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Forord  
 
Det er ikke til at komme uden om – klimaændringerne påvirker allerede i dag byområder med 

fælleskloakering, samt kyster og lavtliggende områder. Vi skal forberede os på, at ændringer-
ne får en stadig stigende indflydelse på dagligdagen. 

 
Hyppigere skybrud, kraftigere storme, et stigende havvandsspejl såvel som en stigende 

grundvandsstand er forhold, som vi skal vænne os til – og tilpasse os. 

 
”Det er fælles viden, at vi ikke ved, hvad der vil sker, men vi ved, at der vil ske ændringer. De 

har en størrelse og et omfang, der kræver øget opmærksomhed i forhold til, hvordan vi hidtil 
har løst en række opgaver. Det gælder f.eks. overordnet byplanlægning, naturpleje, kloake-

ring, anlæg af veje og mange andre forhold. De traditionelle løsninger er ikke længere til-
strækkelige i forhold til de nye udfordringer”. 

 
Med den tekst indledte Middelfart Kommune sin ”Strategi for klimatilpasning”, som byrådet 

vedtog i maj 2013, og nu er den første klimatilpasningsplan klar. 

 
Problemer med ”for meget vand de forkerte steder” er ikke noget nyt fænomen, og Middelfart 

Kommune har været i gang med at ”klimatilpasse” et stykke tid. Projekt ”Klimabyen Middel-
fart” arbejder med at tilbageholde vand i ét område af Middelfart by, for at hindre at et lavere 

liggende boligkvarter bliver udfordret af oversvømmelser ved skybrud. Erfaringer fra projektet 
skal hjælpe til ikke kun at tænke i traditionelle tekniske løsninger, men arbejde med og på 

naturens præmisser efter princippet: ”Regnvand skal håndteres lokalt og overfladenært og 
kun afledes til kloakken – kun hvis det er nødvendigt”. 

 

Formålet med klimatilpasningsplanen er at skabe grundlag for, at såvel kommunen, som er-
hvervsliv og borgere, kan forberede sig på de ændrede klimaforhold. Det er også et formål at 

tænke de ændrede klimaforhold ind i den kommunale planlægning, så effekten af ændringer-
ne i nogen grad kan vendes fra ”problemer med vand” til ”vand som ressource”.  De øgede 

vandmængder kan inddrages som et positivt element i landskabet og byrummet uden at gå på 
kompromis med sikkerhed og sundhed.  

 
Klimatilpasningsplanen 2014 – 2017 består af 2 dele.  

• En handleplan-del, som giver et overblik over risikoen for oversvømmelse og priorite-

ring af indsatsområder, samt mål og retningslinjer for klimatilpasning.
• En bilags-del, som beskriver baggrunden og forudsætninger for kortlægningen.

 
 

  

 
Planen skaber et samlet overblik over de områder i kommunen, hvor der allerede er påvirk-

ninger fra havet eller skybrudssituationer, og over de områder hvor vi fremover kan forvente, 
at klimaændringer vil påvirke. 

 
Middelfart Kommune ønsker at samarbejde med virksomheder, private boligejere, andre myn-

digheder, uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber, foreninger o.a. i det fælles arbejde 

med at løfte klimatilpasningen. Samarbejdet er vigtigt, og derfor følges klimatilpasningsplanen 
i 2014 af en kommunikationsplan. 

 
 

 
Velkommen til Middelfart Kommunes klimatilpasningsplan 

 
Hilsen Borgmesteren 
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Indledning 
 
Klimatilpasning handler om de 3 V’er Vand, Vind og Varme. Middelfart Kommune har længe 

kendt til udfordringer med oversvømmelser. Problemerne opstår i situationer med stormflod 
eller med skybrud. Derfor forholder kommunen sig i denne første klimatilpasningsplan alene til 

vand.  
 

Udfordringer med oversvømmelser er et gammelkendt problem. Det gælder for mange lavtlig-

gende kystområder. Situationer med stormflod giver oversvømmelser fra Lillebælt og tilstø-
dende bugter og vige, og skybrud giver problemer fra både opstigende grundvand og spilde-

vand. 
 

Sommerhusejere ved f.eks. Varbjerg Strand har erfaret konsekvenserne af, at højvande i Bå-
ring Vig oversvømmer nogle huse. I Middelfart by er visse kvarterer udfordret af, at kloaknet-

tet ikke kan rumme store nedbørsmængder, når der er skybrud.  
 

Stormflods- og skybrudssituationerne forventes at blive både mere talrige og også kraftigere. 

Derfor kan flere områder i kommunen forvente at blive påvirket af det ændrede klima. 
 

I udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen har Middelfart Kommune analyseret sandsynlighe-
den for oversvømmelser i kommunen. Analysen er udmøntet i et oversvømmelseskort. Analy-

sen har endvidere opgjort hvor store værdier, der er i risiko for at blive skadet i forbindelse 
med skybrud og oversvømmelse fra havet. Denne del af analysen er udmøntet i et værdikort. 

Oversvømmelseskort og værdikort udgør grundlaget for et samlet risikokort for kommunen. 
På baggrund af risikokortet er der i alt udpeget 36 områder med større eller mindre sandsyn-

lighed for oversvømmelse, og som samtidig indeholder bygninger/infrastruktur/vigtige rekrea-

tive områder. Heraf er tre områder prioriteret som indsatsområder i denne planperiode. 
 

Klimatilpasningsplanen sætter fokus på de områder, som på baggrund af risikokortlægningen 
er udpeget som de første, der skal underkastes en nærmere undersøgelse, med henblik på 

hvad der kan foretages for at imødegå de forventede klimaændringer.   
 

I forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen er der udarbejdet et tillæg i Kom-
muneplanen. Dette tillæg opstiller retningslinjer for håndtering af de forventede klimaændrin-

ger i den kommunale planlægning. Foranstaltninger til beskyttelse mod de negative effekter af 

klimaændringerne, der er analyseret i klimatilpasningsplanen, vil kunne få retsvirkning gen-
nem retningslinjer i kommuneplanen.  

 
 

En klimatilpasningsplan er svær helt at frigøre for beskrivende fremmedord. Derfor er der ba-
gerst en ordliste, som gerne skulle hjælpe læseren på vej gennem planen. 
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Kommuneplantillæg for Klimatilpasning 

Middelfart Kommune vedtog i 2013 en klimastrategi. Med det nærværende kommuneplantil-

læg for klimatilpasning bliver klimastrategien udmøntet i forhold til den fysiske planlægning. 

Kommuneplantillægget skal sikre, at udvikling af eksisterende områder og udpegning af nye 
områder til byudvikling sker under hensyntagen til de klimaudfordringer, kommunen står 

overfor.  

Mål 

• Middelfart Kommune skal være blandt de mest progressive kommuner i arbejdet med

forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer
• Løsninger på udfordringerne på klimaområdet finder vi sammen med borgerne, forsy-

ningsselskaberne og øvrige aktører
• At medvirke til at det lokale erhvervsliv udvikler spidskompetencer indenfor klimatil-

pasning
• At finde løsninger på klimaudfordringerne på både kort og langt sigt

• At tilpasningen sker glidende og indsatsen bliver indtænkt som en helhed

Supplerende mål indenfor Klimatilpasning – Kommuneplanens afsnit 7.3. 

Redegørelse til mål 

Middelfart Kommune har med vedtagelse af en strategi for klimatilpasning i 2013 og særligt 
de igangværende spildevandsprojekter medvirket til, at Middelfart bliver klimaparat i forhold 

til fremtidige vandproblemer, som kraftigere regn, havspejlsstigninger og stigende grundvand. 
Det er et mål for Middelfart Kommune, at indsatsen foretages, mens problemerne er små og 

håndterbare, og ikke vente til problemerne opstår og bliver uoverstigelige.  

Hvis klimaudfordringerne inddrages så tidligt i planlægningsprocessen som muligt, vil det bi-

drage til positive løsninger for Middelfart Kommune og berørte enkeltområder. 

Klimatilpasning er ikke kun et spørgsmål om en kommunal indsats. Det er vigtigt at få inddra-
get både borgerne og forsyningsselskaber m.m., som oplever udfordringerne. Inddragelse af 

de berørte parter vil medvirke til, at de valgte løsninger vil være optimale for brugerne. Der vil 
f.eks. være udfordringer, som ikke er kommunale, da generne kun er meget lokale og/eller

kun relevant for få brugere. Inddragelsen af forsyningsselskaber vil samtidig være med til at
sikre en forsyningssikkerhed af områderne selv ved f.eks. skybrud.

Endelig er det ønskeligt, tidligt i planlægningsprocessen, at inddrage det lokale erhvervsliv, så 
Middelfart får en stærk faglig vinkel indenfor klimatilpasning og derigennem udbrede de gode 

løsninger. Det er med tidligere projekter vist, at det lokale erhvervsliv både kan og vil løfte 
opgaverne indenfor klima og energiområdet. Grøn Erhvervsvækst har indenfor energiområdet 

støttet videreuddannelse af medarbejdere, samt udvikling af nye vækstområder. En tilsvaren-
de nytteværdi ønskes indenfor klimatilpasning. 

 Retningslinjer 

• Ved inddragelse af nye arealer til byudvikling skal områderne forinden vurderes i for-

hold til klimaforhold, herunder havspejlsstigninger, oversvømmelse med overflade-
vand, afledning af vand, samt adgangsforhold

• Fastlæggelse af planlinje i forhold til fremtidige havspejlsstigninger
• Igennem kortlægning udpege indsatsområder, som skal danne grundlag for kommu-

nens indsats
• Klimatilpasning i forhold til havspejlsstigninger, oversvømmelse med overfladevand, af-

ledning af vand, samt (vej)adgangsforhold, skal inddrages i alle lokalplaner.
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Ovenstående er et supplement til Middelfart Kommuneplan. 
(http://middelfart.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx) 

Redegørelse 

Når der inddrages nye arealer i planlægningen, er det vigtigt at indtænke klimatilpasning fra 

begyndelsen. Planlægningsprocessen skal allerede begynde, når nye områder udpeges, så 

områderne screenes i forhold til fremtidige klimaudfordringer. Screeningen kan betyde, at om-
rådet eventuelt ikke udpeges til fremtidig byudvikling. Screeningen kan også medføre, at det 

undlades at udpege bestemte områder til arealudlæg, eller at oversvømmelsestruede delom-
råder f.eks. friholdes for byggeri. Ved byfortætning vil man i kommuneplanlægningen for de 

enkelte rammeområder kunne stille krav om, at øget byggeri ikke må medføre en øget belast-
ning fra området i forhold til klimatilpasning og bydelen (mere byggeri skal ikke nødvendigvis 

betyde mere vand i kloakken). Påtænkes byggeri indenfor planlægningslinjen i forhold til 
havspejlsstigninger (kote 2,0 DVR), skal der redegøres for byggeriets forhold til stigningen. 

Hvis det kan godtgøres, at et fremtidigt byggeri vil være udfordret af havspejlsstigninger, vil 

der kunne lokalplanlægges mod nybyggeri, dvs. at der ikke kan bygges på arealet. 

Fremadrettet vil klimatilpasning blive indføjet som et fast punkt ved lokalplanudarbejdelse. 
Her skal der sikres rummelighed til spildevandsløsninger for regnvand både for den enkelte 

ejendom og lokalplanområdet som helhed. Med lokalplanens fokus på klimatilpasning skal der 
allerede ved planlægning af det enkelte lokalplanområde tages de nødvendige hensyn inden 

byggeri opføres og området bebos.  

Det vil vi 

• Sikre at regnvand via planlægning indtænkes som rekreativ del af friarealer og i byrum
• Planlægge for at der ikke opføres beboelses- og erhvervsbygninger kystnært lavere

end sokkelkote 2,2
• Indgå i dialog ved etablering af større befæstede arealer, så der sikres en klimatilpas-

set afstrømning fra arealerne, f.eks. som permeable belægninger
• Inddrage både veje, haver, opholdsarealer og bygninger i byen for at opnå de mest

hensigtsmæssige løsninger (byen under forandring)
• Fortsætte kortlægning af kommunens klimaudfordringer i forhold til vand

Ovenstående er et supplement til Middelfart Kommuneplan. 
(http://middelfart.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx) 

Forhold til Kommuneplan 2013-2025 
Klimatilpasningen indgår allerede i Kommuneplan 2013. I kommuneplan 2013-2025 er der 

udover et selvstændigt kapitel om klimatilpasning også indskrevet kriterier for klimatilpasning 
i de øvrige kapitler. Herunder integration af klimatilpasning som element i Bæredygtigt Bymil-

jø og som bosætningsredskab, ligesom klimatilpasning er et naturligt element i kommunens 

ønske om grøn erhvervsvækst.  

Det kommende kommuneplantillæg vil ikke erstatte de nuværende bestemmelser i kommune-
planen, men supplerer og udbygger bestemmelserne.  

http://middelfart.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx
http://middelfart.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx
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Forudsætninger for kortlægningen 

For at anvende de økonomiske ressourcer bedst muligt er det nødvendigt at prioritere indsat-

serne til modvirkning af de negative effekter af klimaændringerne. 

Prioriteringen forudsætter, at man har analyseret hvilke klimabetingede situationer, der kan 
forventes, og hvilke værdier disse situationer kan true med at skade. 

I denne første klimatilpasningsplan er det valgt at fokusere på truslerne fra skybrud og storm-
flod. Der er derfor udarbejdet et oversvømmelseskort, der beskriver, om kloaksystemerne kan 

aflede de nedbørshændelser, der forventes at optræde med en hyppighed på 1 gang hvert 5., 
10., 20., 50. og 100. år. Der er ligeledes udarbejdet et kort, der viser hvilke områder, der vil 

kunne påvirkes i forbindelse med højvandssituationer i havet og et blue spot kort, der indike-
rer oversvømmelser i det åbne land ved ekstreme nedbørshændelser. 

Der er foretaget en kortlægning af værdierne - værdikort – af veje, bygninger, infrastruktur af 

særlig samfundsmæssig betydning. Værdien af landbrugsjord, skove og naturområder er ikke 

medtaget – se bilag 2. 

Der kan beregnes en hyppighed for, hvor ofte skybrud og højvande optræder. Når denne hyp-
pighed sammenholdes med værdien af bygninger og infrastruktur mv., der skades i et over-

svømmet område, fremkommer et risikokort (se tegning nedenfor). Et risikokort viser den 
samlede risiko for skader – se bilag 2. 

 

Oversvømmelseskort 

(sandsynlighed for oversvømmelse)

 

 

Værdikort 

- bygninger og infrastruktur

Risikokort Prioritering 

Ved prioritering af indsatserne er der i første periode fokuseret på områder, der ved risiko-

kortlægningen har vist sig at have den højeste risiko (= sandsynlighed for oversvømmelse x 
værdi). 

Der er foretaget en vurdering med hensyn til påvirkning fra skybrud og stormflod. Påvirkning 

fra naturlig ferskvandsafstrømning er ikke medtaget i vurderingen, fordi det nuværende data-
grundlag er utilstrækkeligt. 

Kloakerede områder, hvor der ikke er opstuvning i mindst halvdelen af brøndene, er ikke ud-
valgt i første omgang. Der skal udarbejdes oversvømmelseskort for alle områder. Middelfart 

Kommune og Middelfart Spildevand har aftalt, at kortene udarbejdes inden udgangen af 2015. 

Med udgangspunkt i en skabelon udarbejdet af Region Midtjylland er bygninger og anlæg til-
lagt en skadesværdi - se bilag 5. 

Anlæg som sygehuse, brandstationer, renseanlæg, vandforsyningsanlæg, affaldsdepoter, gen-
brugspladser, fredede bygninger og politistationen indgår i kortlægningen som ”hot spots”.
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Disse anlæg har stor samfundsmæssig betydning, og deres funktioner må ikke sættes ud af 

drift.  

Steder med historisk ekstraordinært store regnhændelser er også kategoriseret som hot 
spots. For eksempel følsomme vejunderføringer ved tunneler, oversvømmelser på vandløbs-

strækninger og oversvømmelser i sommerhusområder i lavtliggende kystområder, jf. bilag 7. 

Fig. 1. Risikokort - Risiko (værdi · sandsynlighed) i kroner pr. år 

De kommende 4 års prioritering 

Denne første klimatilpasningsplan har prioriteret tre områder efter en samlet analyse af risiko 
for oversvømmelse og værdier, der kan blive skadet ved eventuel oversvømmelse. Områder 

med offentlige funktioner som benyttes af en stor del af kommunens borgere er prioriteret 
højere end øvrige områder, uanset at disse øvrige områder måtte være mere udsat, jf. bilag 

7. Det vil sige, at disse tre områder bliver de første, der skal underkastes en nærmere analyse

af, hvordan en klimatilpasning kan foregå.
De pågældende områder er Middelfart midtby og havnen (M3), Middelfart midtby og centrum

(M4) og Fænøsund Ældrecenter og Fænøsund Park (M10).
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Disse prioriterede områder er kendetegnet ved at være i fare for både at kunne blive over-

svømmet ved skybrud og ved at kunne blive oversvømmet fra Lillebælt, samtidig med at der 
er store værdier på spil. For en nærmere beskrivelse, se de efterfølgende afsnit. 

De prioriterede indsatsområder 

Risikokortlægningen har resulteret i udpegning af 36 områder, hvor væsentlige værdier, som 
følge af den forventede udvikling frem mod 2050, vil være truet af stormflod og/eller over-

svømmelse som følge af nedbør.  

I sidste del af handleplanen fremgår en samlet tidsplan for indsatsen frem mod 2017. 

Fig. 2. Kort over denne planperiodes indsatsområder. De blå ”mærker” angiver indsatsområder. De røde ”mærker” 

angiver de øvrige områder med risiko for oversvømmelse. 
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Område: M3 – Middelfart midtby og havnen 

 

. 
Fig. 3.  Kort med angivelse af de prioriterede områder i Middelfart (blå) 

 

Beskrivelse af området: Området er knap 0,5 km2 og ligger langs havnefronten i den cen-
trale del af Middelfart by. Området grænser op til Lillebælt og ligger lavere end den øvrige 

centrale bydel. Området ligger delvist under kote 2 meter. Det betyder, at området både er i 

risiko for oversvømmelse fra Lillebælt, men også fra skybrud. Området er både fælles- og se-
paratkloakeret og skal både kunne håndtere den regn, som falder i området, og det regnvand, 

som strømmer til fra de højere liggende områder. 
 

I området ligger der boliger, cafeer, butikker, pengeinstitutter, Kulturøen, P-pladser på hav-
nen, rådhuset med offentlige funktioner, industriområde med kontorer, erhvervshavnen og 

skibsværftet. Området har en central rolle i byen. Det har væsentlige offentlige funktioner, 
såvel som industrielle og boligmæssige. Området rummer flere bevaringsværdige bygninger. 

Gennem de senere års renovering af selve havnefronten er omfanget af befæstede arealer 
forøget. 

 

Problemstilling: Offentlige funktioner vil blive berørt af fremtidige oversvømmelser. Der er 
udfordringer med håndtering af vand på terræn ved skybrud, men også som følge af høj-

vandssituationer i Lillebælt og vand fra andre dele af byen. 
I forbindelse med højvandssituationen den 1. november 2006 var der overhængende risiko for 

oversvømmelse af P-kælderen på Havnegade.  
 

Indsatsbeskrivelse: Der er etableret højvandsklapper på regnvandskloakkerne fra både de 
offentlige kloakker og P-kælderen, men ved vand over kajniveau kan det dels løbe ned i P-

kælderen via terræn og dels ned i de offentlige kloakker. Det bør vurderes, om der kan etab-

leres en beskyttelse af P-kælderen, eller om der skal installeres pumper i kælderen.  
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Der skal igangsættes en hydraulisk undersøgelse af kloaksystemet kombineret med en model 
for havspejlsstigning. Derefter skal der laves en generel vurdering af, om der skal etableres 

tiltag for højvandsbeskyttelse. 
 

Klimatilpasset byudvikling: Området ved rådhuset er i øjeblikket under genplanlægning, 
med henblik på at omdanne området til et nyt bycenter, som skal rumme rådhus, butikker, 

kontorer samt boliger. I forbindelse med planlægningsarbejdet for det nye byggeri tages højde 

for de forventede klimaændringer.  
 

Analyse, ansvar og finansiering: Kommunen og Middelfart Spildevand vil igangsætte en 
undersøgelse af området. Forundersøgelsen finansieres af Middelfart Kommune og Middelfart 

Spildevand. Den efterfølgende indsats og finansiering afhænger af løsningsforslagene. Både 
Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand og grundejerne vil kunne komme til at skulle gøre 

en indsats og bidrage til finansieringen. 
 

Område: M4 – Middelfart midtby og centrum 
 

 
Fig. 4. Kortudsnit for indsatsområde M4. 

 

 

Beskrivelse af området: Området er ca. 0,33 km2 og ligger i den centrale del af Middelfart 

midtby - omkring den gamle bydel - og omfatter bl.a. boligområder med blandet bebyggelse 

med parcelhuse og socialt boligbyggeri, Adlerhusvej (en historiske allé med private villaer), 
skole, plejehjem, butikker, den historiske bykerne med mange små byhuse samt et mindre 

areal ved havnen. Området er stærkt kuperet - fra kote 21 meter i den sydvestlige del af om-
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rådet (Adlerhusvej) til kote 2 meter ved havnen. I området ligger også torvet og gågaden med 

mange specialbutikker. En stor del af området er dækket af huse, flisebelægninger og veje. 
Området er tæt bebygget, og der ligger mange fredede eller bevaringsværdige huse.  

 
Problemstilling: Der er registeret problemer under skybrud, herunder opstuvninger i kloak-

kerne og kælderoversvømmelser, specielt i den lavtliggende del af området. Udfordringen er 
håndtering af vand på terræn ved skybrud, men det er sandsynligt, at der indenfor området 

fremtidigt også kan komme udfordringer med havvandsstigninger i den lavtliggende del ved 

havnen. Da området er stærkt kuperet, vil der opstå problemer i den lavtliggende del af om-
rådet under skybrud. Vandet samler sig i den nedre del af området, hvor kloakkerne ikke har 

kapacitet til at klare belastningen.  
 

Indsatsbeskrivelse: Da området er fælleskloakeret, og der ikke er vandløb at afvande til,
skal der ske en separatkloakering eller findes løsninger til afledning på overfladen.

  
  

 
Klimatilpasset byudvikling: En del af området er sammenfaldende med projektområdet for 

projekt ”KlimaByen i Middelfart – Danmarks Smukkeste Klimatilpasning”. Projektet baserer sig 

på forundersøgelsen ”Klimatilpasning og byudvikling af kvarteret ved Kongebrovej i Middel-
fart” (2012).  

 
Projekt ”KlimaByen i Middelfart” har 

fokus på klimatilpasning. Klimatilpas-
ning skal resultere i et klimarobust og 

smukkere kvarter ved at håndtere 
fremtidens store mængder af regnvand 

på overfladen som supplement til tradi-

tionel afledning af regnvand i rør i jor-
den. Det er af afgørende betydning, at 

det realiserede projekt opnår høj by-
livsmæssig og arkitektonisk værdi. 

 
Den samlede økonomiske ramme for 

projektet udgør ca. 76 mio. kr. 
 

Projektet, der gennemføres som et 

partnerskab mellem Middelfart Kom-
mune, Middelfart Spildevand og Real-

dania, forventes afsluttet ultimo 2017.  
 

Analyse, ansvar og finansiering: Kommunen og Middelfart Spildevand igangsætter under-
søgelse af den del af området, som ikke er omfattet af ”KlimaByen i Middelfart”, i løbet af 

2017. Forundersøgelsen finansieres af Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand. Den 
efterfølgende indsats og finansiering afhænger af løsningsforslagene. Både Middelfart Kom-

mune, Middelfart Spildevand og grundejerne vil kunne komme til at skulle gøre en indsats og 

bidrage til finansieringen. 
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Område: M10 – Fænøsund ældrecenter og Fænøsund Park 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.  Kortudsnit for indsatsområde M10. 
 
Beskrivelse af området: Fænøsund Ældrecenter og Fænøsund Park ligger ved Teglgårdspar-

ken i Middelfart. Området er ca. 0,04 km² stort, hvoraf en del ligger lavere end kote 1 meter. 

 
Problemstilling: Det er sandsynligt, at der inden-

for området fremtidigt kan komme udfordringer på 
grund af højvandssituationer i Fænøsund/Lillebælt. 

Det er særligt kritisk for ældrecentret.  
En del af områdets øvrige bygninger ligger på 

skrående terræn, hvorfor området vil kunne blive 
oversvømmet fra højere liggende områder.

 

 

 

Indsatsbeskrivelse: Udfordringen er beskyttelse 
mod oversvømmelse. Der bør derfor tages initiativ 

til sikring mod oversvømmelse.  
 

Analyse, ansvar og finansiering: Kommunen og 
Middelfart Spildevand igangsætter undersøgelse af 

området i løbet af 2016. Forundersøgelsen finan-
sieres af Middelfart Kommune og Middelfart Spil-

devand. Den efterfølgende indsats og finansiering 

afhænger af løsningsforslagene. Både Middelfart 
Kommune, Middelfart Spildevand og grundejerne 

vil kunne komme til at skulle gøre en indsats og 
bidrage til finansieringen. 
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Øvrige områder med risiko for oversvømmelse 

 

 
Fig. 6. Kortudsnit over denne planperiodes indsatsområder. De blå ”mærker” angiver indsatsområder. De røde ”mær-

ker” angiver de øvrige områder med risiko for oversvømmelse. 

 

 

Som tidligere beskrevet indikerer risikokortlægningen, at vi i Middelfart Kommune frem mod 

2050 har i alt 36 områder, hvor væsentlige værdier forventes at være truet af stormflod 
og/eller oversvømmelse som følge af nedbør. De 33 områder, hvor Kommunen og Middelfart 

Spildevand ikke igangsætter en indsats i denne planperiode, er fortsat i risiko for oversvøm-
melse.  Derfor opfordrer kommunen til, at grundejere, foreninger etc. igangsætter initiativer, 

som kan imødekomme udfordringer med mere vand på terræn.  
 

Overordnet set er de øvrige risikoområder følgende: 

• Ejby
2 områder i Ejby, et industriområde samt et boligområde, begge i den nordlige del af 

byen
• Gamborg

Et område i tilknytning til Gamborg Havn, samt en strækning af Svinøvej på Svinø 
• Hindsgavl

Området med Gals Klint Camping
• Kongebro

Området ved Kongebrogården og Grimmermosehus

• Middelfart by
Område i midtbyen med butikker og boliger

Område ved Middelfart Gymnasium
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Områder ved Teglgårdsparken og Teglgårdsvej

Område ved Østre Skole
Område i den østlige bydel med dagligvarebutik og boliger, mellem Odensevej og Bro-

vej
Industriområde i den østlige bydel, mellem Værkstedsvej og Hovedvejen

Område ved Gl. Strandvej
Området ved Fænøsund (fra Teglgårdsparken mod Skrillinge Strand)

Område langs Russel Bæk

• Nørre Åby
3 områder i Nørre Åby, centerområde med dagligvarebutikker, industriområde i den

nordlige bydel og området ved renseanlægget.
• Ronæs

Området ved Ronæs Camping
• Strib

Området nord for den Nye Lillebæltsbro
Område øst for Rudbæksbanke ved Strandvejen

Den nordvestlige kyststrækning ved Strib

Den nordlige kyststrækning ved Strib
• Nordlige kyststrækning

Vejlby Fed
Blanke Fed

Pilevangen
Varbjerg Strand

 

 

  
 

  
 

  

Områderne er nærmere beskrevet i bilag 7. 

Forandringer i havniveau 

Klimaforandringerne forventes at få middelvandstanden i havet omkring Danmark til at stige 

mellem 0,2 og 1,4 m i dette århundrede. 

DMI og GEUS vurderer, på baggrund af den hidtidige forskning, at klimaændringerne kan få 
havniveauet omkring Danmark til at stige mellem 0,2 og 1,4 m i dette århundrede. Da land-

hævning også spiller ind, vil det betyde, at den oplevede vandstand kan stige mellem 0,0 og 
1,4 meter afhængig af, hvor i landet man befinder sig.  

Havniveau på længere sigt 
Bud på vandstandsstigninger længere ud i fremtiden afhænger helt af, hvordan vi tror fremti-

dens CO2-udslip bliver. Der er meget stor usikkerhed om det, men DMI vurderer, at stigningen 
i år 2200 er mere end fordoblet i forhold til år 2100.  

Klimatilpasningsplanens beregnede havvandstand 

På baggrund af Kystdirektoratets udgivelse ”Højvandsstatistikker 2012” udgivet i 2013 har 
Middelfart Kommune beregnet nedenstående statistiske gentagelsesperioder for vandstanden i 

havet omkring Middelfart Kommune i 2012.  
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Hændelser - meter DVR90

1 år 5 år 10 år 20 år 50 år 100 år Dataperiode 1. nov.

år 2006

Fredericia 0,89 1,18 1,23 1,30 1,39 1,45 123 1,62

Assens 1,09 1,36 1,44 1,52 1,62 1,69 12 1,57

Juelsminde 1,03 1,28 1,38 1,48 1,60 1,69 15 1,63

Bogense 1,07 1,33 1,43 1,53 1,65 1,74 12 1,72

Sum 3,19 3,97 4,25 4,53 4,87 5,12

Gns. 1,06 1,32 1,42 1,51 1,62 1,71

Nutidshændelser 1,10 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70
Tabel 1. Statistiske gentagelsesperioder for vandstanden i havet omkring Middelfart Kommune i 2012. 

Det ses at målestationen i Fredericia skiller sig ud, både hvad angår vandstande og hvad an-

går den periode, som målestationen har været i drift. 

Årsagen skal søges i den statistiske behandling af dataene. Der er en tendens til større eks-
tremhændelser i de senere år, og disse hændelser vægtes naturligvis mere ved en kort måle-

periode. 

Samtidig kan man se at ved ekstremhændelsen 1. november 2006, var der ikke den samme 

forskel mellem de nærliggende målestationer, som ved den statistiske 100 års hændelse. 

På baggrund af ovenstående er beregningerne i klimatilpasningsplanen baseret på en frem-
skrivning af de nuværende statistiske hændelser således: 

1 år 5 år 10 år 20 år 50 år  100 år 

År 2050 (m) 1,40 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00
Tabel 2. Forventet hyppighed af vandstand i havet ved Middelfart Kommune i 2050. 

Bemærk at når der henvises til vand-

stand i havet, er der tale om et vand-
spejl i ro og uden bølger. 

Skal man have et reelt billede af den 
påvirkning, der kan komme fra en gi-

ven vandstand i havet, skal medregnes 
bølgeopløb og lokal vindstuvning, jf. 

bilag 8. Påvirkningen fra havet vil have 
effekt over kote 2 i forbindelse med 

storm og bølger på land (bølgeopløb). 
Hvor højt effekten vil kunne mærkes, 

afhænger helt af lokale forhold som 

havbundens hældning, kystens ekspo-
nering, ruheden på havbunden og den 

oversvømmede kyststrækning etc. 
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Forandringer i nedbør 
 
Danmark får i fremtiden et varmere, vildere og vådere vejr. Indenfor de kommende hundrede 

år forventes det, at vi får mere regn om vinteren og mindre om sommeren. Om sommeren får 
vi både tørkeperioder og kraftigere regnskyl – årsmiddelnedbøren vil frem imod 2050 stige 

med ca. 7 %. 
 

Det forventes, at nedbøren får indvirkning på vandfø-

ringen i vandløb således, at der kommer mere vand i 
vinterperioden og mindre i sommerperioden. Der vil 

være større sandsynlighed for sommerudtørring samt 
for oversvømmelser i forbindelse med våde perioder.  

 
De ændrede nedbørs- og fordampningsforhold vil på-

virke grundvandsstanden. Lokalt kan der ske en stig-
ning, som kan medføre afvandings-, dyrkningsproble-

mer og generelle oversvømmelsesproblemer. Ligesom 

højere grundvandsstand kan forårsage udvaskning af 
forureninger i jorden til vandløb, fjorde og hav. 

 
I kortlægningen af nedbør er der gjort brug af statens 

data for skybrud, som er fremskrevet til år 2050. Data 
er indarbejdet i blue spot kortlægningen, jf. bilag 2 og i 

kortlægning af risiko for oversvømmelse fra kloakker. 
Her er data fremskrevet til skybrudshændelser for hhv. 

en 5, 10, 20, 50 og 100 års hændelse - dvs. en hæn-

delse der statistisk set optræder en gang hver 5., 10., 
20., 50. eller 100. år. 

 
 

Ændret administrationspraksis som følge af tilpasning  
 

Det kan forventes, at klimaændringerne vil sætte begrænsninger for, hvorledes en række are-
aler i Middelfart Kommune kan anvendes. 

 

Den øgede årsnedbør og den øgede hyppighed af skybrud, kan forventes at begrænse anven-
deligheden af de lavtliggende områder til bebyggelse og anlæg, der ikke tåler oversvømmelse. 

Med det forventede stigende havspejlsniveau vil en række kystnære arealer være truet af me-
re eller mindre hyppige oversvømmelser. Det forventede øgede havspejlsniveau vil ikke kun 

have betydning for de umiddelbart kystnære arealer, men vil også have betydning for bagved-
liggende lave arealer, der har hydraulisk forbindelse – vandløb, rørledninger og dræn – til ha-

vet. 
 

Endelig har den større nedbør betydning for grundvandsniveauet, der forventes at stige. En

stigning i havspejlsniveauet vil også i de kystnære områder bevirke en stigning af grund-
vandsniveauet under de kystnære arealer.

 

 

En stigning i havspejlsniveauet vil ligeledes kunne bevirke forøget eller fornyet kysterosion, 
hvorfor der kan være behov for en nyvurdering af eventuelle kystbeskyttelsesforanstaltninger. 

Der er således en række faktorer, som kræver en ændret tilgang og et fornyet fokus i forbin-
delse med en række kommunale administrationsområder. 

På nogle områder kan hensigtsmæssige klimabetingede begrænsninger i arealudnyttelsen ikke 
finde støtte og hjemmel i den gældende lovgivning. Der kan som eksempel nævnes, at der 
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ikke i den nuværende planlægning er hjemmel til at forbyde byggeri, som vil ligge lavere end 

den forventede havspejlstigning.  
Nedenfor er nævnt er række administrationsområder, der skal vurderes i forhold til de forven-

tede klimaændringers effekt på områderne.  
Listen over administrationsområderne skal ikke betragtes som en fuldstændig liste.  

 
Planområdet 

Klimatilpasningsplanen danner grundlag for udarbejdelse af et kommuneplantillæg for klima-

tilpasning. Kommuneplantillægget fastlægger retningslinjer for en ændret administrations-
praksis indenfor planområdet. 

Ved kommune- og lokalplanlægning skal der ved inddragelse af nye arealer til byudvikling 
gennemføres en vurdering af konsekvenserne af de forventede klimaændringer herunder 

havspejlsstigninger, oversvømmelse med overfladevand, mulighederne for og kravene til af-
ledning af vand, samt adgangsforhold, både internt og til området som helhed.  

Alle lokalplaner skal indeholde en vurdering i redegørelsesdelen af konsekvenserne af de for-
ventede klimaændringer.  

 

I forhold til fremtidig kystnært byggeri er der fastlagt en planlinje i kote 2 m på baggrund af 
de forventede fremtidige havspejlsstigninger. Nybyggeri søværts for denne planlinje vil skulle 

redegøre for beskyttelse mod fremtidige havspejlsstigninger og skal have en sokkelkote på 
minimum 2,2 m. Det vil give mulighed for at kunne lokalplanlægge mod nybyggeri søværts 

planlinjen.  
 

 
Fig. 7 – Kort med angivelse af planlinjen. 

 
Den arealmæssige udstrækning af områder med belægning af asfalt, fliser, belægningssten 

mv. skal i videst muligt omfang begrænses. Afstrømningen fra sådanne arealer skal som ho-
vedregel forsinkes indenfor ejendommen. 
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I forbindelse med lokal afledning af regnvand og nedsivningsprojekter for regnvand skal det 

vurderes, om det har betydning for eventuelle følsomme indvindingsområder for grundvand. 
 

Ved fremtidig planlægning i forhold til klimatilpasning, vil der blive undersøgt alternative løs-
ninger. Eksempelvis vil der i byområder kunne overvejes om kortere vejstrækninger kan etab-

leres, så de kan virke som forsinkelsesbassin ved ekstremregn. Det kan betyde, at vejen vil 
blive lukket i kortere perioder, og trafikken skal omledes. Fordelen er, at der ikke permanent 

skal inddrages meget store arealer fra haver og rekreative områder til meget sjældne regn-

hændelser. Der er allerede etableret tilsvarende løsning, hvor en cykelsti inddrages til formå-
let, men ikke for en vejstrækning. Tilsvarende vil krav om grønne tage for sekundære bygnin-

ger som carporte m.v. kunne overvejes. Byen er under forandring, og der bør kigges på løs-
ninger, som kan give en dobbeltudnyttelse af arealerne.  

 
Kystbeskyttelse og højvandsbeskyttelse 

Den fortsatte naturlige nedbrydning af kysterne, suppleret med de forventede klimaforandrin-
ger med stigende vandstand og kraftigere storme, vil løbende aktualisere og øge behovet for 

beskyttelse af mennesker, bebyggelse og infrastruktur. 

Det er grundejeren selv, der har ansvaret for at beskytte sin ejendom mod havet. 
Kystbeskyttelsesloven foreskriver, at evt. kystbeskyttelse skal ske under hensyntagen til en 

række hensyn, som vurderes ud fra en vurdering af den enkelte kyststrækning. 
Hensynene lægger op til en helhedsorienteret tilgang, hvor der gennem en konkret afvejning 

skal skabes balance mellem beskyttelse af menneskeskabte værdier og kystlandskabets beva-
relse. Kystbeskyttelse og højvandsbeskyttelse udføres almindeligvis mest hensigtsmæssigt 

over større kyststrækninger. Det er således ikke  givet, at der vil kunne opnås tilladelse til 
kyst- eller højvandsbeskyttelse af enkeltejendomme. 

Den enkelte grundejer bør allerede på nuværende tidspunkt overveje om anlæg og nyinveste-

ringer kan være truede af de kommende klimaændringer, og derfor kræver iværksættelse af 
specifikke forholdsregler.  

 
Ferskvandsafstrømning 

Det er i forbindelse med denne klimatilpasningsplan besluttet ikke at belyse de forventede 
klimaændringers indflydelse på ferskvandsafstrømningen, idet datagrundlaget på nuværende 

tidspunkt ikke er tilstrækkeligt. 
Nærværende klimatilpasningsplan indeholder dog et blue spot kort, der vil bidrage med 

grundlag for en vurdering af, om der vil kunne 

være oversvømmelsesrisiko på en given lokali-
tet.  

 
Offentlige veje 

Sikringen og vedligeholdelsen af vejnettet vil 
med klimaændringerne blive udfordret. Det er 

navnlig 2 forhold, der gør sig gældende,  
nemlig:  

- oversvømmelse som følge af havspejls-

stigningen, ferskvandsoversvømmelser 
eller stigninger i grundvandstanden

- stabilitetsproblemer som følge af vand i 
selve vejopbygningen

 

 

 
 

 
Der kan blive behov for at lukke veje midlertidigt eller nedlægge vejstrækninger. Det kan så-

ledes blive nødvendigt for borgerne at benytter alternative veje frem til deres ejendom. 
 

 



DEL 1 – Forslag til Klimatilpasningsplan juni 2014 

Side 19 af 25 

Oversvømmelsesplanlinje 

Klimatilpasningsplanen skal pege på mulige initiativer til at imødegå tab som følge af over-
svømmelse med havvand, - både fysiske initiativer, så som etablering af diger, og planlæg-

ningsmæssige initiativer, så som sikring mod byggeri i oversvømmelsestruede områder. 

For påvirkningen ”Havvand på land” arbejdes der med en forvaltningslinje baseret på levetids- 

og værdibegreber. Ved at anvende en sådan linje er det muligt hele tiden at kunne indtænke 
konsekvenserne af klimaændringerne i en helhedsorienteret udnyttelse af kystnærhedszonen. 

Ved fastlæggelse af linjerne er det vigtigt at undersøge følsomheden overfor den fremtidige 

klimaudvikling og muligheden for klimatilpasning. Der tages udgangspunkt i en risiko-
betragtning ved fastsættelse af linjerne. Det vil sige både at tage hensyn til sandsynligheden 

for at der sker oversvømmelse og konsekvenserne af dette.  

Oversvømmelsesplanlinjen er en planlinje, som kan bruges i forbindelse med planlægning af 

anlæg mv. i kystnære og oversvømmelsestruede områder.  

Med udgangspunkt i et scenarie for vandstandsstigningen som følge af klimaforandringer er 
beregnet en oversvømmelsesplanlinje svarende til en vandstand, som i gennemsnit kan for-

ventes overskredet én gang hvert 100 år i 2050. Infrastrukturanlæg, bygninger mv. med en 
levetid på 100 år eller mere, og som tager stor skade ved oversvømmelse bør ikke anlægges 

søværts for denne oversvømmelsesplanlinje.  

Tilsvarende oversvømmelsesplanlinjer kan beregnes for de øvrige karakteristiske oversvøm-

melseshyppigheder, - Middeltidshændelser på 1, 5, 10, 20, 50 og 100 år. 

Området mellem oversvømmelsesplanlinjerne og den nuværende kystlinje beskriver således 
et klimahåndteringsområde. I disse områder er der risiko for periodevis oversvømmelse som 

følge af klimaforandringer.  

Princippet for planlægning i disse områder er, at anlæg af bebyggelse og oversvømmelses-
følsomme infrastrukturanlæg skal undgås. Planlinjerne danner grundlag for udarbejdelse af 

lokalplaner og for placering af  

infrastrukturanlæg. 

Servicemål

Fastlæggelse af servicemål  

Kortlægningen af risikoområder indikerer 
områder i kommunen, der fremadrettet vil 

kunne opleve problemer med oversvøm-

melser.  

Revision af den gældende spildevandsplan 
for Middelfart Kommune afventer nærvæ-

rende klimatilpasningsplan, således at mål 
og retningslinjer herfra inddrages. De ud-

pegede indsatsområder i klimatilpasnings-
planen vil få betydning for spildevandsplanen. 

I spildevandsplanen er der servicemål for kapaciteten i henholdsvis separat kloakerede områ-

der og fælleskloakerede områder. I dag er servicemålet for regnvand på terræn, at over-
svømmelse fra separatkloakerede områder i gennemsnit kan forekomme én gang hvert 5. 

(eller femte) år.  



DEL 1 – Forslag til Klimatilpasningsplan juni 2014 

Side 20 af 25 

Servicemålet for oversvømmelser fra fælleskloakerede kloakker er én gang hvert 10. år. 
Med denne klimatilpasningsplan fastlægges der ikke et servicemål for oversvømmelse fra  

kloaknettet, men Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand vil sammen arbejde med em-
net i den kommende planperiode.

  

 

Indarbejdelse af klimatilpasningsplanen i øvrige forvaltninger sker via den kommende kom-

munikationsplan. Målet er, at det giver anledning til drøftelse af bl.a. servicemål indenfor ek-

sempelvis ældreplejen og levering af pleje og forplejning i oversvømmede områder. Herunder 
drøftelse og en stillingtagen til hvornår det er en kommunal opgave at løse udfordringerne. 

Ansvar og finansiering 

Klimatilpasningsplanen sætter fokus på en række trusler mod værdier, både samfundsværdier 
og private værdier, som følge af større og hyppigere oversvømmelser fra havet og hyppigere 

og kraftigere nedbørshændelser. 
Truslerne og de mulige indsatser, der kan være nødvendige for at imødegå de negative effek-

ter af truslerne, vil nødvendiggøre en kanalisering af ressourcer fra andre opgaver til iværk-

sættelse af de nødvendige indsatser. 
Det rejser et par helt centrale spørgsmål, nemlig, hvem har ansvaret for at iværksætte even-

tuelle indsatser til modvirkning af de negative konsekvenser af klimaændringerne, og hvem 
skal betale for indsatserne? 

Middelfart Kommune har med denne klimatilpasningsplan sat fokus på problemstillingerne, og 

dermed også bragt spørgsmålene om ansvar og økonomi i fokus. 
Der er dog ikke med de centrale og lokale initiativer vedrørende håndtering af klimaudfordrin-

gerne taget initiativer til at ændre på ansvarsfordelingen eller på fordelingen af de økonomi-

ske byrder i forbindelse med de nødvendige indsatser. 
Allerede i dag er der servicemål og ”brugerbetaling” på en række områder.  

Fastholdelse af de nuværende servicemål vil med ændrede klimatiske forhold bl.a. kræve æn-

dringer i kloaksystemerne. Denne indsats gennemføres af spildevandsselskaberne og finansie-
res af brugerne via forbrugsafgifter. 

For så vidt angår beskyttelse mod oversvømmelse fra havet og beskyttelse mod kysterosion 
foreskriver Kystbeskyttelsesloven, at udgifterne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne alt 

overvejende pålægges ejerne af de ejendom-

me, der opnår beskyttelse eller i øvrigt opnår 
fordel ved foranstaltningen. 

På vandløbsområdet er det således, at mener 
en lodsejer eller en gruppe lodsejere, at et 

givet vandløb ikke kan aflede tilstrækkeligt 
vand, og derfor ønsker, at vandløbets  

vandføringsevne skal forøges, skal kommunen 
administrere og afgøre det efter  

Vandløbslovens bestemmelser. Skal der fore-

tages en regulering af vandløbet, så vandfø-
ringsevnen forøges, vil udgifterne til foran-

staltningen skulle betales af de grundejere, 
der har interesse i foranstaltningen.  

Det er ikke muligt at undgå oversvømmelser, så det kan anbefales at ejerne af ejendomme, 

der ligger i oversvømmelsestruede områder, iværksætter forholdsregler, der kan modvirke og 
reducere skader på deres værdier. 
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Det er eksempelvis den enkelte husejer, der har ansvaret for, at private kældre ikke bliver 

oversvømmet.  

Hvem skal betale? 
De forventede klimaændringer vil medføre behov for iværksættelse af initiativer til beskyttelse 

mod skader som følge af eksempelvis oversvømmelser. Investeringerne i klimatilpasning skal 
foretages af en række aktører blandt andet af kommunen, kloakforsyningen, virksomheder, 

infrastrukturejere og grundejere.  

I grove træk er det i dag sådan, at Middelfart Kommune som myndighed har ansvaret for at 

planlægge og sætte rammerne for, hvordan kommunen skal imødegå skader som følge af kli-
mapåvirkninger og måske endda drage fordel af klimaændringerne.  

Prioriteringen af investeringer er baseret på samfundsøkonomiske analyser af fordele og 
ulemper ved klimaændringer samt omkostninger og synergieffekter ved tiltagene. I denne 

første klimatilpasningsplan for Middelfart Kommune er der alene foretaget økonomiske analy-
ser af forventelige skader som følge af oversvømmelse fra havet eller fra afløbssystemer og i 

forbindelse med skybrud, da det er her effekterne er størst i disse år.  

Kommunens anvendelse af midler til klimatilpasning skal være hjemlet i lovgivningen. Kom-

munen kan således alene anvende midler til sikring af væsentlige samfundsinteresser. De 
kommunale midler må ikke anvendes til støtte af enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder, 

med mindre det er fastslået ved lov. Det betyder, at en meget stor del af investeringerne i 
klimatilpasning må foretages af borgere og af virksomheder. 

Middelfart Spildevand arbejder med et servicemål vedrørende opstuvning af regn- og spilde-

vand fra afløbssystemerne til terræn. Derfor renoverer og udbygger Middelfart Spildevand 

kloaksystemerne. Til denne klimatilpasning af afløbssystemerne vil det, som det er i dag, ude-
lukkende være Middelfart Spildevand, der står for investeringerne. Midlerne til investering i 

afløbssystemerne kommer fra brugernes betaling for brug af kloaksystemerne. 

Borgere og virksomheder kan og skal selv sikre deres værdier. I forbindelse med oversvøm-
melseshændelser er det i dag således, at virksomheder og borgerne selv bærer hovedparten 

af ansvaret for at sikre deres ejendomme mod oversvømmelser. Det indebærer for eksempel: 
• at vedligeholde egne stikledninger, tagnedløb mv.

• at installere højvandslukker på kloakledninger, så der ikke strømmer vand ind via

gulvafløb i kældre
• at forhøje opkanter omkring trappenedgange og lyskasser

• at lave omfangsdræn og tætne kældervægge osv.

Beredskabets opgaver i forbindelse med over-
svømmelser er primært fokuseret på redning af 

personer, dyr og følsomme samfundsmæssige 
værdier i nævnte rækkefølge. Da personredning 

ubetinget har første prioritet, vil egentlig sikring 

af ejendomme og indbo ske sent i et indsatsfor-
løb. Beredskabet er ikke forpligtet til at sikre 

private ejendomme og indbo.  
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Borgerne og dialog 

Borgerinddragelse er vigtig, når vi skal tilpasse os fremtidens klimaændringer. I forhold til 
andre beslutninger adskiller klimatilpasning sig ved, at borgerne selv involveres i aktiviteter-

ne. 
Det er vigtigt af mange grunde, men især fordi det kræver handling og engagement. 

Ejerskab og engagement 
Middelfart Kommune ønsker, at der skabes et engagement og et ejerskab til klimatilpasning 

blandt kommunens borgere. Derfor skal vi i den kommende planperiode udarbejde en kom-
munikationsplan. Håbet er samtidigt, at en sådan plan kan medvirke til, at der skabes et posi-

tivt fokus på klimatilpasning. 

Adfærdsændringer 
Klimatilpasning handler ikke kun om, at vi tilpasser de fysiske rammer, men også om, at vi 

mennesker ændrer adfærd. For at nå det mål vil det i høj grad kræve, at vi kommer i dialog 

med hinanden og får et fælles udgangspunkt for klimaudfordringerne og samtidigt drøfter 
nødvendigheden af, at vi som borgere bliver nødt til at ændre adfærd. Det vil blandt andet 

sige at håndtere vand på egen grund, så naboen ikke modtager det, selv bidrage til løsninger 
og ikke forvente, at det bliver løst af andre. 

Projekter 

Når dialogen om klimatilpasning er igangsat, og vi står ansigt til ansigt med borgere, virksom-
heder, studerende, børnehavebørn osv., er det vigtigt, at planen ikke stopper her, men at vi 

som kommune faciliterer det videre arbejde. Eksempelvis ved nedsættelse af arbejdsgrupper, 

der kan munde ud i nye projekter som undervisningsforløb, konkrete tilpasningstiltag i bolig-
områder, samarbejdsprojekter mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der har til 

formål at udvikle tilpasningsprodukter/tiltag. 

Fyrtårnsprojekter 

KlimaByen i Middelfart - Danmarks Smukkeste Klimatilpasning 

BYUDVIKLING GENNEM KLIMATILPASNIG 

Projektet ”KlimaByen i Middelfart - Danmarks Smukkeste 
Klimatilpasning” gennemføres som et partnerskab mellem 

Middelfart Spildevand, Middelfart Kommune og Realdania. 
Projektperioden er 1. juli 2013 - efteråret 2017.  

En af fremtidens udfordringer bliver tilpasning til et ændret 

klima med mere ekstreme mængder regn. Projektet har som

mål at udvikle nye innovative klimatilpasningsløsninger og  
-projekter gennem byudvikling i den vestlige del af Middel-

fart.

 

Klimatilpasningen skal udnyttes til at skabe et kvarter, der 
er grønnere, sjovere og sundere. Det kan f.eks. ske gennem 

nye, grønt udformede veje, hvor bilernes hastighed sænkes, 
således at det bliver både tryggere og sjovere at færdes til 

fods eller på cykel. Dermed forbedres ikke bare de visuelle 

byrumskvaliteter, men der skabes også en sundere og mere 
miljømæssigt bæredygtig by.  
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Projektet tænkes således at bidrage til udviklingen af en klimarobust og smukkere by ved at 
håndtere regnvandet på overfladen som supplement til afledning af regnvand i rør under jor-

den. Til glæde for både mennesker og dyr. Regnvandet bliver med andre ord et synligt ele-
ment i bybilledet i form af anderledes belægninger, regnbede og kanaler.  

 
Projektet berører både offentlige veje og private haver, så der er fra starten lagt op til en ak-

tiv dialog med områdets borgere og erhvervsliv. Projektet vil desuden udgøre et demonstrati-

onsprojekt for andre kommuner og forsyninger med lignende udfordringer.  
 

Projektområdet er på godt 0,45 km2 og har en højdeforskel på omkring 38 meter - fra kote 40 
ved Karensvej til kote 2 ved Havnegade. Området strækker sig fra villakvartererne i Middel-

farts vestlige udkant, gennem den centrale by og til den gamle bydel ved havnen.  
 

Projekt ”KlimaByen” indledes med en arkitektkonkurrence for 3 udvalgte delområder i det ud-
valgte område i den vestlige del af Middelfart. Konkurrencen forventes afsluttet ultimo 2014. 

Herefter konkretiseres vinderforslagene, hvorefter projekterne realiseres i form af anlægspro-

jekter. Anlægsprojekterne forventes afsluttet efteråret 2017. 
 

ditRegnvand 
 

På Egevej i Middelfart har Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand og lokale haveejere i 

samarbejde med Haveselskabet og Niras i et fælles klimaprojekt etableret regnbede i 7 haver, 
samt overløb til recipienten Postens Rende. Projektet er en del af Haveselskabets ”ditRegn-

vand”. 
 

Grundejerne har fået tilbagebetalt 40 % af tilslutningsbidraget for at afkoble deres regnvand 
fra fælleskloakken. Derudover har de selv bidraget til økonomien i forbindelse med etablering 

af deres regnhave.  
 

95 % af tag- og overfladevandet nedsives i haven, og resten ledes på overfladen til skovvand-

løbet Postens Rende. En både billigere, smukkere og mere miljøvenlig løsning end separatklo-
akering, for både Middelfart Spildevand og for haveejerne. 

 
Middelfart Kommune har deltaget i Haveselskabets projekt ”Intelligent brug af regnvand”. Pro-

jektet, som er et samarbejde mellem haveejere, kommune og spildevandsselskab, skal sikre, 
at investeringerne i klimatilpasning skaber gode sammenhængende løsninger. 

 
Projektet samler erfaringer, der gør det muligt at give haveejere, spildevandsselskab, kom-

mune og stat konkrete opskrifter på, hvordan risikoen for oversvømmelser kan nedsættes og 

gøre regnvand til en ressource i haver og på offentlige arealer. 
 

Projekt ditRegnvand er finansieret af Villum Fonden og gennemføres i samarbejde med NIRAS 
og for Middelfarts vedkommende, med Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand. 
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Sammenfatning 

Indsatsen de næste 4 år 
Der er mange ubekendte faktorer og usikkerheder, som spiller ind, når man vil tegne et bille-

de af, hvordan risikoen for oversvømmelser og deraf afledt skade ser ud i 2050 i Middelfart.  

Med denne første version af kortlægningen er der skabt et grundlag for at starte op på udfor-
dringen med, at klimatilpasse Middelfart Kommune til de udfordringer, der er relateret til sky-

brud og oversvømmelser. Der er mange faktorer og elementer, der er væsentlige i en sådan 
kortlægning (eksempelvis  bygværker, vejunderføringer, vandløb), hvis den skal være fyldest-

gørende – det er denne kortlægning ikke, men den skal udbygges og kvalificeres yderligere, 
inden den næste klimatilpasningsplan udarbejdes. 

 

De prioriterede indsatser   

 
Der er store dele af kommunen, som indtil videre ikke har mærket noget til problemer med 

overfyldte kloaksystemer eller med stigende havspejl, mens der er andre dele, der allerede 
har oplevet oversvømmelserne.  

 
Som beskrevet i klimatilpasningsplanen er der i alt 36 områder, der både er i risiko for over-

svømmelser, og som samtidig omfatter store værdier. Tre af områderne er prioriteret til at 

være de første områder, hvor situationen skal analyseres nærmere. Områderne ligger i Mid-
delfart by. 

 
En nærmere analyse af disse tre områder skal beskrive indsatser, som både borgerne, virk-

somhederne, Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune og andre er ansvarlige for. Et ek-
sempel på en indsats kunne være kortlægning og sikring af vitale el-installationer, som er i 

fare for oversvømmelse. Hvis en central el-installation sætter ud pga. oversvømmelse, kan 
borgere langt fra oversvømmelserne påvirkes af situationen, dermed sagt rammer konsekven-

sen af klimaforandringer ikke kun de områder, som oversvømmes.  

Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune er allerede i gang med tilpasning til skybrudssi-
tuationer i en del af Middelfart by. Det sker f. eks. i projekterne KlimaByen i Middelfart og dit-

Regnvand. 
 

Øvrige prioriterede områder 
 
De øvrige 33 områder, som er udpeget på grundlag af risikokortlægningen, ligger typisk ved 

kysterne, langs vandløb eller i store lavninger i landskabet.  
 

Disse øvrige prioriterede områder skal underkastes en indsatsanalyse i den næste klimatilpas-
ningsplan i 2017. Middelfart Kommune opfordrer grundejere, foreninger og andre til at vurde-

re egen situation og om muligt sikre privat ejendom. 

Afslutning 
Middelfart Kommune udarbejder senere på året en kommunikationsplan, som har til formål at 

sikre inddragelse af alle kommunens interessenter i arbejdet med klimatilpasning.  
Det kunne for eksempel være i form af samarbejder med beboerforeninger, der i fællesskab 

tager ansvar for et sikre et større område mod oversvømmelse. 
 

Middelfart Kommune håber at være inspirerende i forhold til alle initiativer. 
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Handleplan – Skemaform oversigt

Handling 2014 2015 2016 ansvar 

M3-Middelfart midtby og centrum     

Forundersøgelse   igangsættes MK/MS 

Borgerinddragelse  igangsættes  MK/MS 

Beredskabs indsats  igangsættes  MK 

Evt anlægsarbejder    MK/MS 

M4-Middelfart midtby og centrum     

Forundersøgelse  igangsættes  MK/MS 

Borgerinddragelse igangsættes   MK/MS 

Beredskabs indsats igangsættes   MK 

Evt. anlægsarbejder   igangsættes MK/MS 

M10-Fænøsund Ældrecenter og Fæ-

nøsund Park 

    

Forundersøgelse   igangsættes MK/MS 

Borgerinddragelse  igangsættes  MK/MS 

Beredskabs indsats  igangsættes  MK 

Evt. anlægsarbejder    MK/MS 

Kortlægning Spildevand     

Udarbejde oversvømmelseskort for de 

resterende kloakker 

 afsluttes 

 

 MS 

Næste plans kortlægning     

Afklaring af hvilke temaer der inddrages 

og omfang af kortlægningen 

igangsættes  afsluttes MK 

Fyrtårnsprojekter     

Nye projekter igangsættes igangsættes igangsættes MK/MS 

     

 

Skema med oversigt for handlinger fordelt på ansvar Middelfart Spildevand A/S (MS), Middel-

fart Kommune (MK). Skemaet skitserer bedste bud på handlinger ud fra den nuværende vi-
den, vi har om de kommende udfordringer med håndtering af mere vand. Derfor skal der ta-

ges forbehold for, at revisioner vil forekomme, efterhånden som Middelfart Kommune høster 
erfaringer med klimatilpasning – her tænkes på erfaringer fra både borgere, virksomheder, 

undervisningsinstitutioner, forvaltningerne m.fl. 

  
 



Denne side efterlod bevidst intet indhold.
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