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Damhusvej, Mosegårdsparken og alle de andre
Stednavne med vand udpeger flere steder
historiske funktioner og landskabelige forhold knyttet til vand
– vand der også kommer til syne nu og i fremtiden
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Modstående side: Vejnavn Odense, 2020.

KORT SUMMARY

Klimaændringer betyder i Danmark mere vand i 
form af havstigning, grundvandsstigning og ned-
bør. Idet vores byer oftest er placeret ved åer, 
fjorde og kyster betyder det, at disse områder 
også vil opleve mere vand fra baglandet. Vand 
der skal håndteres for ikke at give oversvømmel-
ser. Selv samme vand kan samtidig have betyd-
ning i perioder med tørke.

Klimaændringer skaber et akut behov for at mi-
tigere den globale opvarmning ved mindre CO2 
udledning. Samtidig vokser behovet for at tilpas-
se det byggede miljø til øgede vandmængder. 
Dette kræver nye praksisser på mange niveauer, 
herunder i byudviklingen og planlægningen. 
Missing Link - når vandene mødes i byen tager 
afsæt i brugen af de ressourcer, processer og 
praksisser vi allerede har, så bæredygtigt som 
muligt. 

Projektets formål har været metodeudvikling 
indenfor klimatilpasning, der kan integreres i 
den  eksisterende planlægning og byudvikling 
på tværs af skala, planniveauer,  sektorer og in-
teressenter. En grundpræmis har været fokus på 
muligheder for synergieffekter; positive, afledte 
effekter (merværdier), der relaterer sig til FN’s 
bæredygtighedsmål.

Metoden er en version 1.0 og tager afsæt i to 
koncepter: 

• Vandets Byatlas 
- for at synliggøre vandet, landskabet og byen 
sammen
• Oplandskvarter
- et potentielt sammenbindende led i planlæg-
ningen med afsæt i vandoplande og det byggede 
miljø anskuet som kvarterer. 

Oplandskvarter er en stedsspecifik tilgang, hvor 
lokale kvaliteter kan integreres som et grundele-
ment i klimatilpasningen. Oplandskvarter er en 
strategi, der er tiltænkt at kunne binde enkelt-
projekter sammen med andre projekter på en 
større skala og derved opnå synergieffekter mel-
lem projekter og områder. Herunder ikke mindst 
synergieffekterne ved at arbejde med landskabet 
og vandet i en Design With Nature tilgang.

Dette kalder vi Vandstrategisk Byudvikling. 
For at operationalisere en vandstrategisk byud-
vikling, der inviterer en bred vifte af aktørerer 
ind, har projektet udviklet et antennediagram 
som et oversigtligt, dialogisk redskab til at mar-
kere  og samle stedsspecifik viden. Eksempelvis 
kommende omdannelser, afstrømning, befæ-
stelsesgrad og lokale stedsbundne kvaliteter. 
Antennediagrammet fungerer som en samlende 
model for et Oplandskvarter med afsæt i lokale 
potentialer, der er gjort overskueligt – også for 
interessenter, der ikke nødvendigvis sidder med 
vandteknisk viden. Antennediagrammet danner 
sammen med step-by-step tilgangen mulighed 
for at skabe overblik over kommende planer for 
renovering af veje, byområder, sociale indsatser, 
funktionsændringer, særligt vigtige åbne om-
råder og tidligere vådområder, som derved kan 
sættes i spil sammen. 

Den første version af metoderne er baseret på 
casestudier i hhv. Fredericia og Odense med 
samarbejdspartnere fra kommune og forsyning. 
Samarbejde på tværs af interessenter, faglig-
heder, sektorer og ansvarsområder er kardinalt 
i klimatilpasningen. Derfor er metoderne helt 
grundlæggende baseret på dette.



I felten med kort og tegninger
Samarbejde og vidensudveksling på tværs af fagligheder
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Bevilling fra 
statslig pulje til 
Grøn Omstilling 

2020 

Pilotprojekt Afrapportering

2020 2021 2022

Modstående side: Walk & Talk med byhistoriker og 
work-in-progress -mappings i Fredericia 2020

PILOTPROJEKTETS OPBYGNING OG 
ORGANISATION

Dette metodehæfte er baseret på det bagvedlig-
gende forskningsprojekt; Missing Link - når van-
dene mødes i byen, som er et pilotprojekt inden-
for blå-grøn omstilling muliggjort ved bevilling 
fra statslig pulje til Grøn Omstilling 2020 på
Arkitektskolen Aarhus og forankret i
Forskningslaboratorium 1 transformation,
arkitektur og territorier. 

Pilotprojektet er baseret på casestudier i hhv. 
Odense og Fredericia, der forløb i 2020 med 
afrapportering i 2021-2022 i form af to pilotud-
gaver af Vandets Byatlas. 

Pilotprojektet er baseret på landskabsarkitek-
toniske research through design metoder i en 
transformative design research tilgang. Case-
studierne er eksplorative med brug af metoden  
´Design Comments1´.

Pilotprojektet er udført med samarbejdspartne-
re fra hhv. Odense Kommune, Vandcenter Syd, 
Fredericia Kommune samt Fredericia Spildevand 
og Energi. Det vil sige forskellige sektorer og fag-
ligheder, der samtidig er forankrede i casestudi-
ernes kontekst.

Dette metodehæfte giver en kort introduktion 
til de foreløbige resultater og metoder udviklet 
gennem pilotprojektet.

1 ´Design Comments´ er en design research metode udviklet i 
PhD-afhandlingen Waterscapes of Value (Wiberg, 2018)
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Vidensudveksling i felten
Stedsbundne potentialer, forskellige
fagligheder, lokalt forankret viden
sammen med ´de udefrakommendes blik´ 
bruges aktivt i metoden
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Klimatilpasning kræver mange typer viden
Et grundelement i metoden er tværsektorielt og tværfagligt
samarbejde og 1:1 feltstudier

Fotos fra sessions med Design Com-
ments, arbejdsprocesser, feltstudier/
Walk & Talk med samarbejdspartnere 
fra hhv. Odense og Fredericia.
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1 .  INTRODUKTION

Fra vandets perspektiv
Missing Link udpeger et behov for at ´se´ og forstå
det byggede miljø sammen med vandet og landskabet 
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1 .  INTRODUKTION FORMÅL OG TILGANG

BLÅ-GRØN OMSTILLING OG NYE 
PRAKSISSER I BY- OG LANDSKABSUDVIKLINGEN
Pilotprojektet Missing Link – når vandene mødes 
i byen indskriver sig i fagområdet landskabsar-
kitektur og byplanlægning indenfor design re-
search med brug af research through design me-
toder. Formålet har været at bidrage til (blå)grøn 
omstilling gennem metodeudvikling indenfor 
klimatilpasning til mere vand. Undersøgelsesom-
rådet er samtidens byudviklings- og landskabs-
praksisser anskuet i forhold til klimatilpasning og 
øgede vandmængder. Fokus har været på den 
byggede bys sammenhænge med det ´naturlige´ 
landskab og vandets bevægelse.

Tilsammen har projektet afsøgt potentialer for 
bæredygtige synergi-effekter mellem klimatil-
pasning og den planlægning, renovering og by-
omdannelse, der løbende pågår i byerne. Pro-
jektet betragter dette som et potentiale for at 
opnå merværdier indenfor både det sociale og 
det miljømæssige i samspil med by- og land-
skabmæssige kvaliteter. Kort sagt har projektet 
undersøgt landskabsstrategiske potentialer for 
at integrere vandet og landskabet i fremtidig 
tænkning og praksis henimod en helhedsorien-
teret og bæredygtig byudvikling. Dette kalder vi 
vandstrategisk byudvikling.

UNDERSØGELSESFELT IGENNEM TO KONCEPTER
Missing Link udpeger et behov for at ´se´ og for-
stå det byggede miljø sammen med vandet og 
landskabet for herigennem at (gen)etablere et 
samspil mellem det naturlige og det byggede 
miljø. Indenfor dette felt, har formålet været at 
bidrage til metodeudvikling henimod en integre-
ret by-, landskabs- og vandplanlægning på tværs 
af planniveauer, skala og aktører. I pilotprojektet 
blev dette undersøgt gennem følgende spørgs-
mål: 

1) Kan måden vi visuelt repræsenterer byen på 
gennem kort, påvirke opfattelsen og oplevelsen af 
byens landskaber henimod en forståelse af at van-
det, landskabet og byen er integreret i hinanden?

2) (a) Kan vi med landskabsstrategiske tilgange sup-
plere eksisterende praksisser for vandhåndtering, 
planlægning og byudvikling? (b) Kan vi derigennem 
bidrage til forandringsprocesser henimod blå-grøn 
omstilling og klimatilpasning med afsæt i under-ud-
nyttede potentialer i det udendørs fysiske miljø og 
de praksisser vi allerede har?

For at undersøge spørgsmålene og finde et 
koblingspunkt mellem vandet, der er i konstant 
bevægelse, og planlægningen, der er knyttet til 
specifikke geografiske områder, faste administra-
tive grænser og definerede funktioner, er dette 
undersøgt ved brug af to koncepter som optik: 

(1) Vandets Byatlas
(2) Oplandskvarter

I koncepterne Vandets Byatlas og Oplandskvarter 
har stedsbundne kvaliteter været grundlæggen-
de, hvorfor afsættet var to casestudier i hhv. Fre-
dericia og Odense. Klimatilpasning og blå-grøn 
omstilling kræver, per se, vidensudveksling og 
samarbejde mellem forskellige fagligheder, sek-
torer og aktører. Det har derfor været essentielt 
at samarbejde med aktører fra forsyning og kom-
mune i de to casestudier og løbende vidensud-
vekslet i både kortlægninger og studier i felten.

PILOTPROJEKTETS RESULTATER
Pilotprojektets proces og resultater kan ses i pi-
lotudgaverne af Vandets Byatlas for hhv. Odense 
og Fredericia. Her gives også eksempler på sce-
narier og merværdier, der retter sig mod FN´s 
bæredygtighedsmål. Formålet med scenarierne 
har været at synliggøre mulighedsrum uden at 
detail anvise eller designe enkelte elementer 
eller områder. I praksis vil der netop på dette 
niveau være gode, eksisterende eksempler og 
viden, der kan forme både det funktionelle, de-
signmæssige og lokalt meningsgivende. Sigtet i 
projetket har været at binde sådanne elementer 
og tiltag sammen på tværs af skala og planlæg-
ningsgrænser.

Dette dokument er en kort opsamling på de ud-
viklede metoder, hvori vi ser et potentiale for vi-
dere udvikling.

Modstående side: Kort fra Vandets Byatlas Odense, skala XL.  
Stor-odense og større vandopland med fokus på terrænets dybe 
strukturer og vandets bevægelse på overfladen. Her i blåtone.
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Det byggede og det naturgivne
Kan vi (gen)etablere et samspil mellem det naturlige og det 
byggede miljø og vandets bevægelse?
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BAGGRUND OG
PROBLEMSTILLINGER

Fig. a

Fig. b

Fig. c

KLIMAÆNDRINGER
Klimaændringer betyder, at vi får perioder med 
mere ekstremt vejr i form af både stormfloder, 
skybrud, tørke og hedebølger. Hertil kommer 
havstigning, øget urbanisering, biodiversitetskri-
se og ressourceknaphed. I en dansk sammen-
hæng betyder det, at vi skal forholde os til mere 
vand fra alle sider — fra havet, fra undergrun-
den, fra himlen og fra baglandet. Samtidig vil vi 
også få flere perioder med tørke, hvor selvsam-
me (fersk)vand vil være en attraktiv ressource. 

NÅR VANDENE MØDES I BYEN
Konsekvenserne af klimaændringer øges i vores 
byer. Dette skyldes blandt andet samtidens prak-
sisser for at placere bygninger i våde områder, 
brug af store mængder impermeable materi-
aler til at forsegle overflader på bygninger, un-
dergrund og udearealer. Det vil sige by-, bebyg-
gelses- og bygningspraksisser, der tager afsæt i 
at kontrollere vandet sammen med byrum, der 
fordrer hurtig vandafstrømning ved skybrud og 
´urban heat islands´ (UHI) ved hedebølge. 

Vores arealanvendelse har samtidig stor betyd-
ning for vores brug af ressourcer og for tilbage-
gangen i biodiversitet. Samtidig er det relativt 
velbeskrevet, at adgang til grønne områder og 
natur har stor betydning for mennesker både 
mentalt og fysisk. Både mennesker, flora, fau-
na, funghi, mv. har i sagens natur brug for vand. 
Samtidig deler vi en grundlæggende præmis 
med vandet; at der er plads og rum.

Klimaændringer i kombination med samtidens 
by- og bygningspraksisser giver os problemer 
med oversvømmelse. Idet alle byer er indskre-
vet i et vandopland, og som hovedregel oftest er 
indplaceret ved vand, betyder dette at vandene 
mødes i byen. 

Fig a) Byer og bebyggelser skal i fremtiden håndtere større 
mængder vand fra alle sider; vand fra undergrunden, baglan-
det, havet og himlen.
Fig. b)  Impermeable materialer præger mange steder det 
byggede miljø, ikke alene på bygninger som klimaskærm og 
fundament, men også ofte på udearealer. 
Fig. c) Øget vandgennemtrængelighed  – eller mangel på sam-
me – har betydning for hvordan vandets lokale balance både 
ved hverdagsregnen og ved tørke,  såvel som for andre levende 
organismer og muligheder for biodiversitet.

Modstående side: Oversvømmelse ved Brabrand Sø, februar 
2020. Foto: Niels Nygaard.
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Vi bygger os til problemer
Kan vi supplere eksisterende praksisser i byudviklingen med ud-
gangspunkt i vandet og landskabet?
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Fig. a

Fig. b

SAMTIDENS
BYGGEPRAKSISSER

Fig a) Eksempler på nyere byggeri i ådal og ved kajkant, havet. De 
hvide linjer er en diagrammatisk visning af, hvordan placering i 
våde områder kræver store mængder ressourcer under jorden/
under havniveau i form af fundamenter med ekstra dybde pga. 
(den våde) undergrund.

Fig. b)  De to første fotos er eksempler på byggeri i tidligere våde 
områder. Den mørkeblå diagrammatisering viser omfanget af 
impermeable overflader på både bygning og udearealer.

Modstående side: Byggeri i Aarhus ådal, 2021

KLIMAÆNDRINGER OG UNDER-
UDNYTTEDE POTENTIALER
Klimaændringer i Danmark betyder blandt andet 
mere vand. I tidligere forskning1 har vi erfaret, 
at samtidens praksisser for planlægning og by-
udvikling kan fremstå løsrevet fra landskabets 
større træk og vandets bevægelse, og at dette er 
medvirkende til oversvømmelsesrisiko. En af kon-
sekvenserne er, at vi, til trods for gode og aner-
kendte eksempler på klimatilpasningsprojekter, 
samtidig bygger og byudvikler os til problemer 
med oversvømmelse. Eksempelvis når bygninger 
er placeret i tidligere våde områder, hvor van-
det vil samles eller i tidligere blå-grønne passa-
ger, 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, 
og som på mange områder fortsætter. 

DE BYGGEDE OG DE NATURLIGE 
LANDSKABSTRÆK – PROBLEM ELLER SYNERGI
Denne manglende sammentænkning mellem 
landskabets træk, vandets bevægelse og det byg-
gede miljø skaber større og større udfordringer 
des mere klimaet ændrer sig. Ved ikke at sam-
tænke disse ‘lag’ i byen, udnytter vi heller ikke en 
række bæredygtige potentialer for merværdier 
og synergieffekter, der ville kunne opnåes gen-
nem en helhedsorienteret byudvikling, hvor by, 
landskab og vand integreres. Det er potentialer, 
der kan fremme biodiversiteten; sænke brugen 
af nye materialer; skabe nye forbindelser for 
bløde trafikanter og smukkere uderum; afhjæl-
pe Urban Heat Island problematikker; reducere 
CO2 forbrug; skabe grobund for nye partnerska-
ber; danne rekreative muligheder; skabe social 
sammenhængskraft i mødet mellem forskellige 
mennesker i vores fælles uderum samt befordre 
bevægelse og sundhed.

1 PhD-afhandling Waterscapes of Value (Wiberg, 2018)



Landskabet, vandet og byens vækst
At bygge med vandet eller oven på vandet?
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2019, ortofoto, 2.5 mtr kurver, 
60 mm regn

2019, 2.5 mtr kurver, en væsentlig 
del af områdets landskabelige karak-
teristika. De større træk  formodes 
også at have været tilstede tilbage i  
år 800, sågar 12.000 år tilbage. 

slutning 1800-tal
Højt Målebordsblad

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

slutning 1800-tal
Højt Målebordsblad

tidlige 1900-tal
Lavt Målebordsblad

1953-76, 4-cm kort 1980-2001, 4-cm kort 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.

Sen 1800-tal,Højt Målebordsblad

© 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.

4 cm kort, 1980-2001

2019 ortofoto

Kortene på tidslinjen viser eksempler på, hvordan byens udvikling særligt 
i det 20. århundrede er vokset ind i tidligere våde områder. Områder hvor 
vandet naturligt har samlet sig og hvor undergrunden har virket som en 
´svamp´. 
Kilder: SDFE 2020, Det Kongelige Bibliotek Digitale Kort, tidslinjen er en 
forenklet udgave fra Vandets Byatlas Odense.

Over tidslinjen: Kortet øverst til højre illustrerer, hvordan vandet i nu- og 
fremtiden vil samle sig samme sted, som det historisk set har gjort. Forskel-
len er, at der nu er placeret en større bygning og impermeabel belægning. 
Under tidslinjen: Det historiske kort til venstre viser fjordlandskabet og på 
de to kort mod højre kan byvæksten ses fra de sene 1800-tal og frem til 
omkring år 2000.
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KORT BYHISTORIE FRA 
VANDETS PERSPEKTIV

Fig. a

Fig. b

Fig. c

150 ÅRS BYVÆKST
Hvis man ser på de fremhævede kortudsnit fra 
Odense fra det sene 1800-tal til 2019, kan man 
se nogle af konsekvenserne ved ikke at integrere 
vand og landskab i byudviklingen. På det histo-
riske kort fra slutningen af 1800-tallet ses det, 
at bygningerne er placeret ovenfor (på skræn-
ten) og langs de våde områder. Det vil sige, at 
bygningerne er indplaceret med forståelse for 
landskabet og vandets bevægelse. Hvis man ser 
på samme kortudsnit fra 2019 og angiver blue-
spots, fremgår det at blue-spots, trods kraftig be-
byggelse,  nøje følger landskabet og samles hvor 
der også tidligere var vådt. Det er i sagens natur 
ganske logisk, at vand løber nedad. Alligevel vi-
ser 2019-kortet, at vi i mellemperioden på 140 
år har bebygget selvsamme våde, lavtliggende 
område og dermed også bygget os til problemer.

VANDET FØLGER LANDSKABETS STØRRE TRÆK
Sammenligner man de historiske kort med kor-
tet fra 2019 ses, hvordan landskabets karakter 
i forhold til terrænets hældninger og våde om-
råder gradvist udviskes, eller træder i baggrun-
den på kortene. Kortene viser ikke længere de 
blå-grønne områder, som til dels er forsvundet, 
ikke længere forbundne og ´udviskede’, til fordel 
for andre informationer, som har været vigtigere 
i den tid kortet er lavet.

FORTID-NUTID-FREMTID
Kortene illustrerer, hvordan byen i nyere tid 
gradvist er vækstet ind i de våde områder. Denne 
udvikling indikerer vandrelaterede udfordringer 
— en udvikling, der minder om mange andre 
danske byers.

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

Fortidens vand og dets bevægelser eksisterer i nutiden og har 
indflydelse på vandets bevægelser i fremtiden. LIDAR-billede hvor 
Mississippi flodens tidligere meandere kan ses.

Fortidens. nutidens og fremtidens vand mødes.
I 1661-62 fik Fredericia tilladelse af kongen til afholdese af 
markeder og torvedage. Dette skulle foregå på Kongens Torv 
(nu Axeltorv). Området var dog et vådområde og for sumpet til 
formålet. Der gik mere end 200 år førend området i 1894 blev 
kaldt Axeltorv (Kilder: Fredericiahistorie.dk samt Karsten Merrald 
Sørensen, Musserne i Fredericia). I nutidens Fredericia løber flere 
strømningsveje ved det befæstede Axeltorv. (Kilde: Scalgo 2020)

Kilde Fig. a): Axeltorv handelsplads set mod syd . 1901. Kilde: 
www.fredericiashistorie.dk
Kilde Fig. b) Axeltorv set mod øst 2020
Kilde Fig c) Daniel Coe,Mississippi River lidar greens
Lidar-derived image of the Mississippi River along the border of 
Arkansas and Mississippi, southwest of Memphis, Tennessee. 
Original lidar data from: viewer.nationalmap.gov/basic/?base-
map=b1&category=ned
Download fra flickr 2021.12.22. Modificeret til blåtoner af KW.
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Potentialer i det eksisterende
Kan vi bruge det vi har bedre – forbinde vandet, 
funktioner og landskabet?

Potentiale-Folkeskole
Potentiale-Parcelhuse

Potentiale-Grønt Træk
Potentiale-Folkeskole

Potentiale-Almene boliger

Potentiale-Sport, ErhvervPotentiale-Daginstitution

Potentiale-Semi off arealer

Potentiale-Folkeskole

Potentiale-Ungdomsudd.

Potentiale-Grønt Træk

Potentiale-Grønt Træk

Potentiale-Grønt Træk

Potentiale-industriområde

Potentiale-Grønt Træk
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Fig. a

Fig. b

Fig. c

UNDER-UDNYTTEDE
POTENTIALER

Potentiale-Folkeskole

DET VI HAR OG DET VI GØR
I tidligere forskning11 har vi erfaret at dele af sam-
tidens praksisser for planlægning og byudvikling 
kan fremstå løsrevet fra landskabets større træk 
og vandets bevægelse, og at dette er medvirken-
de årsag til oversvømmelsesrisiko. 
Pilotprojektet ser et under-udnyttet potentiale i 
at (gen)etablere en relation mellem landskabet, 
vandet og det byggede miljø. Heri peger vi på et 
under-udnyttet potentiale i byudviklingen, for at 
integrere vand på tværs af den større og mindre 
skala ved at arbejde med landskabet og naturens 
processer. Dette kan befordre sammenhænge 
mellem landzone og byzone, bydele og kvarte-
rer, lokalplaner og den enkelte matrikel. Vi har 
store bebyggede områder, vi har landskabet, og 
vand kommer der mere af, spørgsmålet er om vi 
arbejder med det vi har?

DE BYGGEDE OG DE NATURLIGE 
LANDSKABSTRÆK – PROBLEM ELLER SYNERGI
Den manglende sammentænkning mellem land-
skabets træk, vandets bevægelser og det byg-
gede miljø skaber ikke alene større og større 
udfordringer des mere klimaet ændrer sig. Ved 
ikke at samtænke disse ‘lag’ i byen, udnytter vi 
heller ikke en række bæredygtige potentialer for 
merværdier og synergieffekter, der ville kunne 
opnåes gennem en helhedsorienteret byudvik-
ling, hvor by, landskab og vand integreres. Heri 
ligger potentialer, der kan fremme biodiversite-
ten; mindske brugen af nye materialer; skabe 
nye forbindelser for bløde trafikanter; afhjælpe 
Urban Heat Island propblematikker; reducere 
CO2 forbrug eller optage CO2 ved naturbasere-
de løsninger; skabe grobund for nye partnerska-
ber; skabe rekreative muligheder; danne social 
sammenhængskraft i mødet mellem forskelli-
ge mennesker i vores fælles uderum; befordre 
renere luft, bevægelse og sundhed — og ikke 
mindst smukke, stemningsfulde uderum med 
nærhed til natur.

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

Øverst:
Fig. a) At bygge ovenfor vandet (udbredt historisk praksis)

Fig. b) At dræne for herefter at bygge på det tidligere våde områ-
de (nyere historie, nutidig praksis)

Fig. c) Åløb, floder og strømningsveje har altid været dynamiske og 
ændret sig ud fra vandstand, hastighed, hældning og jordbunds-
forhold. Tæt bebyggede områder, såvel som marker, har i nyere 
historie afsat relativt smalle områder til vandets bevægelse i f.eks. 
åløb.  En nutidig udfordring i samtidens byer med mere vand er, 
hvorvidt vi giver plads – eller ikke plads  –  til vandets bevægelse.

Modstående side: Kortet viser en del af et større opland, der går 
på tværs af åbent land og landbrugsområder, bolig og erhvervs-
områder og videre til industrihavn. Kortets fokus er at vise terræ-
nets dybe strukturer og vandets bevægelse på overfladen. Dette 
er sammenstillet med en overordnet udpegning af potentialer i 
den eksisterende by. Eksempelvis funktioner og udearealer som 
almene boligområder, skoler og erhvervsområder med potentiale 
for at indgå i en helhedsorienteret strategi for bæredygtig byud-
vikling med vandet. Kort fra Vandets Byatlas Fredericia, skala XL.



Den funktions-
opdelte moderne 
by

Det historiske 
landskab

Landskabsbyen

De 17 verdensmål i Missing Link

I dette arbejde udfoldes de syv verdensmål, der synes, at 
have særlig relevans for arbejdet med klimatilpasning. De 
beskrives kort i forhold til de universelle målene i ’agenda 
2030’ og relateres herefter til arbejde i Missing Link. 
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) og for det andet om borgerne 
adgang til byens fælles ressourcer. 

Villaområde

Sport

Landbrug

Landzone Almen boligforening

Daginstitution

Erhverv

Parkering

Byzone

Strategiske greb knyttet til bylandskabets 
typologier

Arbejdet med klimatilpasning berører alle bylandskabets 
typologier. Det følgende illustrerer mulige strategiske 
greb, der er differentieret i forhold til bylandskabets 
typologier og funktioner der bl.a. slår igennem i 
lokalplaner. Afsættet er et helhedsorienterede byblik på 
den fremtidige udvikling af landsbrugsdrift, omdannelse 
af parcelhuskvartererne, sports- og boldbanerne, 
almene boligområder, børnehaver og skoler, samt 
erhvervsområder.

Fortidens vandskaber og samtidens byskaber  til fremtidens bylandskaber.
Vandet som driver for naboskaber og partnerskaber for merværdier i oplandskvarter

The M
issing Link

178
Fredericia

9_Scenarios

FORTID - NUTID - FREMTID
– at sammenbinde landskab, vand og bebyggelse
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AT SAMTÆNKE BYEN, 
LANDSKABET OG VANDET

OPSTRØMS

NEDSTRØMS

RECIPIENT

VANDOPLAND

STRØMNINGSVEJE
DELOPLAND

FORTIDENS LANDINDDELINGER OG BYUDVIKLING 
FØLGER MED IND I FREMTIDEN
For byens udvikling, set i et historisk perspektiv, 
er år 2050 og 2100 lige om hjørnet. Når vi bygger 
by, bygger vi ofte videre på fortidens valg og fysi-
ske strukturer. Eksempelvis hvor vejene historisk 
har været placeret eller udmatrikuleringer med 
områdeafgrænsninger, der trækker spor tilbage 
til udskiftningen (landboreformerne) og som se-
nere er solgt i bidder til forstadsbebyggelser. Det 
betyder, at flere strukturer i vores byer er bygget 
op omkring, og er en videreudvikling af, struk-
turer, der trækker spor tilbage til 900-, 1100-, 
1400- og 1800-tallet, 1960´erne og 2000´erne. 
Disse spor fra fortiden afspejles, synligt eller 
usynligt, i de byggede strukturer i nutidens by. 

LANGE TIDSHORISONTER
Dette gælder også for casebyerne Fredericia og 
Odense. Fredericias nuværende bystrukturer, 
både indenfor og udenfor voldene, viser ret di-
rekte tilbage til prioriteter i år 1650, hvor byen 
blev anlagt. Under karrébebyggelserne inden-
for voldene ligger der, let skjult, stadig spor af 
de våde områder, som byen delvist blev anlagt 
ovenpå. Udenfor voldene kan sporene fra hi-
storiske, større landinddelinger flere steder ses 
afspejlet i forstadsbebyggelsernes områdeind-
delinger. Odenses byhistorie går endda tilbage 
til minimum omkring år 850. Set i det perspektiv 
virker det rimeligt at antage, at vores beslutnin-
ger 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 til-
flytning til byerne får samtidens beslutninger for 
vores byggede miljø yderligere betydning.

at bygge med (eller mod) landskab og vand
De fremhævede kortudsnit på side 14 fra Odense 
fra slutningen af 1800-tallet og 2019 repræsen-
terer et eksempel på nogle af konsekvenserne 
ved ikke at integrere vand og landskab i byud-
viklingen. På det historiske kort fra slutningen af 
1800-tallet ses det, at bygningerne er placeret 
ovenfor (på skrænten) og langs de våde områder. 
Det vil sige at bygningerne er indplaceret med 
forståelse af landskabet og vandets bevægelse. 

Hvis man ser på samme kortudsnit fra 2019 og 
angiver blue-spots, fremgår det at blue-spots, 
trods kraftig bebyggelse, nøje følger landskabet 
og samles, hvor der også tidligere var vådt. Det 
er i sagens natur ganske logisk at vand løber ned-
ad. Alligevel viser 2019-kortet, at vi i mellempe-
rioden på 140 år har bebygget selv samme våde, 
lavtliggende område og dermed også bygget os 
til problemer.

DESIGN WITH NATURE SOM TILGANG
OG METODE
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 i plan-
lægningen, kan vi bygge med et landskab, som i 
forvejen har omkring 12.000 års erfaring med at 
håndtere vand.

Denne viden og tilgang er ikke ny og kaldes De-
sign with Nature, som en reference til en ræk-
ke metoder udviklet af landskabsarkitekt og 
planlægger Ian McHargi i 1969. Disse er vide-
reudviklet og dokumenteret af landskabsarki-
tekten Anne Whiston Spirn. Alligevel er der lidt 
vej endnu førend landskab og vand indgår i en 
helhedsorienteret byudvikling på tværs af skala 
og interessenter. Med klimaændringer bliver det 
yderligere vigtigt at bygge med det vi allerede 
har på nye (gamle) måder. Det følgende metode-
afsnit forsøger at omsætte Design With Nature, 
og se og forstå byen med vandet — også uden at 
være vandspecialist.

Modstående side: Illustration af vandet som sammenbindende 
element mellem det naturgivne landskab og det byggede miljø, 
som en kobling mellem historisk og nutidig viden.
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STRØMNINGSVEJ

HISTORISK GRAVET KANAL

STRØMNINGSVEJ

HISTORISK VÅDOMRÅDE 

EKSEMPELSIDE
fortidens vand i nutidens by – fra moseområde til parkering og vaskehal
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EKSEMPELSIDE
fortidens vand i nutidens by – fra moseområde til gade og daginstution

HISTORISK GRAVET KANAL

SVANEVEJ DØCKERSLUNDSVEJ

DAGINSTITUTION  (ALMENVELLET)

LEGEPLADS OG UDEAREALER - RENOVERING INDENFOR EN ÅRRÆKKE?

FORTOV- RENOVERING INDENFOR EN ÅRRÆKKE?

STRØMNINGSVEJ

HISTORISK VÅDOMRÅDE 
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nutidig kystlinje (2017)

Lag HMB, Bygninger
Kilde SDFE, Scalgo

dyb struktur

De hvide cirkler udpeger eksempler 
på bebyggelsesstrukturer, der 
forholder sig til egne logikker, uagtet 
jordbundsforhold. Ved flere cirkler 
er der sammenfald med blue-spots 
og krydsende strømningsveje 
(bluespots 1ha/50 mm, strømningsveje 
1ha/50 mm). De større hvide cirkler 
angiver eksempler på, hvordan 
bebyggelsesstrukturer er løsrevet fra 
jordbundsforhold.
(Kortet er fra Vandets Byatlas Odense, 
Del 2, Atlas XL). Den sorte figur angiver 
indsejling ved Odense Fjord samt 
Odense Havn 2019.

bebyggelsesstrukturer på 
tværs af jordbundsforhold

EKSEMPELSIDE
VANDETS BYATLAS – BEBYGGELSESSTRUKTURER VS JORDBUNDSFORHOLD
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nutidig kystlinje (2017)

Lag HMB, Bygninger
Kilde SDFE, Scalgo

De hvide cirkler udpeger eksempler 
på bebyggelser placeret i historisk 
våde områder. Ved flere cirkler er der 
også sammenfald med blue-spots og 
krydsende strømningsveje (bluespots 
1ha/50 mm, strømningsveje 1ha/50 
mm). (Kortet er fra Vandets Byatlas 
Odense, Del 2, Atlas XL).
Den sorte figur angiver indsejling ved 
Odense Fjord samt Odense Havn 2019.

dyb struktur

bebyggelsesstrukturer på 
tværs af våde områder

EKSEMPELSIDE
VANDETS BYATLAS – BEBYGGELSESSTRUKTURER VS VÅDE OMRÅDER
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Lag HMB, DHM, Bygninger
Kilde SDFE, Scalgo

De små hvide cirkler udpeger eksempler 
på bebyggelser placeret i historisk 
våde områder. Ved flere cirkler er der 
også sammenfald med blue-spots og 
krydsende strømningsveje (bluespots 
1ha/50 mm, strømningsveje 1ha/50 
mm). De større hvide cirkler angiver 
eksempler på bebyggelsesstrukturer, der 
er løsrevet fra jordbundsforhold.
(Kortet er fra Vandets Byatlas Odense, 
Del 2, Atlas XL).

dyb struktur

EKSEMPELSIDE
VANDETS BYATLAS – TERRÆNETS DYBE STRUKTURER OG BYGNINGER
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Lag HMB, Lokalplaner vedtaget
Kilde SDFE, Scalgo

De små sorte cirkler udpeger eksempler 
på bebyggelser placeret i historisk 
våde områder. Ved flere cirkler er 
der også sammenfald med blue-
spots og krydsende strømningsveje 
(bluespots 1ha/50 mm, strømningsveje 
1ha/50 mm). De større store cirkler 
angiver eksempler på, hvordan 
bebyggelsesstrukturer er løsrevet fra 
jordbundsforhold. Tilsammen virker 
de yderligere løsrevet fra lokalplaners 
afgrænsninger. (Kortet er fra Vandets 
Byatlas Odense, Del 2, Atlas XL).

EKSEMPELSIDE
VANDETS BYATLAS – LOKALPLANER OG TIDL. VÅDE OMRÅDER
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2 .  METODE

DELOPLAND 

historiske våde områder

recipient

havn

villakvarter

villakvarter

villakvarter

almene boliger

historiske våde om
råder

historiske våde om
råder

historiske våde områder

historiske våde om
råder

historiske våde områder

industri

OPLANDSKVARTER
Eksisterende ressourcer i samspil
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2 .  METODE OPLANDSKVARTER
UDGANGSPUNKTER

almene boliger

FRA ATLAS OG FELT TIL OPLANDSKVARTER
Kortlægningerne i Vandets Byatlas og de steds-
specifikke situationsbilleder fra feltstudier har 
dannet grundlaget for analyser og metodeudvik-
ling henimod helhedsorienteret, vandstrategisk 
byudvikling med afsæt i landskabet. Dette har 
været knyttet til vidensudveksling (faglig og lo-
kalt) med samarbejdspartnerne.

CASESTUDIER
Konceptet Oplandskvarter er undersøgt gennem 
casestudier i forhold til, hvordan vi kan ´se´ van-
det, som en tilgang til at aflæse vand, landskab 
og by sammen. Formålet har været at operatio-
nalisere det vandtekniske, så det kan oversættes 
til strategier for helhedsorienteret byudvikling, 
hvor forskellige interessenter kan se synergief-
fekter indenfor deres respektive interesser, fag-
ligheder, 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 søger at vise byens skjulte 
eller glemte sider fra vandets perspektiv (se Ek-
sempelside), er det følgende en første udvikling 
af operationelle metoder, der kan oversættes 
til planlægning og byudvikling med vandet og 
på den vis har potentiale til at binde byvisioner, 
projektområder, sektorplaner og lokalplanlæg-
ning sammen. Konceptet Oplandskvarter danner 
rammen om det lokale vandopland, et kvarter 
med gensidige afhængigheder. Eksempelvis kan 
opstrøms-håndtering af vand og lokale bygge-
praksisser have betydning for nedstrøms-ople-
velser 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, funk-
tioner, socio-økonomiske forståelser (f.eks. det 
dyre kvarter vs. det billigere) samt ikke mindst 
mere stemningsmæssige, identitetsmæssige og 
oplevede kvaliteter. I denne sammenhæng bru-
ges kvartersbegrebet til at fortælle, at man ´er i 
samme båd´ og at det som vandmæssigt sker et 
sted (opstrøms) har betydning for andre. Samti-
dig indikerer kvartersbegrebet også et tilhørsfor-
hold, identitet og en potentiel sammenhængs-
kraft 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 fæl-
les indsats og kvartersmæssigt gode.
Ydermere, så refererer det topografiske vandop-
land 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 di-
rekte til planlægningens, byudviklingens og ejer-
skabets praksisser — som en helhedsorienteret 
vandstrategisk byudvikling.

METODE
Oplandskvarter konceptet har i første omgang 
fokus på en visuel oversættelse og operationa-
lisering af det vandtekniske. Denne første meto-
deudvikling er baseret på følgende principper og 
delelementer:

Oplandskvarter
Vandets bevægelse + landskabets karakteristika 
+ byggede miljø

Oplandskvarter kan anskues og forståes på flere 
skalatrin. Eksempelvis det store opland fra land 
til by (kaldet skala XL i Vandets Byatlas) og som 
delopland, et mangfoldigt kvartersniveau (kaldet 
skala M i Vandets Byatlas).

Delelementer
- Forbundne situationer
  (afhængigheder af hinanden, opstrøms til
nedstrøms)

- Transformative kapaciteter
  (synliggørelse af lokale potentialer)

- Step-by-step implementering
  (sammenhæng over tid og på tværs af skala
   synergieffekter i de omdannelser vi laver)

- Antennediagram
  (operationalisering, synliggørelse af potentialer 
og synergieffekter for bred vifte af aktører)

Modstående side: Kort fra Vandets Byatlas Odense, Vandopland 
Skibhuskvarteret med fokus på sammenfald mellem nutidens 
terræn og historiske vådområder.
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ALMENE BOLIGER
STØRRE UDEAREALER

GOLF

ERHVERVSOMRÅDE 
STØRRE P-AREALER

VILLAKVARTER

OFF. VEJ

LANDBRUG

REKREATIVT OMRÅDE

OFF. VEJ

retning strømningssveje

retning strømningssveje

PARKERING

STØRRE UDEAREALER

retning strømningssveje

retning strømningssveje

retning strømningssveje

retning strømningssveje

retning strømningssveje

retning recipient Havn
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Forbundne situationer i Oplandskvarter

AT SE BÅDE FORTIDEN OG NUTIDEN FOR AT FOR-
ME FREMTIDEN
Vi er vant til at se vores byer og landskaber af-
billedet på kort, ofte med et prioriteret fokus 
på eksempelvis infrastruktur, den historiske by-
midte, indkøbsmuligheder, rekreative områder 
eller administrative inddelinger ud fra funktion 
og ejerskab. Her vises åer og kystlinje ofte med 
en lige, afgrænset linje til trods for, at vi alle ved, 
at vandet optager forskellige grader af plads alt 
efter regn og tidevand. De store sammenhæn-
gende træk i landskabet og vandsystemerne er 
ligeledes ikke umiddelbart åbenlyse. Eksempel-
vis hvis en lokal café i midtbyen oversvømmes 
ved ekstrem regn, er det ikke åbenlyst, at vandet 
modtages fra både en stor vej, et parcelhusom-
råde, et almennyttigt boligområde, en stor par-
keringsplads 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 histo-
riske kort, nutidens byggede miljø og fremskriv-
ninger af vandets omfang og veje.

FORBUNDNE SITUATIONER: OPSTRØMS- OG NED-
STRØMS ER EN DEL AF SAMME KVARTER
I pilotprojektet kalder vi bylandskabets ´usynlige´ 
afhængighedsforhold fra opstrøms til nedstrøms 
for 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 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 pege på 
sammenhænge og mulighedsrum i det eksiste-
rende — sammenhænge på tværs af socioøko-
nomi, bygningstypologier, funktioner og lokalpla-
ner. De forbundne situationer indeholder også 
lokale stedsbundne potentialer. Dette kalder vi 
transformative kapaciteter.

Ovenfor: Eksempler på overordnede strømningsveje, hvor terrænet tydeligt 
viser de dybe strukturer. Kildekort: SDFEF (DHM), Scalgo, diagrammatiseret KW.
Modstående side: Drone foto fra Fredericia med diagrammatiske eksempler på 
vandets forbindelser på tværs af skala og funktioner.

Vandet forbinder forskellige funktioner og giver interne afhængigheder fra 
opstrøms til nedstrøms

FORBUNDNE
SITUATIONER

GOLF

Bane

Bane

Ullerupbæk

Erritsø Bæk

Strømningsveje

retning strømningssveje

retning recipient Havn



34

rekreative arealer
udearealer almene boliger

rekreative arealer
tidligere blå passage

vej-arealer

skov

udearealer erhverv, parkering

parkering

vådområde
dyb struktur

landbrug

villaer, have og vej
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Transformative kapaciteter i Oplandskvarter

Transformative kapaciteter
Ovenfor: Fotoserie med eksempler på områder med 
potentialer for omdannelse.
Modstående side: Drone foto fra Fredericia med dia-
grammatiske eksempler på potentialer for omdannelse. 

TRANSFORMATIVE KAPACITETER
Ikke alle kommuner har et stort råderum til at 
iværksætte og gennemføre den helt store forkro-
mede klimatilpasning på byniveau eller samtlige 
bydele her og nu. Derfor har vi taget afsæt i at 
undersøge det vi allerede har, hvilke muligheder 
der kan skabes i det eksisterende og som grad-
vist kan implementeres. Tilsammen en tilgang 
baseret på at bruge det vi har og det vi gør.

Eksempelvis ved at udpege potentialer på kvar-
tersniveau som større matrikler, hvor strøm-
ningsvejene mødes og hvor kloakrørene alligevel 
skal renoveres på et tidspunkt. Udpegning af po-
tentialer vil også kunne pege på områder, som 
måske skal fritholdes fra byudvikling. Eksempel-
vis historiske vådområder, som har særligt store 
potentialer for at håndtere vand, hindre yderli-
gere udbygning af uhensigtmæssigt placerede 
byggerier, udpegning af 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 nuværende funktion. Andre trans-
formative kapaciteter kan være udearealer ved 
almene boliger, skoler eller daginstitutioner som 
trænger til renovering indenfor en overskuelig 
årrække.

Med transformative kapaciteter mener vi po-
tentialer i det eksisterende byggede og naturlige 
landskab. Det vil sige muligheder i det eksiste-
rende, som kan indfries i den løbende omdan-
nelse af byens landskaber. I pilotprojektet har vi 
undersøgt transformative kapaciteter ved at ud-
pege lokale muligheder, der ville kunne indgå i 
en helhedsorienteret vandstrategisk byudvikling. 
Potentialer der kan erkendes nu og løbende im-
plementeres over tid. 

TRANSFORMATIVE
KAPACITETER

skov
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13. Plads til biodiversitet og
bløde trafikanter? Turisme?

4. Re-branding golf?

8. Turisme?

11. Plads til biodiversitet og
rekreative forbindelser?

10. Plads til biodiversitet og
rekreative forbindelser?

13. Betyder våde marker 
nye former for landbrug?

5. Hvornår skal vejen
alligevel  renoveres?

3. Ny cykelsti?

2. Skal boliger og udeare-
laer renoveres på et 
tidspunkt? Skal områdets 
identitet styrkes?

9. Har parkering brug for
impermeabel belægning?

6. Har parkering brug for
impermeabel belægning?

1. Skal indkørslen og villavejen om-
lægges? Trafikdæmpning? Skønhed?

7. Identitet - plads til vand, 
biodiversitet og forskønnelse

12. Plads til forskønnelse ?
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1

2

3

4

5
6

8. Turisme?

10. Plads til biodiversitet og
rekreative forbindelser?

Step-by-step implementering af i Oplandskvarter. 
Ovenfor: Tallene eksemplifcerer at tiltag kan iværksættes som 
delelementer over tid, i takt med at områder skal renoveres � så 
længe der er en samlende strategi.
Modstående side: Drone foto fra Fredericia med diagrammatiske 
eksempler på rækkefølger for omdannelse indenfor både en kort 
og lang tidshorisont; 1, 10, 30, 100 eller 200 år.

HVEM SKAL BETALE OG BIDRAGE
I sidste ende er klimatilpasning og grøn omstil-
ling også et spørgsmål om, hvem der skal betale 
og hvornår. Skal vi sætte alt ind nu eller efterla-
de fremtidige generationer med en stor regning, 
som skal betales. Hertil kommer også, at der kan 
være forskel på det økonomiske råderum alt ef-
ter hvor i landet vi er og 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 over-
for, er det næppe realistisk at forestille sig en grøn 
omstilling betalt og drevet udelukkende af det 
offentlige eller vandhåndtering med merværdi-
er 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 over-
kommeligt for de medvirkende parter.
Eksempelvis 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 forskelli-
ge aldersgrupper og social sammenhængskraft, 
vil der kunne skabes synergi og meningsgivende 
fælles indsatser på tværs af skala og ansvarsom-
råder. F.eks. når børnehavens eller plejehjem-
mets udearealer alligevel skal renoveres. Af 
samme grund har pilotprojektet fokus på syner-
gieffekter, merværdier og verdensmål som ind-
faldsvinkel til at adressere grøn omstilling og den 
gode by gennem vandstrategisk byudvikling med 
potentialer for synergi og merværdier — på den 
korte og den lange bane.

SYNLIGGØRELSE AF POTENTIALER OG GRADVIS 
IMPLEMENTERING
Step-by-step tilgangen tager afsæt i at se for-
bundne situationer og transformative kapacite-
ter sammen, som en udpegning af potentialer 
der kan udvikles over tid, når vi alligevel skal re-
novere og ændre på vores by.
Det vil sige en strategisk og samlende tilgang, 
hvor tiltag kan iværksættes step-by-step; nu, om 
4, 30 eller 100 år alt efter hvornår et område må-
ske alligevel skal ændre funktion, renoveres eller 
måske bliver vandlidende grundet klimaændrin-
ger. Det afgørende er her en samlende, fleksibel 
strategi, der kan fungere over tid og optage nye 
tendenser i samfundsudviklingen, svingende 
konjunkturer og udviklingen indenfor klimaæn-
dringer. 

Step-by-step er en overordnet strategisk tilgang, 
der synliggør potentialer og peger et samlet sted 
hen, samtidig med at hver aktør kan indgå, når 
det giver mening. Her ser vi et grundlæggende 
potentiale i netop det landskabsstrategiske, hvor 
vi tager afsæt i landskabets iboende potentialer. 
For det første kan vi her arbejde med vandet, for 
det andet er de store landskabstræk uafhængige 
af særinteresser og skiftende  tendenser.

Step-by-step er en strategisk tilgang, hvor del-
elementer iværksættes over tid — som byens og 
landskabets forbundne brikker, der bindes på en 
samlet strategi.

STEP-BY-STEP 
IMPLEMENTERING
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SKOLE & UNGDOMSINSTITUTION
OPGRADERING AF UDEAREALER?

ALMENE BOLIGER
STORE GRØNNE AREALER

05

06

04

ÅDALEN - BLÅGRØN KORRIDOR
BIODIVERSITET, MOBILITET OG 
REKREATIVE VÆRDIER TIL BYENS 
BORGERE OG TURISTER

07

EKSEMPELSIDE
forbundne situationer
potentialer for step-by-step omdannelse over tid
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ALMENE BOLIGER
BOLIGSOCIALE TILTAG
ON/OFF GHETTOLISTEN

08

04 01

ALMENE BOLIGER

ERHVERVSKORRIDOR
STORE BEFÆSTEDE AREALER

PARCELHUSKVARTER
PLADS TIL VAND OG BIODIVERSITET?

PLADS TIL VAND?

EKSEMPELSIDE
forbundne situationer
potentialer for step-by-step omdannelse over tid
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VANDET – ET FINTMASKET, KOMPLEKST NET
– at skabe overblik så aktører med og uden vandteknisk viden kan 
mødes om klimatilpasning til mere vand
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ANTENNEDIAGRAM
OPERATIONALISERING

C2_07

39

C2_07

39

C2_07

38

C2_07

38

ANTENNEDIAGRAM – EN VISUEL MODEL
Målet for pilotprojektet var, at udvikle visuelle, 
strategiske modeller til at ´se´ vandet og landska-
bet som centrale aktører i byen, der kan indgå i 
planlægningen på tværs af skala, by- og landzo-
ne, mv. I det følgende introduceres Antennedia-
grammet som en første udvikling af en model, 
der søger at oversætte forbundne by- og land-
skabsmæssige situationer set fra vandets per-
spektiv. Modellen er udviklet som et oversigtligt 
og dialogisk redskab til at involvere forkellige 
aktører. Eksempelvis kommunale, private, inve-
storer, politikere og almennyttige foreninger og 
derigennem samle forskelligartede interessen-
ter, ansvarsområder og værdier.

FRA KOMPLEKSITET TIL HANDLING
OG SAMARBEJDE
Antennediagrammet er en diagrammatisk for-
enkling af den komplekse virkelighed som strøm-
ningsvejene gengiver på kort. Formålet er at 
operationalisere et mere integreret blik på van-
det i byens landskaber. Antennediagrammet er 
både forenklet og samtidig stedsspecifikt. Fokus i 
modeludviklingen har været at oversætte strøm-
ningsveje og vandets kompleksitet til et mere 
´handlingsorienteret´ billede.
Således er det en oversættelse til brug i den ge-
nerelle byplanlægning samt i partnerskaber med 
borgere, foreninger, institutioner og erhverv. An-
tennediagrammet er tænkt som et dialogisk og 
oversigtligt redskab i samarbejdet med aktører, 
der ikke nødvendigvis arbejder med vand.

Antennediagrammet er en forenkling af netvær-
ket af strømningsveje. Det større opland har en 
primær strømningsvej, hvor vandene samles og 
ledes videre nedad mod bugten. I antennedia-
grammet er netværket rettet ud med en samlen-
de rygrad (primære strømningsvej) i den dybe 
struktur, med sidegrene for de større, tilstøden-
de strømningsveje.

Ovenfor: Serie af illustrationer, der viser 
uddrag af processen med at oversætte det 
vandtekniske og komplekse til en operationali-
serbar metode, der stadig er stedsspecifik.

Venstre: Scalgoudtræk med deloplande og 
strømningsveje (2021.12.10) som illustration 
af vandets komplekse netværk. 



Denne side: Eksempel på Antennediagram med 
geotags fra Vandets Byatlas Fredericia. I eksem-
plet angives stednavne for at give en stedsfor-
ståelse sammen med historiske stednavne der 
indikerer vand. Midten i antennen bliver bredere 
nedefeter som vandene mødes i deres vej mod 
recipienten.
Modstående side, nederst: Højdemodel med 
bygninger. Den primære strømningsvej (rygrad) 
i det større vandopland er markeret med en 
hvid linje. Tallene fra 14 til 00 er geotags der 
refererer til specifikke lokaliteter hvor primære 
strømningsveje støder til ´rygraden´. Hvért tal 
kan repreæsentere et delopland/oplandskvarter 
på en mellemskala.

EKSEMPELSIDE
ANTENNEDIAGRAM – STEDNAVNE OG FORTIDENS VAND
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OPLANDETS PRIMÆRE STRØMNINGSVEJ MED
GEOTAGS
Antennediagrammet er en første udvikling af et 
dialogisk, strategisk værktøj, der skal bidrage til 
en anskueliggørelse af det komplekse system af 
overfladestrømning ved en stor regnhændelse.
Her er strømningsvejenes kompleksitet på by- og 
kvartersniveau forsøgt forenklet uden at miste 
det stedsspecifikke. I selve pilotprojektet er Op-
landskvarter og Antennediagram undersøgt og 
formidlet gennem feltstudier, i plan, snit og stra-
tegiske diagrammer.

Til højre ses et eksempel på et Antennediagram, 
der illustrerer et oplands primære, samlende 
strømningsvej: Oplandskvarterets rygrad. Talle-
ne fungerer som geotags  for specifikke steder 
udvalgt hvor større, tilstødende strømningsveje 
møder den samlende rygrad. Tallene kan betrag-
tes som oplandets krydsningspunkter, hvor på-
virkningen nedstrøms øges betragteligt.
Tallet 00 refererer til recipienten. På eksemplet 
nedenfor løber geotags fra 14 til 00, hvor 00 er 
havnen og Lillebælt.

På de følgende sider vises en række eksempler 
fra pilotprojektet på forskellige typer af data som 
kan sættes på Antennediagrammet som et over-
blik over potentielle synergieffekter. 

EKSEMPLER PÅ DATA TIL ANTENNEDIAGRAM MED AFSÆT I 
FORSKELLIGE TYPER afLOKAL INFORMATION
(Feks. områdekarakteristika, funktioner, jordbund, afstrøm-
ning og visioner som f.eks. verdensmål)

• Verdensmål, visioner for bæredygtighed

• Stednavne
• Historisk viden om våde områder 

• Afstrømning m3, afstrømningshastighed
• Jordbundsforhold, grundvandsstand, forurening
 
• Hældning terræn
• Befæstelse

• Almene boligområder
 Erhvervsområder, institutioner og offentlige   
 arealer  med større udearealer
• Store matrikler, særligt vigtige matrikler

• Kritisk infrastruktur, kritiske blue spots
• Eksisterende regnvandsbassiner, eksisterende 
 klimatilpasningsprojekter
 
• Kommende byudvikling, eksisterende
 planlægning

• Kommende renoveringer af veje og bebyggede  
 områder
• Kommende investeringer, øremærkede udgifter

• Lokale merværdier, funktioner, smukke steder
• Under-udnyttede potentialer for merværdier

• Særlige potentialer for biodiversitet
• Grønne områder

• Særlige potentialer for blød mobilitet
• Særlige potentialer bevægelse og sundhed
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09 
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%)

12 
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%)

11 
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%)

14
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%)

08 
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%)

07 
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%)

06
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%)

05 
Areal:0,14 km²
Befæstelse
Befæstet7,52 ha(55%)
Andet befæstet5,70 ha(42%)
Bygning1,82 ha(13%)
Ubefæstet6,08 ha(45%)

04 
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%)

02 
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%)

JORDARTER, AREAL, BEFÆSTELSE
Eksempel på Antennediagram med geotags fra Vandets Byatlas Fredericia med 
angivelse af deloplande, jordarter, areal og befæstelse.

EKSEMPELSIDE
ANTENNEDIAGRAM – AREAL, BEFÆSTELSER, JORDARTER, BEBYGGELSE
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EKSEMPELSIDE
ANTENNEDIAGRAM – VERDENSMÅL PÅ FLERE SKALATRIN

FN BÆREDYGTIGHEDSMÅL – PÅ DEN STORE OG MINDRE SKALA
Eksempel på Antennediagram med geotags fra Vandets Byatlas Fredericia. I 

eksemplet angives diagrammatisk potentialer for Verdensmål.
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MATRIKELSTRUKTURER OG BEBYGGELSESSTRUKTURER
Eksempel på Antennediagram med geotags fra Vandets Byatlas Fredericia. 
Deloplande og matrikelstrukturer:
a) Bygninger. Dette giver et overblik over vandoplandenes bebyggelsesstruktur 
og tætheder samt indikerer funktioner. 
b) Matrikler farvegradueret efter størrelse. De største matrikler er vist som 
sorte og bliver lysere des mindre matriklerne er. Dette kan giver en idé om 
ejerforholdene, bl.a. antallet af interessenter der vil skulle i dialog i de givne 
delvandoplande. Matrikelstørrelser og ejerskab kan fordre forskellige tilgange til 
byudvikling og vandhåndtering. 

EKSEMPELSIDE
ANTENNEDIAGRAM – EJERSKAB OG BYGGEDE STRUKTURER



H A V E T

EKSEMPELSIDE
ANTENNEDIAGRAM – PERMEABILITET OG AREALER

DELOPLANDE  – BEFÆSTELSE OG PERMEABILITET.
Eksempel på Antennediagram med geotags fra Vandets Byatlas Fredericia. 

Permeable arealer i delvandoplandene og
piechart over befæstelsesdata.



H A V E T

VANDET OG ALMENVELLET
Eksempel på Antennediagram med geotags fra Vandets Byatlas Fredericia med 
angivelse af deloplande og almene aktører. De væsentligste almene funktioner 
placeret på de forskellige strømningsgrene til delvandoplandene. Diagram-
met giver et visuelt overblik over relationen mellem delvandoplandene og 
byfunktioner af bred almen relevans, og kan således fungere som et strategisk 
analyseredskab i forhold til samtænkning af vandrelaterede indsatser og øvrige 
byudviklingsinteresser f.eks. hvis områder skal renoveres.

EKSEMPELSIDE
ANTENNEDIAGRAM – ALMENVELLET – FUNKTIONER OG UDEAREALER



H A V E T

EKSEMPELSIDE
ANTENNEDIAGRAM – HISTORISK VIDEN OG TIDL. VÅDE OMRÅDER

HISTORISKE LANDSKABSTRÆK
Eksempel på Antennediagram med geotags fra Vandets Byatlas Fredericia med 

angivelse af deloplande ´påsat´ historisk viden om vand og våde områder fra de 
Høje Målebordsblade. 



H A V E T

DELOPLANDENES VEJE
Eksempel på Antennediagram med geotags fra Vandets Byatlas Fredericia med 
angivelse af deloplande og vejinfrastrukturens karakter vha. Google Streetview 
billeder. Copyright: Google Streetview

EKSEMPELSIDE
ANTENNEDIAGRAM – FRA VEJENS PERSPEKTIV



H A V E T

PLADS TIL VANDET, SÆRLIGE STEDER
Eksempel på Antennediagram med geotags fra Vandets Byatlas Fredericia med 

angivelse af deloplande og eksempler på arealer med plads til vandet. 
Eksempler på hvad ´særlige steder´ kunne betyde.

EKSEMPELSIDE
STEDER OG PLADS TIL VANDET



EKSEMPELSIDE
ANTENNEDIAGRAM – SCENARIER BASERET PÅ FUNKTIONER OG TYPOLOGIER

FORSKELLIGE FUNKTIONER OG TYPOLOGIER MED POTENTIALER FOR  FORSKEL-
LIGE LOKALE LØSNINGER
Eksempler på lokale løsninger, der kan bindes op på en større, sammenhæn-
gende strategi. Eksemplerne er inddelt i velkendte bygningstypologier, funkti-
oner og typer af ejerskab, som hvér især giver en række forskellige muligheder 
for meget lokale merværdier sammen med håndtering af vand. Mange af de 
lokale løsninger er der best practice eksempler på i Danmark. 
Her til kommer naturligvis også parker, pladser, ´overskudsområder’ langs veje, 
sportspladser, mv., der i mange tilfælde epræsenterer oplagte potentialer for 
bæredygtig vandhåndtering med merværdi og flerfunktionalitet.





Plads til vand og biodiversitet, leg, skønhed?

Korskærparken, Google StreetviewKorskærparken, Google Streetview Dronningensgade, Google Streetview

VERDENSMÅL OG SCENARIO
ALMENE BOLIGOMRÅDER

På Antennediagrammet kan markeres almene 
boligområder samt eventuelt deres behov for, eller planer 
om, renovering sammen med potentialer i uderummet 
som f.eks. biodiversitet, mødesteder, forbindelser for 
bløde trafikanter sammen med tekniske data som areal, 
afstrømning, befæstelsesgrad, mv.

Kortlægning:  Flere almene bolig områder ligger nær større 
strømningsveje og historiske våde områder og flere har 
større grønne arealer/uderum med kapacitet til i perioder at 
tilbageholde vand.  

Strategisk greb: Arealerne kunne indgå i et større blå-grønt 
system af forbindelser og grønne områder. Der kan derfor 
indgås samarbejder på tværs af forvaltninger. Samtidig står 
flere boligforeninger over for renovering, fornyelse og nogle 
også fortætning. Der er således mulighed for at etablere nye 
typer af offentligt tilgængelige udearealer, som kan bidrage til 
fornyelse af de almene boligområder gennem klimatilpasning.  

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 det blå-
grønne måske kunne åbne for nye samtaler mellem 
afdelingsbestyrelser og grundejerforeninger og for fysiske 
forbindelser mellem områderne til glæde flere af byens 
kvarterer.  

EKSEMPELSIDE
ANTENNEDIAGRAM – ALMENE BOLIGER



Plads til vand og grønt?

VERDENSMÅL OG SCENARIO
ERHVERVS OG INDUSTRIOMRÅDER

På Antennediagrammet kan markeres erhvervs- og 
industriområder sammen med potentialer i uderummet, 
tekniske data som areal, afstrømning, befæstelsesgrad, 
forurening, mv.

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, 
skråninger 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: Bortset 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 
afgiver areal til ‘vandfælleder’. Dette åbner for tidmæssig 
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 matrikelniveuau vil det derfor nødvendiggøre 
et samarbejde med den enkelte ejer. Det giver derimod 
god mening at bruge arealerne til  ‘vandfælleder’ til grønne 
forbindelser mellem byen og det åbne land. Altså en ny 
type offentlig 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.

EKSEMPELSIDE
ANTENNEDIAGRAM - ERHVERV OG INDUSTRI



Plads til vand?

Særlig funktion

EKSEMPELSIDE
ANTENNEDIAGRAM – OFFENTLIGE INSTITUTIONER

VERDENSMÅL OG SCENARIO
OFFENTLIGE INSTITUTIONER

På Antennediagrammet kan markeres offentlige 
institutioner samt eventuelt deres behov for - eller planer 
om renovering sammen med potentialer i uderummet, 
tekniske data som areal, afstrømning, befæstelsesgrad, mv.

Kortlægning:  Flere offentlige sports- og idrætsanlæg, skoler 
og børnehaver  ligger på ‘våde’ områder og flere har store 
arealer med kapacitet til i perioder at tilbageholde vand.  

Strategisk greb:  Ved at inkludere vandet i f.eks. skolens 
muligheder for æstetiske oplevelser, legemuligheder med 
læringsperpektiver i at vand og klima får plads i skolen 
og i børnehaven. Samtidig kan områderne åbnes for 
offentligheden og blive en del af byens offentlige rum. 

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



EKSEMPELSIDE
ANTENNEDIAGRAM – LANDBRUGSAREALER, ÅBENT LAND

VERDENSMÅL OG SCENARIO
LANDBRUGSAREALER

På Antennediagrammet kan markeres landbrugsarealer 
sammen med potentialer i forhold til f.eks. økologisk 
forbindelser, lavbundsareal og CO2 optag, grundvandstand, 
rekreative ruter,  areal og ejerskab.

Kortlægning: Udpegning af arealer, hvis geologiske og 
topografiske forhold har kapacitet  til i perioder at rumme og 
forsinke vandet. 

Strategisk greb: Ligesom OSD områder udpeges til 
beskyttelse mod forurening, udpeges disse områder til 
særlige områder til klimatilpasning. 
Jorden tilegnes gennem jordbytning eller opkøb. Eller 
fritholdes for byudvikling således, at hvis arealet bliver 
for vådt at dyrke eller giver behov for nye afgrøder, 
kan der opnåes synergieffekt med klimatilpasning. I 
forhold til fødevareproduktion kan indsatsen fremme en 
fødevareproduktion, der tillader større biodiversitet. Det er 
også muligt at tænke  i vandreservoirs, hvor vandet gemmes 
til tørre perioder. Afhængig af hvor kritisk situationen (og 
mulighederne for omdannelsen) er, kan der skrues op eller 
ned for hastigheden af funktionsændring. 

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

Plads til vand og biodiversitet? Nye typer afgrøder? Turisme?
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EKSEMPELSIDE
VERDENSMÅL

Foto: Niels Rysz, Arkitektskolen Aarhus 2020.
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Bæredygtige synergieffekter
på tværs af den større og mindre skala,
på tværs af planlægningszoner og sektorer,
på tværs af aktører

EKSEMPELSIDE
VERDENSMÅL
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Potentiale-Folkeskole
Potentiale-Parcelhuse

Potentiale-Grønt Træk
Potentiale-Folkeskole

Potentiale-Almene boliger

Potentiale-Sport, ErhvervPotentiale-Daginstitution

Potentiale-Semi off arealer

Potentiale-Folkeskole

Potentiale-Ungdomsudd.

Potentiale-Grønt Træk

Potentiale-Grønt Træk

Potentiale-Grønt Træk

Potentiale-industriområde

Potentiale-Grønt Træk

Kort fra Vandets Byatlas Fredericia, skala XL, udsnit Ullerupbæk Vandopland. Her markeret med over-
ordnet udpegning af steder og funktioner med potentialer for vandstrategisk byudvikling.

3.  OPSAMLING
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Potentiale-Folkeskole

3.  OPSAMLING HOVEDPRINCIPPER
METODE
VANDETS BYGGEDE OG NATURLIGE VEJE
Når man studerer de overordnede træk og ret-
ninger for strømningsveje og placering af blue-
spots, kan man se, at vandet, trods kraftig ud-
bygning af byen, stadig følger landskabets store 
træk (se Eksempelside Vand og byhistorie). Dette 
betyder, at hvis vi virkelig vil tilpasse vores byer 
til øgede vandmængder, ligger der et under-ud-
nyttet potentiale i at samtænke vores bebyggede 
områder med landskabet (de store terrænmæs-
sige træk, lavbundsområder) og vandets over-
ordnede 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 og målbare systemer for vandets vej 
mod recipienten. Vandoplande afspejler forbin-
delser og afhængigheder fra landbrugsarealer i 
landzonen og ind igennem byzonen i et større, 
fælles træk mod havet. Vandoplande kan synlig-
gøres 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.

VAND PÅ FORSKELLIGE NIVEAUER I
BYUDVIKLINGEN OG PLANLÆGNINGEN
Vand håndteres på mange niveauer, i sektorpla-
ner som spildevandsplanen, i klimatilpasnings-
planer, på vejene samt indenfor den enkelte ma-
trikel. Kommuneplanerne har et klart hierarkiske 
system med hovedstruktur, rammer, sektorpla-
ner 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, sammenhæn-
gende 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 udvik-
lingsplaner, der ofte lægger sig som et appendix 
med visioner for livability og bæredygtighed in-
denfor en specifik arealafgrænsning, hvor sam-
menhænge mellem op- og nedstrømsforhold 
kan være uden for ´rækkevidde´ og indflydelse. 
Ovenstående ser vi som et ’missing link’, eller 
under-udnyttet potentiale, for integreret vand-
planlægning og helhedsorienteret klimatilpas-
ning i by- og landskabsudviklingen. Med disse 
udgangspunkter har vi i pilotprojektet Missing 
Link  - når vandene mødes i byen

undersøgt måder, hvorpå vi kan se byen, land-
skabet og vandet, som sammenhængende sy-
stemer gennem koncepterne Vandets Byatlas 
og Oplandskvarter. Udviklingsarbejdet kan ses i 
sin fulde udgave i hhv. Vandets Byatlas Odense 
(2021) samt Vandets Byatlas Fredericia (2022).
I metodehæftet har vi kort beskrevet resultater-
ne som en indledende metode:

Oplandskvarter som en vandbaseret og geogra-
fisk, specifik, forståelsesmæssig ramme, der be-
står af følgende delelementer og modeller:

Forbundne situationer
Transformative kapaciteter

Step-by-step implementering
Antennediagram

Antennediagrammet er udviklet som et forslag 
til et dialogisk, oversigtligt redska,b som en ope-
rationalisering, der kan bidrage til forståelse og 
meningsgivende handling – også for ikke-vand-
eksperter.

I disse tilgange og metoder ser vi et udviklings-
potentiale der kan gribe klimatilpasning og vand-
håndtering på tværs af skala, planzoner, aktører 
og værdier samtidig med opnåelse af mervær-
dier; som et bidrag til bæredygtighed igennem 
vandstrategisk byudvikling.
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 BLÅ-GRØN DYB STRUKTUR - SAMLENDE RYGRAD I DET STØRRE VANDOPLAND

VILLABY

EX. ENKELT BYGNING MED UDEAREALER

Ex. ELEMENTER, BEPLANTNING

ALMENE BOLIGER

Ex. BOLIGOMRÅDE
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M A T E R I A L E R

VANDOPLANDE OG OPLANDSKVARTER – ET SKALERBART MEN FORBUNDET PRINCIP
MED FORSKELLIGE POTENTIALER OG SYNERGIEFFEKTER PÅ FORSKELLIGE SKALATRIN
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UDVIKLINGSPOTENTIALE

VIDERE UDVIKLING AF METODE
Med afsæt i de udviklede metoder vs. 1.0 ser 
vi en række muligheder for at gå i dybden med 
tilgangene i Oplandskvarter, Forbundne situatio-
ner, Transformative kapaciteter og Step-by-step 
sammen med Antennediagrammet.  

STEDSSPECIFIKKE MULIGHEDER
I yderligere casestudier vil dette muliggøre mere 
dybdegående udpegninger af stedsspecifikke 
kvaliteter og under-udnyttede potentialer. F.eks. 
med fokus på almene boligområder og andre 
områder med fokus på almenvellet samt kultur-
arv og kulturmiljøer. Ligeledes kan strategiske 
arealreservationer udpeges med blik på den lan-
ge tidshorisont såvel som udpegning af områder, 
der ikke bør udbygges yderligere. Her til kommer 
udpegning af områder til fremtidige opkøb når 
de bliver for våde til nuværende funktioner. 

Indenfor metoderne kan områder som i en 
vandstrategisk byudvikling netop kan ´bære´ 
yderligere fortætning identificeres sammen med 
områder, hvor det vil være hensigtsmæssigt at 
sætte ind, når der i fremtiden skal renoveres eller 
bliver behov for funktionsændringer. Udvikling af 
metoder i en vs. 2.0 vil med fordel kunne tage af-

sæt i byer af forskellige størrelse, med forskellig 
byudvikling i  forskellige typer af landskaber. 

INDDRAGELSE AF FLERE INTERESSENTER
I en vs. 2.0 ville det være grundlæggende at fort-
sætte metoden med direkte samarbejde med ak-
tører i kommuner og forsyning. I et sådant set-up 
vil en udbygning af metoden med involvering af 
f.eks. politikere,  boligforeninger, grundejerfor-
eninger, foreninger og skoler, kunne videre ud-
vikles  -– som en måde at komme i dybden med 
lokale potentialer og etablering af bæredygtige 
synergieffekter.

KLIMATILPASNING OG MITIGATION
Andre potentialer i en metode vs. 2.0 kan være 
samarbejde med fagligheder, der kan beregne 
potentialer indenfor mitigation af CO2 (f.eks. ved 
etablering af skov eller vådområder), potentialer 
indenfor ´sponge city´ principper såvel som ana-
lyser indenfor biodiversitet eller blød mobilitet.
 
1:1 PILOTFORSØG
Metoderne fra pilotprojektet kan i en videreud-
vikling operationaliseres ret direkte i form af 1:1 
pilotforsøg.
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M I S S I N G  L I N K

M E T O D E H Æ F T E

P I LOT- U D G AV E  V S  1. 0

når vandene mødes i byen


