men vandforsyningen er for ringe til at 
opretholde den vandkrævende produktion, 
hvorfor de lukkes ned igen. 

Ind til 1919, er det ikke lovligt at opføre 
permanent bebyggelse uden for voldanlægget, 
da anlægget stadig har funktion af 
forsvarsanlæg. På kortet ses det hvordan 
området uden for voldene er udlagt som 
købstadens markjorde. 
Dette resulterer i en kraftig vækst inden 
for voldene der udvikles mod sydøst på de 
problematiske våde områder. 
Fredericia Borgerskole fra 1898 er således 
efter sigende piloteret med et stort antal 
egetræsstammer for at muliggøre byggeriet 
midt i vådområdet. 
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Fotos af Carolinelund Møllen fra www.fredericiashistorie.dk

The M
issing Link

12
Fredericia

2_Historic Urban Developm
ent

?

Fotos af Gasværksgrunden. Tv er det fra etableringen i 1865. 
Th ses et luftfoto fra 1960
www.fredericiashistorie.dk
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KAPITEL 3_VERDENSMÅL OG MERVÆRDI

3_VERDENSMÅL OG MERVÆRDI

De 17 Verdensmål og byens udvikling

De 17 verdensmål
1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
5. Ligestilling mellem kønnene
6. Rent vand og sanitet
7. Bæredygtig energi
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
9. Industri, innovation og infrastruktur
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats
14. Livet i Havet
15. Livet på land
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17. Partnerskaber for handling

De 17 verdensmål i Missing Link
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FORDAMPNING

NEDSIVNING

PARKERING

FORBRUG
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KAPITEL 4_ATLAS XL

4_Atlas XL
Fredericia i forskellige optikker

blik på den store skala, mens næste afsnit zoomer ind på 

Vinkælderrenden. 

temaer: 

 Landskabets og geologiens 

Kvantitativ kortlægning
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Den historiske by

divergens mellem anvendelse og landskabets karakter. 
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DEL 3. OPLANDSKVARTER 
VANDSTRATEGISK BYUDVIKLING
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Vandets by

vandbevægelser i Odense og sammenspillet mellem 
 

landskaber. 
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arealer står frem.
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De største matrikler er mørkest og 

med arealet mindskes. 
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KAPITEL 5A_ATLAS LARGE

5A_Atlas Large
Ullerup Bæk

A_Large

B_Medium
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Titel: Vandets terrænfald
Format/Skala: A1/ 1:3000
Kortlag: DTM _ Strømvej 50mm 
1Ha
Teknik: intet
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5b_Atlas M

Titel: Den forurenede by
Format/Skala: A3 / 1:20000
Kortlag: Jordforurening 2
Teknik:

: Den negative arv til 
fremtidige generationer. Kan føre til 
udfordringer i takt med klimaforan-
dringerne nedslider de midlertidige 
inddæmningsforanstaltninger.  

Sammenfald mellem våde og for-
urenede områder eftersom de våde 
områder historisk har været anvendt 
til byens forurenende industriakti-
viteter. 

Jordforurening 1 (lyserød)
Jordforurening V1 gengiver arealer 
som af regionerne er indberettet til 
Geodatastyrelsen og Miljøstyrel-
sen som kortlagt på vidensniveau 
1 (”V1”). Et areal betegnes som 
kortlagt på vidensniveau 1, hvis der 
er tilvejebragt en faktisk viden om 
aktiviteter på arealet eller aktiviteter 
på andre arealer, der kan have været 
kilde til jordforurening på arealet.
Mere information her.

Jordforurening 2 (mørkerød)
Jordforurening V2 gengiver arealer 
som af regionerne er indberettet til 
Geodatastyrelsen og Miljøstyrel-
sen som kortlagt på vidensniveau 
2 (”V2”). Et areal betegnes som 
kortlagt på vidensniveau 2, hvis 
der er tilvejebragt et dokumenta-
tionsgrundlag, der gør, at det med 
høj grad af sikkerhed kan lægges 
til grund, at der på arealet er en 
jordforurening af en sådan art og 
koncentration, at forureningen kan 
have skadelig virkning på menne-
sker og miljø.
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Titel: Den almennyttige by
Format/Skala: A1/ 1:3000
Kortlag: Koter+Strømvej50mm-
1ha+Almenaktør+ Byg+Matrikel+ 
HistVand
Teknik: intet
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KAPITEL 6_FELTOBSERVATIONER
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6a_Field

6_Feltobservationer
Fotoregistreringer

Når vi arbejder med vandets færden i landskabet, 

Det har derfor været helt centralt for projektet at 

retningsgivende rolle, ved at udpege nogle særligt 

caseområder i Fredericia hvor vi har fulgt de overvejende 

Billederne er blevet kategoriset i tre overordnede 

Hvert tema er ligeledes suppleret af et kort hvor 

forskellige bebyggelsestypologier for at danne et overblik 

Ullerup bæk

Fæstningsbyen
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Bebyggelsestypologier

Det blågrønne landskab

De hårde overflader

The M
issing Link

122

Th
e 

M
is

si
ng

 L
in

k
12

3

Rekreative grønne arealer

Lavbundsarealer

Grønne skel

Offentlige institutioner

Grønne arealer ved boligforeninger

Private haver

Landbrugsjord
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Offentlige institutioner 

Boligforeninger /rækkehuse

Boligforeninger etagebyggeri

Erhversområder og industri

Villa
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Erhvervs og industriarealer 

Offentlige institutioner

Privat parkering (etagebyggeri)

Privat parkering

Offentlige veje
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Voldanlægget

Baggården

Rabatter og grænsezoner

Kirkegårde

Tomme matrikler

Boligforeninger /rækkehuse

Industriområder

Baggårde

Den bølgende gridby (vandkorridorer)

Rekreative befæstede pladser

Parkeringsarealer

Offentlige institutioner KAPITEL 7_ANALYSE & MODELUDVIKLING

Ullerup bæk

Fæstningsbyen

UUllUUlllllerUllerup bækUllerup Ullerup bup blerup bbup bæækækækUllerup bækUUlleelleerup bækUlleruerueruppp bækbbbæælerup bækkrup bækUlleruUU leerurup bæp bæp bæbbbæup bæklleeellerulerup bækbæbbæææækU leeerruuUllerupp bbbæækllerup bækpppp

FæstningsbyeFFææstningsbyeæstningFæstningtæsttningsbningsbyenngsbnggingssbyenFæstningsbæstningsbyngsbFæstningsbyFæstningsbyenFæstningsbyeFæsFæstningsbyenæstningsbyenæssttFæstningsbynnn nnnstninggsbysbybyetningsbyenæsFæstningsbyeæsststnintnnnninggssæstningsb ebyennFæFæstningsææstninststtnnningsbygssbbFæstningsbyyyeingsbyennnFæstningsbyenæstninssstnnn gsbyggssbsbbyenng yg yen

7_ANALYSE OG MODELUDVIKLING

The M
issing Link

132
Fredericia

7_Analysis &
 M

odels

+ +

+ +

+

+

Th
e 

M
is

si
ng

 L
in

k
13

3
Fr

ed
er

ic
ia

7_
An

al
ys

is
 &

 M
od

el
s

The M
issing Link

134

Th
e 

M
is

si
ng

 L
in

k
13

5

The M
issing Link

136
Fredericia

7_Analysis &
 M

odels

Th
e 

M
is

si
ng

 L
in

k
13

7
Fr

ed
er

ic
ia

7_
An

al
ys

is
 &

 M
od

el
s

12
(13)

14
11 10

Areal:4,87 km²
Befæstelse
Ubefæstet 4,63 km²(95%)
Befæstet 0,24 km²(5%)
Andet befæstet 0,17 km²(4%)
Bygning 6,52 ha(1%)
Sø 0,24 ha(0%)
Jordart
Ler4,68 km²(96%)
Moræneler4,68 km²(96%)
Gytje & Tørv0,15 km²(3%)
Ferskvandsgytje0,15 km²(3%)
Sand4,58 ha(1%)
Smeltevandssand3,90 ha(1%)
Morænsand0,67 ha(0%)

Areal:0,40 km²
Befæstelse
Ubefæstet0,25 km²(63%)
Befæstet0,14 km²(36%)
Andet befæstet9,98 ha(25%)
Bygning4,44 ha(11%)
Sø0,11 ha(0%)
Jordart
Ler0,38 km²(96%)
Moræneler0,38 km²(96%)
Gytje & Tørv1,66 ha(4%)
Ferskvandsgytje1,66 ha(4%)

Areal:1,90 km²
Befæstelse
Ubefæstet1,73 km²(91%)
Befæstet0,17 km²(9%)
Andet befæstet0,13 km²(7%)
Bygning3,43 ha(2%)
Sø0,49 ha(0%)
Jordart
Ler1,85 km²(98%)
Moræneler1,85 km²(98%)
Gytje & Tørv4,36 ha(2%)
Ferskvandsgytje4,36 ha(2%)

Areal:0,52 km²
Befæstelse
Befæstet 0,31 km²(59%)
Andet befæstet 0,22 km²(43%)
Bygning 8,59 ha(17%)
Ubefæstet 0,21 km²(40%)
Sø0,23 ha( 0%)
Jordart
Ler0,45 km² (88%)
Moræneler0,45 km² (88%)
Gytje & Tørv5,70 ha (11%)
Ferskvandsgytje5,70 ha (11%)
Sand0,54 ha (1%)
Smeltevandssand0,54 ha (1%)
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Areal:0,43 km²
Befæstelse
Befæstet0,32 km²(75%)
Andet befæstet0,24 km²(55%)
Bygning8,23 ha(19%)
Ubefæstet0,11 km²(25%)
Jordart
Ler0,42 km²(99%)
Moræneler0,42 km²(99%)
Gytje & Tørv0,50 ha(1%)
Ferskvandsgytje0,50 ha(1%)

Areal:2,96 km²
Befæstelse
Ubefæstet1,95 km²(66%)
Befæstet0,99 km²(34%)
Andet befæstet0,69 km²(23%)
Bygning0,30 km²(10%)
Sø2,05 ha(1%)
Jordart
Ler2,81 km²(95%)
Moræneler2,81 km²(95%)
Gytje & Tørv0,14 km²(5%)
Ferskvandsgytje0,14 km²(5%)
Ferskvandstørv0,15 ha(0%)
Grus0,68 ha(0%)
Sand0,27 ha(0%)
Smeltevandssand0,27 ha(0%)

Areal:0,14 km²
Befæstelse
Befæstet7,52 ha(55%)
Andet befæstet5,70 ha(42%)
Bygning1,82 ha(13%)
Ubefæstet6,08 ha(45%)
Jordart
Ler9,89 ha(73%)
Moræneler9,89 ha(73%)
Gytje & Tørv2,74 ha(20%)
Ferskvandsgytje2,73 ha(20%)
Ferskvandstørv70,72 m²(0%)
Sand0,96 ha(7%)
Smeltevandssand0,96 ha(7%)

Areal:0,40 km²
Befæstelse
Befæstet0,25 km²(63%)
Andet befæstet0,18 km²(45%)
Bygning7,28 ha(18%)
Ubefæstet0,14 km²(36%)
Sø0,12 ha(0%)
Jordart
Ler0,33 km²(84%)
Moræneler0,33 km²(84%)
Gytje & Tørv6,23 ha(16%)
Ferskvandsgytje6,22 ha(16%)
Ferskvandstørv84,16 m²(0%)
Sand0,32 m²(0%)
Smeltevandssand0,32 m²(0%)

Areal:0,63 km²
Befæstelse
Befæstet0,47 km²(75%)
Andet befæstet0,33 km²(52%)
Bygning0,14 km²(23%)
Ubefæstet0,16 km²(25%)
Jordart
Ler0,62 km²(99%)
Moræneler0,62 km²(99%)
Gytje & Tørv0,78 ha(1%)
Ferskvandsgytje0,78 ha(1%)
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Befæstelsesgrad Situationsbilleder

Ubefæstet

Bygning

Andet  
Ubefæstet

Delvandoplandsdata
14 Markland
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11

09

08

07

06

05

04

02

Areal:0,52 km²
Befæstelse
Befæstet 0,31 km²(59%)
Andet befæstet 0,22 km²(43%)
Bygning 8,59 ha(17%)
Ubefæstet 0,21 km²(40%)
Sø0,23 ha( 0%)
Jordart
Ler0,45 km² (88%)
Moræneler0,45 km² (88%)
Gytje & Tørv5,70 ha (11%)
Ferskvandsgytje5,70 ha (11%)
Sand0,54 ha (1%)
Smeltevandssand0,54 ha (1%)

Areal:0,40 km²
Befæstelse
Ubefæstet0,25 km²(63%)
Befæstet0,14 km²(36%)
Andet befæstet9,98 ha(25%)
Bygning4,44 ha(11%)
Sø0,11 ha(0%)
Jordart
Ler0,38 km²(96%)
Moræneler0,38 km²(96%)
Gytje & Tørv1,66 ha(4%)
Ferskvandsgytje1,66 ha(4%)

Areal:0,43 km²
Befæstelse
Ubefæstet0,30 km²(70%)
Befæstet0,13 km²(29%)
Andet befæstet8,55 ha(20%)
Bygning4,09 ha(10%)
Sø0,14 ha(0%)
Jordart
Ler0,42 km²(98%)
Moræneler0,42 km²(98%)
Gytje & Tørv0,75 ha(2%)
Ferskvandsgytje0,75 ha(2%)

Areal:0,29 km²
Befæstelse
Ubefæstet0,21 km²(73%)
Befæstet7,84 ha(27%)
Andet befæstet5,61 ha(20%)
Bygning2,23 ha(8%)
Sø205,28 m²(0%)

Areal:2,96 km²
Befæstelse
Ubefæstet1,95 km²(66%)
Befæstet0,99 km²(34%)
Andet befæstet0,69 km²(23%)
Bygning0,30 km²(10%)
Sø2,05 ha(1%)
Jordart
Ler2,81 km²(95%)
Moræneler2,81 km²(95%)
Gytje & Tørv0,14 km²(5%)
Ferskvandsgytje0,14 km²(5%)
Ferskvandstørv0,15 ha(0%)
Grus0,68 ha(0%)
Sand0,27 ha(0%)
Smeltevandssand0,27 ha(0%)

Areal:1,90 km²
Befæstelse
Ubefæstet1,73 km²(91%)
Befæstet0,17 km²(9%)
Andet befæstet0,13 km²(7%)
Bygning3,43 ha(2%)
Sø0,49 ha(0%)
Jordart
Ler1,85 km²(98%)
Moræneler1,85 km²(98%)
Gytje & Tørv4,36 ha(2%)
Ferskvandsgytje4,36 ha(2%)

Areal:4,87 km²
Befæstelse
Ubefæstet 4,63 km²(95%)
Befæstet 0,24 km²(5%)
Andet befæstet 0,17 km²(4%)
Bygning 6,52 ha(1%)
Sø 0,24 ha(0%)
Jordart
Ler4,68 km²(96%)
Moræneler4,68 km²(96%)
Gytje & Tørv0,15 km²(3%)
Ferskvandsgytje0,15 km²(3%)
Sand4,58 ha(1%)
Smeltevandssand3,90 ha(1%)
Morænsand0,67 ha(0%)

Areal:0,43 km²
Befæstelse
Befæstet0,32 km²(75%)
Andet befæstet0,24 km²(55%)
Bygning8,23 ha(19%)
Ubefæstet0,11 km²(25%)
Jordart
Ler0,42 km²(99%)
Moræneler0,42 km²(99%)
Gytje & Tørv0,50 ha(1%)
Ferskvandsgytje0,50 ha(1%)

Areal:0,14 km²
Befæstelse
Befæstet7,52 ha(55%)
Andet befæstet5,70 ha(42%)
Bygning1,82 ha(13%)
Ubefæstet6,08 ha(45%)
Jordart
Ler9,89 ha(73%)
Moræneler9,89 ha(73%)
Gytje & Tørv2,74 ha(20%)
Ferskvandsgytje2,73 ha(20%)
Ferskvandstørv70,72 m²(0%)
Sand0,96 ha(7%)
Smeltevandssand0,96 ha(7%)

Areal:0,63 km²
Befæstelse
Befæstet0,47 km²(75%)
Andet befæstet0,33 km²(52%)
Bygning0,14 km²(23%)
Ubefæstet0,16 km²(25%)
Jordart
Ler0,62 km²(99%)
Moræneler0,62 km²(99%)
Gytje & Tørv0,78 ha(1%)
Ferskvandsgytje0,78 ha(1%)

Areal:0,40 km²
Befæstelse
Befæstet0,25 km²(63%)
Andet befæstet0,18 km²(45%)
Bygning7,28 ha(18%)
Ubefæstet0,14 km²(36%)
Sø0,12 ha(0%)
Jordart
Ler0,33 km²(84%)
Moræneler0,33 km²(84%)
Gytje & Tørv6,23 ha(16%)
Ferskvandsgytje6,22 ha(16%)
Ferskvandstørv84,16 m²(0%)
Sand0,32 m²(0%)
Smeltevandssand0,32 m²(0%)
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Grønne baggården

Kirkegårde

Boligforeninger Gasværksgrunden

Axeltorv

The M
issing Link

162

Th
e 

M
is

si
ng

 L
in

k
16

3

Grønne baggården
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Boligforeninger Gasværksgrunden
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Daginstitution

Sundhedshus

Børnehus
Daginstitution

Daginstitution

Axeltorv

Skole

Maskinmester
skole

Plads

Gasværks
grunden

Rådhus

Gl. Rådhus

Kirkegård

Grønne offentlige arealer
med behov for vand

Plads til vand

Offentlige bygninger med 
sætlig almen interesse

Offentlige pladser med sårlig 
almen interesse

Kirkegård
Behov for vand

Behov for vand

Behov for vand

Behov for vand

Behov for vand

Plads til vand

Kulturhus

Kreativ skole
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Daginstitution

Sundhedshus

Børnehus
Daginstitution

Daginstitution

Axeltorv

Skole

Maskinmester
skole

Plads

Gasværks
grunden

Rådhus

Gl. Rådhus

Kirkegård

Kirkegård

Kulturhus

Kreativ skole

Titel: Forbundne situationer via 
strømningsveje
Format/Skala: A3
Kortlag: Skråfoto 2019
Teknik: Almene nøgleaktører + 
strømningsveje
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Akseltorv
”Det første torv på stedet anlagdes 1727 
og kaldtes Kongens Torv.
Det nuværende Axeltorv blev plad-
sen først færdiganlagt i sin nuværende 
udformning i 1895 og blev markedsplads 
som erstattede markedet i Korsgaden (Hj. 
af Prinsessegade og Danmarksgade). 
Selve pladsen, hvor torvet nu ligger, var 
dengang eng. Den strakte sig fra Købma-
gergade til, hvor ”Gjeddesborg” nu ligger. 
Engstrækningen benyttedes af slagter-
mester Willestofte, der om sommeren til 
stadighed havde kreaturer gående på græs 
her.
Engstrækningen, der var omgivet af et 
stakit, strakte sig helt ned til den nuvæ-
rende Dalegade. 
Dengang løb her en dyb, ildelugtende 
grøft, der førte spildevandet bort fra 
ølbryggeri og brændevinsbrænderi.
Grøften løb mod syd, og der hvor 

Akseltorv
”I 1661 blev Fredericia af kongen tildelt 
to ugentlige torvedage og tre årlige mar-

afholde to årlige hestemarkeder.
Man manglede til gengæld en ordentlig 
markedsplads. I den oprindelige plan 
skulle Kongens Torv mellem Købma-
gergade og Dalegade (det vi i dag kalder 
Axeltorv) være byens torv. Men området 
var meget plaget af fugt, og til trods for 
mange forsøg på at løse problemet blev 
området først drænet effektivt i midten af 
1890’erne.
I mellemtiden blev der holdt torvedage 
i krydset Danmarksgade-Prinsessegade. 

blev afholdt 12. november 1896 – med 
over 200 års forsinkelse.” 
Historiskatlas.dk tilgået 20200506 
https://historiskatlas.
dk/@55.5655450,9.7589540,18z

Sjællandsgade nu skærer Dalegade, lå 
dengang en bro. Over broen førte en 
spadseresti der gik fra Kongensstræde 
eller ”æ Bleggade”, som den dengang 
kaldtes, ned til Ryes Plads. Hele partiet 
fra Kongensstræde til Ryes Plads var den 
gang engarealer, der strakte sig ned til det 
lille anlæg ”Carolinelund”. 

Pladsen er totalrenoveret med ny be-
lægning af kinesisk granit og genindviet 
2008.”
http://www.fredericiashistorie.dk/html/
fredericia/steder/stedframes.html v. Erik 
F. Rønnebech

”Selve pladsen, hvor torvet 
nu ligger, var dengang eng. 
Engstrækningen benyttedes af 
slagtermester Willestofte, der 
om sommeren til stadighed 
havde kreaturer gående på 
græs her.”

”Dengang løb her en dyb, ildelugtende 
grøft, der førte spildevandet bort fra 
ølbryggeri og brændevinsbrænderi
Grøften løb mod syd, og der hvor 
Sjællandsgade nu skærer Dalegade, lå 
dengang en bro. Hele partiet fra Kon-
gensstræde til Ryes Plads var den gang 
engarealer, der strakte sig ned til det 
lille anlæg ”Carolinelund”. ”

KAPITEL 9_SCENARIER

9_Scenarier

De 17 Verdensmål og byens udvikling

De 17 verdensmål
1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
5. Ligestilling mellem kønnene
6. Rent vand og sanitet
7. Bæredygtig energi
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
9. Industri, innovation og infrastruktur
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats
14. Livet i Havet
15. Livet på land
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17. Partnerskaber for handling
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De 17 verdensmål i Missing Link
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FORDAMPNING

NEDSIVNING

PARKERING

FORBRUG
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Strategiske greb knytte til bylandskabets typologier
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Strategiske greb, ejeforhold, matrikkelstørrelse og tid
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Landbrugsarealer

Plads til vand og biodiversitet?
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Permeable overflader
Skala 1:xxxx
Lag
Ortofoto, Scalgo
Strømningsveje 1 ha, Scalgo
Bluespot , Scalgo
Befæstede arealer, Scalgo

Note: Zoom i Ullerupbæk 
vandoplandet med 
fokus på de store 
ubefæstede markoplande 
og sammenfald med 
strømningsveje og 
bluespots
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Erhvervs og industriområder

Plads til vand og grønt?
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Permeable overflader
Skala 1:xxxx
Lag
Ortofoto, Scalgo
Strømningsveje 1 ha, Scalgo
Bluespot , Scalgo
Befæstede arealer, Scalgo

Note: Zoom i Ullerupbæk 
vandoplandet med 
fokus på de store 
ubefæstede markoplande 
og sammenfald med 
strømningsveje og 
bluespots
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Offentlige institutioner

Relation til vand

Plads til vand?

Særlig funktion
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Bilens arealer og befæstede offentlige arealer

Plads til vand og grønt?

The M
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Permeable overflader
Skala 1:xxxx
Lag
Ortofoto, Scalgo
Strømningsveje 1 ha, Scalgo
Bluespot , Scalgo
Befæstede arealer, Scalgo

Note: Zoom i Ullerupbæk 
vandoplandet med 
fokus på de store 
ubefæstede markoplande 
og sammenfald med 
strømningsveje og 
bluespots

PPermmeaeable overflableble overfladeroveroverfladerfladerermm ab adrmmme
SSkakakallaSkkalaaal 11:xxxx1:xxxx11:xx1:xxxxxxxx
LLagLagagLagL
OrOrrrtotoofotoofotoototo, Scalgtoo S, ScalgcacalgoOrrtoof Sca otofot cSca
SStrøtrtrømtrømmnningsvejingsvngsveje 1 ha, Scalgongsveje 1 ha, Scalgsvejejje 1 ha, Scalha, Scalgoha Se 1 ha, ScalgoalgScalgoSt mmnnnin svveje 1 ha, Sc goSStr mn a, ScaSttr in
BBlluuuesspopototot , ScScalgo, ScalSccalgoScalgoBBBlluuesppotBllu t goog
BeBBeefffæsæsttstededsteddede ararealer, Scalgoarealer, Scalgoaler, Scalgler, Scalgoaler, ScalgBe æste arealer, Sarealer, ScaSefæ

NNoNooteotee:N e: ZoooomZoom i om i Ullerupbækoom om i UllerupbæUllerupbæk m i Ull rupbæk o m i Ullerupbæ Z Zo Ul er p
vvvvavaanndndopdoopplaplaandet med ndet meddet medmendet medanan ndetanndoplanla t mev e
fofookukus pus pus ps på å de stå de storedde storstoretokokku p tooorfokus påå de okus å de to
ubububbeffæsfæstfæsstedstetedede made markoplande arkoplande markoplande arkoplandeoplandbeefæsefæs ko andfæ arko anded
og samogg ssammeng sammmenog sammenfald nfald mefald medfaldnfalldfald ld medenfald meoog samg ss mmmo sammenme aloogg s m med
strømningsveje og trømningsveje ogrømningsveø niniinmninømningsgsgsvevejeveje ostrømningsveje og trtrømningsveje oømnmmninmn ng eje ogsttrrø gs gø g j gøø g
blueblluesueesp tpototsbluuespspppotsotspotsespotslues otts
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Almene boligområder

Plads til vand og grønt?
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Permeable overflader
Skala 1:xxxx
Lag
Ortofoto, Scalgo
Strømningsveje 1 ha, Scalgo
Bluespot , Scalgo
Befæstede arealer, Scalgo

Note: Zoom i Ullerupbæk 
vandoplandet med 
fokus på de store 
ubefæstede markoplande 
og sammenfald med 
strømningsveje og 
bluespots

Permeable overflader
Skala 1:xxxx
Lag
Ortofoto, Scalgo
Strømningsveje 1 ha, Scalgo
Bluespot , Scalgo
Befæstede arealer, Scalgo

Note: Zoom i Ullerupbæk 
vvvvandoplandet med
fokus på de store 
ubefæstede markoplande 
og sammenfald med 
strømningsveje og 
bluespots
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Privat etagebyggeri

Plads til vand og grønt?
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Permeable overflader
Skala 1:xxxx
Lag
Ortofoto, Scalgo
Strømningsveje 1 ha, Scalgo
Bluespot , Scalgo
Befæstede arealer, Scalgo

Note: Zoom i Ullerupbæk 
vandoplandet med 
fokus på de store 
ubefæstede markoplande 
og sammenfald med 
strømningsveje og 
bluespots
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Private matrikler/parcelhuset

Plads til vand og grønt?
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-1864
Historisk vådområde

1864-1975
Gasværk
http://www.fredericiashistorie.dk/html/fredericia/
steder/stedframes.html

1977-
Bypark

2100-
?
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KAPITEL 10_KONKLUSION

10_Konklusion

Es aligendi utas voluptae pa nis poribus et quo quamust, 

possit min cus molupta tusciis aut deles quis rem imi, 

omnimpo remporuptur? Laborum voluptatur molorporro 

ut aut laborepudis aspe occum que perfern atempore 

Atesciumquos mo et ut evenimaximus idel escit 

Luptate volesto molendi tempedio
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Vandets byVandets bVandets byVandets bVandetsVandets byVanV bVa
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Den funktionelle byDen funktioneDDen funktioneen funktioktien funktioneen funktioneDen funktionekDenn funktioneen funkken fen funen funktioneelle byllllellellellellellee
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KAPITEL 5B_ATLAS MEDIUM

FÆSTNINGSBYEN

5B_Atlas Medium
Midtbyen

A_Large

B_Medium
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Titel: Den Våde By
Format/Skala: A1/ 1:3000
Kortlag: Koter+Byg+Matri-
kel+Strømvej50mm1ha+Bluespot
Teknik: intet

Vandets by
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Titel: Vandoplande
Format/Skala: A1/ 1:3000
Kortlag: Vandopland1ha+Strøm-
vej+Byg+Koter
Teknik: intet
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Den historiske by
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Titel: Historisk byudvikling
Format/Skala: A1/ 1:3000
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THE MISSING LINK

Når Vandene Mødes I Byen

Læsevejledning

Kapitel 1
Introduktion og formålsbeskrivelse af projektet.

Kapitel 2
Kortfattet gennemgang af Fredericias historiske byudvikling 
med fokus på vandets rolle. Her rammesættes projektets 
udvidede tidsperspektiv ved at beskrive hvordan byens aktuelle 
udfordringer med vandet skal ses i direkte relation til historiske 
greb. 

Kapitel 3
Kortfattet introduktion til projektets værdidiskussion. Her tages 
der afsæt i FN Verdensmålene som en ramme arbejdet med at 
udvikle strategiske modeller. 

Kapitel 4-5a/b
Her gennemgås en serie af kort inddelt i forskellige tematikker. 
Disse kapitler har atlaskarakter eftersom Fredericia anskues 
i kort med forskellige optikker og i tre forskellige skalatrin. 
Indledningsvis betragtes det store landskab som Fredericia 
er placeret i hvorefter der zoomes ind på to specifikke 
vandoplande: a) Ullerup Bæk og b) Fæstningsbyen. 

Kapitel 6
Her gennemgås fotoregistreringer fra feltture i caseområderne. 
Fotoregistreringerne er inddelt i kategorier som peger frem med 
strategiarbejder. 

Kapitel 7
Analyseafsnit som sammenstiller og analyserer empirien fra de 
forrige kapitler.
Analyserne af caseområderne sammenfattes i nogle 
strategiske modeller som skal fungere retningsgivende for 
fremtidig planlægningsarbejde med vandhåndtering som en 
central aktør. 

Kapitel 8
De strategiske modeller operationaliseres i en række scenarier 
med afsæt i Verdensmålene. Derved ønsker vi at tydeliggøre 
projektets bredspektrede fokus på almenvellet. 

Kapitel 9
Projektet sammenfattes og hovedpointerne rekapituleres 
kortfattet med fokus på perspektivering. 
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KAPITEL 1_INTRODUKTION

The Missing Link
Når vandene mødes i byen

I Danmark har byudviklingen, særligt siden slutningen af 

måder at håndtere/kontrollere vandet (kloakering, 
drikkevandsledninger, dræning af våde jorde, udretning 

mange danske byer af oversvømmelsesrisici. Risici som 

århundreder. 

Planlægningen i Danmark (samt andre vestlige byer) 

land-use grænser i form af overordnede zoner (by, land, 

Problemstilling  

i oversvømmelsesrisiko.  

Problemet er at vi forsøger at holde havvand ude af byen 

mødes i byen. 

foregår løsrevet fra landskabets egenskaber og 
vandets forbindelser. Herved mister vi et væsentligt 

og måderne vi ´læser´ byens ’vandskab’ - som borger, 

landskab der inddeles såvel som løsrevet fra vandets 
bevægelse mod havet. 

oversvømmelse i bebyggede områder. 

sammen med det byggede miljø som en væsentlig 
forståelsesramme for byen, forventer vi at byudviklingen 
kan ´informeres´ igennem en ændret by-, land- og 
vandskabsforståelse.   
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Forskningsspørgsmål
1 Hvordan og hvilke arkitektoniske/

Eller 

og oversvømmelsesrisici og derigennem informere 

hvordan kan vand, landskab og bebyggelse analyseres, 
visualiseres og kommunikeres 

Formål
Projektets formål er at udvikle metoder, der kan 

introducere viden om dybe strukturer i det fysiske 
landskab og vandets forbindelser igennem en og kommunikeres/formidles igennem udvikling af måder 

at visualisere og kommunikere byen set fra vandets- og 
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Tilgang 
Metodisk anvendes Research by Design som en 

udfoldet i casestudier med kommuner og 

landskabet og vandet. Som undersøgelsesfelt anskues 

deres muligheder for en byudvikling som kan håndtere 

ressourcer (f.eks. materialer, bygninger, kulturarv, 

Missing Link 

løsrevet fra vand- og landskab. 

- bruges som analyseredskab/beskrivende for de 

Centrale Begerber  

vise og diskutere byen, landskabet og det muligheder 

fokus analyseres og udforskes en udforskning af måder 

historie, beredskab). 

hvor de anvendte metoder/værktøjer udvikles 

tværsektorielle case aktører interagerer med deres viden 

Metodologi og Metode  

fysisk RbD materiale og udveksling af uformel viden.  

i oversvømmelsesrisiko i to forskellige kommuner.  

fagligheder, tværfaglige forum i form af case aktører, 

Meldgaard referencer 

Case Studier 

kommune og forsyningsselskab. Det vil sige en tværfaglig 
og tværsektoriel sammensætning indenfor hvért 

viden, lokal viden, kommunal og forsyningsviden, 

forskningskontekst hvor forskellige kerne fagligheder 

Om muligt, etableres der samarbejde med en række 
´følgebyer´, ligeledes i oversvømmelsesrisiko. Disse 
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Dialogen mellem de kvantitative 
kortlægninger i QGIS og 
Scalgo og de situerede 
observationer på feltture, 
præsenteres og diskuteres med 
projektinteressenter. 

Desktopanalyserne peger på en 
række situationer af særlig interresse. 
Disse undersøges på feltture, hvor 
problemstillingerne situeres i de 
specifikke og komplekse steder.  

Simple kortudtræk fra QGIS udgør 
den indledende landskabsanalyse 
af området. Sammenstillingen og 
overlejringen af forskellige isolerede 
landskabsinformationer fører

Syntese
Den dialektiske process fører 
til syntese, og fremstilling 
af en række tematiserede 
kortlægninger . 

Scenarier
Simple kortudtræk fra 
QGIS udgør den indledende 
landskabsanalyse af 
området. Sammenstillingen 
og overlejringen af 
forskellige isolerede 
landskabsinformationer fører
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KAPITEL 2_HISTORISK BYUDVIKLING

2_Historisk byudvikling

Fredericia har en lang byhistorie, og aktuelle 

mangel på samme. 

byhistoriske aspekter, som har er interessante at betragte  

Modsat: Høje Målebordsblad fra 1800-tallet overlejret med 
nutidige nygningskroppe i sort. Fortæller om udviklingen og 
væksten i Fredericia. 

Ovenfor:
Axeltorv handelsplads set mod syd . 1901. ( www.
fredericiashistorie.dk)
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ca 1700-tallet 1858

1664-65
Masterplanen over fæstningsanlægget med 
europæiske renæssanceanlæg som forbillede. 
Det store vådområde samt Ullerupbæk udløb 
i Lillebælt fremstår relativt præcist opmålt 
sammenlignet med senere kort. Bystrukturen 
og specielt det omfattende kanalanlæg 
fremstår til gengæld meget afkoblede fra 
områdets faktiske terræn og tager ikke højde 
for terræn, men er overvejende en æstetisk 
2D skitse. 

Ca 1707
Kort med tydelig aftegning af vådområdet 
inden for voldene. 
På trods af kongelige privilegier med 
skattefrihed og religionsfrihed så, bliver 
vækster byen ikke som forventet og planlagt 
i 1600-tallet. Byens faktiske udbygning sker 
øverst i området  inden for voldende hvor 
jorden er mest tør. 
Byen henvender sig desuden overvejende 
mod hovedporten ”Prinsens Port” mod 
nordvest.
Det efterlader et stort ubebygget vådområde 
sydøst og omkring kastellet på yderst på 
odden. 
Som note til detaljeringen af kortlægningerne 
fra 1700 tallet, så er det bemærkelsesværdigt 
hvor præcist markeringen af det lavtliggende 
vådområde i midtbyen passer til danmarks 
højdemodel som vist i forrige kapitel. 

1770
På dette kort specificeres de enkelte 
bygninger, som opføres spredt i den 
højtliggende nordlige del. KS understreger 
at byen inden for voldene havde en meget 
landsbymæssig karakter, hvor landsbyboerne 
som var blevet flyttet inden for voldene i høj 
grad fortsatte med at praktisere deres levevis 
som før. 
Kortet viser dyrkningsarealerne omkring 
kastellet, som forsynede militæret i byen. 
Soldaterne var desuden bosat hos den øvrige 
befolkning i byen, hvor alle var forpligtede til 
at have min én soldat boende. 

Statshaver uden for voldanlægget tjener flere 
formål. Dels forsyning til byens indbyggere, 
dels som demarkationsområde i en vis 
radius uden om voldene for at sikre en 
militærstrategisk fordel ved angreb.
Denne zone sammenholdt med flytningen 
af de omkringliggende landsbyer, har været 
medvirkende faktorer til den specielle 
landzone omkring Fredericia, hvor der er et 
bemærkelsesværdigt fravær af stjerneformede 
landsbystrukturer, og et fremtrædende grid,  
Den reelle forsyningslinje var dog rettet 
mod Fyn, hvor vand og mad skulle sejles til 
byen under belejring. Derfor var den ringe 
vandforsyning lokalt i byen ikke et centralt 
fokus i byplanlægningen. 

1858
Vådområdet nederst i byen
fortsat for bebyggelse men
tydeligt mod syd. 
Kortet viser hvordan de op
om et kanalsystem fortsat 
kortet i forlængelse af den

meget præcist (sammenlignet med senere kort), men 

pladser. 

Sammenligner man de historiske kort er det tydeligt at 

baggrunden på kortene. 

med blå. 

midtbyen. 
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1866-70

n fritholdes 
n byen udvikles 

prindelige planer 
er markeret på 

n etablerede havn. 

1866-70
Jernbanen etableres i 1866 som en 
stærk udviklingsdriver. Forskyder 
byudviklingsdynamikken imod vandet og 
banesporet. Muliggør nye erhverv og en 
opblomstring af industri. 
Gasværket etableres i 1864 midt i det 
historiske vådområde og overskriver således 
planerne om kanalanlægget.  
I en kort periode åbnes der tekstilfabrikker i 
byen, men vandforsyningen er for ringe til at 
opretholde den vandkrævende produktion, 
hvorfor de lukkes ned igen. 

Ind til 1919, er det ikke lovligt at opføre 
permanent bebyggelse uden for voldanlægget, 
da anlægget stadig har funktion af 
forsvarsanlæg. På kortet ses det hvordan 
området uden for voldene er udlagt som 
købstadens markjorde. 
Dette resulterer i en kraftig vækst inden 
for voldene der udvikles mod sydøst på de 
problematiske våde områder. 
Fredericia Borgerskole fra 1898 er således 
efter sigende piloteret med et stort antal 
egetræsstammer for at muliggøre byggeriet 
midt i vådområdet. 
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sig. 

Fotos af Carolinelund Møllen fra www.fredericiashistorie.dk
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?

Fotos af Gasværksgrunden. Tv er det fra etableringen i 1865. 
Th ses et luftfoto fra 1960
www.fredericiashistorie.dk
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KAPITEL 3_VERDENSMÅL OG MERVÆRDI

3_VERDENSMÅL OG MERVÆRDI

De 17 Verdensmål og byens udvikling

De 17 verdensmål
1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
5. Ligestilling mellem kønnene
6. Rent vand og sanitet
7. Bæredygtig energi
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
9. Industri, innovation og infrastruktur
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats
14. Livet i Havet
15. Livet på land
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17. Partnerskaber for handling

De 17 verdensmål i Missing Link

The M
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FORDAMPNING

NEDSIVNING

PARKERING

FORBRUG
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KAPITEL 4_ATLAS XL

4_Atlas XL
Fredericia i forskellige optikker

blik på den store skala, mens næste afsnit zoomer ind på 

Vinkælderrenden. 

temaer: 

 Landskabets og geologiens 

Kvantitativ kortlægning
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divergens mellem anvendelse og landskabets karakter. 
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I Del 2, Vandets Byatlas undersøges 
Odense hvordan byen kan vises fra Vandets 
perspektiv med afsæt i temaer med 
direkte relevans for vand. Eksempelvis 
dybestrukturer, strømningsveje, 
overflader, sammenfald mellem 
historisk set våde områder og nutidens 
oversvømmelsesrisiko. Undersøgelserne er 
løbende fulgt af feltstudier for at inddrage 
stedsbundne potentialer og  karakteristika 
i både det naturskabte landskab og det 
byggede.

I Del 3, Oplandskvarter & Vandstrategisk 
Byudvikling undersøges oplandet 
Vinkælderrenden som helhed og som 
delområder med fokus på stedsbundne 
kvaliteter i det naturlige og byggede miljø. 
Her udvikles pilot-modeller for måder at 
se og operationalisere Oplandskvarteret. 
I Del 3 er er bla. udviklet et ´Antenne-
diagram´som strategisk værktøj til at 
tilgå de relativt komplekse netværk 
af vandets bevægelse på overfladen. 
Antennediagrammet giver mulighed for at 
diskutere både kapaciteter, merværdier, 
funktioner og økonomi - uden nødvendigvis 
at være vand-ekspert. 
Dette er fulgt af princip scenarier for 
potentielle merværdier i en vandstrategisk 
byudvikling med eksempler på FN 
Verdensmål.

Metodeudvikling
Oplandskvarter, eksempel på delområder

Eksemplificering
Lokale princip scenarier med FNs Verdensmål

Metodeudvikling
Antennediagram som 
oversigtligt, dialogisk redskab

Metodeudvikling - 
Byen set fra vandets perspektiv

M
issing Link
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KAPITEL 1.2_HISTORISK BYUDVIKLING 



Vandet og byudviklingen
Klimaet ændrer sigog vores byggepraksisser udfordres
Klimaændringer og de øgede vandmængder vi vil opleve 
i Danmark er ikke den eneste årsag til at vi står over for 
udfordringer med oversvømmelse. Måden vi bygger by 
og bygninger på spiller også en væsentlig rolle. Globalt 
har vi en øget urbanisering som også kan ses i Danmark. 
Særligt siden sidste halvdel af 1900-tallet er vores 
byområder vokset drastisk i areal og i denne vækst har 
bygninger, dræning, kloakering, veje og forseglede (ikke-
vand-gennemtrængelige) overflader dannet de fysiske 
rammer omkring væksten. 
Med klimaændringer og udsigt til ressoruceknaphed 
afleder vores byggepraksisser dog flere uønskede 
konsekvenser. Eksempelvis lavtliggende bygninger 
og  forseglede overflader der lukker af så vandet kun 
ledes på overfladen. Vi står allerede nu med store 
bebyggede områder med behov for at blive tilpasset 
så de ikke leder vand direkte videre på overfladen til 
naboen eller genboen og dermed medvirke til yderligere 
oversvømmelsesrisiko. Andre konsekvenser er at mørke 
overflader som asfalt og tage, bygningers tæthed 
og mangel på beplantning kan skabe mikroklimaer 
med højere temperaturer i byområder; Urban Heat 
Islands. Det er et fænomen som har en direkte negativ 
betydning for folkesundheden, særligt den ældre del af 
befolkningen. Samtidig er biodiversiteten under pres, 
både i bebyggede områder og på landbrugsarealer.

1.2_Historisk byudvikling

Historisk indplacering af bebyggelser 
Historisk set har der været mere plads til vandet og 
overfladevand været ´håndteret´ i et samspil mellem 
terrænets hældning, jordbundsforhold og beplantning. 
Beplantning som f.eks. træer og buske har holdt på 
vandet både over og under jorden, brugt det, skabt 
fordampning og forsinkelse. I tidligere lavbunds- og 
vådområder har jorden fungeret som en svamp for 
vandet.
Historisk set, har landskabets hældning, 
jordbundsforhold og vandets bevægelse været afgørende 
for hvor og hvordan vi placerede vores bygninger og 
bebyggelser. F.eks. skulle der på den ene side være 
adgang til vand som vital ressource i husholdningen og 
f.eks. landbrug og dyrehold. Med historiske byggeskikke 
hvor ´almindelige´mennesker ikke havde mulige for at 
bruge atore mængder ressourcer i form af tegl og træ 
og hvor dræning ikke på samme måde var effektiviseret, 
var det som regel ikke hensigtsmæssigt at bygge direkte 
på våde områder. Derfor ligger vores ældre bebyggelser 
gerne nær, men lidt højere end det våde. Sogne var 
ofte inddelt så de fulgte vandoplandene for at sikre og  
tilgodese en fordeling af lokale ressourcer. I samtidens 
planlægning og byudvikling har vi derimod kunnet dræne 
og pumpe os til at bebygge lavbundsjorde og vådområder 
og inddele arealer mere frit. Det vil sige efter andre 
logikker end vandet og landskabets karakteristika. Også 
selvom disse praksisser kræver brug af flere ressourcer i 
form af materialer til f.eks. rør, pumper og fundering.

danskebilleder.dk
historisk billedarkiv

07-09-2016

Kommunenavn: Aarhus

Arkivnavn: Den Gamle By

Sted: Århus Å, Århus Kommune

Adresse:

Årstal: 1865

Korporationer:

Personer:

Beskrivelse: Udsigt over Århus fra vest. I forgrunden Århus Å. Billede bragt i: Aarhus :
byens historie og udvikling gennem 100 år / Francis Beckett ... [et al.], 1905. -
S.351.

Fotograf: Fritz, Andreas

Billednummer: CD0028_020059

Journalnr. / Sagsnr.:

Særnummer:

1865
Aarhus Å slynger sig i ådalen og 
ind mod byen
Kilde: Den Gamle By

danskebilleder.dk
historisk billedarkiv
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Kommunenavn: Aarhus

Arkivnavn: Den Gamle By

Sted: Århus

Adresse: Ågade

Årstal: 1903

Korporationer:

Personer:

Beskrivelse: Ågade set mod øst fra Bogtrykker Thrues Bro.

Fotograf: Andersen, Laurits

Billednummer: CD0391-120098

Journalnr. / Sagsnr.:

Særnummer:

1903
Aarhus Å ved Aagade, åen blev 
også kaldt den stinkende mud-
dergrøft. Kilde: Den Gamle By

1870
Aarhus Å set mod Slusebroen til 
Mølledammen, industrier ses i 
baggrunden. Kilde: Den Gamle By

danskebilleder.dk
historisk billedarkiv
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Kommunenavn: Aarhus

Arkivnavn: Den Gamle By

Sted: Århus Å, Århus Kommune

Adresse:

Årstal: 1870

Korporationer:

Personer:

Beskrivelse: Udsigt over Århus Å med Slusebroen til mølledammen. Yderst til venstre ligger
Århus Vandværk, i midten ligger Bryggeriet Ceres. Århus Mølle ligger til højre
udenfor billedet.

Fotograf: -ukendt

Billednummer: CD0029_020111

Journalnr. / Sagsnr.:

Særnummer:

ca. 1980
Aaboulevarden som ny trans-
port-åre var placeret ovenpå den 
tildækkede å. Kilde: Lokalavisen.dk

ca. 1933
Aarhus Å, indre by inden overdæk-
ningen med Åboulevarden
Kilde: Ingeniøren 1933

2016
Aarhus Å genåbnet, nu med rekrea-
tive interesser, kig mod Immervad
(foto Wiberg)

1878
Immervad set fra Ågade, Å-motivet 
ser sandsynligvis mere romantisk 
ud end lugten.
Kilde: Danskebilleder.dk
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Fotograf: -ukendt

Billednummer: CD0078_040689
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sen 1800-tal 
Ådalen med den slyngende å i de våde lavtliggende 
arealer med plads til vandet. Den røde cirkel angiver 
Godsbanen placering.
Kilde: SDFE, Højt Målebordsblad,

tidlig 1900-tal 
Åen er nu blevet rettet ud og jernbanen, fabrikker og 
og nye boliger har delvist overtaget de våde områder. 
Kilde: SDFE, Lavt Målebordsblad,

2016
De bynære arealer udvikles efter dele af industrien 
har forladt området, de tidligere våde områder 
bebygges tættere. Kilde: SDFE

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering �����������������������������	��
������
Tidslinje med illustration af vandet og byudviklingen fra 
1800-tallet til nu med eksempel i Aarhus. Baseret på 
illustration fra Waterscapes of Value (Wiberg 2018)

I 1800-tallet var Themsen så 
forurenet at den blev sammen-
lignet med døden.
The Silent Highwayman” (1858)
Kilde: Punch Magazine/Wiki 
Commons.

Industrialiseringen af Chicago 
medførte omfattende foruren-
ing af vandet med alvorlige, 
afledte sygdomme for befolk-
ningen tilfølge
Kilde: Wiki Commons

Slutningen af 1800-tallet bød på 
store teknologiske landvindinger 
indefor kloakker hvilket væsentligt 
forbedrede den almene sundhed-
stilstand i de større byer. 
Brighton Interceptor Sewer 1874
Kilde: Wiki Commons

Byen og vandet
Vandet har dog også tidligere givet os problemer i 
byerne. Eller, alt efter hvordan man ser på det, har vores 
praksisser indenfor bybygning givet os problemer med 
vandet. Vores byer har typisk været placeret ved åer og 
å-mundinger, og ofte ved kysten. Vandet som tidligere 
havde været årsagen til selve placeringen af byen og 
samlingspunktet omkring en vigtig ressource, blev i 
1800-tallet efterhånden til en trussel mod selve byens liv 
og vækst. Vandet blev brugt i en hidtil uset grad.  Affald 
og afføring fra det stigende befolkningstal samt urenset 
spildevand fra industrier som garverier, bryggerier og 
slagterier blev ledt direkte ud i byernes åer og floder. 
Dette førte til udbrud af alvorlige, vandbårne epidemier 
som f.eks. vand-kolera. Dette var en generel udfordring 
båret af samfundsudviklingen som kritisk påvirkede de 
større, vestlige byer. Eksempelvis kom store byer som 
New York, Chicago og London under pres og vandet gik 
fra vital ressource til at blive en ´fare´. Dette gjorde sig 
også gældende i danske forhold, bl.a. i Aalborg, Aarhus 
og København. 

Løsningen blev  teknologiske landvindinger 
indenfor ingeniørkunsten i form af storstilede 
kloakeringsprojekter (se eksempel fra Brighton på 
tidslinjen).  Disse teknologier fik stor positiv indflydelse 
på befolkningssundheden og faciliterede dermed 
også byens og industriernes yderligere vækst. En af 
sideeffekterne blev også  at der mange steder blev 
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Skibhuskvarteret fra Anders W. Bertelsens bog, Skibhuskvarteret, 
2019. Foto: H. Lønborg 1882, OBM 

lagt låg på byernes centrale åer og floder. Dermed var 
lugten og det forurenede vand yderligere ude af syne og 
samtidig kunne nye veje placeres ovenpå og yderligere 
facilitere nye transportformer og vækst. Dette sås i 
Danmark, eksempelvis med overdækning af åer som 
herefter blev kaldt Åboulevarden i København, Aarhus og 
Horsens.

Landet og vandet
I samme periode slog opdyrkningen af den danske 
hede igennem i stort omfang med jordforbedringer 
og teknologiske vindinger indenfor redskaber. Når det 
nævnes hér, er det for at pege på en samfundsmæssig 
tendens hvor vi som mennesker, i et omfang ikke set 
tidligere i historien, fik et teknologisk overtag der 
fritstillede vores virker, herunder bebyggelsesmønstre 
og byggepraksis mere fra de givne landskabsforhold. 
Forstadsbebyggelserne i 1960´erne og frem er i 
mange tilfælde ´frit´ placeret i forhold til landskabet 
og vandet. Våde marker og blå-grønne passager blev 
udstykket, drænet og bebygget, mindre vandløb blev 
mange steder lagt i rør og bebyggelserne stod fritstillet 
fra landskabelige overvejelser. Man kan tale om en 
´tabula rasa´ tilgang. Men selvom landskabet og vandet 
blev skjult forsvandt det ikke. Sporene efter det blå-
grønne vi har bebygget afspejles flere steder i forstads-
navngivninger som Åvangen, Kærløkken og Kildehaven. 

Det byggede landskab og landskabets dybe strukturer 
Kort sagt, med den øgede urbanisering og teknologiske 
udvikling indenfor kloakering, anlæg af veje og 
byggeteknikker fulgte også et mindre behov for at 
integrere landskabets hældninger og jordbundsforhold 
som en præmisse i byudviklingen. Vores inddelinger i 
planzoner, funktioner og udmatrikuleringer har kunnet 
følge andre, funktionelle logikker end landskabets, 
eksempelvis nærhed til motorveje, arbejdsoplande og 
naturligvis økonomiske overvejelser. Til trods for den 
nyere urbaniserings store ændringer i landskabet, følger 
overfladevandet dog stadig terrænet og de dybere 
landskabsstrukturer, nu i et sam- eller modspil til det 
byggede landskab.  

Afhængigheder på tværs af skala
På den større skala kan man se at vandet i store træk 
stadig følger det naturlige landskab med dybe strukturer 
som ådale, bakker og vådområder. Indenfor disse større 
systemer, ledes vandet dog også af det byggede landskab. 
Det tager lokale omveje ved bygninger placeret hvor 
vandet naturligt ville løbe, skifter retning ved  p-pladser 
hvor hældningen følger lokale parkeringsprincipper eller 
det følger vejene som en flodseng. På vandets vej kan 
disse lokale, byggede forhold skabe oversvømmelser 
af f.eks. kældre eller kritisk infrastruktur. Dette kan ofte 
løses lokalt, udfordringen er dog, at hvis der opstrøms 
ændres på bygninger eller veje, så får det igen betydning 
for andre områder nedstrøms.

Vi bygger også oversvømmelsesrisiko
Samtidens byområder dækker ikke alene store arealer 
som ellers kunne have optaget og forsinket vand. Selve 
placeringen af bygninger, f.eks. i tidligere vådområder 
eller på tværs af vandets bevægelse i landskabet og 
brugen af forseglede overflader betyder at mange 
områder i praksis fungerer som klippegrund. Det vil sige 
at større dele af vores byggede miljø hurtigt leder vandet 
videre, på overfladen, nedefter til dem som er placeret 
nedstrøms. Over vores veje, ind i vores bygninger 
eller mod kritiske infrastrukturer. Disse praksisser for 
planlægning og byggeri er medvirkende  årsager til de 
oversvømmelsesrisici vi allerede nu oplever (se kortet på 
følgende side samt Del 2,  Atlas XL). 

Vandets bevægelse står i kontrast til de måder vi inddeler 
og funktionsbestemmer vores arealer på i planlægningen 
og byudviklingen. Vandet krydser kommunegrænser, 
by- og landzoner, funktioner som industri og bolig, 
udviklingsplaner, lokalplaner og matrikler. I praksis 
betyder det at elementer i én opstrøms-lokalplan kan 
gøre et andet nedstrøms-lokalplansområde sårbart. 
F.eks. hvis hældningen på en stor parkeringsplads ændres 
og retningen på strømningsveje derfor ændrer sig. Det 
giver næppe mening at starte helt forfra, men generelt 
kan man pege på, at vi kan lære af landskabet, vandet og 
den historiske byudvikling når vi tager beslutninger for 
samtidens og fremtidens byudvikling.
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Byens udvikling - afvanding og vækst
Afvanding og indvinding har ført til byudvikling på 
områder som er geologisk og landskabsmæssigt 
disponeret for at ´håndtere´vand. Vådområder, enge, 
moser og vandløb er blevet drænet, pumpet og opfyldt 
effektivt for at imødekomme behovet for produktive 
jorde og attraktive bynære udviklingsarealer. De stigende 
vandrelaterede udfordringer i Odense minder om mange 
andre danske byer. Teknologiske landvindinger har i 
bogstavelig forstand muliggjort kraftig byvækst over en 
relativt kort periode. Kortserien på denne side illustrerer 
hvordan Odense er vokset i areal over tid. 

I denne periode er arealer med plads til vandet 
blevet tilsvarende mindre og mængden af forseglede 
belægninger er vokset sammen med byen. Området er 
gennem de ca. 400 år gået fra at have plads til vandet 
med et tæt netværk af overfladestrømning til en kraftig 
byvækst med en mere ´styret´ overfladestrømning.
Kortene forneden viser Odense Kommune med dens 
byvækst over tid fra  det 17. århundrede. Kortserien er 
lavet af Gert Michael Laursen, Odense Kommune. 
Kortet til højre består nederst af et historisk kort over 

Kortserien illustrerer Odenses byvækst over tid fra det 17. århundrede til 
det 20. århundrede. Uddrag fra Gert Michael Laursens præsentation til DMs 
nytårskur i Odense, jan 2020.  

Odense, det 17. Århundrede
4-5.000 indbyggere og ca. 30 haOdense, 17. århundrede, 4-5.000 indbyggere, ca. 30 ha

Odense, anno 1900
38.000 indbyggere, 320 haOdense, anno 1900, 38.000 indbyggere, ca. 320 ha

Odense, anno 1853
14.500 indbyggere og ca. 110 haOdense, anno 1853, 14.500 indbyggere, ca. 110 ha

Odense, anno 1970'erne
130.000 indbyggere...Odense, anno 1970´erne, 30.000 indbyggere

Odense, anno 1892
26.000 indbyggere og 250 haOdense, anno 1892, 26.000 indbyggere, ca. 250 ha

Odense, anno 1990'erne
145.000 indbyggere....Odense, anno 1990´erne, 145.000 indbyggere

Odense, det 20 århundrede…Odense, 20. århundrede

Odense, det 18. århundrede…Odense, 18. århundrede

Odense, anno 1920
48.000 indbyggere og 11 km2Odense, anno 1920, 48.000 indbyggere, 11 km2

Odense fra slutningen af 1800-tallet med nutidens 
(2020) matrikler ovenpå. Det vil sige en illustration af 
både fortidens by-landskab sammen med nutidens 
bygninger. Ved kysten og ind til havnen har vi indtegnet 
den nutidige kystlinje med sort, hvorved landvindingen 
indover kystnære, våde områder de seneste godt 140 år 
tydeliggøres. På det historiske kort kan man se hvordan 
de historiske bebyggelser typisk er placeret lidt højere i 
landskabet, ovenfor det våde. Kortet viser også hvordan 
de dybe, blå og grønne strukturer løber. Disse er de store 
åers forløb , igennem vådområder på sin vej mod byen 
og fjorden. 

Nutidens bygninger (vist med rødt) viser hvordan vi 
det seneste århundrede har bygget ovenpå og udfyldt 
dele af våde områder som ellers har optaget og 
forsinket vand. Flere af disse bebyggede områder er nu 
i overvømmelsesrisiko og lider muligvis også af våde 
kældre. De sorte cirkler udpeger eksempler på bygninger 
placeret i historisk våde områder. De tykkeste cirkler  
angiver eksempler på hvor der yderligere er sammenfald 
med blue-spots og krydsende strømningsveje (kortet er 
fra Del 2, Atlas XL).
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nutidig kystlinje (2017)

Skala 1:40.000
Lag HMB, Bygninger
Kilde SDFE, Scalgo

De sorte cirkler udpeger eksempler på 
bebyggelser placeret i historisk våde 
områder. Ved de tykkeste cirkler er der også 
sammenfald med blue-spots og krydsende 
strømningsveje (bluespots 1ha/50 mm, 
strømningsveje 1ha/50 mm) (kortet er fra Del 
2, Atlas XL).

dyb struktur
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HMB

LMB

1944

1956

Udviskning af de blå-grønne 
landskabsstrukturer
Nedenfor ses en kort- og luftfotoserie der viser  byens 
udvikling over tid fra 1800-tallet og frem til 1956 og 
hvorledes landskabets naturlige karakteristika med 
dets blå-grønne strukturer gradvist udviskes. Kortene 
illustrerer hvordan udviklingen hvor mere bebyggelse og 
infrastruktur tager pladsen fra de blå-grønne områder og 
vandet, og hvordan disse forbundne områder afskæres 
fra hinanden. 

Det tidligste af kortene, det Høje Målebordsblad (HMB), 
giver den mest detaljerede information om landskabelige 
forhold som terræn og blåbrønne strukturer og hvordan 
bygningern er indplaceret i forhold til disse. Denne 
information udviskes på de nyere kort, hvor byens 
kompleksitet øges og hvor andre funktioner har været 
vigtigere at vise på kort end landskabet med sine høje og 
lave områder, plads til vandet og vandets forbindelser. 

sen 1800-tal

tidlig 1900-tal

1944

1956

Kortmateriale, venstre række fra top og nedefter_ HMB (SDFE), LMB (SDFE), 
Luftfoto 1944 British Airforce (tilgået via Krak), Luftfoto 1954 (SDFE). Den 

diagrammatiske kortserie er baseret på disse.. 
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sen 1800-tal

tidlig 1900-tal

1944

1956

Den diagrammatiske kortserie er baseret på følgende fra top og nedefter_ HMB 
(SDFE), LMB (SDFE), Luftfoto 1944 British Airforce (tilgået via Krak), Luftfoto 
1954 (SDFE). 

Diagrammerne illustrerer den gradvise udbygning 
i den historiske Vinkælderrende. Området går fra 
at være et naturligt vådområde på lavbundsjorde 
med bebyggelser der forholder sig til landskabet, 
til et industri, erhvervs- og bolig område, 
muliggjort af afvanding. Det ses også hvordan 
nogle af bebyggelserne er opført direkte ovenpå 
de historiske vandområder. 
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slutning 1800-tal
Højt Målebordsblad

tidlige 1900-tallet
Lavt Målebordsblad

1953-76, 4-cm kort 1980-2001, 4-cm kort 2019 ortofoto 2019 ortofoto, 2.5 mtr kurver, 
60 mm regn

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Ortofoto fra COWI
COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO®land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO®land) til dit eget private brug indenfor husstanden,
eller hvis din instutuion har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.
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2019, ortofoto, 2.5 mtr kurver, 
60 mm regn

2019, 2.5 mtr kurver,2019, 2.5 mtr kurver, en 
væsentlig del af områdets 
landskabelige karakteristika må 
formodes også at have været 
tilstede tilbage i  år 850, da det 
er dannet ved sidste istid

slutning 1800-tal
Højt Målebordsblad

Tidsperspektiver i byudviklingen

Når vi taler klimaændringer og klimatilpasning er 
tidsperspektivet vigtigt, vi ved selvsagt ikke hvad 
fremtiden præcist bringer. Ofte taler vi om den korte og 
den lange bane, hvor milepæle for den mellem og den 
lange bane ofte nævnes som år 2050 og 2100. 

Set i en byudviklingssammenhæng er år 2050 dog lige 
om hjørnet. F.eks. blev konkurrencen for udviklingen 
af de bynære havnearealer i Aarhus afgjort i 2000 
med vedtagelse af Kommuneplan og handlingsplan 
for området i år 2001. I dag, 20 år senere er store dele 
bygget og meget er stadig undervejs i de kommende 
årtier. År 2100 er i en bymæssig sammenhæng 
også lige om hjørnet. Når vi bygger by, bygger vi 
ofte videre på fortidens valg og fysiske strukturer. 

Eksempelvis hvor vejene historisk har været placeret 
eller udmatrikuleringer med områdeafgrænsninger 
der trækker spor til bage til udskiftningen 
(landboreformerne) og som senere er solgt i bidder til 
forstadsbebyggelser. Fra dét perspektiv er mange af 
vores byer bygget op omkring, og en videreudvikling af, 
strukturer der trækker spor tilbage til eksempelvis 900-, 
1100-, 1400- og 1800-tallet, 1960´erne og 00´erne.
Disse spor fra fortiden afspejles, synligt eller usynligt, i 
vores nuværende by. 

Det samme gælder for casebyerne Fredericia og Odense. 
Fredericias nuværende bystrukturer, både indenfor og 
udenfor voldene, har tråde tilbage til år 1650 hvor byen 
blev anlagt. Indenfor voldene ligger let skjult under 
karrébebyggelserne stadig spor af de våde områder 
som byen delvist blev anlagt ovenpå. Udenfor voldene 

Sen 1800-tal,Højt Målebordsblad 4 cm kort, 1953-1976 Geo danmark basis, 2019

Tidl. 1900-tal,Lavt Målebords-
blad

Skeletkort, Johan Wolfgang von Haffner, 1823, 5kb.dk

Odense Fjord og landskabet om den, 1790, kb.dk

4 cm kort, 1980-2001

De blågrønne strukturers udvikling. Kortene med det sorte kvadrat 
zoomer ind på et mindre område i bunden af Skibhuskvarteret omkring 
Vinkælderrenden. Disse kort på tidslinjen illustrerer den gradvise 
udviskning af det våde landskab i takt med byens udvikling og udbygning. 
Kortene fremhæver vådområder, søer, kanaler, bebyggelse og veje. Det 
sidste kort i serien (2019) illustrerer sammenfaldet mellem nutidige 
bluespots og bebyggelse. Sammenholdt med de historiske landsskabstræk 
fra HMB, er det tydeligt hvordan der fortsat er et sammenfald mellem 
de historiske vådområder og blue-spots og hvordan dette både nu og 
fremadrettet skaber udfordringer for bebyggelsen på området. Kilde: SDFE, 
Det høje målebordsblad og kurvekortet er gen-optegnet af forfatterne

kan sporene fra historiske, større landinddelinger 
ses flere steder afspejlet i forstadsbebyggelsernes 
områdeinddelinger. Odenses byhistorie går endda tilbage 
til omkring år 850. Set i det perspektiv virker det rimeligt 
at antage at vores beslutninger for byudviklingen i dag 
kan få betydning lige så langt frem. I Odenses tilfælde vil 
det betyde at vi i byudviklingen ikke alene ser frem mod 
år 2050 og 2100, men også helt frem til 2400-tallet og 
3200-tallet. Med klimaændringer og øget tilflytning til 
byerne får samtidens beslutninger yderligere betydning. 
Tidslinjen nedenfor illustrerer tidsspændet for Odense. 

Hvis man ser på de fremhævede kortudsnit fra det sene 
1800-tal til 2019, kan man se nogle af konsekvenserne 
ved ikke at integrere vand og landskab i byudviklingen. På 
det historiske kort fra slutningen af 1800-tallet ses det at 
bygningerne er placeret ovenfor, på skrænten, langs de 
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våde områder. Det vil sige at bygningerne er indplaceret 
med forståelse af landskabet og vandet. Hvis man ser 
på samme kortudsnit fra 2019 og angiver blue-spots, 
fremgår det at blue-spots, trods væsentlig byudvikling,  
nøje følger landskabet og samles hvor der også tidligere 
var vådt. Det er i sagens natur ganske logisk at vand løber 
nedad. Alligevel viser 2019-kortet at vi i mellemperioden 
på 140 år har bebygget selvsamme våde, lavtliggende 
område og dermed også bygget os til problemer.

Hvis vi både skal håndtere klimaændringer til mere vand 
og flere vil bo i byerne bliver det ekstra presserende 
at lære af fortiden, nutiden og landskabet for at tage 
beslutninger der kan bygges videre på i fremtiden. 
Hvis vi i højere grad inddrager de større landskabstræk 
planlægningen kan vi bygge med et landskab som 
i forvejen har omkring 12.000 års erfaring med at 
håndtere vand.

Geo danmark basis, år 3200
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KAPITEL 1.3_VERDENSMÅL OG MERVÆRDI



1.3_VERDENSMÅL OG MERVÆRDI

De 17 Verdensmål og byens udvikling
I 2015 blev ’The 2030 Agenda for Sustainable 
Development’ tiltrådt af alle FN-lande. I agendagen 
samledes landene om 17 fælles universelle verdensmål1, 
der samlet skal skabe fred og velstand for alle. I Danmark 
har verdensmålene (fra benævnt 17SDG) blandt andet 
dannet afsæt for fornyet fokus på, hvad en bæredygtig by 
er - på nationalt og lokalt niveau og på tværs af offentlige 
institutioner, private virksomheder og vidensinstitutioner. 
De 17SDG har affødt målrettede puljer og fondsstøtte til 
at iværksætte konkrete initiativer. Flere byer har allerede 
adopteret de 17 verdensmål direkte ind i deres by’s 
visioner og politikker. Arbejdet med at oversætte målene 
til forandringer i den lokale kontekst har dog stadig et 
stykke vej. Set fra et by- og landskabsudviklingsperspektiv 
berører byens bæredygtige udvikling alle 17 verdensmål.
Der er imidlertid i den offentlige debat om by- og 
landskabsudvikling og blandt puljer ofte vægt på 
cirkulært byggeri, vedvarende energi, grøn mobilitet og 
klimatilpasning.

Missing Link indskriver sig i et fokus på 17SDG og 
indskriver sig direkte under 17SDG mål 11: Bæredygtige 
byer og lokalsamfund samt 13: Klimaindsats. Begge 
mål er i sig selv omfattende og meningsfulde. Der er 
imidlertid mulighed for at inkludere potentialer for 

1 17 Sustainable Development Goals - SDGs. 

flere 17SDGs ved at sammentænke flere udfordringer 
og flere muligheder i samme løsning. Projektet søger 
at synliggøre hvordan samspillet mellem landskabets 
dybe strukturer, vandets bevægelser og det byggede 
miljø kan bidrage til en bedre forståelse af muligheder 
og afhængigheder på tværs af den større og den 
mindre, lokale skala. Eksempelvis at det er muligt at øge 
biodiversiteten ved at samtænke klimatilpasning med 
bylandskabets forskellige karakteristika, socioøkonomiske 
forhold, sundhed, grøn mobilitet og muligheden for 
at håndtere udfordringer som f.eks. oversvømmelse 
eller hedebølge. Omdannelser af byens landskaber der 
kan forbinde og skalbe plads til vandet kan kobles ret 
direkte med plads til biodiversitet, til bevægelse og til 
rekreative og æstetiske oplevelser. Mindre risiko for 
oversvømmelse og øget adgang til grønne områder kan 
ligeledes øge områders attraktivitet. Ved at samtænke 
udfordringerne på flere skalatrin kan der skabes synergi 
effekter og merværdier der kan indskrive sig i opfyldelse 
af verdensmål og samtidig være lokalt meningsgivende.

Hertil kommer at indsatser ofte er mere robuste, hvis 
de udvikles helhedsorienteret, langsigtet og favner 
flere forskellige aktørers opmærksomhedspunkter. 
Herigennem kan der etableres en bredere forankring 
og en større pallette af partnere, der samarbejder for 
indsatser – også når der opstår noget uforudsigeligt. 

De 17 verdensmål
1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
5. Ligestilling mellem kønnene
6. Rent vand og sanitet
7. Bæredygtig energi
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
9. Industri, innovation og infrastruktur
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats
14. Livet i Havet
15. Livet på land
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17. Partnerskaber for handling

Robert Beauregaard arbejde med alliancer  med afsæt 
i aktør netværks teori. Han beskriver ’samarbejdet’ 
mellem mennesker og landskabet eller bygninger som 
muligheden for at etablere det som han kalder en 
’dynamisk stabilitet’, der kan tilpasse sig forandringer og 
kriser. Det kræver, at nogle særlige forhold er gældende: 
Et overskud af ressourcer, en mulighed for at skifte 
retning og skabe en alternativ situation og sidst at 
pålidelige og stærke relationer støtter op og hjælper. Det 
kræver også, at mål skal forblive åbne, at handlinger er 
afmålte, at der samles flest muligt allierede og at der er 
et overskud af ressourcer, der kan bringes i anvendelse 
ved behov. Slutteligt har et stærkt partnerskab fokus 
på ’matters of concern’ og ikke ’matter of fact’ – altså 
et fokus på, hvad der er de enkelte aktøres ærinde/
formål. Tages disse ærinder alvorligt – altså hvad ’man’ 
kærer sig om – vil det være muligt at etablere stærke 
partnerskaber. 

Det vil sige, at både i forhold til sammentænkning af 
udfordringer, merværdi og i forhold til etablering af 
partnerskaber giver det mening, at se på flere mål i 
forhold til arbejdet med klimatilpasning. I projektet 
her,  gælder det også koncepterne Vandets Byatlas 
og Oplandskvarter og den måde de kan bruges som 
samlende for visioner og strategier i arbejdet med byens 
udvikling og fremtidig klimatilpasning. 
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1) 2030-netværket – Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s 
verdensmål
De seneste to økonomiaftaler mellem Regeringen og KL indeholder 
formuleringer om kommunernes arbejde med verdensmålene. 
 (https://www.kl.dk/nyheder/center-for-klima-og-erhverv/teknik-og-
miljoe/2019/maj/kommunernes-arbejde-med-verdensmaalene/)
Gladsaxe, Guldborgsund og Vejle er gået sammen om en fælles ph.d. 
om Verdensmålene i kommunerne 
Eksempler – projektets cases: 
Middelfart https://www.middelfart.dk/Politik%20og%20demokrati/
Vision%20og%20udvikling/FN%27s%20Verdensm%C3%A5l
Odense https://www.odense.dk/byens-udvikling/verdensmaal-i-
odense
Eksempler på Fonde: 
https://nordeafonden.dk/nyheder/vaer-med-til-at-goere-verdensmaal-
til-vores-maal
https://realdania.

3 :: Sundhed og velvære 
Målet handler om at reducere sygdom og dødlighed, 
sætte ind med forebyggelse samt adgang til behandling 
og viden. Her er fokus på smitte, reduktion af 
forurening, trafikulykker og varsling ved risiko. 

- > I denne projektsammenhæng sættes fokus på at 
god adgang til naturen, til rekreative oplevelse og 
områder der underbygger og giver plads til bevægelses 
- sundhedsfremmende aktiviter både mentalt og fysisk 
kan facilitere SDG nr 3. Et fokus vil også kunne være at 
fremme cyklen som transportmiddel i hverdagen. Der 
er en oplagt mulighed for at sammentænke vandets 
rum og veje med adgangen til grønne områder og 
grønne forbindelser på både den større og den mere 
lokale skala. Indsatser på dette område kan med 
fordel rettes imod centrale offentlige institutioner og 
areale  med bred almen interesse og berøringsflade. 
Skoler, kulturinstitutioner, børneinstitutioner, social og 
sundhedsinstitutioner, parker og sportfasciliteter etc.

6 :: Rent vand og sanitet
Målet skal sikre alle adgang til rent vand og at 
vandet forvaltes bæredygtigt. Desuden adgang til 
sanitet, håndtering af spildevand, beskyttelse af 
vandrelaterede økosystemer.

-> Danmark gennemfører forsøg med opsamling 
af regnvand i bygninger til anden anvendelse 
end drikkevand. Desuden udpeges områder til 
grundvandsindvinding (OSD) gennem lovgivningen. 
Områderne betragtes som særlig forureningsfølsomme 
og som beskyttelse udpeges områderne ofte til 
skovrejsning. Der ligger her en mulighed for at 
undersøge om det giver mening at sammentænke OSD 
områderne med de blå rum og forbindelser, og således 
opnå rekreative værdier i sammenspil med miljøtiltag. 
Dette rummer et formidlings og læringspotentiale  som 
kan bidrage til positive adfærdsændringer i forhold 
til miljø, natur og vand. Derved kan dette pege på et 
direkte sammenspil med punkt 12. 

11 :: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Målet adresserer udfordringerne ved den stigende 
urbanisering – både i de byer, der vokser og de mindre 
bysamfund. De udfordringer handler om stigende 
ulighed, om forsvarlige boliger, forurening og adgang 
til grønne områder. De fire nøgleord for ambitionerne 
er at byerne skal være: inkluderende, sikre, robuste og 
bæredygtige.

-> Arbejdet med klimatilpasning er en integreret del af 
mål 11’s brede ambition. Parker, grønne områder og 
forbindelser er væsentlige ellementer i det offentlige 
og fælles rum i bæredygtige byer. Disse handler også 
om inklusion af en mangfoldighed af borgere, øget 
biodiversitet og tiltag mod oversvømmelsesrisiko. 
En del byområder står overfor fornyelse og 
transformation. Nogle med afsæt i risiko for 
oversvømmelse, andre pga. politiske ambitioner, nye 
behov og tendenser eller behov for fortætning eller 
bygningsrenovering. Det gælder parcelhuskvarterne, 
der mange steder er i et generationsskifte, de almene 
boliger, erhvervsområder, mens også midtbyerne er 
under konstant transformation.  

12 :: Ansvarligt forbrug og produktion
Målet har som ambition at reducere vores fodaftryk på 
jorden. Økonomisk vækst og øget velfærd skal bygge 
på et bæredygtigt forbrug og produktionsformer. 
Det gælder både inden for produktionsindustrien og 
fødevareproduktionen. Virksomheder, forbrugere og 
industrier skal tilskyndes til at genbruge og reducerer 
affald, madspil skal minimereres og der er behov for 
bedre styring af vores naturressourcer.

-> I relation til projektet giver et fornyet og mere 
integreret syn på  samspillet mellem landskabet, det 
byggede og vandet mulighed for at overveje vores 
fødevareproduktion og mulighed for at inkludere denne 
i byens arealer. Hertil kommer muligheder for om nogle 
af vores dyrkningsarealer i perioder kan fungere som 
vandreservoirs, vandparkering, naturgenopretning 
eller nye dyrkningsformer og nye afgrøder. Der er 
også mulighed for at se på potentialerne for en mere 
bæredygtig fremstillingsproduktion ved at f.eks. 
anvende regnvand i industrien. 

13 :: Klimaindsats
Målet er at forhindre fremtidige katastrofer forårsaget 
af klimaforandringerne. Det skal ske gennem 
styrket modstandsdygtighed, fokus på tilpasning til 
forandringerne og investeringer i katastrofestyring. 

- > Målet er et helt centralt afsæt for Missing Link 
projektet.
Ligesom ved de andre delmål, synes oplysning og (ud)
dannelse at være vigtige aspekter som en langsigtet 
strategi. 
I kommunalt regi kan dette med fordel fokuseres 
omkring uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner, 
skoler og idrætsfaciliteter. Ved at integrere og samtænke 
klimatilpasning som formidlings- og læringsspor ved 
almene institutioner øges fokus og bevidstheden 
omkring klimaindsatsen for i fremtidens generationer. 

15 :: Livet på land
Målet fokuser på landbruget som vores primære 
kilde til ernæring og jordens skoven som vitale 
levesteder for millioner af arter, vigtig kilde til ren 
luft og vand og helt afgørende for bekæmpelse af 
klimaforandringerne.  

-> Etablering af skov, der kan optage vandet, økologiske 
korridorer, systemer og lommer for øget biodiversitet 
kan blive en central faktor i klimatilpasning. Her 
åbnes for muligheden for flerfunktionelle rum, hvor 
behovet for arealer der giver plads til vandet kobles 
med mål for skovrejsning. Grønne forbindelser kan 
blive til blå-grønne forbindelser. Der åbner sig her en 
særlig mulighed for samtidig at skabe nye rekreative 
og æstetiske oplevelser. Disse kan forbindes til byens 
forskellige karakterer, identitet og den underliggende 
geologi. 

17 :: Partnerskaber for handling
Målet er at styrke global solidaritet. Gennem 
globalt engagement og samarbejde at skabe en 
bæredygtig udvikling. Det handler om bedre og mere 
fair handelsmuligheder, om afvikling af gæld og 
investeringer. Teknologien forbinder os og giver bedre 
adgang til viden og dermed muligheden for at dele 
ideer og fremme ny innovation.  

-> Missing Link har fokus på vigtigheden af at etablere 
(nye) partnerskaber omkring klimatilpasning. Som 
beskrevet indledningsvist betyder fokus på mer-værdi 
udvidelser af projektets mulige interessenter og 
dermed partnere. 

nedenfor gives korte eksempler på syv af verdensmålene, 
der synes, at have særlig relevans for arbejdet med 
klimatilpasning. Eksemplerne beskrives kort i forhold til 
de universelle mål i ’agenda 2030’ og relateres herefter til 
arbejdet i Missing Link. Det vil være oplagt at udvide og 
udfolde listen. Eksempelvis med nr. 8 Anstændige jobs og 
økonomisk vækst samt nr14, Livet i Havet.Verdensmåelen 
kan i denne sammenhæng ses både meget lokalt og 
samtidig addresseres i en større skala på tværs af f.eks. 
by- og landzone.

På tværs af målene ligger en grunddiskussion om hvad 
der er byens fælles anliggender og hvem der har ansvar 
for dem. Den diskussion er knyttet til behov for fælles 
infrastrukturer, bl.a. grønne, blå, mobilitet og offentlige 
rum og velfærdbygninger samt borgernes adgang til 
byens og landskabets fælles ressourcer. 

De 17 verdensmål i Missing Link
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Fyns Almene Boligselskab 
Stort socialt boligområde med tilhørende 
(afhegnede) grønne anlæg.
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Tidligere mose 
Vådområdet kan ses på historiske kort i denne 
lavning med et videre forløb ned mod den 
nuværende havn. 

Mosegårdsvej  
Har tidligere gået fra Mosegården lidt 
længere oppe af vejen og ned imod mosen 
som historisk lå i lavningen længere fremme 
i billedet. 

strømningsvejene søger henimod de tidligere 
vådområder.  Området repræsenterer en række 
potentialer både lokalt og på kvartersniveau 
til at kunne indgå i en helhedsorienteret 
vandhåndtering. Området som sådan kunne 
løftes i forhold til bløde trafikanter, biodiversitet 
og æstetiske oplevelser. Disse potentialer for 
klimatilpasning med afledte merværdier kunne 
indskrive sig i en række SDGs
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Tidligere moseområde 
Det historiske moseområde startede i 
lavningen som stadig ses i terrænnet. 
Villaerne som idag grænser op til  
parkeringspladsen og parken længere nede 
er opført på det drænede vådområde. 

STRØMNINGSVEJ

drejer ind mod vådområdet  lidt 

længere nede af vejen

PARK OG HISTORISK VÅDOMRÅDE

LAVNING, BLUE SPOT OG  HISTORISK VÅDOMRÅDE
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Tidligere Vinkælderrende 
Den historiske rende som har forbundet 
moseområderne i vandoplandet 

Kochsgade

STRØMNINGSVEJE

VINKÆLDERRENDEN

Parkeringspladsen med sit store asfalt 
belagte areal er placeret ovenpå en tidligere 
kanal og et forløb af tidligere moseområder. 
Villaerne er placeret hvor mosen begynder og 
strømningsvejene søger henimod disse tidligere 
vådområder.  Området repræsenterer en række 
potentialer både lokalt og på kvartersniveau 
til at kunne indgå i en helhedsorienteret 
vandhåndtering. Området som sådan kunne 
løftes i forhold til ændring eller fjernelse 
af belægningner, fordre biodiversitet 
og forbindelser til de omkringliggende 
boligområder/kvarteret, rekreative kvaliteter 
og æstetiske oplevelser. Disse potentialer for 
klimatilpasning med afledte merværdier kunne 
indskrive sig i en række SDGs
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Mosegårdsparken
Park med tørlagt vådområde 
ved Mosegården som lå bag 
ved bygningen til venstre 

STRØMNINGSVEJ

på vej mod  det tidligere vådområde
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Udearelaer til 
almennyttige boliger 
Store uprogrammerede 
græsarealer imellem 
bygningerne 

STRØMNINGSVEJ
på vej mod  det tidligere vådområde

Det almene boligområde er placeret ved den 
tidligere Mosegård. bebyggelsen giver direkte 
adgang  til Mosegårdsparken som er et tidligere 
moseområde. Området repræsenterer en række 
potentialer både lokalt for boligområdet og 
på kvartersniveau. Mosegårdsparken kunne 
indgå i en helhedsorienteret vandhåndtering 
på kvartersniveau. Området som sådan kunne 
løftes i forhold til biodiversitet, forbindelser til 
de omkringliggende boligområder/kvarteret, 
rekreative kvaliteter og æstetiske oplevelser. 
Disse potentialer for klimatilpasning med afledte 
merværdier kunne indskrive sig i en række SDGs
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Tidligere mose
Astrupsted mose fremgår af 
de historiske målebordsblade. 
Rising skolen er placeret som 
østlig nabo her til. 

Tidligere kanal Det 
fremgår på HMB og LMB 
at der har løbet en kanal til 
mosen ved Astrupsted

STRØMNINGSVEJ

på vej mod  den historiske kanal og det tidligere vådområde

Vinkældervej

M
issing Link

44



Rising Skole
Folkeskole i toppen af 
vandoplandet. 
Igangværende 
renoveringsarbejde i 
sommeren 2020

Skolen er placeret ved den tidligere 
kanal Vinkælderrenden nær et tidlgiere 
moseområde.  Udearealerne repræsenterer 
en række potentialer både lokalt for skolen 
og boligområdet samt på kvartersniveau. 
Udearealerne ved Risingskolen kunne indgå 
i en helhedsorienteret vandhåndtering på 
kvartersniveau. Området som sådan kunne 
løftes i forhold til biodiversitet, forbindelser til 
de omkringliggende boligområder/kvarteret, 
rekreative kvaliteter og æstetiske oplevelser, 
læring og uddannelse. Disse potentialer for 
klimatilpasning med afledte merværdier kunne 
indskrive sig i en række SDGs

STRØMNINGSVEJ
på vej mod  den historiske kanal og det tidligere vådområde
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2.1_ATLAS XL
2.2_ATLAS M
2.3_FELT

DEL 2 || VANDETS BYATLAS



INDSÆT SKÆRMKORT 
ISTEDET

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Ortofoto fra COWI
COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO®land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO®land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din instutuion har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.
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Vi er vant til at se og forstå byen på kort.
Men vi har også vænnet os til at se byen 
gengivet på bestemte måder. Kort laves 
altid med et fokus eller et formål. 

Hvad hvis vi fremhæver nogle af de 
informationer som oftest undlades i den 
gængse kortlægning. Informationer 
som ikke har haft funktionel betydning 
for vores hverdag. Informationer som er 
usynlige på en tør dag, eller ligger gemt 
under overfladen? 
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KAPITEL 2.1_ATLAS XL



2.1_Atlas XL
Odense set fra vandets perspektiv

Om kortene i Vandets Byatlas
I de følgende to afsnit gennemgås en række kvantitative 
kortlægninger af Odense. Det første afsnit (2.1) retter 
blikket mod den større skala, her benævnt Skala XL. 
Afsnit (2.2) benævnes Skala M (medium) og zoomer ind 
på et specifikt vandopland: Vinkælderrenden  der knytter 
sig til Skibhuskvarteret.

Kortene er tematiserede så de fremhæver og belyser 
forskellige stedsbundne vilkår som f.eks. landskabets 
store træk og bebyggelsesstrukturer. I dette er 
delafsnittene struktureret omkring en række grundkort 
som overlejres for at undersøge og belyse forskellige 
sammenhænge mellem vandet,  det naturlige landskab, 
bebyggelsesstrukturer og administrative inddelinger. 

Nogle af Atlaskortene er annoterede for at udpege 
eksempler på sammenhænge og divergenser mellem 
byudvikling og vandet..

Atlas afsnittene er inddelt i nedenstående temaer 
som indgang til ´vandets perspektiv´, selve temaerne 
vil i sagens natur overlappe hinanden da vand, by og 
landskab er en del af de samme processer: 

Fortidens og nutidens by: Med afsæt i historiske kort 
over Odense undersøges den aktuelle bysituations 
forhold til den historiske by.

De dybe strukturer og lag: Landskabets og geologiens 
dybe strukturer fremhæves og overlejres med en 
række menneskeskabte strukturer for at udpege 
sammenhænge. 

Den våde By: Kortlægninger af stor-Odense betragtet 
som vandets by.

Den funktionelle by: Et blik på byens funktionelle og 
administrative inddelinger.

Overlejringerne af de forskellige kvantitative kortgrundlag 
peger frem imod analyse og syntese som gennemgås 
senere i rapporten.

XL 

M

atlas skala

atlas skala
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Den våde By

De dybe strukturer og lag

Den funktionelle by

Fortidens og nutidens by

Eksempler på korttemaer i Atlas XL
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Fortidens og nutidens by

Med afsæt i historiske kort over Odense undersøges 
det hvordan den aktuelle bysituation forholder sig til de 
byhistoriske lag. 
I særdeleshed det høje målebordsblad (HMB) fra 
1800-tallet rummer meget detaljeret information 
om landskabets karakter som terrænets hældninger, 
vådområder, moser og blå-grønne passager strukturer.
Overlejringer af aktuelle kortlag på HMB er en nyttig 
metode til at indkredse særlige situationer i forhold 
til divergens mellem nutidig anvendelse, landskabets 
karakter og vandets bevægelser. 
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Skelet Kort over Egnen om 
Odense 1823
Kortet udpeger strukturer 
veje, bygninger, skove, 
vådområder og vand

Skala ikke indsat i skala 
Info: “efter allerhøieste 
Befaling udgivet af 
Generalqvarteermesteren”
Koloreret litografi, Johan 
Wolfgang von Haffner.
Kilde www.5kb.dk
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Skelet Kort over Egnen om 
Odense 1842-65
Kortet udpeger terræn 
(bakker) og strukturer som 
veje, bygninger, skove, 
vådområder samt vand

Skala ikke indsat i skala 
Info “efter allerhøieste 
Befaling udgivet af 
Generalqvarteermesteren”,
Galvanorgrafi, T.W.J
Kilde www.5kb.dk
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nutidig kystlinje (2017)

Høje målebordsblad
De sorte halv-cirkler 
udpeger eksempler på 
historiske bebyggelser 
placeret ved, men højere 
end, historisk våde 
områder.

Skala 1:40.000
Lag HMB
Kilde SDFE
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M
issing Link

Odense
58
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nutidig kystlinje (2017)

historisk kystlinje (HMB)

Lave målebordsblad
Skala 1:40.000
Lag: LMB
Kilde: SDFE



nutidig kystlinje (2017)

historisk kystlinje (HMB)
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Danmarks Topografisk Kort 
1953-76
Skala 1:40.000
Lag: DTK 
Kilde: SDFE



nutidig kystlinje (2017)

M
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Høje målebordsblad og 
nuværende bebyggelse
De sorte cirkler udpeger 
eksempler på bebyggelser 
placeret i historisk 
våde områder. Ved de 
tykkeste cirkler er der 
også sammenfald med 
blue-spots og krydsende 
strømningsveje (bluespots 
1ha/50 mm, strømningsveje 
1ha/50 mm)

Skala 1:40.000
Lag HMB, Bygninger
Kilde SDFE, Scalgo
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Høje målebordsblad med 
fremhævning af blågrøn 
struktur og overlejring af 
nutidig vejinfrastruktur. 
De sorte cirkler udpeger 
eksempler på krydsning 
mellem infrastruktur og 
landskabets blå-grønne 
og dybe strukturer. Ved 
de tykkeste cirkler er der 
også sammenfald med 
blue-spots og krydsende 
strømningsveje (bluespots 
1ha/50 mm, strømningsveje 
1ha/50 mm)

Skala 1:40.000
Lag HMB, veje
Note HMB er renset og 
behandlet i Photoshop
Kilde SDFE, Scalgo

nutidig kystlinje (2017)



Byens dybe strukturer og lag

I dette afsnit  udpeges og fremhæves landskabets dybe 
geologiske strukturer og større træk for jordarters 
udbredelse  sammen med de større, menneskabte aftryk 
i terrænet. De naturligt skabte strukturer overlejres med 
en række menneskeskabte strukturer, både de byggede 
og de administrative, for at undersøge  og udpege 
sammenhænge. 
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Lumby Kvissel

Seden
Skibhuse

Ejby

Kilderup

Bolbro

Seden kvissel

Odense Å

Korsløkke Parken

B 1909

Vollsmose

Lindved Å

Fynske Motorvej

Østre Ringvej

Stavids ÅRyds Å

Moseskov

SDU Odense

jernbane

Provsteløkken

jernbane

Svendborg Motorvej

Volderslevvej

Munkebjergvej

Rismarksvej

Syddansk Erhvervsskole

nutidig kystlinje (2017)

historisk kystlinje (HMB)

Højdekurver
Terrænet vises med 
udpegning af eksempler på 
vandrelaterede, nutidige 
stednavne
Skala 1:40.000
Lag Kurver 05
Kilde SDFE 

M
is

si
ng

 L
in

k
Od

en
se

63
4_

At
la

s 
XL



nutidig kystlinje (2017)

historisk kystlinje (HMB)
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Danmarks Højde Model
Skala 1:80.000
Lag DHM/Terræn, 
Bygninger
Kilde SDFE
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historisk kystlinje (HMB)
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Højdekurver

Skala 1:80.000
Lag Kurver 05, DHM
Kilde SDFE



Lumby Kvissel

Seden
Skibhuse

Ejby

Kilderup

Bolbro

Seden kvissel

Odense Å
Lindved Å

Lettebæk

E20

Østre Ringvej

Stavids Å

nutidig kystlinje (2017)

historisk kystlinje (HMB)
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DHM + Vand

Skala 1:40.000
Lag DHM/Terræn, 
Vandveje, Strømningsveje, 
Vandoplande
Kilde SDFE + Scalgo



nutidig kystlinje (2017)

historisk kystlinje (HMB)
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Højdekurver

Skala 1:80.000
Lag Kurver 05, DHM, 
Bygninger
Kilde SDFE



Odense Å
Lindved Å

E20

Østre Ringvej

Stavids Å

Odense Å

Munkemose

Ejby Mølle Renseanlæg

Korsløkke Kirkegård

Korsløkke Parken

Gåseholm

Moseskov

Kjeldmade
Kiilsmade

papirfabrik

Brolykke

Mosegard

Aalykke

Næsbyhoved Sø

Munkemadde

Bispeeng

Bogøstrand

SkibhuseOdense Kanal

Færgested

Seden Kvissel

Lumby Kvissel

Vad

Mosegaard

Hindemose

Kildegaard

Vollsmose

Nye Møllegaard
Aasum
Åsum

Mosegaard

Søndermose

Hjalløsemose

Moseskov

Nedermade
kalkværk

Damhave HuseS. Mose

Damhave Gd

Lettebæk Huse
Krogsbæk Huse

Ellegaard
Teglværk

Sømosegaard

oliemølle

Teglværk

Munkemadde

Aabakke

Magerende

Enghave

Høsnæs

Sluse

Hindemose
Strandskov

Næsbyskov

Ålykke skov

Slotsbanke

Ellegaard

Elmelund

Enghave

Teglværksgård

Kalkværkshuse

Lettebækhuse

Kærsgård
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historisk kystlinje (HMB)
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Dybe strukturer og den 
nye og gamle by

Skala 1:40.000
Lag DHM/Terræn + HMB 
+ Kote05 + Bygninger + 
Vandoplande stiplet

Note HMB er på 
kortet overlejret med 
DHM/Terræn med 
blandingstilstand for 
at fremhæve de dybe 
landskabstræk. 
Kilde SDFE



historisk kystlinje (HMB)

Odense Å

Munkemose

Ejby Mølle Renseanlæg

Lindved Å

E20

Østre Ringvej

Stavids ÅRyds Å
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Brolykke
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Aalykke
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Munkemadde

Bispeeng

Bogøstrand

SkibhuseOdense Kanal

Færgested

Seden Kvissel

Lumby Kvissel

Vad

Mosegaard

Hindemose

Kildegaard

Vollsmose

Nye Møllegaard
Aasum
Åsum

Mosegaard

Søndermose

Hjalløsemose

Moseskov

Nedermade
kalkværk

Damhave HuseS. Mose

Damhave Gd

Lettebæk Huse
Krogsbæk Huse

Ellegaard
Teglværk

Sømosegaard

oliemølle

Teglværk

Munkemadde

Aabakke

Magerende

Enghave

Høsnæs

Sluse

Hindemose
Strandskov

Næsbyskov

Ålykke skov

Slotsbanke

Ellegaard

Elmelund

Enghave

Teglværksgård

Kalkværkshuse

Lettebækhuse

Kærsgård
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Dybe strukturer

Skala 1:40.000
Lag Ortofoto + DHM + 
Matrikler
Note Overlejring af kort 
med blandingstilstand 
for at fremhæve de 
dybe landskabstræk. 
Højtliggende terræn er 
udbrændt på ortofoto
Kilde SDFE
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historisk kystlinje (HMB)
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Jordartskort + Matrikler

Skala 1:40.000
Lag: GEUS Jordartskort,  
Matrikelkort
Kilde: SDFE
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Jordartskort + Bygninger

Skala 1:40.000
Lag: GEUS Jordartskort, 
Bygninger
Kilde SDFE



nutidig kystlinje (2017)

historisk kystlinje (HMB)

Det synlige terræn og 
jordarternes struktur

Skala 1:40.000
Lag: GEUS Jordartskort, 
terræn DHM, kurver 05 
DHM
Kilde SDFE

Jordartskort
Sand - Smeltevandssand (JSYM: )TS
Sand - Smeltevandssand (S)
Gytje & Tørv - Ferskvandstørv (FT)
Ler - Moræneler (ML)
Ler - Ferskvandsler (FL)
Byområde
Saltvandsler
Sand - Smeltevandssand
Grus
Ferskvandsgytje
Sand - Saltvandssand
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Den våde By

Denne samling af kort viser Odense fra vandets 
perspektiv, det vand som vi ser hele tiden, som f.eks. 
havet, og det vand vi oplever ved ekstrem regn hvis 
bevægelser ikke er umiddelbart synlige i en tør periode. 
Kortene fremhæver de større retninger i vandets flow og 
samspillet mellem vand, terræn, geologi, bebyggelse og 
infrastruktur.  
Fokus har hovedsageligt været rettet mod 
overfladevandets bevægelse men der er vises også 
enkelte kortlægninger af grundvandets underjordiske 
landskaber. 

Kortene består af data fra Styrelsen for Dataforsyning 
og Effektivisering, Scalgo, Odense Kommune og er 
sammensat i QGIS. 
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Odense Å
Lindved Å

E20

Østre Ringvej

Stavids Å

Odense Å

Munkemose

Ejby Mølle Renseanlæg

Korsløkke Kirkegård

Korsløkke Parken

Gåseholm

Moseskov

Kjeldmade
Kiilsmade

papirfabrik

Brolykke

Mosegard

Aalykke

Næsbyhoved Sø

Munkemadde

Bispeeng

Bogøstrand

SkibhuseOdense Kanal

Færgested

Seden Kvissel

Lumby Kvissel

Vad

Mosegaard

Hindemose

Kildegaard

Vollsmose

Nye Møllegaard
Aasum
Åsum

Mosegaard

Søndermose

Hjalløsemose

Moseskov

Nedermade
kalkværk

Damhave HuseS. Mose

Damhave Gd

Lettebæk Huse
Krogsbæk Huse

Ellegaard
Teglværk

Sømosegaard

oliemølle

Teglværk

Munkemadde

Aabakke

Magerende

Enghave

Høsnæs

Sluse

Hindemose
Strandskov

Næsbyskov

Ålykke skov

Slotsbanke

Ellegaard

Elmelund

Enghave

Teglværksgård

Kalkværkshuse

Lettebækhuse

Kærsgård
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Strømningsveje
Eksempler på udpegning af 
historiske (blå) og nutidige 
(sort) stednavne der 
indikerer vand
Skala 1:40.000
Lag Strømningsveje regn 
50 mm/ 1 ha, Scalgo, 
stednavne: HMB, skærm 
2019
Kilde Scalgo, SDFE



Lumby Kvissel

Seden
Skibhuse

Ejby

Kilderup

Bolbro

Seden kvissel

Terræn og vandoplande

Skala 1:40.000
Lag Kurver05, 
vandoplande
Kilde Scalgo, SDFE
Note navngivning 
vandoplande: Odense 
Kommune, Vandkorridorer_
datablade20200219.pdf

Allerup-Højby Skelrende

Lindved Å

Bolbro Rende

Lettebæk

Havn og kanal

Vinkælderrenden Vollsmoserenden

Stavis Å

Hedebæk

Sanderum bæk

Lumby Strand

Lunde Å

Odense Å

Ryds Å

Seden-Åsum Skelgrøft

Vejrup Å

Åsum Bæk

nutidig kystlinje (2017)

historisk kystlinje (HMB)
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Byzone og bluespots
Eksempler på udpegning af 
historiske (blå) og nutidige 
(sort) stednavne der 
indikerer vand

Skala 1:40.000
Lag Ortofoto, Byzone, 
ScalgoBluespots ,
stednavne: HMB, 
skærmkort 2019
Kilde Scalgo, SDFE,

Odense Å
Lindved Å

E20

Østre Ringvej

Stavids Å

Odense Å

Munkemose

Ejby Mølle Renseanlæg

Korsløkke Kirkegård

Korsløkke Parken
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Vad
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Kildegaard

Vollsmose
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Aasum
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Mosegaard
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Hjalløsemose

Moseskov
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Damhave HuseS. Mose

Damhave Gd

Lettebæk Huse
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Teglværk
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Bluespots og terræn

Skala 1:40.000
Lag Kurver05, bluespots
Kilde Scalgo, SDFE

Lumby Kvissel

Seden
Skibhuse

Ejby

Kilderup

Bolbro

Seden kvissel

nutidig kystlinje (2017)
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Terræn og vand

Skala 1:40.000
Lag Ortofoto, DHM,  
Strømningsveje 1 ha, 
Bluespot
Kilde Scalgo, SDFE
Note Overlejring af 
strømningsveje på de 
fremhævede dybe 
terrænstrukturer 
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Strømningsveje og 
Vandkorridorer
(Potentielle) vandkorridorer 
er markeret som røde linjer

Skala 1:40.000
Lag Kurver05, 
Strømningsveje 1 ha,  
Vandkorridorer 
Kilde Scalgo, SDFE,
Odense Kommune 
og Vandcenter Syd: 
Vandkorridorer_
datablade20200219.pdf

Lumby Kvissel

Seden
Skibhuse

Ejby

Kilderup

Bolbro

Seden kvissel
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Vandveje (Åløb og 
strømningsveje)

Skala 1:40.000
Lag DHM, SDFE
Åløbs midte, 
Strømningsveje 1 ha, Scalgo
Vandoplande, Scalgo
Kilde Scalgo, SDFE
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Vandveje og bygninger

Skala 1:40.000
Lag DHM, SDFE
Bygninger, SDFE Åløbs 
midte, strømningsveje 1 ha, 
vandoplande
Kilde Scalgo, SDFE
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Kloakoplande

Skala 1:40.000
Lag Kloakoplande
Kilde Scalgo, SDFE
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Lumby Kvissel

Seden
Skibhuse

Ejby

Kilderup

Bolbro

Seden kvissel

historisk kystlinje (HMB)

Odense Å

Munkemose

Ejby Mølle Renseanlæg

Korsløkke Kirkegård

Korsløkke Parken

Lindved Å

E20

Østre Ringvej

Stavids Å

Næsbyhoved 
Skov

Gåseholm

Åløkke Skov

Moseskov

nutidig kystlinje (2017)

historisk kystlinje (HMB)

Vandoplande
med angivelse af navne 
(blå) og enkelte stednavne

Skala 1:40.000
Lag Kurver 05
Kilde Scalgo, SDFE
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Permeable arealer

Skala 1:40.000
Lag Scalgo befæstelseskort, 
orto
Kilde Scalgo, SDFE
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Lumby Kvissel

Seden
Skibhuse

Ejby

Kilderup

Bolbro

Seden kvissel

Grundvandskort og 
infrastruktur
Skala 1:40.000
Lag
Grundvandskort, 
intfrastruktur
Kilder: Odense Kommune, 
GEUS, SDFE

nutidig kystlinje (2017)

historisk kystlinje (HMB)

M
is

si
ng

 L
in

k
Od

en
se

85
4_

At
la

s 
XL



Bluespots
Skala 1:40.000
Lag
DHM, Bluespots, 
Vandoplande

Kilder: SDFE, Scalgo
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Vandkorridorer
Skala 1:40.000
Lag
Vandkorridorer, Bluespots, 
vandløb
Kilder: SDFE, Scalgo, 
Odense Kommune

Lumby Kvissel

Seden
Skibhuse

Ejby

Kilderup

Bolbro

Seden kvissel
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Havet og landskabet
Havstigning gradueret til 3 
mtr og terrænet med dets 
diger

Skala 1:40.000
Lag: diger og dæmninger, 
Havstigning gradueret 3 
mtr, Terræn 0.5 mtr kurver
Kilder: SDFE, Scalgo
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Grønne strukturer
De lysegrønne er 
mikrostrukturer skabt 
af f.eks. haver og de 
mørkegrønne er større 
grønne strukturer som 
f.eks. skove og parker

Skala 1:40.000
Kilde: SDFE

Lumby Kvissel

Seden
Skibhuse

Ejby

Kilderup

Bolbro

Seden kvissel
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Den funktionelle By

Denne samling af kort viser Odense med sine 
administrative inddelinger fordret af sin samtids behov 
der afspejles i planlægningen og synliggøres i byens 
udvikling over tid.
Ejerskabsforhold og funktioner afspejles i geometrier 
med interne, ofte komplekse logikker. I det følgende 
vises atlaskort med fokus på f.eks. by- og landzone, 
vejinfrastruktur,  funktionsmæssige inddelinger som 
erhvervs- og bolig områder. Dette vises i en samstilling 
med vandets perspektiv som f.eks. vandets flow, 
inddelinger i oplande, overfladens permeabilitet, mv.  

Kortene består af data fra Styrelsen for Dataforsyning 
og Effektivisering, Scalgo, Odense Kommune og er 
sammensat i QGIS. 
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historisk kystlinje (HMB)

Vandets forbindelser 
mellem by- og landzone
De sorte linjer viser skellet 
mellem By- og landzone, 
De mørkeblå linjer er 
strømningsveje. Hvide 
pile udpeger eksempler 
på vandets frie krydsning 
mellem by- og landzone

Skala 1:40.000
Lag Ortofoto, byzone, 
strømningsveje 50mm/1ha
Kilde SDFE, Scalgo

LandzoneByzone

LandzoneByzone

Landzone

Byzone

Landzone

Byzone

nutidig kystlinje (2017)
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nutidig kystlinje (2017)

historisk kystlinje (HMB)

Matrikelkort og 
vandoplande

Skala 1:40.000
Lag Matrikelkort, 
vandoplande
Kilde SDFE, Scalgo
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nutidig kystlinje (2017)

historisk kystlinje (HMB)

Bygninger og stednavne 
der angiver vand
Kortet viser samtidens 
bygningsaftryk med 
angivelse af eksempler på 
vandrelaterede stednavne. 
Blå er de historiske og sort 
er de nutidige stednavne.

Skala 1:40.000
Lag Bygninger, HMB 
(stednavne), skærm 
(stednavne)
Kilde SDFE

Odense Å

Munkemose

Ejby Mølle Renseanlæg

Lindved Å

E20

Østre Ringvej

Stavids ÅRyds Å
Næsbyhoved 

Skov

Gåseholm

Åløkke Skov

Odense Å

Munkemose

Ejby Mølle Renseanlæg

Korsløkke Kirkegård

Korsløkke Parken

Gåseholm

Moseskov

Kjeldmade
Kiilsmade

papirfabrik

Brolykke

Mosegard

Aalykke

Næsbyhoved Sø

Munkemadde

Bispeeng

Bogøstrand

SkibhuseOdense Kanal

Færgested

Seden Kvissel

Lumby Kvissel

Vad

Mosegaard

Hindemose

Kildegaard

Vollsmose

Nye Møllegaard
Aasum
Åsum

Mosegaard

Søndermose

Hjalløsemose

Moseskov

Nedermade
kalkværk

Damhave HuseS. Mose

Damhave Gd

Lettebæk Huse
Krogsbæk Huse

Ellegaard
Teglværk

Sømosegaard

oliemølle

Teglværk

Munkemadde

Aabakke

Magerende

Enghave

Høsnæs

Hindemose
Strandskov

Næsbyskov

Ålykke skov

Slotsbanke

Ellegaard

Elmelund

Enghave

Teglværksgård

Kalkværkshuse

Lettebækhuse

Kærsgård
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nutidig kystlinje (2017)

historisk kystlinje (HMB)

Infrastruktur og vandets 
forbindelser og
veje, bane, strømningsveje

Skala 1:40.000
Lag Infrastruktur, 
strømningsveje 1ha/50mm
Kilde SDFE, Scalgo
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nutidig kystlinje (2017)

historisk kystlinje (HMB)

Befæstede arealer og blue 
spots
Skala 1:40.000
Lag Befæstelseskort, 50mm
Kilde SDFE, Scalgo

nutidig kystlinje (2017)

historisk kystlinje (HMB)

Odense Å

Munkemose

Ejby Mølle Renseanlæg

Lindved Å

E20

Stavids ÅRyds Å
Næsbyhoved 

Skov

Gåseholm

Åløkke Skov

Odense Å

Munkemose

Ejby Mølle Renseanlæg

Korsløkke Kirkegård

Korsløkke Parken

Gåseholm

Moseskov

Kjeldmade
Kiilsmade

papirfabrik

Brolykke

Mosegard

Aalykke

Næsbyhoved Sø

Munkemadde

Bispeeng

Bogøstrand

SkibhuseOdense Kanal

Færgested

Seden Kvissel

Lumby Kvissel

Vad

Mosegaard

Hindemose

Kildegaard

Vollsmose

Nye Møllegaard
Aasum
Åsum

Mosegaard

Søndermose

Hjalløsemose

Moseskov

Nedermade
kalkværk

Damhave HuseS. Mose

Damhave Gd

Lettebæk Huse
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Ellegaard
Teglværk

Sømosegaard

oliemølle

Teglværk

Munkemadde

Aabakke

Magerende

Enghave

Høsnæs

Hindemose
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Ålykke skov

Slotsbanke

Ellegaard

Elmelund

Enghave

Teglværksgård

Kalkværkshuse

Lettebækhuse
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historisk kystlinje (HMB)

Graduerede matrikel 
størrelser
Udpegning af arealer vs 
ejerskab vs interessenter 
med ejerskab 
Skala 1:40.000
Lag Matrikler
Kilde SDFE
Note Graduering af 
matrikelstørrelser fra sort 
til hvid. De største matrikler 
er sorte mens de mindste 
matrikler er hvid. Dvs des 
lysere farve, des flere 
interessenter er involverede 
rent ejerskabsmæssigt. 
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historisk kystlinje (HMB)

LandzoneByzone

LandzoneByzone

Landzone

Byzone

Landzone

Byzone

nutidig kystlinje (2017)
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Planlægningszoner og 
forbundne situationer
De sorte pile udpeger 
eksempler på vandets frie 
krydsning mellem by- og 
landzone. 

Skala 1:40.000
Lag Planzoner (byzone), 
baseret på strømningsveje 
1ha/50 mm
Kilde SDFE, Scalgo



nutidig kystlinje (2017)

historisk kystlinje (HMB)

M
issing Link

Odense
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Lokalplaner og 
vandoplande
Sorte linjer på tv ærs 
af lokalplaner angiver 
vandoplande. Lilla figurer 
angiver lokalplaner der 
ligger i flere vandoplande
 
Skala 1:40.000
Lag Lokalplaner
Kilde Odense Kommune, 
Scalgo
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historisk kystlinje (HMB)

LandzoneByzone

LandzoneByzone

Landzone

Byzone

Landzone

Byzone

nutidig kystlinje (2017)

Planlægningszoner og 
forbundne situationer
De sorte pile udpeger 
eksempler på vandets frie 
krydsning mellem by- og 
landzone. De stiplede pile 
viser eksempler på vandets 
forbundne situationer på 
tværs af planlægningnens 
funktionelle zoner for 
erhverv, bolig, mv.

Skala 1:40.000
Lag Planzoner, byzone, 
strømningsveje 1ha/50 mm
Kilde SDFE, Scalgo

Lav bebyggelse

Høj bebyggelse

Erhverv og industri



Havet, landskabet og 
byens grænser
Havstigning gradueret 
til 3 mtr og terrænet 
med strømningsvejene 
og de store år samt 
planlægningens inddeling i 
byzone-landzone

Skala 1:40.000
Lag: Havstigning gradueret 
3 mtr, Regnhændelse 50 
mm/1HA, Byzone
Kilder: SDFE, Scalgo
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Vejenes og 
strømningsvejenes 
infrastruktur
Strømningsveje og 
menenskets veje både 
krydser hinanden., 
følges, afviger og påvirker 
hinanden.

Skala 1:40.000
Lag: infrastruktur, 
Strømnignsveje 50mm /1ha
Kilder: SDFE, Scalgo
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KAPITEL 2.2_ATLAS M



2.2_Atlas M

Efter gennemgangen af de store træk i forrige kapitel, 
zoomes der i dette kapitel ind på en mellemskala (M) og 
et speficikt vandopland: Vinkælderrenden der dækker 
området omkring Skibhuskvarteret fra havnen i øst til 
Kochsgade i øst. 

Udvælgelsen af dette vandopland er foretaget i 
samarbejde med samarbejdspartnerne fra Odense 
kommune og Vandcenter Syd, eftersom der er flere 
sammenfaldende vandrelaterede udfordringer og 
initiativer igang i dette område. Kommunen har blandt 
andet udarbejdet en strategiplan for den fremtidige 
vandhåndtering i området, hvilket bla bliver afprøvet i 
pilotprojekt ´Klimakvarteret´. I dette kapitel tager flere 
atlaskort udgangspunkt i ´Rapport om Vandkorridorer 
(Odense Kommune, Vandcenter Syd, 2020).

Kortene er tematiserede så de fremhæver og belyser 
forskellige stedsbundne vilkår som f.eks. landskabets 
store træk og bebyggelsesstrukturer.

I dette er delafsnittene struktureret omkring en række 
grundkort som overlejres for at undersøge og belyse 
forskellige sammenhænge mellem vandet,  det naturlige 
landskab, bebyggelsesstrukturer og administrative 
inddelinger. Her gives der en række metodiske eksempler 
på hvordan kortene er lavet rent ´teknisk´

Kortene er i skala 1:8.000 og nogle af Atlaskortene er 
annoterede for at udpege eksempler på sammenhænge 
og divergenser mellem planlægning og vandet.
Atlas afsnittene er inddelt i nedenstående temaer 
som indgang til ´vandets perspektiv´, selve temaerne 
vil i sagens natur overlappe hinanden da vand, by og 
landskab er en del af de samme processer:  

Fortidens og nutidens by: Med afsæt i historiske kort 
over Odense undersøges den aktuelle bysituations 
forhold til den historiske by.

De dybe strukturer og lag: Landskabets og geologiens 
dybe strukturer fremhæves og overlejres med en 
række menneskeskabte strukturer for at udpege 
sammenhænge. 

Den våde By: Kortlægninger af området omkring opland 
vinkælderrenden betragtet som vandets by.

Den funktionsinddelte by: Et blik på byens funktionelle 
og administrative inddelinger.

Overlejringerne af de forskellige kvantitative 
kortlgrundlag peger frem imod analyse og syntese 
afsnittet som gennemgås senere i rapporten.
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Uddrag fra Rapport om Vandkorridorer 
(Odense Kommune, Vandcenter Syd, 2020) , 

afsnit omkring Vinkælderrenden.

M
atlas skala

Opland  Vinkælderrenden
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Eksempler på korttemaer i Atlas XL

Den våde By

De dybe strukturer og lag

Den funktionsinddelte by:

Fortidens og nutidens by



Fortidens og nutidens by

Med afsæt i historiske kort over Odense illustreres 
hvordan den aktuelle bysituation forholder sig til byens 
udvikling med landskabet. 
Særligt de høje målebordsblade (HMB) fra  sidste halvdel 
af 1800-tallet rummer meget detaljeret information om 
landskabets karakter i forhold til terræn, overflade vand 
som kanaler, vådområder og blågrønne strukturer. 
Overlejringer af aktuelle kortlag på det historiske 
kort HMB er en nyttig metode til at indkredse særlige 
situationer i forhold til divergens mellem byens 
anvendelse, landskabets karakter og vandets bevægelser 
og behov for plads. 
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Charte over Odense Kanal
1803
Koloreret tuschtegning, 
med beskrivelse af kanalens 
dybde mm., datering 
usikker omkring 1803 og 
med stempel: Geodætisk 
Institut (Udgået af)
Kilde www.5kb.dk
http://www5.kb.dk/maps/
kortsa/2012/jul/kortatlas/
object68194/da/
Note ikke indsat i skala



nutidigt vandopland Vinkælderrenden (2020)

M
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Høje Målebordsblad
1842-1899
Blå linje optegner 
vandoplandet Vinkælder-
renden
Skala 1:8000
Lag HMB, vandopland
Kilde SDFE



Udbygning af byen i 
starten af 1900-tallet
Blå linje optegner 
vandoplandet Vinkælder-
renden

Skala 1:8.000
Lag: LMB, vandopland 
vinkælderrenden
Kilde: SDFE, Vandkorridorer 
datablad

nutidigt vandopland Vinkælderrenden (2020)

Mosegaard (HMB)

Vandtaarn (LMB)

Dampmølle (LMB)

Oliemølle (HMB)

Sømosegaard (HMB
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nutidigt vandopland Vinkælderrenden (2020)
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Udbygning af byen i sidste 
halvdel af 1900-tallet
Blå linje optegner 
vandoplandet Vinkælder-
renden

Skala 1:8.000
Lag: 4 cm kort 1953-
76, vandopland 
vinkælderrenden
Kilde: SDFE, Vandkorridorer 
datablad
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Samtidens bebyggelser
Blå linje optegner 
vandoplandet Vinkælder-
renden

Skala 1:8.000
Lag: DTK 2020, vandopland 
vinkælderrenden
Kilde: SDFE, Vandkorridorer 
datablad



nutidigt vandopland Vinkælderrenden (2020)

M
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Historiske blå-grønne 
strukturer
Blå linje optegner 
vandoplandet Vinkælder-
renden
Skala 1:8.000
Lag: HMB, vandopland 
vinkælderrenden (blå)
Note HMB er renset og 
behandlet i Photoshop
Kilde: SDFE, Vandkorridorer 
datablad



nutidigt vandopland Vinkælderrenden (2020)
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Høje målebordsblad og 
nuværende bygninger
De sorte cirkler udpeger 
eksempler på bebyggelser 
placeret i historisk 
våde områder. Ved de 
tykkeste cirkler er der 
også sammenfald med 
blue-spots og krydsende 
strømningsveje (bluespots 
1ha/50 mm, strømningsveje 
1ha/50 mm)
Lag:HMB, opland (blå), 
bygninger nutid
Kilde: SDFE, Scalgo



Byens dybe strukturer og lag

I dette afsnit  udpeges og fremhæves landskabets dybe 
geologiske strukturer og større træk for jordarters 
udbredelse  sammen med de større, menneskabte aftryk 
i terrænet. De naturligt skabte strukturer overlejres med 
en række menneskeskabte strukturer, både de byggede 
og de administrative, for at undersøge  og udpege 
sammenhænge. 
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Højdekurver

Skala 1:8000
Lag: kurver05, vandopland
Kilde: SDFE

Vandopland Vinkælderrenden (2020)

Mosegaard (HMB)

Vandtaarn (LMB)

Dampmølle (LMB)
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Terrænet og 
strømningsveje

Skala 1:8000
Lag: DHM, kurver05, 
strømningsveje 50mm/1 ha
Kilde: SDFE, Scalgo, 

M
issing Link

Odense
116



Vandopland Vinkælderrenden (2020)

Mosegaard (HMB)

Vandtaarn (LMB)

Dampmølle (LMB)

Oliemølle (HMB)

Sk
ib

hu
sv

ej
 (2

02
0)

Kochsg
ade (2

020
)

M
os

eg
aa

rd
sv

ej
 (2

02
0)

Damhusvej (2020)

Døckerslundsvej (2020)

Hørdumsgade (2020)

Sømosegaard (HMB
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Skala 1:8000
Lag DHM, kurver05, 
vandopland
Kilde SDFE, Scalgo, 



Jordartskort og bygninger

Skala 1:8000
Lag: Jordartskort, 
vandopland
Kilde: SDFE, Scalgo, 

Vandopland Vinkælderrenden (2020)

Mosegaard (HMB)

Vandtaarn (LMB)

Dampmølle (LMB)

SømosegaardHMB)

Oliemølle (HMB)
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Jordartskort
Sand - Smeltevandssand (JSYM: )TS
Sand - Smeltevandssand (S)
Gytje & Tørv - Ferskvandstørv (FT)
Ler - Moræneler (ML)
Ler - Ferskvandsler (FL)
Byområde
Saltvandsler
Sand - Smeltevandssand
Grus
Ferskvandsgytje
Sand - Saltvandssand



Vandopland Vinkælderrenden (2020)

Jordartskort
Sand - Smeltevandssand (JSYM: )TS
Sand - Smeltevandssand (S)
Gytje & Tørv - Ferskvandstørv (FT)
Ler - Moræneler (ML)
Ler - Ferskvandsler (FL)
Byområde
Saltvandsler
Sand - Smeltevandssand
Grus
Ferskvandsgytje
Sand - Saltvandssand

Vandopland Vinkælderrenden (2020)

Mosegaard (HMB)

Vandtaarn (LMB)

Dampmølle (LMB)

Oliemølle (HMB)
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Jordartskort og historiske 
vådeområder

Skala 1:8000
Lag: Jordartskort, HMB 
vand og skov
Kilde SDFE, Scalgo, 
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Jordartskort og terræn

Skala 1:80.000
Lag: GEUS Jordartskort, 
kote05
Kilde: SDFE

Jordartskort
Sand - Smeltevandssand (JSYM: )TS
Sand - Smeltevandssand (S)
Gytje & Tørv - Ferskvandstørv (FT)
Ler - Moræneler (ML)
Ler - Ferskvandsler (FL)
Byområde
Saltvandsler
Sand - Smeltevandssand
Grus
Ferskvandsgytje
Sand - Saltvandssand
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Jordartskort
Sand - Smeltevandssand (JSYM: )TS
Sand - Smeltevandssand (S)
Gytje & Tørv - Ferskvandstørv (FT)
Ler - Moræneler (ML)
Ler - Ferskvandsler (FL)
Byområde
Saltvandsler
Sand - Smeltevandssand
Grus
Ferskvandsgytje
Sand - Saltvandssand

Jordartskort og bygninger

Skala 1:8000
Lag: Jordartskort, bygninger, 
kurver 05,  
Kilde: SDFE, Scalgo, 
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Terrænnets træk
De lyse, udviskede områder 
ligger højere end de 
mørkere
Skala 1:8000
Lag: DHM, strømningsveje, 
orto, kurver 05
Kilde SDFE, Scalgo,
Note  DHM er overlejret 
med ortofoto i 
blandingstilstand, ´burn´, 
hvorved de dybe strukturer 
i terrænet fremhæves 
i ortofotoet og de høje 
områder udviskes. 
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Den våde by

Denne samling af kortlægninger undersøger Odense 
som den våde by - set ud fra vandets perspektiv. Disse 
kort fremhæver de større vandbevægelser i området 
og sammenspillet mellem terræn, geologi, bebyggelse, 
infrastruktur og vand.  
Fokus har hovedsageligt været rettet mod 
overfladevandets bevægelse men der er vises også 
enkelte kortlægninger af grundvandets underjordiske 
landskaber. 

Kortene består af data fra Styrelsen for Dataforsyning 
og Effektivisering, Scalgo, Odense Kommune og er 
sammensat i QGIS. 



Vandopland Vinkælderrenden (2020)
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Nutidigt og historisk vand

Skala 1:8000
Lag HMB vand og skov, 
Bluespot, Strømningsvej, 
vandopland 
Kilde SDFE, Scalgo



Vandopland Vinkælderrenden (2020)
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Skala 1:8000
Lag: DHM, Kurve05, 
Strømningsveje 50 mm/ha
Kilde: SDFE, Scalgo, 



M
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126 Bluespots og terrænet

Skala 1:8000
Lag: Bluespot 50 mm/1 ha, 
Koter 05
Kilde: Scalgo, SDFE
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Strømningsveje
Skala 1:8000
Lag: Strømningsvej 50mm 
1ha, kurve05
Kilde: SDFE, Scalgo, 



M
issing Link

Odense
128

Delvandoplande og 
terrænet

Skala 18000
Lag: Delvandoplande, 
kurver 05,   
Kilde: SDFE, Scalgo
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Kloakoplande og terrænet

Skala 1:8000
Lag Kloakoplande, kurver 
05,  
Kilde SDFE, Scalgo, 



M
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Vandets bevægelse 
over jorden og forslag 
til Vandkorridorer nær 
vandets historiske 
bevægelser 

Skala 1:8000
Lag kurver 05, 
Strømningsvej, bygninger, 
vandkorridorer   
Kilde SDFE, Scalgo, 
Datablade Vandkorridorer
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Over jorden og under 
jordem
Kloakoplande og 
strømningsveje

Skala 1:8000
Lag Kloakoplande,, 
strømningsvej, kurver 05,  
Kilde SDFE, Scalgo, 
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 Porøsitet og vandets 
bevægelser
Permeable arealer og 
strømningsveje

Skala 1:8000
Lag: Befæstelseskort, Orto, 
strømnignsveje   
Kilde: SDFE, Scalgo, 
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Denne samling af kort viser Odense med sine 
administrative inddelinger fordret af sin samtids behov 
der afspejles i planlægningen og synliggøres i byens 
udvikling over tid.
Ejerskabsforhold og funktioner afspejles i geometrier 
med interne, ofte komplekse logikker. I det følgende 
vises atlaskort med fokus på f.eks. by- og landzone, 
vejinfrastruktur,  funktionsmæssige inddelinger som 
erhvervs- og bolig områder. Dette vises i en samstilling 
med vandets perspektiv som f.eks. vandets flow, 
inddelinger i oplande, overfladens permeabilitet, mv.  

Kortene består af data fra Styrelsen for Dataforsyning 
og Effektivisering, Scalgo, Odense Kommune og er 
sammensat i QGIS. 

Den funktionelle By
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Samtidens by

Skala 1:8000
Lag ortofoto 2020, 
vandopland, strømningsveje 
50mm/1ha
Kilde SDFE 
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bebyggelsesstrukturer og 
oplandet

Skala 1:8000
Lag Bygninger, vandopland
Kilde SDFE
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Infrastruktur -vejenes og 
vandets forbindelser

Skala 1:8000
Lag Vejkanter, 
strømningsveje 1ha/50mm
Kilde SDFE , Scalgo 
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Befæstede arealer og blue 
spots

Skala 1:8000
Lag: Befæstelseskort 
(bygning=sort, øvrigt=grå), 
bluespots 1 ha/50mm, 
vandopland
Kilde: Scalgo
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Matrikler - ejerskabets 
inddelinger og vandets

Skala 1:8000
Lag matrikelkort, 
vandopland
Kilde SDFE,
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Strømningsveje på veje
Lyserød angiver 
sammenfald mellem veje og 
strømningsvejes forløb

Skala 1:8000
Lag Strømningsveje, kurver 
05, veje
Kilde SDFE, Scalgo,
Note metodebeskrivelse på 
modsatte side 
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Metodeovervejelse
Ved dette udsnit er det tydeligt hvordan overflade-
vandets strømningsveje påvirkes af infrastrukturen 
i området. 

Den røde cirkel indikerer en interessant situation i 
forhold til vandets ´naturlige´bevægelse i terrænet 
og det byggede miljø. Cirklen angiver et eksempel 
på et sted hvor et tilsyneladende naturligt vandflow 
interveneres og hi-jackes af vejsystemet.

Kortene på dette opslag viser uddrag af forsøg på 
en kortlægning der kan være med til at fremhæve 
nogle af disse situationer. Kortene består af en ræk-
ke screendumps fra QGIS og beskriver en metodisk 
fremgangsmåde til kortlægning af disse situationer. 

Kort med kote 0,25, bygninger og 
strømningsveje.
 

Impermable arealer markeres og 
overlejres ovenstående kort. Herved 
skjules strømningsvejene hvor der er 
et sammenfald mellem infrastruktur og 
strømningsveje. 
 

Laget med de impermable overflader 
og infrastruktur tillægges et filter under 
stilart. Ved brug af Lysne filtret, opnås 
en blandingseffekt mellem de to lag, og 
strømningsvejen ændrer derved farve 
hvor der er overlap. 
 

Denne differentierede information om 
strømningsvejene sammenholdes med 
en højdemodel, for at kunne diskutere 
alternative landskabelige strømnings-
veje. 
Her ses DHM med en stor spændvidde 
mellem lav-og toppunkt hvilket resul-
terer i svage nuancer med utydelige 
landskabskonturer. 
 

Ved at fokuserer spændvidden omkring 
terrænhøjderne i arbejdsvinduet, 
forstærkes landskabskonturene og det 
bliver nemmere at diskutere strøm-
ningsvejens naturlige forløb. 
I dette tilfælde tegner der sig et poten-
tielt scenarie for et alternativt forløb 
som krydser vejen istedet for at følge 
den og således forbinde to landskabs-
mæssige og historiske lavninger i et 
rekreativt område. Stiplingen. 
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Matrikelstørrelser og 
interessenter

Skala 1:8000
Lag Matrikelkort, 
vandopland
Kilde SDFE,
Note Graduering af 
matrikelstørrelser fra sort 
til hvid. De største matrikler 
er sorte og de mindste 
matrikler er hvide/lysegrå. 
Dvs des lysere farve, 
des flere enkeltstående 
(ejerskabs) interessenter er 
involverede i området
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Store grønne matrikler
Overlejring af matrikel-
størrelseskort på grønne 
arealer. Ved at anvende 
blandingstilstanden 
´Skærm´, fremhæves de 
største grønne matrikler, 
hvor det må formodes at 
der er de største poten-
tielle nedsivnings- eller 
forsinkelseskapaciteter i 
forhold til hvordan byen 
er bebygget og inddelt  
nu (2020). 
Skala 1:8000
Lag Matrikelkort, ortofoto, 
vandopland
Kilde SDFE,Scalgo
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Små grønne matrikler
Overlejring af inverteret matrikelstørrelseskort 
på grønne arealer. Ved at anvende blandingstil-
standen Skærm, fremhæves de mindste grønne 
matrikler. 
Kortet fremhævet tydeligt de mange private par-
celhushaver i området. Selvom ejerforholdene 
er mange, fremstår haverne alligevel som store 
sammenhængende grønne zoner. 



M
is

si
ng

 L
in

k
14

5

Planlægningszoner, 
deloplande og forbundne 
situationer
De sorte linjer viser 
del-oplande ved XX mm/
ha. og cirklerne viser 
eksempler på særligt 
tydelige sammenstød 
mellem deloplande 
og planlægningens 
inddelinger. Kortet 
illustrerer hvordan vandets 
inddelinger der følger 
terrænet og menneskets 
arealinddeling følger 
forskelligtrettede logikker. 
Modsætningerne i dette 
kan ses som eksempler 
på hvordan vandet skaber 
forbundne situationer 
på tværs planlægning og 
kvartersforståelser.
Skala 1:8.000
Lag Planzoner, deloplande
Kilde SDFE, Scalgo

Lav bebyggelse

Høj bebyggelse

Erhverv og industri
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Planlægningszoner, 
deloplande og forbundne 
situationer
De sorte cirkler viser 
eksempler på del-oplande 
som udpegning af særligt 
tydelige sammenstød 
mellem deloplande og 
planlægningens inddelinger. 
De stiplede cirkler  udpeger 
eksempler på særligt 
mange deloplande indenfor 
samme planlægningdszone, 
og derved også meget 
forskellige lokale præmisser 
internt i området. Kortet 
illustrerer hvordan vandets 
inddelinger der følger 
terrænet og menneskets 
arealinddeling følger 
forskelligtrettede logikker. 
Modsætningerne i dette 
kan ses som eksempler 
på hvordan vandet skaber 
forbundne situationer 
på tværs planlægning og 
kvartersforståelser.
Skala 1:8.000
Lag Planzoner, deloplande
Kilde SDFE, Scalgo

Lav bebyggelse

Høj bebyggelse

Erhverv og industri
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Høj bebyggelse

Erhverv og industri

Planlægningszoner, 
strømningsveje og 
forbundne situationer
De sorte pile udpeger 
eksempler på vandets 
frie krydsning mellem 
planlægningens 
funktionsinddelte zoner 
for f.eks. erhverv, bolig, 
mv. Forbindelserne 
bevæger sig på tværs, 
nedefter/nedstrøms kan 
ses som eksempler på 
hvordan vandet skaber 
forbundne situationer 
på tværs planlægning og 
kvartersforståelser.
Skala 1:8.000
Lag Planzoner, deloplande
Kilde SDFE, Scalgo



Overfladens vand og det 
styrede vand under jorden
kloakoplande og 
deloplandes grænser

Skala 1:8.000
Lag Kloakoplande, 
delvandoplande 50mm/1ha
Kilde SDFE, Scalgo, 
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Overfladevandets 
bevægelser og det styrede 
vand under jorden
kloakoplande og 
strømningsveje i oplandet

Skala 1:8.000
Lag Kloakoplande, 
vandopland, strømnignsveje 
50mm/1ha
Kilde SDFE, Scalgo, 
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Jordforurening

Skala 1:8000
Lag Kurver 05, 
strømningsvej, 
jordforurening, 
Kilde SDFE, Scalgo, 
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Jordforurening 1 (lyserød) 
Jordforurening V1 gengiver arealer som af 
regionerne er indberettet til Geodatastyrelsen og 
Miljøstyrelsen som kortlagt på vidensniveau 1 
(”V1”). Et areal betegnes som kortlagt på videns-
niveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden 
om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre 
arealer, der kan have været kilde til jordforurening 
på arealet.
Jordforurening 2 (mørk)
Jordforurening V2 gengiver arealer som af regio-
nerne er indberettet til Geodatastyrelsen og Miljø-
styrelsen som kortlagt på vidensniveau 2 (”V2”). 
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, 
hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, 
der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan læg-
ges til grund, at der på arealet er en jordforurening 
af en sådan art og koncentration, at forureningen 
kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.



Almenvellets matrikler og 
vandets forbindelser

Skala 1:8000
Lag: Matrikler, 
strømningsveje, 
vandopland, matrikler 
almene aktører samt 
offentlige- og semi 
offentlige aktører
Kilde: SDFE, Scalgo, 

Valmuevænget
Almene boliger

Lavendelvej
Almene boliger

Børnehuset Skarntyden

Marienlund Plejecenter

Fredens Kirke

Boldbaner

Børnehus

Børnehus

Skt Hans Skole
Egebæk børnehus

Marienlund Børnehus
Foreninger

Mosegårdsvej
Almene boliger

Idrætsanlæg

Solgården børnehus

Ungdomsklub

Primulavej
Fyns Almennyttige Boligselskab

Risingskolen

Boldbane

Astrup Mose
(park)

Boldbaner

Park

Park

Park

Ankergården Børnehus
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Overfladevand, forurening og 
almene interesser
Kortet udpeger hvor der kan 
være sammenfald mellem 
blue spots og arealer med 
interesse for almenvellet, 
enten som funktion (fx skole) 
eller jordforurening. Kortet 
markerer bygninger og matrikler 
i området som henvender 
sig til almenvellet. Almene 
boligforeninger (gul), offentlige 
funktioner (orange), og private 
institutioner med bred offentlig 
relevans, selvejende børnehuse 
(orange)
Jordforurening kan betragtes 
som af betydning for 
almentvellet og er markeret 
med røde og lyserøde nuancer.
Skala 1:8000
Lag almene aktører, 
terræn, jordforurening, 
bluespots,strømningsveje 
50mm/1ha 
Kilde SDFE, Scalgo, 
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Blågrønne arealer og 
almene interesser

Skala 1:8000
Lag Permeable arealer, 
store matrikler, almene 
aktører, jordforurening, 
bluespots, 
Kilde SDFE, Scalgo, 

Almene aktører
Markering af bygninger i området som henvender sig 
til almenvellet. Almene boligforeninger (gul), offentlige 
funktioner (orange), og private institutioner med bred 
offentlig relevans, selvejende børnehuse (orange)
Jordforurening er markeret med røde nuancer.
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KAPITEL 2.3_FELTOBSERVATIONER



2_3 FOTOSERIE VINKÆLDERRENDEN
RUMLIGE STUDIER I FELTEN
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2_3 FOTOSERIE VINKÆLDERRENDEN
RUMLIGE STUDIER I FELTEN
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2.3_Feltobservationer - Fra vandets perspektiv

Øverst: kort fra Del 2, Atlas M 
med angivelse af vandoplandet 

Vinkælderrenden og indikation af 
bylandskabets lavere-liggende områder

Nederst: Mosegårdsparken. 
Strømnignsvejene i dette område følger 
veje og stier ud på den nærmste større 
vej,i parken, lige bag, er et lavtliggende 

område der tidligere var mose.

Lavning i park ved tidligere mose

STRØMNINGSVEJEpå vej mod Døckerslundsvej og rundkørsel mod øst

STRØMNINGSVEJpå vej mod Døckerslundsvej mod vest

Fotoregistreringer
Når vi arbejder med vandets bevægelse i landskabet, 
giver kortets todimensionelle format nødvendigvis sine 
begrænsninger i forhold til at beskrive og forstå den 
stedsspecifikke kompleksitet. Særligt når formålet er at 
se det sammen med et dynamisk element som vandet 
der nogle dage er synligt og andre dage ikke. Det har 
derfor været helt centralt for projektet at supplere den 
kvantitative tilgang, som kortlægningerne fra de forrige 
kapitler repræsenterer, med stedsspecifikke kvalitative 
studier. Kortlægningerne har i denne sammenhæng haft 
en afdækkende og retningsgivende rolle ved at kunne 
synliggøre særligt interessante forbindelser, strukturer og 
situationer. Dette har vi løbende relateret til observation 
og undersøgelse i felten. 

Vi har således været på en række feltture til 
vandoplandet Skibhuskvarteret, hvor vi har fulgt 
de primære strømningsveje som fremhævet på 
kortlægningerne. Vi har studeret tegn på vand, besøgt 
de historiske vådområder fra de historiske kort, set på 
bygningstypologier, vejrum og funktioner samt haft 
fokus på rumlige og æstetiske kvaliteter.  Området er 
blevet besøgt på cykel, hvilket har givet mulighed for 
at følge strømningsvejene tættest muligt, fornemme 
området samt stoppe op og lave afstikkere til fods. Vores 
iagttagelser er blevet dokumenteret vha fotos og noter. 
Billedmaterialet fra feltturene er omfattende og vi 
præsenterer på de følgende sider et lille udsnit. 
På feltturene har taget afsæt i at undersøge forbundne 
situationer, her i form af at følge strømningsvejene samt 

transformative kapaciteter, her betragtet som plads 
til vandet, overflader, rumlige kvaliteter og funktioner 
med betydning for almenvellet. Billederne er blevet 
kategoriset i to overordnede grupper, som hver rummer 
en række underkategorier. 

1) Typologier og strukturer
 Her undersøges områdets forskellige bygningstypologier 
og bebyggelsesstrukturer for at danne et overblik over 
områdets visuelle, fysiske og funktionelle diversitet i det 
byggede miljø.

2) Plads til vandet
   2a  Det blå-grønne og porøsitet. Her fremhæves de 
forskellige typer af blå-grønne rum og arealer i området. 
Dette udpeger bl.a. potentialer i forhold til integreret 
vandhåndtering, biodiversitet, rekreative og æstetiske 
rum, mulighed for naturoplevelser og udeaktiviteter samt 
potentielle forbindelser i området. 

    2b De hårde overflader. Her fremhæves arealer med 
forskellige hårde, impernmeable belægninger der dog 
flere steder indskriver sig som områder der har plads til 
vandet.

Underkategorierne har et specifikt fokus på almenvellets 
bygninger og vores fælles uderum, såsom som vejarealer 
og parker sammen med bygninger og  offentlige- semi 
offentlige funktioner som skoler, daginstitutioner, 
plejehjem, almene boligområder, mv
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2) Det blågrønne landskab og porøsitet. Her 
fremhæves de forskellige typer af blågrønne 
rum og arealer i området som eksisterende 
potentialer i forhold til palds til vandet, 
forbindelser, rekreation og biodiversitet. 

1) Bebyggelsestypologier. Her 
dokumenteres områdets forskellige 
bebyggelsestypologier for at danne et 
overblik over områdets visuelle, rumlige og 
funktionelle diversitet.

3) De hårde flader. Her udpeges nogle af de 
forskellige områder med plads til vandet og 
impermeable overflader med betydning for 
vandets bevægelse. 

Typologier og strukturer

Plads til vandet
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A

B

C
DE

F
G
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Forbundne situationer

Fra opstrøms til nedstrøms i oplandet Vinkælderrenden
Billederne på modsatte side er organiseret fra opstrøms 
og nedefter til havnen. Fotoregistreringerne i dette 
kapitel udpeger forløbets mangfoldighed af forskellige 
situationer, rumlige kvaliteter og funktioner som vi finder 
ved at følge terrænnets hældning fra top til bund. 



Almennyttig boligforening og 
tilstødende parkanlæg

Infrastrukturelt knudepunkt 
med rundkørsel. Tilstødende 
parkanlæg og historisk 
vådområde

Erhvervsområde 
med detailhandel og 
servicevirksomheder

Børnehuset Svanegården i 
tydelig lavning i det historiske 
vådområde.

Vilavej med alletræer, bred 
vejprofil og fortorv

Park med legeplads. Naturlig 
lavning i terrænnet. 

De åbne havnearealer med 
havnebassinet

A

B

C

D

E

F

G
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Offentlige institutioner 

Boligforeninger /rækkehuse

Boligforeninger etagebyggeri

Etagebyggeri

Erhversområder og industri

Villa

M
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Typologier og strukturer
1)  Her dokumenteres områdets forskellige 
bygningstypologier og bebyggelsesstrukturer 
for at danne et overblik over områdets visuelle, 
fysiske og funktionelle diversitet i det byggede 
miljø.
De forskellige bygningstypologier og 
bebyggelsesstrukturer er markeret med 
farvekoder i kategorier der fortæller om 
funktion og helt overordnet bygningstypologi.



Skole

Alment etagebebyggelse

Almene rækkehuse

Plejecenter

Børnehave

Børnehave

Børnehave

Vuggestue

Børnehave

Børnehave Kirke

Skole
Ungdomsklub

Børnehave
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Rekreative grønne arealer

Grønne skel

Offentlige institutioner

Grønne arealer ved boligforeninger

Private haver

Plads til vandet
Det blå-grønne og porøsitet
 Her fremhæves de forskellige typer af 
blå-grønne rum og arealer i området. 
Dette udpeger bl.a. potentialer i forhold til 
integreret vandhåndtering, biodiversitet, 
rekreative og æstetiske rum, mulighed for 
naturoplevelser og udeaktiviteter samt 
potentielle forbindelser i området. 
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Rekreative grønne arealer

Grønne skel

Offentlige institutioner

Grønne arealer ved boligforeninger

Private haver
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Skole

Alment etagebebyggelse

Almene rækkehuse

Plejecenter

Børnehave

Børnehave

Børnehave

Vuggestue

Børnehave

Børnehave
Kirke

SkoleUngdomsklub

Børnehave

Kortet viser ikke-befæstede overflader 
i form af grønne områder som parker, 
kirkegårde, private haver, Tilsammen 

tegner det et indtryk af overfladernes 
porøsitet i området (permeabilitet) 

Kilde: Befæstelse Scalgo, SDFE
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Plads til vandet
De hårde overflader
Her fremhæves arealer med forskellige 
hårde, impernmeable belægninger der dog 
flere steder indskriver sig som områder der 
har plads til vandet.

Erhvervs og industriarealer 

Indkørsel og parkering, delt

Indkørsel og parkering, offentlig institution

Parkering, delt (etagebyggeri)

Indkørsel, privat parkering (villa)

Veje, cykelstier, fortove
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Kortet viser befæstede overflader 
i form af veje, indkørsler samt 

bygninger. Tilsammen tegner det et 
indtryk af områdets hårde, forseglede 

(impermeable) overflader
Kilde: Befæstelse Scalgo, SDFE
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Mosegårdsvej collage. Den nutidige vej 
overlejret med engsø og moseflora. 
Illustrerer det historiske moselandskab 
i Vinkælderrenden som med tiden er 
drænet, bebygget og overfladen blevet 
forseglet.  Overfladevandet følger dog 
stadig landskabets overordnede retninger, 
samles i det tidligere moseområde, for 
derefter at fortsætte nedefter, igennem 
boligområderne, erhvervsområderne og 
videre til fjorden. Forskellen er dog at 
jordbunden ikke længere kan optage vandet 
som en svamp.
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KAPITEL 3.1_OPLANDSKVARTER



Vinkælderrenden

3.1_ANALYSE OG MODELUDVIKLING

Metodeudvikling - fra data til analyse og 
syntese
Fra Atlas og felt til Oplandskvarter
De kvantitative kortlægninger i Vandets Byatlas og de 
stedsspeficikke situationsbilleder fra feltturene danner i 
det følgende grundlag for analyser og metodeudvikling 
henimod helhedsorienteret, vandstrategisk byudvikling 
med afsæt i landskabet.

Målet er at udvikle strategiske, visuelle modeller til at 
´se´ vandet og landskabet som centrale aktører i byen 
som kan indgå i planlægningen. Modellerne søger 
at billledliggøre forskellige by- og landskabsmæssige 
situationer som en indgang til at involvere forkellige 
aktører, f.eks. kommunale, private, investorer, politikere 
og almennyttige foreninger for derigennem at samle 
forskelligartede interessenter, ansvarsområder og 
værdier. 

Venstre: diagrammatisk kort af Odense Fjord og havn og forbindelser til 
større Å-træk med sine systemer af primære strømningsveje

Højre: diagrammatisk kort over Vinkælderrenden  placering og størrelse 
i forhold til havnen

Udvikling af modeller
Til dette har vi arbejdet med overlejringer af 
informationer fra atlaskortene til at fremtegne 
nye relationer og potentialer der kan indgå i 
helhedsorienteret byudvikling med afsæt i vandet som 
sammenbindende element. I det følgende har vi arbejdet 
med diagrammatiske forenklinger af den komplekse 
virkelighed som kortene gengiver. Herved søger vi at 
udvikle modeller der kan operationalisere et mere 
integreret blik på vandet i byens landskaber som kan 
oversættes til brug i den generelle byplanlægning og i 
partnerskaber med borgere og erhverv.  

På modsatte side vises et diagrammatisk princip for hvilke 
data og vidensgrundlag vi har benyttet i analyserne. Ved 
at anvende forskellige blandingstilstande for kortene, 
har vi kunne udnytte informationer fra de forskellige 
kort, til at fremhæve sammenfald med informationer på 

de øvrige kort. Blandt andet sammenhænge på tværs 
af tid, hvor historiske kort sammenstilles med nutidige 
bebyggelsesstrukturer og beregnede strømningsveje, 
eller til at vise sammenfald mellem et tidligere 
moseområder og nutidige parkeringsarealer som ikke 
umiddelbart er oplagte eller synlige på en tør dag. 
Data fra kortene er sammenstillet med observationer fra 
feltstudier, dvs. stedsspecifikke overvejelser, og afprøvet 
i Scalgo i forhold forskellige mængder nedbør. I det 
følgende undersøger vi konceptet Oplandskvarter med 
afsæt i vandoplandet Vinkælderrenden øst for Odense 
Havn
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PRINCIPPER FOR BRUG AF ATLASKORT OG FELTSTUDIER TIL UDPEGNINGER AF POTENTIALER

METODER
VAND-STRATEGISK BYUDVIKLING

BELÆGNING IMPERMEABEL

FELTSTUDIE

FELTSTUDIE + ANALOG

OFF. INSTIT., ALMENNYTTIG

ORTOFOTO

FORURENING

OPLAND, DELOPLANDE, 
STRØMNINGSVEJE

GRØNT, PERMEABEL

BLUE SPOTS HISTORISK VIDEN

TERRÆN, PERMEABEL

TERRÆN, PERMEABEL,
OFF. INSTIT., ALMENNYTTIG

TERRÆN, STRØMNINGSVEJE

FELTSTUDIE + ANALOG

FELTSTUDIE + ANALOG

M
is

si
ng

 L
in

k
Od

en
se

17
5



3.1_OPLANDSKVARTER VINKÆLDERRENDEN

Venstre: Eksempel på kompleksiteten af strømningsveje på kort. I det 
følgende er der arbejdet med at formidle og operationalisere vandet og 
bylandskabet på en måde der ikke er afhængig af vandteknisk viden.
Kilde: Scalgo 2021.01.27

Ovenfor: Principdiagram over vandopland Vinkælderrenden hvor den 
primære, samlende strømningsvej er markeret.  På denne er angivet 
nummererede geotags der hvor de større strømningsveje støder til 
hovedåren. Disse er steder hvor overfladevand yderligere akkumuleres 
på sin vej nedefter mod havnen. Nummereringen indikerer også 
forbundne situationer nedefter.

Til højre: Den mørkeblå linje viser oplandet Vinkælderrendens primære, 
samlende strømningsvej. Denne kan betragtes som Oplandets hovedåre 
og har fået numre der her går fra 00 (recipienten) og opefter til 07. 
Numrene markerer hvor større strømningsveje støder til hovedåren. 
Kilde ortofoto og strømningsveje: SDFE, Scalgo, diagrammatiseret af 
forfatterne.

Vinkælderrenden som casestudie
I det følgende arbejdes med konceptet ´Oplandskvarter´ 
i Vinkælderrenden som casestudie for hvordan vi kan 
´se´ vandet som en tilgang til at aflæse vand, landskab 
og by sammen. Formålet er at operationalisere det 
vandtekniske så det kan oversættes til strategier 
for helhedsorienteret byudvikling hvor forskellige 
interessenter kan se synergieffekter indenfor deres 
respektive interesser, fagligheder, ansvarsområder og 
sektorer. Det vil sige et forsøg på at undersøge tilgange 
til  hvordan vi kan arbejde tværfagligt og på tværs af 
interesser for at opnå synergieffekter og merværdier.

Hvor Vandets Byatlas søgte at vise byens skjulte eller 
glemte sider igennem vandets persptektiv, søger det 
følgende at udvikle metoder der kan oversættes til 
planlægning og byudvikling med vandet og på den vis 
have potentiale til at binde byvisioner, projektområder, 
sektorplaner og lokalplanlægning sammen.

Vi afprøver konceptet Oplandskvarter som ramme 
hvor det lokale vandopland anskues som et kvarter 
med gensidige afhængigheder. Eksempelvis kan 
opstrøms- håndtering af vand og lokale byggepraksisser 
have betydning for nedstrøms oplevelse af f.eks. 
oversvømmelse.

Hvorfor opland og kvarter
Kvartersbegrebet bruges ofte i forbindelse med 
afgrænsning af områder hvor det refererer til f.eks. 
bygningers typologi , byggeskik, skala, funktioner, socio-
økonomiske forståelser (f.eks. det dyre kvarter vs det 
billigere) samt ikke mindst mere stemningsmæssige, 
identitetsmæssige og oplevede kvaliteter.
I denne sammenhæng bruges kvartersbegrebet til 
at fortælle at man ´er i samme båd´ og at det som 
vandmæssigt sker et sted (opstrøms) har betydning 
for andre. Samtidig indikerer kvartersbegrebet 
også et tilhørsforhold, identitet og en potentiel 
sammenhængskraft indenfor et relativt veldefineret 
geografisk område i en ´menneskelig skala´. Dette 
kan have betydning for oplevelsen af meningsfuldhed 
ved klimatilpasningstiltag og hvorvidt fælles goder 
som f.eks. grønne områder eller muligheder for blød 
mobilitet opfattes som en meningsfuld fælles indsats og 
kvartersmæssigt gode. 

Ydermere, så refererer det topografiske vandopland 
til et geografisk defineret område - ligesom samtidens 
planlægning og matrikler gør det. Det vil sige at der 
er mulighed for at oversætte vandoplandet, i form af 
Oplandskvarteret, ret direkte til  til planlægningens, 
byudviklingens og ejerskabets praksisser.

Oplandets primære strømningsvej med geotag
I det følgende undersøges oplandet vinkælderrenden fra 
vandets perspektiv med af sæt i  historiske vådområder 
og kanaler, projicerede regnhændelser og samtidens 
bylandskab. Dette baseres på Atlaskortene, feltstudier, 
mv. og søges oversat til potentialer i Oplandskvarter 
Vinkælderrenden med udløb til Odense Havn.

På kortet nedenfor er oplandets primære, samlende 
strømningsveje optegnet; Oplandskvarterets rygrad. 
Tallene fungerer som et geotag for hvor andre større 
strømningsveje støder til. Disse kan betragtes som 
oplandets krydsningspunkter hvor påvirkningen 
nedstrøms øges betragteligt. Tallet 00 referer til 
recipienten, havnen. Dette system bruges i det følgende 
som en anskueliggørelse af det komplekse system af 
overfladestrømning ved en stor regnhændelse. 
I metodeudviklingen har vi fokuseret på at undersøge 
og formidle Oplandskvarteret i plan, snit og strategiske 
diagrammer.

M
issing Link

Odense
176



00
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05
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07

Ortofoto med nummerering af punkter hvor større strømningsveje 
støder til oplandets primære, samlende strømningsvej.

Kilde ortofoto: SDFE
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Denne side, højre: fotos oppefra og ned giver eksempler på steder 
med palds til vand nær krydsningspunkter mod oplandets primære 
strømningsvej. Hvert foto fortæller også hvordan de forbundne 
situationer i Oplandskvarteret har meget forskellige funktioner, f.eks. 
fra almennyttigt boligområde til parkeringsplads ved erhvervsbygninger 
til private villaer og forskellige udtryk, f.eks. murermestervillaer, 
elementbyggerier og parker, forskellige overflader, f.eks. asfalt, fliser 
og græs samt forskellige grader af plads til vandet, f.eks. i form af 
vejrum, parker, og på mikroskala områder med forhaver og indkørsler. 
Forskellighederne fortæller om forskellige mulige løsninger, forskellige 
aktører og ejerskaber fra det fælles til det kommunale og det helt 
private. Én ting flere af områderne har tilfælles er dog, at de er placeret 
enten ovenpå eller lige ved siden af historiske vådområder eller blå-
grønne passager for vandet.
Modstående side: Odense Havn, Oplandskvarterets fælles recipient.

OPSTRØMS TIL NEDSTRØMS

01
02

03
04

05

06
07

Eksempler på forbundne situationer og  
stedsbundne transformative kapaciteter fra 
opstrøms til nedstrøms.
For at kunne operationalisere en strategisk tilgang til 
det samlede oplandskvarter for Vinkælderrenden, har 
vi undersøgt mere lokale, stedsspecifikke karakteristika 
som f.eks. stemningsmæssige oplevelser, beplantning, 
bygningers skala og typologi, bebyggelsesstrukturer, 
områder med plads til vand, befæstelsesgrad, offentlige 
institutioner, parker, udendørs sportfaciliteter, 
erhvervsområder, vejenes  karakter, mv. 
Fotos til højre viser eksempler på dette.

Disse karakteristika kan informere hvilke stratergier 
der kan være meningsgivende og værdiskabende 
mere lokalt samtidig med at det sættes i relation til 
f.eks. nedstrømsområder som påvirkes af vand fra 
deres genboer opstrøms. Her har vi fokuseret på de 
områder med strømningsveje som løber mod den 
primære strømningsvej. Væsentlige krydsninger 
hvor strømningsveje løber sammen er tildelt et 
identifikationsnummer , et geotagi både plan og snit som 
specifik georeference. Dette operationaliseres yderligere 
senere i kapitlet. 
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BØRNEHAVE
VILLAKVARTER

DETAIL

ERHVERV

IDRÆTSFORENING

OFFENTLIG PARK

ETAGEBEBYGGELSE

KOCHSGADE

KOCHSGADE

DØ
CK

ER
SL

UN
DS

VE
J

SVANEGADE

MOSEGAARDSVEJ

Skråfoto fra oplandskvarter Vinkælderrenden med kig mod øst. 
Området er bundet sammen af vandets veje (angivet med numre 
for større krydsningspunkter) samt fælles funktioner som parker, 
institutioner, detailhandel, forskellige bygningstypologier og ejerformer, 
mv. De hvide stiplede linjer angiver retninger for større strømningsveje 
der forbinder området og mødes i ´rygraden´ mellem Døckerslundsvej 
og Svanevej. De blå linjer og tekst angiver historisk våde områder som 
de ses på HMB fra slutningen af 1800-tallet.

HIST. MOSE

HIST. MOSE

TIDLIGERE MOSE

HISTORISK VINKÆLDERRENDE

HIST. MOSE

HIST. MOSE

HIST. SØ

TIDLIGERE  SØ

HIST. MOSE

HIST. MOSE
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BØRNEHAVE

VILLAKVARTER

ALMEN BOLIGFORENING ETAGEBEBYGGELSE

ALMENE RÆKKEHUSE

ALMENE RÆKKEHUSE

M
OR

BE
RG

VE
J

OFFENTLIG PARK
HIST. MOSE

HISTORISKE  SØ & MOSE

HIST  VANDHUL

TIDLIGERE  VANDHUL

HIST.  VANDHUL

HIST. KANAL

HIST. MOSE

HIST. MOSE
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OPLANDSKVARTER

METODE OG STRATEGISK PRINCIP

OPLANDSKVARTER VINKÆLDERRENDEN
ANALYSE OG MODELUDVIKLING

VANDOPLANDETS KARAKTERISTIKA OG 
MODELUDVIKLING
Vandoplandet Vinkælderrenden  er ca 3,2 km2 og 
fællesmængden af (overflade)vand har udløb øst for 
havnen.

I det følgende undersøges konceptet Oplandskvarter og 
dets forbundne situationer og transformative kapaciteter 
ud fra hhv plan, snit og antennediagram. 

- I plan søges en visuel forståelse af landskabets træk som 
hældning, lavninge, tidligere vådområder, placering af 
bebyggelser og vandets retninger. Her arbejdes der også 
med at underinddele oplandet ud fra hvordan interne 
forhold skabt af vandet er størst. Det vil sige delområder 
hvor fælles løsninger kunne være oplagte.

- Antennediagrammet har til formål at skabe et fælles, 
strategisk blik og fungere som dialogisk redskab 
imellem forskellige fagligheder og interessenter. 
Antennediagrammet kan vises med forskellige typer 
af viden som ´indsættes´. Eksempelvis funktioner, 
plads til vandet, befæstelse m3 afstrømning, jordarter, 
forurening, betydningsfulde steder for beboerne, 
smukke områder, områder der trænger til renovering, 
mv. Formålet er at etablere en strategisk oversigt over 
oplandet som ramme for dialog om prioriteringer og 
indsatser. Antennediagrammet er udviklet ud fra et fokus 
på at ikke-professionelle indenfor vand, kan indgå i dialog 
om løsninger hvor både hårde data, social og æstetiske 
viden kan sammenstilles som værdier i samme model. 

- Snittet viser sammenhænge mellem terrænets 
hældning, overflader, historiske våde områder, mv. som 
en måde at vise at jordbundsforhold, terræn og det 
byggede også er afhængige af hinanden, dvs udover det 
som vi umiddelbart kan erkende på overfladen.

Sammen med forståelsen af de interne 
afhængighedsforhold i Oplandskvarteret, 
søger inddelingen i delområder sammen med 
antennediagrammet at bidrage som en model der 
visuelt kan lade forskellige fagligheder og interessenter 
´sætte viden og prioriteter´ på delområder samtidig 
med at vandoplandets større sammenhænge og interne 
afhængigheder er synlige.

Snit primære strømningsveje i 
opland
angivelse af primære strømningsvej 
og samlingspunkter vha nummerering, 
geotag,  der taler sammen med plan og 
diagram. Snittet kan bruges til at supplere 
med oplysninger om jordbundsforhold, 
forurening, belægning, historisk vand, 
kulturarv, mv

Plan opland
Angivelse af primære strømningsvej og 
krydsningspunkter vha nummerering, 
geotags, der taler sammen med snit og 
diagram.

Planen skal give et geografisk, 
skalamæssigt og visuelt overblik der på 
et strategisk niveau kan tale ind i den 
eksisterende planlægning. Oplandsplanen 
kan bruges til at formidle forskellige typer 
data, f.x vandets retninger, deloplande, 
kloakoplande, lokale kvaliteter, offentlige 
områder, plads til vandet, mv. 

Antenne diagram opland
Diagrammatisk billed på primære 
strømningsvej med samlingspunkter vha 
nummerering, geotags, der taler sammen 
med plan og snit.

På diagrammet kan anføres lokale 
potentialer på de enkelte ´ribber´ som 
f.eks. almennyttige boligområder der skal 
renoveres, veje der skal renoveres, m3 
vand og flow, parkområder, forurening, 
grad af impermeabel belægning, 
kulturarv, institutioner, nye cykelstier, 
grønne strategier, eksisterende 
klimatipasningstiltag som forløb af vejbede. 
Formålet er at skabe et forenklet overblik 
over områdets potentialer og eventuelle 
fremtidige renoveringer og projekter, 
for derigennem at synliggøre potentielle 
synergieffekter mellem vandhåndtering/
klimatilpasning,  byudvikling og merværdier. 
Kommunale visioner for SDGs kunne indgå 
strategisk på diagrammet.
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Ortofoto bearbejdet til at tydeliggøre terrænets hældning og 
lavninge sammen med strømningsveje. De primære strømningsveje 
er angivet med nummerering af punkter hvor større strømningsveje 

støder til oplandets primære, samlende strømningsvej samt 
eksempel på deloplande ved en 50 mm regnhændelse.

Kilde ortofoto: SDFE, deloplande, strømningsveje: Scalgo
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OPLAND

BYGNING BLUESPOT

DELOPLAND
15 MM

DELOPLAND
60 MM

DELOPLAND
30 MM

DELOPLAND
75 MM

STRØMN.
VEJE

KURVERKLOAK-
OPLANDE

Nederst fra venstre mod højre: (1) Strømningsveje ved en 50 
mm regnhændelse. (2) Deloplande ved en 50 mm regnændelse. 
(3) Scalgoudtræk af delvandoplande ved hhv. 15, 30, 60, 90 mm 
regnhændelser. Disse er lagt oven på hinanden og sammenlignet med 
oplandets strømningsveje, infrastruktur, matrikel- og bygningsstrukturer
Kilde regnhændelser: Scalgo, Bygninger og kurver: SDFE 

SUPERIMPOSERING AF DELOPLANDE VED 
FORSKELLIGE REGNHÆNDELSER

DELOPLANDE VED EN 50 MM REGNÆNDELSESTRØMNINGSVEJE VED EN 50 MM REGNHÆNDELSE

PLAN - DELOPLANDE VS DELOMRÅDER
Udgangspunkter
Øvelserne nedenfor er baseret på forskellige typer 
af kort, analyser og feltstudier. Her har været et 
særligt fokus på at lære både af fortiden (hvor var 
der tidligere vand og våde områder), nutiden (SDFE 
kort og feltstudier) og fremtiden ( f.eks. forskellige 
regnhændelser). Tilsammen har disse metoder været 
væsentlige i forhold til at forstå landskabet og vandets 
dynamik i området.

De enkelte delvandoplande er her beskrevet med 
de kvantitative data som kan tilgås via Scalgo og 
beskriver således noget om befæstelsesgrad, areal, 
jordartssammensætning. I disse studier har vi udarbejdet 
en pilotudgave der formidler forhold i vandoplandet 
som et Oplandskvarter. For at operationalisere tilgangen 
til vandoplandet, har vi undersøgt oplandet betragtet 

som helhed og herefter studeret som delområder der 
er afhængige af hinanden. Det vil sige områder der har 
noget grundlæggende tilfællles med de omkringliggende 
områder i form af vandet og samtidig har forskellige 
karakteristika, funktioner. Delområder indenfor dette ser 
vi som lokale forhold omkring overfladevand.
Kortene nederst viser nogle af de kort som vi har brugt 
sammen med Atlaskortene og feltstudierne. De mere 
vandtekniske kort med deloplande baseret på forskellige 
regnhændelser har været analyseret for sammenhænge 
på tværs af data igennem kvalitative analoge studier. 
Eksempelvis ahr de været sammenholdt med historiske 
kort, nutidige bygninge, bebyggelsesstrukturer, vejforløb, 
terænnets hældning, mv. 

Kvalificering af delopland giver nye naboskaber
På de følgende sider har vi undersøgt hvordan forskellige 
regnhændelser sammen med terrænet og den 

byggede by i form af veje og bygninger, giver forskellige 
deloplande. Her finder vi vidt forskellige bymæssige 
situationer med forskellige bebyggelsestypologier, 
funktioner, typer af ejerskaber, beplantning, 
befæstelsesgrad, mv. Samtidig viser de historiske kort, 
blue-spot og strømningsvejskortene at der lokalt er 
forskellige retninger for vandets bevægelse og forskellige 
muligheder i forhold til f.eks. tidligere vådområder, at 
nogle umiddelbart sammenhængende villakvarterer 
i praksis er opdelt af vandet med ´nye naboskaber´til 
følge. Denne diversitet i deloplandenes karakter fordrer 
ligeledes forskellige tilgange til en vandstrategisk 
byudvikling. F.eks. vil et område med mange små, 
private matrikler kunne fordre andre løsninger end 
store, offentlige matrikler med grønne og permeable 
områder med plads til vandet. Dette eksemplificeres 
med fokus på potentielle SDGs og merværdier i form af 
principscenarier i Kapitel 3.2. 

KVALIFICERING AF DELOPLANDE
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FÆLLES ´RYGRAD´

grøn=historiske våde områder

små pile= lokale retninger flow

tyk blå linje= oplandets samlende, primære strømningsvej

tal= nummerering af større krydsningspunkter, flow mod havn

blå= nutid, plads til vandet

FÆLLES ´RYGRAD´

Potentialer for en samlet strategi med forskellige 
løsninger i forskellige deloplande
I det følgende viser vi uddrag af vores undersøgelser 
omkring at kvalificere delområder  i vandoplandet med 
det formål at kunne tage strategisk stilling til løsninger 
både lokalt og for det samlede vandopland. Materialet 
kan også ses som en udpegning af, at der vil være steder 
som det vil være formålstjenstligt ikke at bebygge - eller i 
fremtiden lade stå ´fri´med plads til vandet, eller at nogle 
delområder måske kan have særlige potentialer til at 
gøre noget for det samlede vandopland. 
Herefter har vi  undersøgt muligheder for at 
´operationalisere´ netværket af strømningsveje i 
Vinkælderrenden.

Oplandskvarterets samlende rygrad 
Her har vi taget udgangspunkt i den store, øst-
vestgående strømningsvej som samler vandoplandet. 
Her har vi arbejdet med en diagrammatisk tilgang 
og kategoriseret de tilløbende strømningsveje med 
et identifikationsnummer. Dette beskrives yderligere 
på de følgende sider fulgt af eksempler på måder 
det kan bruges strategisk til at skabe et overblik i 
en helhedsorienteret byudvikling med vandet. Bl.a. 
ved at froskellige aktører kan sætte forskellige typer 
information på diagrammet. Det kan f.eks. være bløde 
værdier som smukke steder med en særlig fortælling 
eller lokal betydning, målbare værdier som m3 vand eller 
afstrømningshastighed, igangværende renovering af veje, 
boiligsociale indsatser, mv.
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primær strømningsvej, kryds + deloplandeprimære strømningsveje

Vinkælderrenden vandopland

retninger flow med krydningspunkter

det grønne

primære strømningsveje, gensidig påvirkning flow

primær strømningsvej - samlende midte

gensidfig påvirkning deloplande

permeabilitet (sort permeabel)

gensidig påvirkning og vandets forbindelser

UDDRAG FRA UNDERSØGELSER DELOPLANDE
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hist. blåt og grønt, plads, samlende ´sponge´historisk blåt og grønt

historisk blåt og grønt, stærke vejstrækninger

plads til vand

historisk blåt og grønt, vandkorridorer* ved veje

sammenfald fortid-nutid-fremtid

deloplande og potentialer

historisk blåt og grønt + nutid retninger flow

gensidig påvirkning bebyggelser 

nutid - plads til vand + retninger flow

deloplande, gensidig afhængighed

* Vandkorridorerne er baseret på historiske 
vandveje og terrænets fald sat i forhold til 
nutidige ejerforhold omkring vejinfrastruktur. 
Vandkorridorer for Odense er udviklet af Gert 
Michael Laursen, Uffe Gangelhof samt Nana 
Benthien og er her optegnet ud fra deres arbejde.

UDDRAG FRA UNDERSØGELSER DELOPLANDE
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UNDERSØGELSER OPLAND
Terrænets dybe træk og historiske vådområder
Kortet superimposerer og understreger data om 
terrænets hældning og lavninge sammen med våde 
områder fra det historiske kort slutn. 1800-tallet 
samt strømningsveje. 

Data: DHM, kurvebillede 2.5 m, strømningsveje 50 
mm hændelse, optegning og fortolkning af Høje 
Målebordsblade (vådområder, overfladevand som 
kanaler og søer), vandopland
Kilde: SDFE, Scalgo, diagram og analyser AAA

historisk blå-grønne våde områder

lavereliggende områder

lavereliggende områder

strømningsveje

opland

historisk blå-grønne våde områder

historisk blå-grønne våde områder

lavereliggende områder
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UNDERSØGELSER OPLAND
Terrænets dybe træk og vandets lokale retninger
Kortet superimposerer og understreger data om 
terrænets hældning og lavninge sammen med våde 
områder fra det historiske kort slutn. 1800-tallet 
samt strømningsveje. De hvide pile angiver 
diagrammatisk overfladevandets bevægelse mod 
krydsningspunkter for strømningsveje. Det vil sige 
lokale forhold der binder et område sammen.

Data: DHM, kurvebillede 2.5 m, strømningsveje 
50 mm hændelse, optegning og fortolkning af 
Høje Målebordsblade (vådområder, overfladevand 
som kanaler og søer), vandopland, diagrammatisk 
optegning af vandets lokale retninger mod større 
strømningsvejes-kryds.
Kilde: SDFE, Scalgo, diagram og analyser AAA
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00

pile angiver lokale, overordnede 
retninger mod krydsningspunkt for 
strømningsveje på vej mod samlende 
midte

UNDERSØGELSER OPLAND
Terrænets dybe træk, lokale retninger og blue 
spots
Kortet superimposerer og understreger data om 
terrænets hældning og lavninge sammen med våde 
områder fra det historiske kort slutn. 1800-tallet 
samt strømningsveje. De hvide pile angiver 
diagrammatisk overfladevandets bevægelse mod 
krydsningspunkter for strømningsveje. Det vil sige 
lokale forhold der binder et område sammen. Dette 
kort viser tillige  blue spots.

Data: DHM, kurvebillede 2.5 m, strømningsveje 
50 mm hændelse, optegning og fortolkning af 
Høje Målebordsblade (vådområder, overfladevand 
som kanaler og søer), vandopland, bluespots, 
diagrammatisk optegning af vandets lokale retninger 
mod større strømningsvejes-kryds.
Kilde: SDFE, Scalgo, diagram og analyser AAA
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UNDERSØGELSER OPLAND
Terrænets dybe træk, lokale retninger, vandets 
naboskaber og blue spots
Kortet superimposerer og understreger data om 
terrænets hældning og lavninge sammen med våde 
områder fra det historiske kort slutn. 1800-tallet 
samt strømningsveje. De hvide pile angiver 
diagrammatisk overfladevandets bevægelse mod 
krydsningspunkter for strømningsveje. Det vil sige 
lokale forhold der binder et område sammen. Dette 
kort viser tillige  blue spots. De hvide, lige linjer 
viser inddelinger i lokale delområder. Inddelingerne 
erbaseret på en kvalitative analyse af forskellige 
regnhændelser og deres deloplande sammenholdt 
med strukturer skabt af bygninger, veje og åbne 
områder.

Data: DHM, kurvebillede 2.5 m, strømningsveje 
50 mm hændelse, optegning og fortolkning af 
Høje Målebordsblade (vådområder, overfladevand 
som kanaler og søer), vandopland, bluespots, 
diagrammatisk optegning af vandets lokale retninger 
mod større strømningsvejes-kryds.
Kilde: SDFE, Scalgo, diagram og analyser AAA
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POTENTIALER OPLAND
Den blå-grønne kvarters ´sponge´
Ved at sammenstille og analysere 
Opland Vinkælderrenden tegnes der et 
billede af et kvarter bundet sammen 
af vandet med en ´midte (rygrad) i 
form af den primære strømningsvej 
der i høj grad følger landskabets 
(terrænfald og jordbundsforhold) større 
og historiske strukturer. Oplandskvarter 
Vinkælderrenden kan ses som et blad 
med en samlende ´sponge´ der, udover at 
samle vand kan bidrage med merværdier i 
form af rekreative områder, lokal identitet, 
biodiversitet, rekreative ruter for bløde 
trafikanter, mv.

Data: DHM, kurvebillede, strømningsveje 50 
mm hændelse, optegning og fortolkning af Høje 
Målebordsblade (vådområder, overfladevand 
som kanaler og søer), bluespots, angivelse af 
´kvalificerede deloplande, nummerering af steder 
hvor større strømningsveje støder til den primære 
strømningsvej, optegning af  vandkorridorer*  
Kilde: SDFE, Scalgo, diagram og analyser AAA, 
(*Vandkorridorer er udviklet af Gert Michael 
Laursen,  Uffe Gangelhof og Nana Benthien)

historisk blå-grønne våde områder

lavereliggende områder

Deloplande baseret på lokale, 
overordnede retninger mod 
krydsningspunkt for strømningsveje på 
vej mod samlende midte
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POTENTIALER OPLAND
Almenvellets kvarter
Eksempel på superimposering af kort med 
almennyttige boligforeninger og offentlige 
institutioner som analyse af sammenfald 
mellem vand og funktioner knyttet til 
almenvellet. Dette ser vi som et eksempel 
på lokale potentialer for merværdier og 
afledte synergieffekter mellem byens 
funktioner, bundet sammen af vandets 
forbindelser og pladsen til vandet. 

Data: DHM, kurvebillede, strømningsveje 50 
mm hændelse, optegning og fortolkning af Høje 
Målebordsblade (vådområder, overfladevand 
som kanaler og søer), bluespots, diagrammatisk 
optegning af vandets overordnede flowretninger
Kilde: SDFE, Scalgo, diagram og analyser AAA

Boligforeninger

Off. funktioner

Kirkegård

Park

Park
Park

Park
Off. funktioner

Hist. vådområde
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Oplandskvarterets landskabs-,  vand- og bymæssige 
særlige karakteristika
Analyser af det naturlige landskab og vandets bevægelser 
sammen med det byggede landskab, observationer fra 
feltture og udveksling af viden i samarbejdsgruppen har 
bidraget til en froståelse af forhold og potentialer i de 
fysiske omgivelser. 

´Sponge´
Kortet til højre viser en overordnet syntetisering af 
særlige potentialer. Oplandet Vinkælderrenden fremstår 
med et potentiale for et samlende ´sponge´ princip 
baseret på bl.a. lavninge og historiske våde områder i 
et forløb fra rundkørslen og ned mod havnen. Nogle af 
områderne er alle nu åbne, grønne områder, andre er 
bebyggede eller befæstede. Det er næppe muligt på den 
korte bane at etablere en samlende ´sponge´. På den 
lange bane kan dette dog ændre sig, f.ek.s om 200 år når 
der sandsynligvis er markant mere vand som vil påvirke 
funktionaliteten af nogle af bygningerne. 
´Sponge´ potentialet kan strategisk betragtes som 
et mulighedsrum der ikke skal lukkes for fremtidige 
generationer. Eksempelvis kan der arbejdes step-by-
step, hvor mindre tiltag kan implementeres i forbindelse 
med funktionsændringer eller renovering, overtagelse 
af oversvømmelsestruede bygninger, fravalg om højere 
bebyggelsesgrad i ´spongen´ eller tiltag med nye måder 
at bebygge på.

Operationalisering af  landskabsmæssig og vandteknisk 
viden
På de følgende sider vises et Antennediagram der er 
tænkt som et strategisk, dialogisk redskab forskellige 
interessenter imellem. Her kunne overvejelser om en 
fremtidig ´sponge´ også indgå.
Kortet til højre kan ses som en udpegning af oplandets 
potentialer set fra vandets og landskabets perspektiv; 
Oplandskvarterets strukturbillede.
Ved at knytte oplandets iboende potentialer op på en 
strategi, det vil sige ikke som sådan én fast plan, vil 
det give mulighed for at give en samlende retning der 
samtidig kan optage ændringer undervejs. For eksempel 
ændringer i tidsperspektivet hvis klimaændringerne 
bliver hurtigere eller større end forventet, hvis der opstår 
perioder med lavkonjunktur, hvis forsikringsmulighederne 
for bygningsejere i oversvømmelsestruede områder 
ændrer sig, hvis politiske agendaer eller borgernes 
prioriteter og værdier får nye former.

SÆRLIGE POTENTIALER
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Off. funktioner

´Sponge´
Eksempel på kvalitativ analyse 
og syntetisering af data og viden 
fra  feltstudier. Som opland har 
Vinkælderrenden et potentiale ofr at 
håndtere overflade og underjordisk 
vand i form af en samlende ´sponge´i 
området. Det er her vandet under alle 
omstændigheder vil søge hen og nedefter.  
De hvide flader og større hvide pil skal ses 
som en diagrammatisk angivelse. Det vil 
sige ikke betragtes på et matrikelniveau 
der udpeger enkelte bygnigner, men 
derimod som et strukturelt billede over 
områdets karakteristika og potentialer. 
Uanset om man iværksætter en 
´sponge´strategi eller ej over tid, så vil 

vandet følge dette strukturbillede. også 
det uvedkommende vand. I en sådan 
struktur kan ses en række potentialer for 
bæredygtig vandhåndtering, rekreation, 
biodiversitet og æstetiske kvaliteter, nye 
funktioner og muligvis også nye måder at 
bygge på- 

DHM, kurvebillede, strømningsveje 50 mm 
hændelse, optegning og fortolkning af Høje 
målebordsblade (vådområder, overfladevand 
som kanaler og søer), bluespots, diagrammatisk 
optegning af vandets overordnede flowretninger, 
inddelinger i deloplande med afsæt i både vandets 
bevægelse, terrænnets hældning og det byggede 
miljø iform af veje og bygninger. De store hvide 
flader indikerer diagrammatisk områder og retning 
for en mulig ´sponge´strategi.
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OPLANDSKVARTER VINKÆLDERRENDEN
ANTENNEDIAGRAM

Fra komplekst netværk til strategisk oversigt
I det følgende har vi  undersøgt muligheder for at 
´operationalisere´ netværket af strømningsveje i 
Vinkælderrenden med udgangspunkt i den store, øst-
vestgående strømningsvej som samler vandoplandet. 
Formålet er at visuelt formidle et komplekst system der 
til daglig er usynligt.

Her har vi arbejdet med en diagrammatisk tilgang og 
udviklet et antennediagram. Antennediagrammet  er 
baseret på oplandets primære strømningsvej og de 
større tilløbende strømningsveje. Disse er markeret med 
et identifikationsnummer, et geotag, så diagrammet 
bliver stedsspecifikt. Formålet er at kunne danne et 
overblik eller en forståelse uden nødvendigvis at være 
ekspert i vand og på denne vis etablere en samtale 
på tværs af arbejdsområder, fag og forvaltninger 
om helhedsorienteret byudvikling, planlægning og 
renovering hvor vandet er integreret. Derfor har det 
også været vigtigt at ´forenklingen´ var stedsspecifik.  
I det undersøgte vandopland har vi studeret den 
primære strømningsvej som det samlende element, og 
forgreningerne har været væsentlige i det videre analyse 
arbejde. Disse er blevet bearbejdet og operationaliseret i 
et antennediagram som præsenteres i det følgende. 

Hårde data, bløde værdier og visioner samme sted
Antennediagrammet beskrives på de følgende sider 
og der gives eksempler på måder det kan bruges 
i en strategisk tilgang til at skabe et overblik i en 
helhedsorienteret byudvikling med vandet. Overblik 
over potentialer og synergieffekter kan bl.a. ske ved at 
forskellige aktører kan sætte forskellige typer information 
på diagrammet. Det kan f.eks. være bløde værdier som 
smukke steder, målbare værdier som mængden af vand 
eller afstrømningshastighed, igangværende renovering 
af boligområder, institutioners udearealler eller veje. Det 
vil sige omdannelser der kunne skabe synergieffekter.
Samtidig vil visioner for Verdensmål og bæredygtige byer 
kunne ´påsættes´diagrammet og give visionsmæssig 
retning. Dette betyder at vand-lægfolk også vil kunne 
bidrage med viden, prioriteringer og værdier som et led 
i at etablere incitamenter og nyepartnerskaber som er 
meningsgivende.

Eksempler
De enkelte delvandoplande er her beskrevet med 
de kvantitative data som kan tilgås via Scalgo, SDFE 
og historiske kort, og beskriver således noget om 
befæstelsesgrad, areal, jordarter, historiske vådområder, 
hældning, mv.  Strømningsvejene er blevet studeret 
i Scalgo, igennem kortlægninger og feltstudier af 
landskabet - både det byggede og det naturlige som f.eks. 
højderygge, våde områder, mv. Antennediagrammerne 
på de følgende sider kan ses som diagrammatiske 
eksempler på hvordan det komplekse net af 
strømningsveje kan visualiseres på en mere enkel måde 
sammen med potentialer i byen. 

Øverst: Eksempel på kompleksiteten af strømningsveje 
på kort. Scalgo 2021.01.27

Resten nedefter: eksempler på arbejdet med at udvikle 
en stedsspecifik, diagrammatisk oversættelse af 
oplandets komplekse system af overfladevand.
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ANTENNEDIAGRAM

Simplificering og diagrammatisk oversættelse fra oplandets komplekse 
netværk af strømningsveje og bluespots til et oversigtligt diagram. 

Diagrammet er stedsspecifikt med geotags i form af numre hvor 
strømningsveje støder til det samlede forløb. På Antennediagrammet 

er her angivet udvalgte stednavne, særligt de  historiske stednavne 
som refererer til vand, f.eks. Svanedam som også idag er i  risiko for 

oversvømmelse. 
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OPLAND VINKÆLDERRENDEN
Det almene og offentligt tilgængelige

Rising Skolen

Børnehus Unsgård Børnehus Marienhøj UngdomsklubBørnehus Skarntyden

Fredens Kirkegaard

Hanneberg park

Døckerslund Parken Valmuevænget Mosegården

Hanneberg nabopark

Skibhusparken Idrætsanlæg Rising Skolen

Svanedam parken

Sankt Hans Parken, Plejehjem
Marienlund Plejecenter

Solgaarden børnehus

Sankt Hans Skolen
Svanegaarden Børnehus

Offentlige institutioner

Parker og rekreative arealer

Almene boligforeninger

Vandet og de almene interesser
Offentlige institutioner og arealer, almene boligområder, 
parker og rekreative arealer og offentligt tilgængelige 
områder med funktioner der er i almenvellets interesse 
har haft et særligt fokus i denne kortlægning. Formålet 
har været at undersøge muligheden for at prioritere og 
målrette fremtidige indsatser indenfor vandhåndtering 
imod områder som kan komme flest mulige borgere til 
gode. 
Et andet aspekt ved denne kortlægning af offentlige 
arealer som relaterer til vandhåndtering, er ejerforhold, 
og derved muligheden for intervention, såfremt der er 
plads. Her er disse typer af arealer ofte mere åbne og 
matriklerne er større end f.eks. ved de private villaer.

Markeringen af de store almennyttige boligområder 
og sammenfaldet med bluespots og strømningsveje 
som ses på de foregående kort over oplandet. Dette er 
et potentiale idet man her finder man en relativ stor 
befolkningstæthed og store grønne arealer mellem 
bebyggelsen. Korskærparken har ligeledes  til tider 
været på ghettolisten, hvilket kan føre til omfattende og 
gennemgribende fysiske og sociale ændringer i området. 
I denne sammenhæng kunne ven vandstrategisk tilgang 
med fordel sammentænkes med indsatser. 

En anden tilgang til almenvellet kan ses i Atlas M på 
kortet der angiver forurenede grunde (forureningskort 
og almenvellets bygnigner er indsat i lille nedenfor). 
På forureningskortet er områdets forurenede grunde 
markeret med røde toner. Information fra dette 
kort kunne indgå på antennediagrammet  ud fra et 
rationale om at oprensning af jord og miljøforurening 
ligeledes er i almenvellets interesse, hvorved disse 
grunde kan være interessante at betragte  forbindelse 
med vandrelaterede indsatser. Koblingen mellem 
jordoprensning, vandhåndtering og bykvaliteten kan 
bl.a. være opgravning i forbindelse med etablering af 
forsinkelsesbassiner med rekreative værdier, plantning 
af jordrensende vegetation som samtidig øger 
biodiversiteten i byen og bidrager til både nutiden og 
fremtidige generationer. 

Kortet viser områder med forurenede matrikler (ræde toner)samt 
områder med almennyttige boligområder og offentlige institutioner 
(gule toner)
Kilde: SDFE

Eksempel på skole og daginstitution med 
større udendørs arealer der over tid kunne 
forestilles at skulle renoveres og derved 
repræsenterer et strategisk potentiale for 
oplandskvarteret samtidig med meget lokale 
potentialer for gode uderum til børn og den 
bredere offentlighed.

Offentlig inst. opholdsarealer
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ALMENVELLETS OMRÅDER
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Skibhuskvarteret er allerede et prioriteret 
klimatilpasningsområde med nuværende 
implementerede projekter

Vejprofilerne i villakvartererne er generelt 
brede. Tosporede villaveje, rabat, vejtræer 
og fortorv. Langs vejen ligger overvejende 
to-etagers murermestervillaer med forhave. 
Rummene fremstår åbne med poradisk 
parkerede biler og stille med Ikke megen 
trafik.

Havnearealerne. Befæstelsesgrad nær 100%

Private parkeringsarealer.
Kortudsnit Markering af veje med de 
tilstødende private parkeringsarealer ved 
villaerne. Disse repræsenterer et Ikke 
uvæsentligt areal på Oplandskvarterets 
villaveje.

Fotos viser erhvervsområder med en 
høj befæstelsesgrad, placeret i tidligere 
vådområde og modtager af større mængder 
vand fra oplandskvarteret.
Parkeringsarealer knyttet til detailhandel  
samt nederst havneområdet med sine store, 
befæstede flader

Vejprofiler

Parkering + erhvervsarealer

Vejens rum
Dette opslag illustrerer potentialer for veje der 
kan benyttes lokalt, som det allerede gøres i 
klimatilpasningen af Skibhuskvarteret og som samtidig 
kan anskues på oplandsniveau. Det vil sige indskrives 
i strategiske byudviklings- og renoveringsstrategier på 
en større skala end det enkelte delområde eller vej 
og dermed medvirke til sammenhæng og konsistens 
lokalplaner imellem, mv.. Veje som potentiale I 
klimatilpasning er et efterhånden velkendt og afprøvet 
greb, både funktionelt og æstetisk. De repræsenterer 
et vigtigt potentiale i Oplandskvarteret, i denne 
sammenhæng er fokus dog at pege på hvordan vejens 
rum som strategi kan indskrives i en Oplandskvarter 
sammenhæng.

OPLAND VINKÆLDERRENDEN
Veje og gader som potentiale
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VEJENS RUM

Kilde vejfotos: Google Maps
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Areal:0,63 km²

Befæstelse
Ubefæstet 0,33 km²(53%)
Befæstet 0,29 km²(47%)
Andet befæstet 0,19 km²(30%)
Bygning 0,10 km²(16%)
Sø 0,48 ha(1%)

Jordart
Ler 0,59 km²(95%)
Gytje & Tørv 2,05 ha(3%)
Sand 0,70 ha(1%)
Vand 0,64 ha(1%)

Areal: 0,13 km²

Befæstelse
Ubefæstet 6,63 ha(50%)
Befæstet 6,74 ha(50%)
Andet befæstet 4,30 ha(32%)
Bygning 2,44 ha(18%)

Jordart
Ler 0,13 km²(97%)
Gytje & Tørv 0,44 ha(3%)

Areal: 9,22 ha

Befæstelse
Ubefæstet 2,95 ha(32%)
Befæstet 6,27 ha(68%)
Andet befæstet 3,70 ha(40%)
Bygning 2,57 ha(28%)

Jordart
Ler 9,18 ha(100%)
Gytje & Tørv 357,12 m²(0%)

Areal: 0,13 km²

Befæstelse
Ubefæstet 7,46 ha (58%)
Befæstet 5,48 ha (42%)
Andet befæstet 3,68 ha (28%)
Bygning 1,80 ha (14%)

Jordart
Ler 0,10 km² (80%)
Sand 2,33 ha (18%)
Gytje & Tørv 0,27 ha (2%)

7a

05

04

02

7a
05

04

02

OPLANDSKVARTER VINKÆLDERRENDEN
BEFÆSTELSER OG PORØSITET

Lokale karakteristika, historisk og nu
I Oplandskvarter Vinkælderrenden har vi undersøgt 
en række deloplande og disses karakteristika indenfor 
befæstelse, vegetation, bebyggelsesstrukturer, blue 
spots/lavning, matrikelstørrelser, strømningsveje og 
historiske vådområder.
I deloplandene finder vi vidt forskellige bymæssige 
situationer med forskellige bebyggelsestypologier, 
funktioner, biodiversitet, befæstelsesgrad mv. Denne 
diversitet i delvandoplandenes karakter fordrer ligeledes 
forskellige tilgange til vandhåndtering hvilket vi udfolder 
yderligere i de strategiske scenarier i kommende kapitel. 

De enkelte delvandoplande er her beskrevet med de 
kvantitative data som kan tilgås via Scalgo og SDFE. 
Disse mere hårde fakta kan med fordel sammenstilles 
med bløde fakta og lokalforankret viden om f.eks. 
betydningsfulde områder,  særlige funktioner og  lokale 
fortællinger, mødesteder, og smukke steder.

Forskellige optikker på delvandoplandene Deloplandsdata Befæstelsesgrad
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BEFÆSTEDE AREALER, PERMEABLE OG GRØNNE OMRÅDER
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7a

OPLAND VINKÆLDERRENDEN
Eksempler på data der visuelt kan påføres antennediagram

Synliggørelse af potentialer og mulige 
synergieffekter 
Historiske vådområder, hældninger, landskabstræk, 
bebyggelsesgrader, befæstelsesgrader, permeabilitet, 
matrikelstørrelser, m3 afstrømning, hastighed, blue 
spots, vejprofiler, angivelse af smukke rum, særlige 
steder og funktioner, visioner for området, mv. Til dette 
kan adderes funktioner, udviklings- og temaplaner, planer 
om separat kloakering eller planer om renovering.
Tilsammen kan disse typer af forskelligartede 
informationer på Antennediagrammet synliggøre 
potentialer for opstrømsstrategier og ikke mindst 
synergieffekter.  Her kan Verdensmål ligeledes indsættes 
som visioner for bæredygtighed i kvarterets udvikling.
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Odense C: Analyse Højdedata

Offentlig aktør 
Plejecenter
Areal: 24.000 m2

Offentlig aktør 
Børnehus
Areal: 15.000 m2

Almennyttig boligselskab
Fyns Almennyttige Bolig-
selskab
Areal: 42.000 m2

Almennyttig boligselskab
Fyns Almennyttige Bolig-
selskab
Areal bebyg: 47.000 m2
Areal park: 21.100 m2

Detailerhverv
Dagligvare, bilvask,
Genbrug
Areal: 7200 m2

Rekreative arealer
Park og idrætsarealer
Areal: 32.200 m2

Sand - Smeltevandssand 
Sand - Smeltevandssand 
Gytje & Tørv - Ferskvandstørv
Ler - Moræneler
Ler - Ferskvandsler 
Byområde
Ferskvandssø

Historisk vand, HMB

Overflader / 
Permeabilitet

Forurening, klasse 1 + 2

Jordartskort

Almenvellet
off. og semi-off. aktører
Lokale aktører

06

07

7a27a3

7a4

7a1

Private villaer

VISUELLE DATA PÅ SNIT
Snittet nedenfor viser eksempler på data der visuelt kan 
påføres Oplandskvarterets primære strømningsvej.
På snittet, der i sig selv synliggør hældninger, kan påføres 
information om historiske våde områder, jordarter, 
grundvand, beplantning, bebyggelsesgrader, befæstelse, 
permeabilitet, matrikelstørrelser, m3 afstrømning, blue 
spots, tilstødende strømningsveje, forurening, vejprofiler, 
område funktioner, lokale fortællinger, kulturarv, mv.
Til dette kan tilføjes områder med udviklingsplaner, 
omdannelsesplaner, behov for renovering, mv som 
tilsammen kan synliggøre og udpege potentialer for 
opstrømsstrategier og synergieffekter. SSamtidig kan 
forhold mellem overflade og det under overfladen 
visualiseres. Snittet kan enkelt trækkes ud af f.eks. Scalgo 
og bearbejdes og er her påført nummereringer fra 
Antennediagrammet.

SNITTET - FORHOLD MELLEM OVERFLADE OG DET UNDERJORDISKE
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Odense C: Analyse Højdedata

Rekreative arealer
Park og idrætsarealer
Areal: 32.200 m2

Private villaer Erhverv og industri
Bland småerhverv og 
industri
Areal: 13.000 m2

Industri
Areal: 23.000 
m2

Ungdomsklub 
Areal: 9000 m2

Havneområde
Bland industri og 
erhverv.

Rekreative arealer
Park og leg
Areal: 9500 m2

Private villaer
27 matrikler
Areal: 14.800 m2

Børneinstitution
Svanegaarden 
Børnehus
Areal: 4800 m2

Børneinstitution
Areal: 1500 m2

01

00

0203
04

05

Øverst: Oplandet med primære strømningsvej og nummerering (geotags)
Nederst: Snit igennem den primære strømningsvej i Oplandskvarter 

Vinkælderrenden med angivelse af eksempler på data der kan tilføjes snittet. 
Snittet kan trækkes ud af f.eks. Scalgo og bearbejdes til et enkelt redskab der 

kan synliggøre stedsspecifikke og lokale forhold, bindinger og muligheder.
Kilder til snit og påførte data: Scalgo, SDFE
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Plan opland

Snit

Antennediagram

OPLANDSKVARTER

METODE OG STRATEGISK PRINCIPOPSAMLING OPLANDSKVARTER

Oplandskvarter som samlende strategi
Dette kapitel har vist undersøgelser for konceptet 
Oplandskvarter som en mulig samlende strategi for 
at integrere vand og landskab i byudviklingen. Fokus 
i pilotprojektet har været at udvikle metoder til at 
operationalisere og synliggøre sammenhænge og interne 
afhængigheder indenfor et opland; Oplandskvarteret 
og er  i dette kapitel undersøgt igennem plan, snit og 
Antennediagrammet.
Udgangspunktet har været at tage afsæt i det 
eksisterende fysiske miljø, vandet, det naturlige landskab 
og det byggede, og integrere dette med eksisterende 
praksisser indenfor planlægning og byudvikling. Dette 
for at afsøge måder at binde by og vandhåndtering 
sammen på tværs af skala, grundejerforeninger, 
lokalplaner,  fagligheder og interessenter for at opnå en 
helhedsorienteret, bæredygtig byudvikling med både 
kort og langt sigte. I arbejdet med dette har step-by-
step tilgange været i fokus; hvad har vi allerede, hvilke 
omdannelser kommer vi under alle omstændigheder til 
at lave og hvordan kan disse samtænkes.
Her ser vi Antennediagrammet som et dialogisk redskab 
til  at operationalisere vandteksnisk viden og integrere 
andre typer af viden således at forskellige aktører med 
forskellige værdier kan indgå i nye partnerskaber emd 
fælles retning.

I det følgende kapitel eksemplificeres potentialer for 
merværdier og Verdensmål igennem principscenarier.
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Plan opland
Angivelse af primære strømningsvej og 
krydsningspunkter vha nummerering, geotags, der taler 
sammen med snit og diagram.

Planen skal give et geografisk, skalamæssigt og visuelt 
overblik der på et strategisk niveau kan tale ind i den 
eksisterende planlægning. Oplandsplanen kan bruges til 
at formidle forskellige typer data, f.x vandets retninger, 
deloplande, kloakoplande, lokale kvaliteter, offentlige 
områder, plads til vandet, mv. 

Snit primære strømningsveje i opland

angivelse af primære strømningsvej og samlingspunkter 
vha nummerering, geotag,  der taler sammen med 
plan og diagram. Snittet kan bruges til at supplere 
med oplysninger om jordbundsforhold, forurening, 
belægning, historisk vand, kulturarv, mv

Antenne diagram opland

Diagrammatisk billed på primære strømningsvej med 
samlingspunkter vha nummerering, geotags, der taler 
sammen med plan og snit.

På diagrammet kan anføres lokale potentialer på de 
enkelte ´ribber´ som f.eks. almennyttige boligområder 
der skal renoveres, veje der skal renoveres, m3 vand 
og flow, parkområder, forurening, grad af impermeabel 
belægning, kulturarv, institutioner, nye cykelstier, 
grønne strategier, eksisterende klimatipasningstiltag 
som forløb af vejbede. Formålet er at skabe et forenklet 
overblik over områdets potentialer og eventuelle 
fremtidige renoveringer og projekter, for derigennem 
at synliggøre potentielle synergieffekter mellem 
vandhåndtering/klimatilpasning,  byudvikling og 
merværdier. Kommunale visioner for SDGs kunne indgå 
strategisk på diagrammet.
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Odense C: Analyse Højdedata
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OPLANDSKVARTER - METODE OG STRATEGISK PRINCIP
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KAPITEL 3.2_SCENARIER



3.2_Scenarier

Den funktions-
opdelte moderne 
by

Det historiske 
landskab

Landskabsbyen

M
issing Link
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De 17 Verdensmål, Oplandskvarter og byens 
udvikling
Heldhedsorienteret byudvikling på forskellig skala
Dette kapitel eksemplificerer potentialer for at opnå 
verdensmål igennem en helhedsorienteret byudvikling 
hvor vand og landskab er integrerede. Det følgende tager 
afsæt i Verdensmål 11 Bæredygtige byer og samfund  og 
Verdensmål 13 Klimaindsats som kan addresseres på 
alle niveauer. Det samme gælder Verdensmål 6, 14 og 
15 (Rent vand og sanitet, Livet i havet, Livet på land). 
Verdensmålene kan i sagens natur adressereres på 
mange skalatrin og med forskellig ´impact´. På den store 
skala som Odenses samlede vandoplande, på en mellem 
skala som som Vinkælderrenden opland såvel som meget 
lokalt som f.eks grundejerforeninger.

Verdensmål 6 Rent vand og sanitet, kan f.eks. 
addresseres på den store skala og ned til den enkelte 
matrikel. Impact fremstår dog umiddelbart størst på 
oplands og stor-oplandsskala. Hertil kommer overvejelser 
om tidsperspektivet, eksempelvis vil det at give plads 
(areal og forbindelser) til biodiversitet ,øge sin impact 
som arter indfinder sig og vegetation vokser til. Det 
samme øgede impact over tid må formodes muligt med 
Verdensmål 11 Bæredygtige byer og samfund.

De 17 verdensmål
1. Afskaf fattigdom
2. Stop sult
3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
5. Ligestilling mellem kønnene
6. Rent vand og sanitet
7. Bæredygtig energi
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
9. Industri, innovation og infrastruktur
10. Mindre ulighed
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats
14. Livet i Havet
15. Livet på land
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17. Partnerskaber for handling

Principielle scenarier
I det følgende giver vi en række eksempler på scenarier 
der sigter mod verdensmål. Disse er baseret på 
kortlægninger og analyser lavet undervejs i projektet. 
Scenarierne er specifikt udviklet som principper idet at 
der på projektniveau vil og skal være lokale overvejelser, 
forankring og partnerskaber. Ligeledes vil der på 
projektnveau være stor viden og erfaring fra kommune, 
forsyning og rådgivere i at udvikle stedsspeficikke 
projekter sammen med borgere og erhverv.  Formålet 
her er, at udpege hvordan en landskabsbaseret og 
vandstrategisk tilgang kan bidrage til at samle og give 
retning til indsatser uden at diktere lokale prioriteringer, 
politiske strømninger eller et design.  

Grøn omstilling med afsæt i det vi allerede har
I udvikling af scenarierne åbnes for en kobling af 
arbejdet med klimatilpasning og de 17 verdensmål. Disse 
præsenteres indledningsvist og forbindes til Missing Link. 
Kapitlet introducerer herefter en række principielle 
strategiske greb inddelt i forskellige typologiske 
og funktionelle kategorier som villaområder og 
erhvervsområder. Principperne er udviklet med afsæt i 
situationer fra caseområdet og peger mod en kobling af 
arbejdet med klimatilpasning, by- og landskabsudvikling 
og de 17 verdensmål. Helt grundlæggende er fokus på 
hvordan vi strategisk kan integrere landskab og vand som 
en driver henimod en grøn omstilling. Det vil sige ved at 
bruge det vi har i forvejen; vand, det naturlige landskab, 
det byggede miljø og lokalsamfund.
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Baggrundskortet viser det historiske 
kort for Vinkælderenden fra 
slutnignen af 1800-tallet. Kortet 
viser terrænet, bebyggelser, 
kanaler,søer og moseområder- 
Ovenpå vises nutidens bygninger. 
Her kan det ses at måden bygnigner 
er udlagt på flere steder står i 
modsætning til det underliggende 
landskab ogvandets veje. Ved 
strategisk at inddrage landskabet 
og vandet i den transformation som 
under alle omstændigheder altid vil 
foregå i en by, kan vi opnå synergi-
effekter mellem landskab, det 
byggede og vandet.

Høje målebordsblad og 
nuværende bygninger
Kort fra Atlas M 

Kilde: SDFE



Den funktions-
opdelte moderne 
by

Det historiske 
landskab

Landskabsbyen

Strategiske greb knyttet til bylandskabets 
typologier

I dette arbejde eksemplificerer vi igennem nogle af 
de verdensmål, der synes, at have særlig relevans for 
arbejdet med klimatilpasning og som blev beskrevet 
kort I kapitel 1.3 i forhold til de universelle mål i 
’agenda 2030’. På tværs af verdensmålene ligger en 
grunddiskussion om hvad der er byens fælles anliggender 
og hvem der har ansvar for dem. Den diskussion er 
knyttet til behov for fælles infrastrukturer (bl.a. grønne- 
og blå, mobilitet, offentlige rum og velfærdsbygninger) 
og for det andet om borgerne adgang til byens fælles 
ressourcer. 

Villaområde

Sport

Landbrug

Landzone Almen boligforening

Daginstitution

Erhverv

Parkering

Mose

Byzone

Arbejdet med klimatilpasning berører alle 
bylandskabets typologier og funktioner; fra den dyre 
villa til almennyttige boliger, fra erhvervsområdet 
til børnehaven. Det følgende illustrerer mulige 
strategiske greb vist igennem bylandskabets 
typologier og funktioner. Både bygningstypologier, 
bebyggelsesstrukturer og funktioner er kategorier der 
ofte slår igennem i lokalplaner, udviklingsplaner og 
temaplaner. Afsættet er, at bruge landskabet og vandet 
som indgang til et helhedsorienterede byblik på den 
fremtidige udvikling af landsbrugsdrift, omdannelse 
af parcelhuskvartererne, sports- og boldbanerne, 
almene boligområder, børnehaver og skoler, samt 
erhvervsområder.

Fortidens vand og samtidens by til fremtidens bylandskaber.
Vandet som driver for naboskaber og partnerskaber for klimatilpasning og merværdier i 
oplandskvarter

Sø

Kanal

Å
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Kilder: se bagerst dette  kapitel

01
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07

ERHVERV

DAGINSTITUTION

ALMEN BOLIGFORENING

ALMEN BOLIGFORENING
PARK

KIRKEGÅRD

PRIVATE VILLAER

SPORT
PARK

DETAIL

SKOLE

PARK

SPORT

PARK

ALMENE RÆKKEHUSE

PRIVATE VILLAER
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Strategiske greb, ejeforhold, matrikelstørrelse og tid

Strategiske greb - incitamenter og udvikling over tid
Strategisk findes nogle overordnede kategorier af greb 
til by- og landskabsudvikling. Eksempelvis planrammer, 
økonomiske incitamenter, frivillige aftaler, opkøb, 
ekspropriation, jordbytte, politikker for fremtidig 
udvikling og statsstøttet omdannelse f.eks. med 
inspiration fra byfornyelsen samt støtte til forbedring af 
friarealer/gårdrum

De strategiske greb er dog også forbundet til matriklens 
størrelse og ejerforhold. Som eksempel må områder, 
der primært består af mindre, privatejede matrikler, 
forventes at forandres over tid ved hjælp af incitamenter 
der vedkommer ejeren. Offentligt ejede arealer har 
mulighed for at sammentænke forskellige offentlige 
udfordringer til en fælles finansieret løsning, som 
tilgengæld kræver at den prioriteres politisk. Disse 
forhold bliver betydende for hvor lang tid det vil 
tage at implementere tilpasningerne. Eksempelvis 
den langsomme, fragmenterede omdannelse af 
mindre, privatejede parceller overfor et hurtig opkøb 
af landbrugsjord eller omdannelse af offentlige 
institutioners udearealer. Omvendt kan ekstrem 
hændelser som skybrud og stormflod pludselig skubbe til 
incitamentet og skabe grobund for handling.
Sådanne tidsmæssige forskydningerne imellem 

forskellige interessenter betyder, at det er endnu 
vigtigere med en overordnet robust strategi med mange 
engagerede partnere. En strategi som vil kunne fastholde 
en udvikling, der skal trække sige over mange år og 
derfor stå igennem forskellige politiske prioriteringer og 
økonomiske konjunkturer. 

Scenarier med afsæt i typologier og ejerskab
På de følgende opslag vil vi gennemgå en række 
principielle designstrategier som tager afsæt i de 
mest fremtrædende typologier og aktører som den 
foregående kortlægning har indkredset; erhvervs- 
og industriområder, offentlige institutioner, almene 
boligområder, privat etagebyggeri, parcelhuse og villaer, 
veje samt landbrug.
Scenarierne er illustreret ved skitser som anviser 
nogle generelle rumlige og funktionelle kvaliteter og 
potentialer i relation til klimatilpasning til mere vand. 
Disse er suppleret med et kortudsnit som adresserer 
stedspecifikke situationer i vandoplande, hvor vi ser 
potentialer, som bør undersøges yderligt. 
Det er væsentligt at understrege, at de enkelte 
designstrategier skal ses som tiltag der over tid kan 
supplere hinanden, hvorved effekterne akkumuleres i 
Oplandskvarteret.  Både i et vandmæssigt perspektiv 
men også i forhold til merværdier som biodiversitet, 

forbindelser for bløde trafikanter, sundhed og udendørs 
aktivitet, social sammenhængskraft eller bare en smuk 
by med adgang til blå-grønne områder. I det følgende 
vises en række scenarier med eksempler på hvilken 
kortlægning og strategisk greb som kan bruges samt 
forslag til mulige partnerskaber. 

Antennediagram, forbundne situationer og kombinerede 
løsninger over tid
Som eksempel bruges Oplandskvarter Vinkælderrenden 
og potentielle områder for scenariet angives på 
Antennediagrammet. Antennediagrammet bruges 
som en indikation på hvordan forskellige mere lokale 
tiltag kan virke sammen på oplandsniveau over tid og 
dermed også skabe synergieffekter. Samtidig er det 
vigtigt at være opmærksom på at hvert scenarie kan 
kombineres med andre scenarier indenfor oplandet. 
Eksempelvis en villa strategi ét sted som kombineres 
med en offentlig institution og et detailhandelsområde 
andre steder, for at opnå synergieffekter. Scenarierne 
på antennediagrammet kan derfor frit kombineres alt 
efter incitament, partnerskaber, behov for renovering 
eller andre planlagte omdannelser.  Dét som binder dem 
sammen er landskabets træk og vandets bevægelse som 
forbundne situationer i Oplandskvarteret.

M
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ERHVERV

DAGINSTITUTION

ALMEN BOLIGFORENING

ALMEN BOLIGFORENING
PARK

KIRKEGÅRD

PRIVATE VILLAER

SPORT
PARK

DETAIL
PARK

PARK

ALMENE RÆKKEHUSE

PRIVATE VILLAER
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Erhvervs og industriområder

Kortlægning: Udpegning af oprindelige vandveje, 
kortlægning af befæstede arealer samt arealer, hvis 
geologiske og topografiske forhold har kapacitet til 
i perioder at rumme og forsinke vandet. Desuden 
udpegning af beplantningsbælter, skåninger og 
mellemrum/afstandszoner som mulige områder for 
fremtidige vandforbindelser og LAR-løsninger. Desuden 
udpeges funktioner, der har en udadvendt funktion 
(f.eks. et fitnesscenter) eller domicil, hvor udearealer har 
betydning. 

Strategisk greb: Set bort fra vejene er erhvervsarealerne 
privatejede. Mange af disse er udlejet til en eller flere 
virksomheder. Det betyder, at der på tværs af matriklerne 
er meget stor forskel på deres incitament for at indgå 
i et samarbejde. Med miljøloven in mente kan der i 
lokalplanen åbnes for mulighed for fortætning på de 
matrikler der samtidig  vil afgive areal til ‘vandfælleder’. 
Dette åbner for klimatilpasning der samtidig fornyer 
erhvervsområdet og tilfører nye landskabelige kvaliteter, 
mødesteder, biodiversitet og nye virksomhedsformer. 
  
Mulige partnerskaber: Erfaringer viser, at det er 
vanskeligt for virksomheder i et erhvervsområde at indgå 
i fælles initiativer. På matrikelniveau vil det derfor kræve 
et samarbejde med den enkelte ejer. Det giver derimod 
god mening at bruge arealerne til  ‘vandfælleder’ til 
blå-grønne forbindelser i kvarteret samt mellem byen 
og de åbne land. Altså en ny type offentlige rum som 
også kan benyttes af nogle af de nye udadrettede 
funktioner i erhvervsområder. Herigennem kan arbejdet 
med håndtering af vandet bidrage til fornyelse af 
erhvervsområderne

Plads til vand?

Havnen

Erhvervsområde og parkeringsaraler, 
Kochsgade

Industrihavnen

Hist. moseområde

ERHVERVSOMRÅDER

M
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Note: Zoom i den øvre del af 
vandoplandet ved situationen omkring 
erhvervsområdet på Kochsgade. 
Erhvervsområdet ligger centralt 
placeret på strømningsvejen som går til 
den nordlige den af vandoplandet. 
Befæstelseskortet tydeliggør den 
høje andel af befæstede arealer i 
erhvervsområdet, og sammenholdt 
med landskabssnittet ses det hvordan 
terrænnet falder forholdsmæssigt 
meget ned mod lavningen og søen i 
parken ved Kochgade. 

Detailhandel

Detailhandel

Tankstation

Hist. moseområde

Hist.kanal

07a1

07a2

06b1
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Offentlige institutioner

Kortlægning:  Flere offentlige sports- og idrætsanlæg 
samt skoler og børnehaver  ligger på historisk våde 
områder og har relativt store arealer med kapacitet til i 
perioder at tilbageholde vand.  

Strategisk greb:  Ved at inkludere vandet i f.eks. 
skolens muligheder for æstetiske oplevelser og 
i et læringsperpektiv, f.eks. omkring klima, vand 
og biodiversitet, kan vandet få plads på skolen og 
børnehavens områder. Ved offentlgie funktioner som 
plejeboliger, vil adgang til attraktive uderum kunne 
medvirke til mere udeliv, motion og møde med andre 
aldersgrupper. Flere af de offentlige institutioners 
udearealer fremstår i forvejen med et behov for 
renovering. Samtidig kan områderne gøres yderligere 
attraktive for offentligheden og blive en integreret del af 
byens offentlige rum og blå-grønne rekreative arealer. 

Mulige partnerskaber: En del skoler, idrætshaller og 
sportsbaner står foran omdannelse eller udvidelser. 
Nogle pga. nye pædagogiske krav, andre pga behov for 
bygningsrenovering eller et ønske om dobbelbrug af 
faciliteterne. Det giver mulighed for en samfinansiering af 
udgifterne. Da netop disse faciliteter er lokalt forankrede 
og ofte et knudepunkt i lokalsamfundet kan omdannelse 
sætte fokus på klimaudfordringerne og mulighederne 
for tilpasning. Samtidig kan der skabes grobund for nye 
aktiviteter og samlingssteder i lokalsamfundet.  

Potentiale for kvalitetsløft? + 
Plads til vand og biodiversitet?

Rising Skolen

Børnehuset Skarntyden, Monbergsvej, 
Google Streetview

Solgården Børnehus, Windelsvej, 

Svanegården Børnehus, Teisensvej

Skt Hans Skole, Google Maps

OFFENTLIGE FUNKTIONER

M
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Plejecenter

Børnehave

Børnehave

Børnehave

Skole

Kirke

Med fokus på de almennyttige 
funktioner i vandoplandet og 
relationen til vanddynamikken 
ved bluespots og strømningsveje, 
så ses der her flere interessante/
problematiske sammenfald. Disse 
sammenfald rummer et strategiske 
potentiale eftersom matriklerne er 
offentligt ejede, og derved muliggør 
interventioner.
Samtidig rummer investeringer i 
disse arealer en almen interesse og 
kommer potentielt et bredt udsnit af 
borgere til glæde. Børnehaver, skoler, 
plejecentre, kulturinstitutioner, som 
nogle eksempler.

Børnehave

07a4
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Plads til vand og biodiversitet?

ALMENNYTTIGE BOLIGOMRÅDER

Almene boligområder

Kortlægning:  Flere almene boligområder ligger placeret 
i historiske våde områder og har ofte store grønne 
arealer med kapacitet til i perioder at tilbageholde vand.  

Strategisk greb: Arealerne vil kunne indgå i et større 
blå-grønt system af forbindelser og grønne områder. Der 
kan derfor indgås samarbejde på tværs af forvaltninger.  
Samtidig står flere boligforeninger over for renovering, 
fornyelse og nogle også fortætning eller boligsociale 
indsatser. Der er således mulighed for at etablere nye 
typer almene udearealer som kan bidrage til fornyelse af 
de almene boligeområder gennem klimatilpasning såvel 
som styrke forbindelserne og tilknytningen til kvarteret 
og naboområderne.  

Mulige partnerskaber: 
Boligernes Landsorganisation har mulighed for at indgå 
som en finansiel partner og det er muligt at etablere et 
samarbejde med de lokale afdelingsbestyrelser. Set i en 
større bykontekst oplever mange boligområder, at de er 
afkoblet eller isoleret fra naboområderne og at det er 
vanskeligt, at finde fælles agendaer. Her vil muligheden 
og behovet for blå-grøn omstilling måske kunne åbne 
for nye samtaler mellem afdelingsbestyrelser og 
grundejerforeninger og for fysiske forbindelser mellem 
områderne til glæde flere af kvarterets beboere og 
brugere.  

M
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Valmuevænget
Almene boliger

Lavendelvej
Almene boliger

Børnehuset Skarntyden

Mosegårdsvej
Almene boliger

Døckerslund Parken

Primulavej
Fyns Almennyttige Boligselskab

Note: Almennyttige boligselskaber 
rummer interessante perspektiver 
iforhold til vandhåndtering. Ejerforhold 
over større arealer muliggør potentielt 
mere gennemgribende strategiske 
partnerskaber med indsatser hvor der 
er mulighed for sammentænkning 
af flere interesser. Indsatser iforhold 
til vandhåndtering kan eksempelvis 
samtænkes med rekreative aktiviteter 
for beboere i området og med 
vandanvendelse.  
Kortudsnittet fra toppen af vandoplandet 
viser klyngen af almennyttige 
boligselskaber som dækker et væsentligt 
areal af vandstrategisk relevans.
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Privat etagebyggeri - karréen

Kortlægning: Skibhuskvarterets bebyggelse består 
overvejende af enfamilieshuse og rækkehuse, hvilket 
behandles på de efterølgende sider. Dette opslag 
fokuserer på etagebebyggelse (her er eksemplificeret 
ved en karrebebyggelse). Denne bygningstypologi er 
hovedsageligt koncentreret omkring Skibhusvej i den 
sydlige ende af vandoplandet. 

Strategisk greb:  Karrétypologien karakteriseres ved 
det centrale gårdrum som bebyggelsens beboere 
deler. Kvalitative løft af dette rum kommer derved 
relativt mange brugere til gode, og rummer ligeledes 
et socialt potentiale som mødested. Strategier for øget 
beplantning, grønne forsamlings- og aktivitetsrum samt 
vandopsamling, kan i denne sammenhæng være med til 
at aktivere nogle af disse rumlige og sociale kvalitative 
løft. Samtidig kan disse tiltag samtænkes med LAR-
løsninger som håndterer bebyggelsens overfladevand 
lokalt.  En tosidig tilgang kan være at skelne mellem 
tagvand og gårdhave vand med én type løsninger med 
grønne og rekreative kvaliteter og tagvand mod fortovet 
med en anden type løsninger med f.eks. grønne løsninger 
der samtidig kan skabe tryghed for bløde trafikanter og 
mere liv på gadeniveau.

Mulige partnerskaber: Her kan etableres OPP tilgange 
i forbindelse med områdefornyelse og klimaplaner. 
Incitamentstiltag med klimapuljer kan som involvere 
private ejerforeninger til investering i kvalitetsløft af 
private gårdhavemiljøer og samtidig sikre vand og 
klimatilpasningstiltag på mikroniveau. 

Potentiale for kvalitetsløft? + 
Plads til vand og biodiversitet?

BOLIGKARRÉ

Baggårdsarealer langs Skibhusvej
Google Maps

M
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Baggårdsfællesskab
Plads til vand og biodiversitet?
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Private matrikler- villaer og parcelhuset

Kortlægning: Udpegning af oprindelige vandveje og 
historiske vådområder samt arealer med mulighed for 
lokal nedsivning, brug og/eller forsinkelse af vandet. 
Disse kan udpeges på kvartersniveau som ‘vandfælleder’ 
med betydning for hele kvarteret. 

Strategisk greb: Et overvejende privatdrevet tiltag, 
vil være at fokusere på fortætning af biomassen i 
områdets villahaver, for derved at opnå en større 
fordampningseffekt. Der kan i lokalplanen gives 
mulighed for fortætning på matrikler, der afgiver areal 
til ‘vandfælleder’. Dette åbner for klimatilpasning der 
samtidig fornyer parcelhuskvarteret og tilfører nye 
landskabelige kvaliteter, mødesteder og legepladser 
samt nye boligformer som f.eks. generationsboliger og 
boligfællesskaber.

Mulige partnerskaber:  ‘Vandfælleder’ vil kunne indgå 
i et større blå-grønt system af forbindelser og grønne 
områder både lokalt og på kvartersniveau. Der kan 
derfor indgås samarbejder på tværs af kommunens 
forvaltninger. 

Plads til vand og biodiversitet?

FORDAMPNING

NEDSIVNING

PARKERING

FORBRUG

NEDSIVNING

FORDAMPNING

 PARKERING
 FORSINKELSE

FORBRUG
ANVENDELSE

M
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Små permeable matrikler
Skala 1:12.000
Lag
Ortofoto, Scalgo befæstede 
arealer, Matrikelkort, 
Note: Matrikelstørelser 
er gradueret i forhold til 
størrelse (5 kategorier). 
Dette er kortlag bruges til at 
fremhæve de små matrikler 
på ortofoto. 
Yderligere er matrikler 
med en befæstelsesgrad 
på under 40 % fremhævet 
blandt de små matrikler. 
Kortet illustrerer derved 
parcelhusgrunde med lav 
befæstelsesgrad
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Mikrostrategi, haver og veje
Visualiseringerne her italesætter 
potentialet for en grøn fortætningsstrategi 
i villahaverne i kvarteret, med afkobling 
af tagvand til fordampning og nedsivning 
i haver. 
Yderligere vises det hvordan LAR 
løsningerne fra pilotprojektet i området, 
med fordel kan udrulles på de brede 
vejprofiler længere oppe i vandoplandet. 
Mere radikalt illustrerer og diskuterer 
visualiseringen th, hvordan mindre veje 
ala Thorbeksgade kan inddrages til mere 
gennemgribende LAR løsninger med 
vandparkering. 

04

Skibhusvej

Henriettevej

Th
or

be
ks

ga
de

Enighedsvej

Marienlystvej

M
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Plads til vand og biodiversitet?

Veje med impermeable overflader

Kortlægning:  Bilens arealer udgør en stor andel af 
de impermeable overflader i byen. Vejprofilerne i 
Oplandskvarteret er generelt brede. Bilens arealer 
inbefatter en blanding af private og offentlige arealer og 
består således af mere end blot veje. Parkeringsarealer 
i forbindelse med erhverv og offentlige funktioner er 
åbentlyse store befæstede arealer (industrihavnen er et 
godt eksempel med stort set 100% befæstelse). Private 
befæstede indkørsler er ikke ligeså tydelige på kortene. 
Ikke desto mindre udgør de en væsentlig andel af det 
befæstede areal på villavejene i Skibhuskvarteret. Udover 
vejene repræsenterer bygningerne også impermeable 
overflader. Nogle afd disse har ligeledes et vandstrategisk 
potentiale som dog ikke beskrives her

Strategisk greb: Med pilotprojektet Klimakvarter, har 
Odense og Vandcenter Syd allerede anvist en strategisk 
tilgang til vandhåndtering på offentlig vejarealer. 
LAR løsninger på de to demonstrationsveje, anviser 
tryghedsskabende, rekreative og æstetiske potentialer 
som en merværdi ved regnbedene. Øvrige strategiske 
greb kunne være inddragelse af dele af de brede 
vejarealer ved etablering af ensretning. Herved vil 
væsentlige arealer til LAR-løsninger og øget biodiversitet 
i området kunne frigives. 
Et øget fokus på permeable overflader i forbindelse med 
renoveringsarbejde af veje og parkeringsflader.  

Mulige partnerskaber: Samarbejde med 
kommunens vejafdeling, samt private aktører som 
grundejerforeninger der opererer i vejarealer. 
Muligheder for samtænkning og integrering af LAR 
løsninger i forbindelse med større vejarbejde, udrulning 
af kabler, el lignende. Her er i forvejen mange gode 
eksempler i Odense, Danmark og internationalt.

VEJAREALER

M
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EKSEMPEL
Erhvervsområde med høj befæstelsesgrad, 
placeret i tidligere vådområde og modtager af 
større mængder vand fra oplandskvarteret.

EKSEMPEL
Mikroniveau i delopland - brede 
villaveje og befæstede indkørsler

EKSEMPEL
Alment boligområde og 
park ved tidligere mose

EKSEMPEL
Detailhandel med store befæstede 
områder, tidligere mose

EKSEMPEL
Eksisterende klimatilpasning 
med rengbede 
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Landbrugsarealer

Kortlægning: Landbrugsarealerne i oplandet til Odense 
har været udenfor det primære fokus i dette projekt. 
Denne type arealer rummer dog et væsentligt potentiale 
i forhold til forsinkelse, nedsivning og fordampning af 
opstrøms overfladevand. Storskala kortlægningerne 
(Vandets Byatlas, skkala XL) har fungeret til udpegning 
af arealer, hvis geologiske og topografiske forhold har 
kapacitet til i perioder at rumme og forsinke vandet. 

Strategisk greb: Som OSD områder udpeges til 
beskyttelse mod forurening kunne disse områder 
udpeges til særlige områder til klimatilpasning. 
Jorden tilegnes gennem jordbytning eller opkøb. 
For eksempel med et 50 års sigte. I forhold til 
fødevareproduktion kan indsatsen fremme en 
fødevareproduktion, der tillader større biodiversitet og 
med større robusthed til klimaet som ændrer sig. Det 
er også muligt at tænke i vandreservoirs, hvor vandet 
gemmes til tørre perioder. Afhængig af hvor kritisk 
situationen (og mulighederne for omdannelse) er, kan 
der skrues op eller ned for hastigheden. Hertil kommer 
det strategiske greb at undgå byudvikling, eller tilpasse 
byudvikling til sådanne områder.

Mulige partnerskaber: Arealerne vil kunne indgå i 
et større blå-grønt system af forbindelser og grønne 
områder med biodiversitet. Der kan derfor indgås 
samarbejdsarbejder på tværs af forvaltninger og 
organisationer.  

Google Streetview fotos, Stenløse Odense Syd

Plads til vand og biodiversitet?
Rekreative potentialer?

LANDBRUGSAREALER

M
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Stenløse

Sankt Klemens

Landbrugsarealer
Lag: 
Ortofoto, Scalgo
Strømningsveje 1 ha, Scalgo
Bluespot , Scalgo
Befæstede arealer, Scalgo

Note: Zoom i Ullerupbæk 
vandoplandet med 
fokus på de store 
ubefæstede markoplande 
og sammenfald med 
strømningsveje og 
bluespots

ODENSE Å

BYZONE

LANDZONE
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MATRIKLEN 

MIKRO NIVEAU  - UDVIKLING ENKELT MATRIKEL OVER TID
merværdi og verdensmål akkumuleret over tid i form af vegetation og vand

akkumulering af
SDG17 over tid

ALMENVELLET
OFFENTLIGE OG SEMIOFFENTLIGE INSTITUTIONER MED ALMENNYTTIGT SIGTE

Strategiske indsatser for udearealer når disse renoveres, til gavn for almenvellet og den brede offentlighed, kan 

øge udeaktiviteter og sammenhængskraft i Oplandskvarteret

GRØN ERHVERVS-OMSTILLING
ERHVERVS/DETAILHANDEL OMRÅDER MED NYE OPLEVELSER OG NYE PARTNERSKABER
Fra P-pladser til blå-grønne udearealer og integration med lokalområdet

akkumulering af
SDG17 over tid

akkumulering af
SDG17 over tid

Step-by-step strategiske greb over tid
Kombinerede tiltag i Oplandskvarter og akkumulerede 
værdier over tid
Som nævnt i starten af kapitlet, findes der nogle 
overordnede kategorier af greb, eksempelvis; 
planrammer, temalokalplaner, frivillige aftaler, opkøb, 
mv.. Scenarierne på de foregående sider havde fokus 
på forskellige funktioner, ejerskabstyper og typologier 
indenfor for det byggede miljø, f.eks. private villaer 
med have, veje, almennyttige boligområder og 
landbrugsarealer. Et kardinal punkt i de strategiske 
tilgange vi har undersøgt i konceptet Oplandskvarter 
er, at de sigter mod at etablere en samlende, vand- 
og landskabsbaseret strategi der kan integreres i de 
omdannelser der alligevel vil ske over tid i det byggede 

miljø. Omdannelser pga renovering, tilpasning til et 
ændret klima og nye samfundasmæssige behov. Helt 
grundlæggende er det en udpegning af hvordan vi kan 
bruge de ressourcer vi allerede har, landskabet, vandet 
og det byggede, i en step-by-step implementering hvor 
der er fokus på både den korte og den lange bane i 
sammenhæng med muligheder for andre afledte værdier 
som SDGs. 
De diagrammatiske tidslinjer nedenfor, illustrerer 
hvordan løsninger over tid kan kombineres indenfor et 
opland og samtidig bidrage til at opnå verdensmål og 
merværdier. Disse værdier vil, des flere projekter der 
integreres med en samlet oplandstilgang også kunne 
vokse over tid. Ligesom når et træ plantes og vokser sig 
større.
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akkumulering af
SDG17 over tid

akkumulering af
SDG17 over tid

MANGFOLDIGE AKTØRER 

KOMBINATION  - VHA FORSKELLIGE TYPOLOGIER, FUNKTIONER OG EJERSKAB OVER TID
Over tid akkumuleres SDG17 og kvaliteter igennem forbindelser, blå-grønne områder, nye partnerskaber og forretningsområder

PERLEKÆDEN 
EKSEMPEL BLÅ-GRØN RYGRAD OVER TID - SAMMENBINDING AF HISTORISK VÅDE OMRÅDER OG BLÅ-GRØNNE PASSAGER
Over tid akkumuleres  kvaliteter igennem forbindelser, blå-grønne områder, biodiversitet

MANGFOLDIGE AKTØRER DER SAMLES
FORSKELLIGE AKTØRER SAMMEN MED EN SAMLENDE RYGRAD I OPLANDSKVARTERET
Step-by-step mod blå-grønne forbindelser, biodiversitet, sundhed, møder på tværs, rekreation, blød mobilitet, identitet og skkønhed

akkumulering af
SDG17 over tid
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ERHVERV

DAGINSTITUTION

ALMEN BOLIGFORENING

ALMEN BOLIGFORENING
PARK

KIRKEGÅRD

PRIVATE VILLAER

SPORT
PARK

DETAIL
PARK

PARK

ALMENE RÆKKEHUSE

PRIVATE VILLAER

M
issing Link

236



Blågrønne rekreative udearealer 
ved almennyttige boligforeninger

Vandrekreative udearealer
Læringsrum om klimatilpasning. 

Vandrekreative udearealer
Læringsrum om klimatilpasning. 

Kirkegård
Offentlige rekreative rum

Vandrekreative udearealer
Læringsrum om klimatilpasning. 

Vandrekreative udearealer
Læringsrum om klimatilpasning. 

Biomassefortætning for 
maksimalt vandforbrug samt 
biodiversitet i naturlige 
vandområder

Øget biomasse og diversitet på små private 
matrikler. Sammenhængende biokorridorer 

Blågrønne forbindelser som vand 
og biodiversitetskorridorer

SVAMPEN
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Strategiske greb over tid
Kombinerede tiltag step-by-step, synergieffekter og 
akkumulerede værdier over tid
I analyserved hjælp af kort, mapping, feltture og 
afprøvninger på Antennediagram har vi undersøgt 
forbundne situationer og transformative kapaciteter i 
Vinkælderrenden som Oplandskvarteret. Her så vi en 
er en lang række potentialer, herunder at det samlende 
træk i opæandet på sigt vil kunne udvikles på en måde 
der tilgodeser både overfladens og det uvedkommende 
vand. Nye sammenhænge mellem forskellige typer 
af semi-offentlige og offentlige områder så ligeledes 
ud til at være et klart potentiale for områder. Kortet 
på modstående side er en diagrammatisering over 
om det foregående materiales udpegninger; vandet, 
landskabets og byens træk i en samlende bevægelse 
og med plads til vandet der også kunne befordre blød 
mobilitet, biodiversitet, social sammmenhængskraft, 
blød mobilitet, æstetiske kvaliteter og nye partnerskaber. 
Step-by-step når området udner alle omstændigheder  
omdannes over tid pga renovering af veje, kvalitetsløft 
for udearealer til offentlige institutioner og i almene 
boligområder, ændringer i arealer omkring detailhandel 
og industri, mv.
Eksemplet med potentialet i en ´sponge´tilgang betyder 
ikke nødvensigvis at området skal ryddes og der gøres 
plads til vandet. Det kan også betyde at når bygnigner 
skal renoveres over tid eller er blevet for opfugtede, 
så kan nye måder at indplacere bygnigner på, med en 
anden placering, footprint, andre mateiralebrug mv tages 
i brug. her er det strategiske niveau afgørende, så der 
ikke bygges yderligere på kritiske steder men derimod 
arbejdes henimod at byen, vandet og landskabet 
integreres i principperne for byens omdannelse. 
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Vandet og almenvellets kvarter
Eksempel på superimposering af kort med 
almennyttige boligforeninger og offentlige 
institutioner som analyse af sammenfald 
mellem vand og funktioner knyttet til 
almenvellet. Dette ser vi som et eksempel 
på lokale potentialer for  merværdier og 
afledte synergieffekter mellem byens 
funktioner, bundet sammen af vandet og 
pladsen til vandet. 

DHM, kurvebillede, strømningsveje 50 mm 
hændelse, optegning og fortolkning af Høje 
målebordsblade (vådområder, overfladevand 
som kanaler og søer), bluespots, diagrammatisk 
optegning af vandets overordnede flowretninger

Off. funktioner
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KAPITEL 3.3_OPSAMLING



3.3_Opsamling og konklusion

Baggrund og udgangspunkter
I Danmark har byudviklingen, særligt siden slutningen af 
1800-tallet, på flere måder været løsrevet fra landskabets 
karakteristika og vandets naturlige bevægelse grundet 
en kombination af øget urbanisering sammen med 
nye, effektive måder at håndtere og kontrollere vandet 
på (kloakering, drikkevandsledninger, dræning af våde 
jorde, udretning af åer, mv). Disse teknologier har givet 
os mange fordele i forhold til bl.a. sygdomsbekæmpelse, 
sundhed, mobilitet og økonomisk vækst. Yderligere har 
de muliggjort byudvikling hvor det fandtes attraktivt 
i forhold til f.eks. transport og priser uden at blive 
hæmmet af at jordene måske var våde. I nyere tid er det 
blevet mere og mere attraktivt at bygge sommerhuse 
langs kysten samt meget attraktivt at byudvikle på de 
tidligere industrialiserede havneområder. 
Klimaændringer betyder bl.a. at vi i Danmark kan 
se frem til at skulle håndtere mere vand i form 
af havspejlsstigning, flere og større stormfloder,  
ekstrem regn og stigende grundvand. Dette vil 
udfordre mange danske byer og bebyggelser i form af 
oversvømmelsesrisiko. Risici som ifølge prognoser vil 
stige i de kommende århundreder. 

Historisk set, er byer som udgangspunkt placeret så der 
er adgang til ferkvand og ofte ved større floder eller 
kysten for at have adgang til transport og handel. Dette 
gælder også i Danmark hvor 50% af de største 100 byer 
er kystbyer. I Danmark betyder dette at et større antal 
byer er udsat for både vand fra baglandet (oplandet), fra 
havet og fra stigende grundvand i kystnære områder.

Med klimaændringer har Danmark nu behov for at 
tilpasse sig øgede vandmængder. Vi er på mange måder 
nået langt de seneste år i form af klimatilpasningsplaner, 
udvikling af LAR teknologier og har på projektniveau 
allerede opnået en række internationalt kendte 
eksempler. Samtidig bygger vi os dog også til nye, øgede 
problemer som vil øge vores sårbarhed og risiko over 
tid med klimaændringerne. Dette gælder bl.a. øget 
urbanisering sammen med vores brug af impermeable 
overflader og udbygning på havneområderne kan 
betyde at vi i en ikke så fjern fremtid skal beskytte 
disse mod havstigning og stormfloder, samtidig med 
at den bagvedliggende by skal håndtere mere vand fra 

Off. funktioner
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baglandet. Kort sagt, kan vores nuværende praksiser 
indenfor planlægning, byudvikling og materialebrug 
betyde at vi bygger vi os til en badekarseffekt hvor 
vandene mødes i byen. 

Udgangspunktet for pilotprojektet Missing Link, er 
en udpegning af hvordan samtidens planlægning og 
byudvikling foregår løsrevet fra landskabets egenskaber 
og landksabets og vandets sammenhænge på tværs 
af skala. Her ser vi et missing link mellem byudvikling, 
vand og landskab hvor vi bygger på landskabet og 
ikke med det og vandets forbindelser igennem det 
store opland og ned til den enkelte matrikel. Dette er 
medvirkende til at vi bygger os til situationer der kan øge 
oversvømmelsesrisiko, særligt for de næste generationer. 
Dette ser vi som et behov for at integrere praksisser 
i planlægningen og byudviklingen med landskabet 
og vandets processer i en helhedsorienteret tilgang. 
Ved at integrere disse ser vi samtidig et væsentligt 
mulighedsrum for grøn omstilling.  

Planlægningen i Danmark (samt andre vestlige byer) 
har i nyere historie været præget af administrative 
arealinddelinger i form af overordnede zoner (by, land, 
sommerhusområder), funktioner (bolig, blandet, erhverv, 
industri, rekreation), beskyttelse (f.eks. skovbyggelinjer, 
kystzone, kulturarv og arkæologiske fund) samt 
ejendomsrettens matrikulære inddelinger. Disse fungerer 
som funktionelle økonomisk-juridiske opdelinger med 
klare prioriteringer. De administrative inddelinger 
fremstår dog ofte også løsrevet fra det landskab der 
inddeles samt løsrevet fra vandets bevægelse mod havet. 
Projektet adresserer dette som et missing link hvor der er 
behov for at gentænke praksis i samtidens byudvikling og 
måderne vi ´læser´ byens vand og landskab - som borger, 
developer, planlægger og politiker og bruger denne viden 
når vi omdanner byen og landskabet. 

Hypotesen i dette projekt er, at klimatilpasning til mere 
vand kræver en ændring af samtidens planlægnings- og 
byudviklingspraksisser, og for at ændre disse praksisser 
er det nødvendigt også at ændre måden vi ser og forstår 
byens strukturer på. Ved at genintroducere landskabets 
karakteristika og vandets bevægelse sammen med det 
byggede miljø som en væsentlig forståelsesramme 

for byen, søger vi at bidrage til at byudviklingen kan 
´informeres´ igennem en ændret forståelse af vandet 
sammenhænge med byen og landskabet. 
Projektet anerkender at vi i sagens natur allerede har 
bebygget store områder og at disse repræsenterer 
store ressourcer - økonomisk, materialemæssigt, 
kulturarvsmæssigt og ikke mindst personligt for de 
mennesker der bebor områderne. Derfor tager projektet 
udgangspunkt i at lære af fortiden og samtiden til at 
informere fremtiden ved at undersøge 
- det vi allerede har (terræn, jordarter, bygninger, veje og 
ikke mindst vand);
- det vi allerede gør (løbende omdannelse af byer i 
form af renovering, planlægning og ejerskab baseret på 
arealinddelinger mv).

Formål
Projektets formål har været at udvikle metoder, der kan 
sammenbinde forskellige planlægningsniveauer ved at 
(gen)introducere viden om dybe strukturer og vandets 
forbindelser  i det naturligt skabte og byggede landskab.
I pilotprojektet har vi brugt en landskabsanalytisk, visuel 
tilgang til at se og forstå vandet, landskabet og byen 
sammen. Pilotprojektet har undersøgt måder hvorpå vi 
kunne genetablere historisk viden sammen med udvikling 
af ny viden der kunne indgå i de måder vi ser, forstår, 
planlægger og udvikler byerne på. 

I spændet mellem klimaændringer til mere vand og 
samtidens byudvikling og planlægningspraksisser ser 
projektet et Missing Link imellem kommuneplaners 
visioner, rammer, sektorplaner, udviklingsplaner og 
lokalplaner. 
I dette felt afsøger pilotprojektet muligheder for at 
´sammenbinde´ de forskellige planniveauer igennem 
et fokus på ´vandets bybillede´ samt med et strategisk 
afsæt i vandoplande. Dette har vi undersøgt ud fra 
konceptet Oplandskvarter med fokus på forbundne 
situationer  og transformative kapaciteter indenfor 
vandoplandet. Forbundne situationer har fokus på 
indbyrdes afhængigheder på tværs af skala, funktioner, 
ejerskab og administrative grænser. Transformative 
kapaciteter skal her forståes som de muligheder der er 
i det eksisterende, det byggede som det naturskabte, 
og et udtryk for stedsbundne kvaliteter. Forbundne 
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Den våde By

De dybe strukturer og lag

Den funktionelle by

Fortidens og nutidens by

Venstre side, fra venstre:
1) Historisk kort over Odense Kanal 1803, viser strukturer som vand og 
veje sammen. Kilde for Charte over Odense Kanal 1803
Koloreret tuschtegning, med beskrivelse af kanalens dybde mm., 
datering usikker omkring 1803 og med stempel: Geodætisk Institut : 
http://www5.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/object68194/da/
2) Landskabets strukturer med lavning og historiske vådområder samt 
nutidens bygnigner. De hvide linjer indikerer forbindelser igennem 
oplandet samt forbindelse til dét som er under overfladen og vandets 
bevægelse mod Odense Havn. Kilde baggrundskort: SDFE, Scalgo
3) Boligforening hvor uderummene både kunne fordre et kvalitetsløft 
samt med plads til vandet. i oplandet Vinkælderrenden
Denne side: uddrag fra Vandets Byatlas skala XL.
Kortene er Note ikke indsat i skala

situationer og transformative kapaciteter bruges til at 
afdække strategiske mulighedsrum for grøn omstilling.

I projektet stillede vi to spørgsmål:
(1) Kan måden vi visuelt repræsenterer byen på 
igennem kort, påvirke opfattelsen og oplevelsen af 
byens landskaber henimod en forståelse af, at vandet, 
landskabet og byen er integrerede med hinanden?

(2) Kan vi med landskabsstrategiske tilgange supplere 
eksisterende praksisser for vandhåndtering, planlægning 
og byudvikling? Kan vi derigennem bidrage til 
forandringsprocesser henimod grøn omstilling og 
klimatilpasning med afsæt i under-udnyttede potentialer i 
det udendørs fysiske miljø vi allerede har?

For at finde et koblingspunkt mellem vandet, der er i 
konstant bevægelse, og planlægningen, der er knyttet 
til specifikke geografiske områder, faste administrative 
grænser og definerede funktioner, har vi udforsket 
spørgsmålene igennem koncepterne (1) Vandets Byatlas 
og (2) Oplandskvarter.

To case studier i hhv. Fredericia og Odense har dannet 
rammen for pilotprojektet som har søgt at give 
landskabsarkitektoniske bidrag til potentialer for blå-grøn 
omstilling med afsæt i klimatilpasning til mere vand. 

Projektets mål har været at bidrage til udvikling 
af metoder der kunne sammenbinde byudvikling, 
landskab og vand på tværs af planniveauer med fokus 
på eksisterende ressourcer og bæredygtige afledte 
effekter; merværdier som kan relateres til FN´s 
bæredygtighedsmål. Dette er blevet undersøgt igennem 
udvikling af måder at visualisere og kommunikere byen 
set fra vandets- og landskabets point of view; Vandets 
ByAtlas samt undersøgelse og udpegning af potentialer i 
udvalgte Oplandskvarterer. 

M
is

si
ng

 L
in

k
24

3



Resultat
Igennem to case studier i hhv Odense og Fredericia har 
vi udviklet en pilotudgave af Vandets byatlas, som består 
af en række kort der viser byen fra vandets perspektiv. 
Vandet perspektiv vises eksempelvis igennem kort der 
angiver overfladers permeabilitet, strømningsvejenes 
bevægelse igennem forskellige planzoner, historiske 
vådområder i bebyggede områder, boligområders 
placering i forhold til vandets bevægelse, landskabets 
dybe strukturer og vandets krydsningspunkter fra 
landzone til byzone. 
Casestudierne har undersøgt to vandoplande mere 
i dybden igennem konceptet Oplandskvarter, hhv. 
oplandet Ullerupbæk i Fredericia og Vinkælderrenden 
i Odense. Igennem disse undersøgelser har vi udviklet 
et første bud på en landskabsstrategisk metode der 
vil kunne integreres i de eksisterende byudviklings- 
og planlægningspraksisser: Oplandskvarter som et 
strategisk princip som samlende retning for byens 
omdannelser step-by-step samt Antennediagrammet 
som et oversigtligt strategisk-dialogisk redskab til at 
afsøge prioriteringer potentialer og synergieffekter i 
Oplandskvarteret. 
Antennediagrammet er udviklet ud fra præmissen 
at hvis vi skal bevæge os henimod en vandstrategisk 
og helhedsorienteret byudvikling, så har forskellige 
interessenter forskellige fokus, incitamenter, 
viden og ansvarsområder. Dette gælder ikke alene 
forskellige fagligheder og sektorer men også lægfolk, 
politikere, developere, foreninger, institutioner og 
erhvervsdrivende. Yderligere er det ikke alle som er 
interesserede i vand som sådan. Eksempelvis, hvis 
udearealer til et plejehjem skal renoveres kan det 
næppe forventes at der er specialviden om vand eller 
byudvikling. Til gengæld, vil sådanne aktører have 
specialviden omkring områder der kan skabe merværdier 
og synergieffekter i vores byggede miljø på andre 
niveauer end det vandtekniske. Dette ser vi som et 
potentiale for nye samarbejder og partnerskaber der 
kan bane vejen for lokalt forankret grøn omstilling og 
opnåelse af FN´s bæredygtighedsmål. 

Samlet set, er dette en pilotudgave af Vandets Byatlas 
som også indeholder metoder til vandstrategisk, 
helhedsorienteret by- og landskabsudvikling med 
vandet i form af Oplandskvarterer og ´lokale´ 
antennediagrammer som redskab.

Perspektiver
I pilotprojektets resultater ser vi en række perspektiver 
i forhold til videre udvikling og afprøvning. Dette kunne 
ske som yderligere udvikling og afprøvning af konceptet 
Oplandskvarter og Antennediagrammet i casestudier 
med samarbejdspartnere i kommune og forsyning. Her vil 
adgang til borgere, politikere, developere, almennyttige 
boligforeninger kunne bidrage med yderligere vigtig 
viden. Hertil kommer muligheden for at udvikle specifikt 
materiale om metoderne  til brug i kommuner og 
forsyninger.

Denne side øverst: Strømmningsveje og bluespots i området ved 
oplandet vinkælderrenden. 
Denne side nederst: Eksempel på Antennediagram med angivelse af 
typologier og funktioner med forskellige potentialer for lokale kvaliteter 
og Verdensmål. Antennediagrammet kan tilføres data om vand som 
m3 og hastighed, befæstelsesgrader, planer for renovering, historiske 
vådområder, mv.  
Modstående side: Kort beskrivelse af konceptet Oplandskvarter og 
redskabet Antennediagram.

3.3_Opsamling og konklusion
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Plan opland
Angivelse af primære strømningsvej og 
krydsningspunkter vha nummerering, geotags, der taler 
sammen med snit og diagram.

Planen skal give et geografisk, skalamæssigt og visuelt 
overblik der på et strategisk niveau kan tale ind i den 
eksisterende planlægning. Oplandsplanen kan bruges til 
at formidle forskellige typer data, f.x vandets retninger, 
deloplande, kloakoplande, lokale kvaliteter, offentlige 
områder, plads til vandet, mv. 

Snit primære strømningsveje i opland

angivelse af primære strømningsvej og samlingspunkter 
vha nummerering, geotag,  der taler sammen med 
plan og diagram. Snittet kan bruges til at supplere 
med oplysninger om jordbundsforhold, forurening, 
belægning, historisk vand, kulturarv, mv

Antenne diagram opland

Diagrammatisk billed på primære strømningsvej med 
samlingspunkter vha nummerering, geotags, der taler 
sammen med plan og snit.

På diagrammet kan anføres lokale potentialer på de 
enkelte ´ribber´ som f.eks. almennyttige boligområder 
der skal renoveres, veje der skal renoveres, m3 vand 
og flow, parkområder, forurening, grad af impermeabel 
belægning, kulturarv, institutioner, nye cykelstier, 
grønne strategier, eksisterende klimatipasningstiltag 
som forløb af vejbede. Formålet er at skabe et forenklet 
overblik over områdets potentialer og eventuelle 
fremtidige renoveringer og projekter, for derigennem 
at synliggøre potentielle synergieffekter mellem 
vandhåndtering/klimatilpasning,  byudvikling og 
merværdier. Kommunale visioner for SDGs kunne indgå 
strategisk på diagrammet.
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BILAG
FORSKNINGSMÆSSIGE UDGANGSPUNKTER



1. on-site/felt
 tværfaglig interaktion

Metodeudvikling

2. Vandets byatlas
 visualisering og analyse  af ´vandets bybillede´

0.
1.
2.
3.

Forskningsspørgsmål

1 Kan byudviklingen i det 20. århundrede set fra 
vandets perspektiv bidrage til en øget forståelse af 
sammenhænge mellem by-/planlægningspraksisser 
og oversvømmelsesrisici og derigennem informere 
fremtidige bytransformation og byudvikling 

1b Med udgangspunkt i landskabsarkitekotniske metoder, 
hvordan kan vand, landskab og bebyggelse analyseres, 
visualiseres og kommunikeres 

1c Kan denne tilgang bidrage til at sammenbinde 
planlægning/byudvikling med udgangspunkt i 
landskabsstrategisk klimatilpasning som katalysator for 
blå-grøn omstilling med afledte merværdier? 

Tilgang
Missing Link adresserer klimatilpasning med 
udgangspunkt i at addressere samtidens planlægning 
og byudviklings praksisser og konsekvenserne af 
at disse praksisser fremstår løsrevet fra vandet og 
landskabet og at dette har konsekvenser i forhold til 
oversvømmelsesrisiko.

Metodisk anvendes landskabsarkitekotnisk Research 
through Designing i en eksplorativ tilgang der bl.a. bruger 
aktionsforskning udfoldet i casestudier i samarbejde 
med aktører fra kommuner og forsyningsselskaber. Ved 
hjælp af ´design comments´, interaktion baseret på en 
dialogisk og visuel tilgang undersøges byen, landskabets 
og vandets potentialer som en indgang til blå-grøn 
omstilling (transformation).

Forskningsmæssige udgangspunkter

Dette undersøges igennem udpegning af forbundne 
situationer og transformative kapaciteter i det 
eksisterende naturlige og bygge miljø. 

Projektet fokus er at afdække udvalgte områders 
iboende potentialer som et samspil mellem det byggede, 
landskabet og vandet. Som undersøgelsesfelt anskues 
disse som stedsspecifikke, transformative kapaciteter 
og forbundne situationer. Disse undersøges som 
mulighedsrum for en byudvikling (transformation) der 
over tid som kan håndtere mere vand som katalysator for 
positive, afledte effekter (multiple benefits). Disse afledte 
effekter søges relateret til FN17 delmål, eksempelvis øget 
biodiversitet, social sammenhængskraft, ressourcebrug 
i byggeriet, mobilitet for bløde trafikanter, nye 
erhvervspotentialer og partnerskaber mv. 

Gennem to casestudier undersøger projektet ´vandets 
bybillede´ i form af hhv. landskabspotentialer (terræn, 
jordbundsforhold, overflader), vandskaber (skybrud, 
grundvand, havstigning, stormflod) samt kvaliteter i 
eksisterende bebyggelser (funktion, typologi, materialer, 
historie). Herigennem identificeres nuværende 
ressourcer (f.eks. materialer, bygninger, kulturarv, 
institutioner, offentlige områder, vand, stedslighed, 
økosystemer, identitet, æstetik) som potentialer der kan 
bruges strategisk i en bæredygtig byudvikling.

Projektet bygger desuden på viden fra projekterne 
´Byerne og det stigende havvand´ og ´Den Østjyske 
Millionby´ (ref), samt PhD-afhandlingerne ‘Waterscapes 
of Value’ (Wiberg 2018), ‘Kapacitet til forandring’ (Boye 
2020), ‘Kystbyen til forhandling’ (Meldgaard 2020). 

Centrale Begreber 
Forbundne situationer 
- bruges til at analysere stedsspecifikke afhængigheder 
skabt af vandet og landskabet (på godt og ondt) på tværs 
af skala, ejerskab, funktioner, typologier, planlægning. 

Transformative kapaciteter
-bruges som analyseredskab til udpegning eksisterende, 
under-udnyttede potentialer i det byggede og naturlige 
landskab for positive afledte effekter og grøn omstilling,

Vandets ByAtlas 
- repræsenterer både proces, metode og resultat. I 
processen bruges det som fokus for undersøgelser. Som 
metode bruges det til afprøvning af forskellige måder 
at se og forstå byen på til at visualisere byen sammen 
med en forståelse af vandet og landskabet. Som resultat 
bruges det som indspark til planlægning og byudvikling 
med sigte på at vise og diskutere byen, landskabet og 
dets muligheder fra et andet perspektiv; vandets.  

Oplandskvarter
- opland bruges som indgang til at integrere overflade 
vand og landskabet indenfor en geografisk afgrænsning 
der kan ´tappe ind´i eksisterende planlægnings- 
og byudviklingspraksisser. Kvarter bruges som 
forståelsesramme for at se interne afhængigheder 
imellem områder der funktionsmæssigt, økonomisk eller 
bygningtypologisk umiddelbart opfattes som forskellige, 
samt for at adressere identiet og sammenhængskraft i en 
by- og kvartersmæssig forstand.
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3. Vandstrategisk byudvikling
 analyse  strategi, scenarier og merværdi
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Metodologi og Metoder  

Projektet er udført som transformative design research 
der adresserer et real-world, wicked problem. 
Metodisk er det baseret på Landskape Archtiectural 
Research through Designing (RtD) indenfor en pragmatisk 
tilgang med brug af aktionsforskning. Der anvendes både 
kvantitative og kvalitative metoder i kortlægningsarbejdet 
(mapping) der suppleres af feltarbejde (site visits, 
sensory, mv). Dette materiale bruges løbende i 
interaktion med tværfaglige, tværsektorielle case-aktører 
(design comments). Det oprindelige forskningsdesign 
inddrog en række sessions med eksterne faggrupper 
(planlægning, vand, regional byudvikling, biodiversitet, 
historie, beredskab) som dog blev aflyst pga covid-19 
lockdown

Pilotprojektet er baseret på case studier i to kystbyer 
i oversvømmelsesrisiko i to forskellige kommuner.  I 
casestudierne benyttes registrering/fieldtrips, mapping, 
Design Comments med aktionsforskning, løbende 
peering i og udenfor akademia (tværfaglige forum) i form 
af case aktører, 

Caseaktører består af aktører fra hhv. kommune 
og forsyningsselskab. Det vil sige en tværfaglig og 
tværsektoriel sammensætning indenfor hvért casestudie. 
Disse bidrager med viden (faglig/professionel viden, lokal 
viden, kommunal og forsyningsviden, kortmateriale om 
oversvømmelsesrisici, tiltag, jordbund, historik, mv).

Tilsammen danner dette en forskningskontekst 
hvor forskellige kernefagligheder og sektorer for 
klimatilpasning, vandhåndtering og planlægning er 
repræsenteret.

Projektet har fokus på metodeudvikling som resultat. 
I processen har metodeudviklingen taget afsæt i 
en eksplorativ karakter hvor de anvendte metoder 
og værktøjer blev udviklet løbende i projektet som 
iterative processer alt som ny viden skabtes/erfaredes. 
Metodeudviklingen baseres på at tværfaglige og 
tværsektorielle case aktører interagerer med deres viden 
samt som ´peers´. 

Metodemæssige referencer:
(Albertsen, 2010, 2010; Boye, 2020; Chamberlain et 
al., 2011; Lenzholzer et al., 2018, 2013; McHarg, 1969; 
Meldgaard (2020); Odgaard et al., 2019; Prominski, 2008; 
Prominski and Seggern, 2019, 2018, 2018; Schneidewind 
et al., 2016; Schön, 1991; Seggern et al., 2008; Spirn, 
2012, 2000, 1993; Wiberg, 2018)

Obs – grundet Covid-19 lockdown ved projektets opstart 
i marts 2020 samt væsentlige covid-19 restriktioner 
igennem store dele af forskningsprojektet har 
mulighederne for aktionsforskning / Design Comments 
været udfordret, hvilket har ført til løbende justeringer af 
både forskningsdesign og tidsramme. 
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