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BILAG 1 - Baggrund og forudsætninger for klimaændringer i 

Danmark.
 

- Baggrund og forudsætninger for klimatilpasningsplanlægningen

- De fremtidige klimaudfordringer i Danmark

- Tidshorisont for planlægning

- Konsekvenser af klimaændringer/klimaudfordringer

 
 
 
 

 
Det er forventeligt, at det danske vejr bliver varmere, vådere og mere ekstremt. Vi kan bl.a. 

forvente flere oversvømmelser af de danske byer og landzonen fra både regn, kraftige storme, 
stigende grundvand og højere havniveau. Kort sagt vil hele det hydrologiske kredsløb blive 

påvirket. Disse forhold kan have væsentlige konsekvenser for alle sektorer i det danske sam-

fund, hvis vi ikke gør noget. (ref. Klimatilpasning af Danmark – IDAs Klimatilpasningsstrategi – Marts 2012)

Hvorfor lave en klimatilpasningsplan
Klimatilpasningsplanen kan blive et værdifuldt redskab til at se nye muligheder i håndteringen 
af skybrud og samtidig skabe grønne jobs.

De seneste års usædvanligt voldsomme skybrud er tegn på, at der er et presserende behov 
for klimatilpasning. Alene omfanget af skader fra skybruddet i København den 2. juli 2011 er 

opgjort af forsikringsbranchen til op mod 6 mia. kr. Andre steder i landet som f.eks. Lolland-

Falster, Svendborg, Aarhus og Aalborg har også været hårdt ramt.
Det er ganske enkelt for dyrt at lade være med at gøre en indsats. Der er behov for at gå i 

gang nu, hvis vi skal undgå store tab i fremtiden, men det kræver god planlægning at sikre, at 
vi bruger midlerne der, hvor vi får mest klimatilpasning for pengene.

Kommunens klimatilpasningsplan bliver et centralt redskab. Det er her, trådene samles i det 
brede, lokale samarbejde, der bygger på dialog og involvering på tværs af myndigheder, or-

ganisationer, virksomheder og borgere. Det er også her, de lokale løsninger defineres, priori-
teres og finansieres, hvad enten det drejer sig om investeringer i spildevandsløsninger, vedli-

geholdelse af veje, kystbeskyttelse mv. eller det at planlægge den lokale klimatilpasning gen-

nem nye muligheder for klimalokalplaner.
Griber vi arbejdet med klimatilpasningsplanerne rigtigt an, har vi samtidig chancen for at ska-

be kombinerede løsninger, så regnvandet bliver en ressource frem for et problem. Dermed 
kan klimatilpasning bidrage til at løse flere udfordringer på én gang. Vi har muligheden for at 

skabe grønne jobs og styrke Danmarks position som et foregangsland i udvikling af grønne 
løsninger.

Aftale mellem regeringen og KL
KL og regeringen indgik i 2013 en aftale om at kommunerne frem mod udgangen af 2013 
skulle udarbejde klimatilpasningsplaner, der indeholder en kortlægning af risikoen for over-

svømmelser og skaber overblik over og prioriterer indsatsen. Klimatilpasningsplanen indarbej-
des direkte i eller som tillæg til kommuneplanerne.  

Risikokortlægningen skal leve op til intentionerne i økonomiaftalen og lov nr. 1149 af 11. de-
cember 2012 om oversvømmelseskort.

Politiske valg i klimatilpasningsplanen
Klimatilpasningsplanen er i høj grad en politisk plan. Særligt fire forhold er relevante 
i den politiske debat og stillingtagen:

 
1. Klimatilpasningsplanens proces.  

Kommunen fastlægger processen for klimatilpasningsplanen inden for rammerne af 
planloven. Processen er tilpasset kommunens traditioner for, hvordan og hvornår virk-

somheder, borgere mv. inddrages. Konsekvenserne af klimaforandringer, eksempelvis 

skader i forbindelse med ekstremregn, er i høj grad borgernære udfordringer, som vil 
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have stor politisk opmærksomhed.  

 
Herudover er det vigtigt at der tages stilling til, hvordan samarbejdet med Middelfart 

Spildevand A/S skal organiseres.
 

2. Klimatilpasningsplanens ambitionsniveau.  
Et vigtigt politisk spørgsmål er at tage stilling til, hvor godt man i kommunen ønsker at 

beskytte sig mod klimaforandringerne og dermed også, hvor meget der skal investe-

res. Hvor ofte vil man politisk acceptere eksempelvis oversvømmelser som følge af 
skybrud og stormflod? Er det i gennemsnit hvert 10., 20., 50. eller 100. år? I afvejnin-

gen af beskyttelsesniveau kontra investering indgår også en stillingtagen til, hvordan 
de nye muligheder for finansiering via vandselskaberne kan indgå.

 
3. Klimatilpasningsplanens prioritering.  

Det er ikke muligt at gennemføre en komplet klimatilpasning af hele kommunen på én 
gang. Der er derfor behov for politiske beslutninger om, hvilke geografiske områder, 

hvilke samfundsværdier, hvilke livsnødvendige institutioner mv. der skal sikres først, 

og hvilke der skal sikres på længere sigt. Derudover er der behov for at forholde sig til, 
hvilke risikotyper, f.eks. risiko for oversvømmelser fra højvande eller oversvømmelser 

ved ekstremregn, der skal prioriteres, når der er mange behov på én gang.
 

Prioriteringen er væsentlig for at få finansieret de rette initiativer i den rette rækkeføl-
ge, ikke mindst fordi de kan være gensidigt modstridende. Eksempelvis kan et ønske 

om at beskytte et byområde mod oversvømmelser kræve en prioritering i forhold til at 
beskytte grønne områder eller landbrugsarealer mod oversvømmelser.

 

4. Bredere gevinster ved gennemførelse af klimatilpasning.  
Der er stort fokus på at få maksimalt udbytte af anlægsinvesteringer og her kan ek-

sempelvis investeringer i grønne områder til håndtering af store nedbørsmængder 
samtidig bidrage til byens rekreative værdier, give et løft til et byområde med byforny-

elsesbehov og løfte ejendomsværdierne i et område.  
 

Klimatilpasning kan også rumme udviklingsperspektiver for erhvervslivet og være med 
til at fremme beskæftigelsen. Klimatilpasningsindsatsen kan således bidrage til at op-

fylde flere politiske mål samtidig. (ref. Miljøministeriet, klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner, 

Vejledning 2013)

 

 

De fremtidige klimaudfordringer i Danmark
De udfordringer, som klimaændringerne skaber, skal bl.a. håndteres gennem kommunepla-

nernes nye tema om klimatilpasning.

Klimaændringer  
Klimaændringerne handler overordnet set om de 3 V’er, nemlig vand, vind og varme. 
Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet 

og varighed af ekstreme vejrbegivenheder.
Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Der vil blive 

flere og længerevarende varme- og hedebølger.

Der kan forventes mere nedbør, især om vinteren. Nedbørsmængden og -mønstret om som-
meren er vanskeligere at forudsige, men de vil sandsynligvis blive præget af længere tørre 

perioder samtidig med, at der vil blive kraftigere skybrud, altså meget nedbør i en kort tidspe-
riode. Havvandstanden vil stige langs en del af Danmarks kyster, og i mange områder må der 

forventes ændringer i grundvandsspejlet.
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Klimascenarier  

FN’s klimapanel, IPCC, har udarbejdet forskellige scenarier for fremtidens klima ud 
fra antagelser om samfundsudviklingen. Sådanne klimascenarier er beregninger eller modelle-

ringer af den forventelige fremtidige udledning af drivhusgasser, baseret på en række anta-
gelser om den teknologiske udvikling, samt befolkningsudvikling og økonomi både lokalt og 

globalt. Den globale udvikling af drivhusgasser i atmosfæren kan derefter bruges til at bereg-
ne påvirkningen af klimaet globalt eller lokalt. Disse scenarier kan derfor bruges som et fælles 

grundlag for at vurdere de fremtidige klimaændringer.

IPCC har opstillet fire hovedscenarier, A1, A2, B1 og B2, der tilsammen giver et billede af de 
mulige udviklingsforløb for drivhusgaskoncentration i atmosfæren indtil år 2100.

I perioden 2021 -2050 er det pga. det hidtidige udslip af drivhusgasser og naturlige variatio-
ner i klimasystemet i praksis ikke muligt at skelne mellem de forskellige scenarier.

I Danmark har DMI kortlagt klimaændringerne lokalt for Danmark ud fra to af FN’s scenarier 
(A2, B2). Der ud over har DMI opstillet endnu et scenarie, der svarer til EU’s målsætning om 

en maksimal temperaturstigning på 2 grader celsius i forhold til før-industrielt niveau (kaldet 
scenarium EU2C). Dette scenarie forudsætter yderligere klimapolitiske tiltag, i modsætning til 

scenarierne opstillet af IPCC.

Den danske klimatilpasningsstrategi fokuserer på disse tre scenarier, FNs A2- og B2-scenarier 
samt EU2C-scenariet, og disse scenarier betragtes som udgangspunkt som ligeværdige.

Klimacenteret på DMI har beregnet klimascenarium A1B, som kan anvendes til analyser af 
klimaets udvikling i Danmark indtil år 2050, da A1B klimascenariet repræsenterer en gennem-

snitlig værdi for de tre andre klimascenarier, da der er en relativt lille spredning på klimasce-
narierne A2, B2 og EU2C frem til år 2050. Fra år 2050 og frem sker der en væsentlig forskellig 

udvikling i de tre scenarier og spredningen øges. Dermed er der heller ikke lavet den bereg-
nede gennemsnitsbetragtning i form af klimascenarium A1B efter år 2050.

 

Hovedtrækkene i de tre overordnede klimascenarier er:
• Klimascenarium A2 beskriver en heterogen verden med lokalt forankret udvikling, hvil-

ket resulterer i en fortsat stigning i verdens befolkningstal. Økonomisk udvikling fore-
går primært på regionalt plan, og økonomisk vækst samt teknologisk forandring er me-

re fragmenteret og sker langsommere end i de øvrige scenarier
 

• Klimascenarium B2 beskriver en verden, hvor hovedvægten lægges på lokale løsnin-
ger, som er økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige. Det er en verden med et 

fortsat stigende globalt befolkningstal, men i en lavere takt end i A2, med mellemni-

veauer i økonomisk udvikling og med mindre hastighed og mere forskelligartet tekno-
logisk forandring end de øvrige scenarier. Endelig indgår miljøbeskyttelse og social lig-

hed som elementer i dette scenarium
 

• EU2C beskriver en verden, hvor det internationale samfund og de enkelte lande indgår 
aftaler, finder teknologiske løsninger og ændrer adfærd, inden menneskeskabte på-

virkninger af jordens klima fører til en global temperaturstigning større end 2 °C i for-
hold til det førindustrielle niveau. Scenariet svarer til EU’s målsætning, som udtrykt af 

Det Europæiske Råd i 2005

Den kommende planlægning sker bl.a. med udgangspunkt i de modeller, som er opstillet fra 

statslig side. De statslige modeller vil blive sammenholdt med erfaringerne fra lokale forhold, 
som vil kunne være påvirket af klimaændringerne.

Hvilket klimascenarie anbefaler Staten at kommunerne anvender?  
Den danske stat anbefaler at bruge det arbejde FN’s klimapanel, IPCC, har udarbejdet i ho-

vedrapporten fra 2007, samt det modelleringsarbejde DMI på den baggrund har udført med 
nedskalering af de globale modeller til danske forhold.

Anbefalingen for en analyse af de generelle klimaændringer i perioden fra nu frem til år 2050 
er, at tage udgangspunkt i A1B-scenariet, der er et middelscenarium i forhold til de tre oven-
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nævnte scenarier. A1B-scenariet er beregnet med et andet modelleringssystem end de øvrige 

scenarier, hvilket dog ikke ændrer på validiteten af resultatet.
DMI har beregnet A1B-scenariet for Danmark for perioden 2021-2050. A1B-scenariet kan i 

denne periode repræsentere alle de beregnede klimascenarier, da hidtidige CO2-udslip og na-
turlige variationer i det globale klimasystem vanskeliggør en skelnen mellem de forskellige 

beregnede klimascenarier.
Klimascenariet A1B forudsiger, at den menneskeskabte udledning af drivhusgasser til atmo-

sfæren når et maksimum omkring år 2050, hvorefter udledningen falder. Det vil forventeligt 

medføre mere regn, mildere vintre, varmere somre, højere vandstand, mere vind og mere 
skydække.

A1B-scenariet har en forventning om en stigning i havspejlet omkring Danmark på 0,3 m (± 
0,2 m) i 2050 i forhold til i dag, mens klimascenariet A2 opererer med en maksimal estimeret 

havspejlsstigning på 1,5 m i 2100 i forhold til i dag. Planlægning i kystnære områder bør der-
for allerede nu forholde sig til den mulige stigning.

 
A1B-scenariet

Det forventes, at årsnedbøren stiger med 7 % frem til år 2050. I 2100 forventes årsmiddel-

nedbøren at være vokset med ca. 22 %. Antal døgn med mere end 10 mm regn og stærk in-
tensitet stiger med 7 døgn, frem mod 2050. Årsmiddeltemperaturen forventes frem mod 

2050, som gennemsnit at stige med 0,8 °C. I 2100 forventes en stigning i temperaturen på op 
til 2,2 °C.

 
Ifølge A1B-scenariet topper de menneskelige udledninger af drivhusgasser omkring 2050, 

hvorefter de falder. Det forudsætter en hurtig økonomisk vækst med en global befolknings-
størrelse, som kulminerer midt i århundredet. Scenariet indebærer en hurtig introduktion af 

nye og mere effektive teknologier, og forudsætter at der anvendes en blanding af fossile og 

ikke-fossile energikilder.
Der kan være god grund til at arbejde med et længere tidsperspektiv, da konsekvenserne af 

planlægningen rækker langt frem, og da bygninger og anlæg ofte har levetid ud over 2050. På 
lang sigt har scenarierne for fremtidens klima større usikkerhed med større variation mellem 

de enkelte alternative scenarier. Fra statslig side anbefales derfor at tage flere scenarier i be-
tragtning, hvis der er behov for at se ud over 2050, f.eks. ved som supplement til A1B at tage 

et middelhøjt scenarium (A2) og et middel lavt scenarium (B2) i betragtning.
Kommunalbestyrelsen i Middelfart har besluttet at nærværende klimatilpasningsplan bygger 

på A1B-scenariet og dermed på beregninger frem mod 2050. I en efterfølgende revision af 

planen vil der blive taget stilling til, hvilke(t) scenarie(r) der skal tages udgangspunkt i samti-
dig med at der besluttes hvor vidt yderligere faktorer som vind og varme skal inddrages (ref. 

www.klimatilpasning.dk).
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.klimatilpasning.dk
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Tabel 1. Tabellen viser udviklingen frem til 2100 i temperatur, nedbør og vind for forskellige klimascenarier (ref. 

www. klimatilpasning.dk ).

Klimaændringer frem til 2100 A1B A2 B2 EU2C

Temperatur

Årsmiddeltempe<atur + 2,2 + 3,1 + 2,2 + 1,4

Vintertemperat" + 3,3 +3,1 +2,1 + 2,2
Sommertemperatur + 1,2 + 2,8 +_ 2,0 _ _

Nedbør

Årsnedbør +22 % +9% +08% 0%
Vinternedbo< +20% +43% +18% +1 %
Sommernedbør +16% -15% . 7% -3 %

Maximum døgnnedbør +21 % +20% +22 %

Vind

Middelvind over hav +4% +4% +2% +1 %
Maximal stormstyrxe +4% + 10% +1 % +1 %

_____ ___

--------------------------~----~-------

Tabellen viser de beregnede danske klimaændringer udtrykt som ændring i forhold til perioden 1961-90 for de fire klimasce-
narier. Tallene for A 18-scenariet er beregnet med en nyere version af DM Is regionale klimamodel (HIRHAMS), end den der er 
brugt til at beregne tallene for de øvrige scenarier (HJRHAM4).
Desuden bygger tallene for A 18 p~ den globale klimamodel ECHAMS, hvor de øvrige bygger p~ HadAM3H

 

Tidshorisont for klimaplanlægning
Det vil være formålstjenstligt i forbindelse med kommunens klimaplanlægning, at arbejde 
med et længere tidsperspektiv, da konsekvenserne af planlægningen kan række tidsmæssigt 

langt frem og da nyanlagte bygninger og anlæg ofte har lange levetider, f.eks. op til 100 år. 

Størrelsen af de globale og lokale klimaændringer afhænger af hvor meget drivhusgas, der 
bliver udledt globalt i de kommende årtier. Jo længere tidshorisont de forskellige modelle-

ringsscenarier for fremtidens klima har, som funktion af den estimerede drivhusgasudledning, 
jo større usikkerhed beregnes, med stigende større variation mellem de enkelte alternative 

scenarier.
 

Der kommer dog løbende ny viden, og modellerne for fremtidens klima forbedres. Det er der-
for vigtigt at lave en planlægning, som er robust over for usikkerhed og inkluderer robuste 

løsninger. Fremadrettet holdes der øje med de løbende forbedringer af modeller og scenarier, 

så den nyeste og bedste viden lægges til grund for den næste generation af klimatilpasnings-
planen. Næste gang, det sker samlet, vil være i forbindelse med udarbejdelse af planstrategi 

2015, hvor der skal tages stilling til behovet for revision af klimatilpasningstemaet i kommu-
neplanen og allerede her kan eventuelle ændringer i scenarieforudsætningerne spille en rolle. 

(ref.www.Klimatilpasning.dk)

Konsekvenser af klimaændringer/klimaudfordringer
De forventede klimaændringer kan både medføre positive og negative konsekvenser. 

De forventelige positive effekter er primært knyttet til de stigende temperaturer, som f.eks. 
kan give længere vækstsæson for planteproduktionen og dermed øget produktivitet i land- og 

skovbrug. Mildere vintre kan potentielt set reducere energiforbrug til opvarmning, behov for 
vinterberedskab, mv.

Negative konsekvenser vil overvejende være knyttet til påvirkningen af vand. Den forventede 
forøgelse i hændelser med ekstremregn, den stigende havvandstand, samt til dels stigende 

grundvand og kraftigere storme, kan potentielt medføre omfattende skader på bygninger, in-

-----------~ 

http://www.klimatilpasning.dk
http://www.klimatilpasning.dk
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frastruktur, landbrugsafgrøder, mv. og væsentlige negative følger for menneskers sundhed, 

miljøet, kulturarv og visse økonomiske aktiviteter.

Konsekvenser i byen
Den forventeligt største og væsentligste udfordring for byerne, er øget nedbør, især de krafti-

ge regnskyl, eller deciderede skybrud og ekstremregnhændelser.

Generelt har byerne en stigning i befæstet, tæt areal, der afleder vandet hurtigt og ikke kan 
optage dele af vandmængden. Desuden er der generelt sket en stigning i vandfølsomme in-

stallationer og infrastruktur. Det betyder, at både sandsynligheden for oversvømmelser og det 
resulterende omfang af de værdier, der potentielt set kan gå tabt, samt de medfølgende ska-

desomkostninger, er vokset betragteligt.
Den øgede vandpåvirkning af byerne kan for eksempel betyde oversvømmede kældre på 

grund af indtrængende regnvand eller opstigende kloakvand. Også bygninger med indgang i 
terrænniveau kan blive ramt. Ligeledes kan veje og jernbaner hyppigere blive sat under vand, 

hvilket kan reducere deres bæreevne og levetid.

Af byudviklingsmæssige konsekvenser kan det blive nødvendigt at udelade områder med stor 
sandsynlighed for oversvømmelse fra den fremtidige byplanlægning. Der bør ligeledes plan-

lægges således, at eventuelle fremtidige bygninger og anlæg placeres under hensyntagen til 
sandsynlighed for oversvømmelse, dvs. placeres på højere beliggende arealer, på forhøjninger 

eller med høje sokler eller med andre tiltag mod oversvømmelse.
En øget grundvandsstand kan ligeledes påvirke f. eks. bygninger med øget risiko for over-

svømmelser af kældre og medfølgende vandskader. Øget grundvandsstand kan desuden føre 
til reduktion af bæreevnen for fundamenter, mv., som potentielt set kan påvirke stabilitet af 

bygninger og tilstand af infrastruktur.

Slutteligt kan øget grundvandsstand påvirke afløbssystemet ved større tilstrømning af dræn- 
og indsivningsvand, hvilket kan betyde at kapaciteterne af afløbssystemer og renseanlæggene 

ikke er stor nok. Afløbssystemer er ikke nødvendigvis dimensioneret til at modstå opdrift pga. 
grundvand over ledningsniveau, hvilket kan betyde at afløbsledninger skal tilpasses den nye 

situation.
Stigende grundvandsspejl kan endvidere påvirke lokale nedsivnings og infiltrationssystemer, 

og potentielt give lokale oversvømmelser. Stigende grundvandsstand bidrager yderligere til 
belastning af spildevandssystemet, med deraf stigende risiko for oversvømmelser i forbindelse 

med nedbørhændelser.

Konsekvenser i det åbne land
Klimaændringerne vil også påvirke forholdene i det åbne land. Det er forventeligt, at der 
kommer større og hyppigere oversvømmelse af lavtliggende arealer. Oversvømmelserne kan 

skyldes både øget havvandstand, stigende grundvandstand eller øget ferskvandsafstrømning i 
vandløbene som følge af hyppigere og/eller kraftigere nedbør.

En stigning i havvandstanden vil - ud over den direkte oversvømmelse fra havet – betyde en 

øget grundsvandstand i kystzonen. Ligeledes vil en stigning i havvandstanden betyde, at de 
nedstrøms dele af vandløbene, vil få en reduceret kapacitet til at lede vandet til havet.

Den forventede mindre nedbør om sommeren, vil sandsynligvis medføre reduceret dyrknings-
sikkerhed på lette jorder. Mere nedbør om vinteren og mere intense nedbørsepisoder vil po-

tentielt øge udvaskningen af kvælstof, fosfor og pesticider til vandmiljøet.

Konsekvenser ved havet og kysten

I fremtiden vil middelvandstanden langs de danske kyster øges på grund af klimabetingede 
havspejlsstigninger. Hertil kommer en øget opstuvning som følge af klimabetinget, ekstrem 

vindpåvirkning.
Det stigende havspejl og hyppigere stormflodssituationer kan både hver især, samt i kombina-

tion med kraftig nedbør skabe oversvømmelser af lavtliggende byområder ved kysterne. Byer, 
der yderligere er anlagt ved udløb af vandløb eller i bunden af f. eks. fjorde, kan opleve en 

kombineret effekt af både stigende vandstand fra havet, samt fra f. eks. vandløbet, der ople-
ver en forøget vandstand fra det afvandede opland.
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Det medfører også, at havne og deres infrastruktur har øget sandsynlighed for oversvømmel-

se, med deraf følgende potentielt set store skadesomkostninger, grundet den alt andet lige 
store koncentration af værdifuld infrastruktur, bygninger og økonomiske aktivitet, der foregår 

på havnene.
Disse øgede ekstremvandstande vil ligeledes påvirke afløbssystemerne i de kystnære byer, 

når disse afløbssystemer aflaster ved gravitation til havet. Hermed forøges risikoen for over-
svømmelse med spildevand i de berørte kystbyområder. Stigende vandstand i havet og æn-

drede og mere ekstreme vindforhold, vil desuden føre til en forøget erosion og til at kysterne 

rykker tilbage eller ændres.
Kystdirektoratet har beregnet, at der vil forekomme stormflod oftere og af forøget omfang. 

Hermed forringes den beskyttende virkning af de etablerede diger, med mindre de er overdi-
mensionerede i forhold til nutidige forhold eller de gøres højere.

Endelig vil byggeri i lavtliggende områder ved kysterne, som ikke er beskyttet af diger, hyppi-
gere blive udsat for oversvømmelser.

Konsekvenser ved grundvandsstigning
Den forventede stigning i nedbørshændelser med stor intensitet kan have lokal betydning for 

grundvandsforhold. Specielt i områder med grove, sandede aflejringer kan der under meget 
intense regnskyl forekomme en hurtig stigning i grundvandsstand med potentiel fare for ind-

sivning i kloakker, kældre og andre dybtliggende konstruktioner.
Den forventede havstigning vil i kystnære områder ligeledes give anledning til en stigning i 

grundvandspotentialet. Risikoen for indtrængning af saltvand til kystnære grundvandsindvin-
dinger vil øges, ligesom dræningen af kystnære oplande kan besværliggøres.

Planlægningsmæssige konsekvenser
De planlægningsmæssige udfordringer, som klimaændringerne indebærer, skaber behov for at 

udvikle løsninger, der kan afhjælpe eller minimere skader på eksisterende værdier, og for at 
planlægge, så byerne og det åbne land vil kunne indrettes til at kunne klare det ændrede kli-

ma og måske få en fordel ud af det. Det betyder, at både sandsynligheden for oversvømmel-
ser og omfanget af de værdier, der kan gå tabt, er vokset. Da der er store værdier på spil, er 

behovet for at sikre samfundet mod oversvømmelser steget. Tidligere kunne oversvømmelser 

én gang hvert 5.–10. år måske accepteres, men i dag kan der være gode grunde til at vælge 
et højere niveau af sikkerhed mod regnvand på terræn.

 

Relation til anden planlægning
Planlægningen af klimatilpasning i Middelfart Kommune tager afsæt i de allerede politisk ved-

tagne planer og strategier. I dette afsnit beskrives de væsentligste strategier og hensigter 
med relation til klimatilpasning til øget nedbør og havstigninger fra:

 
• Kommuneplan for Middelfart Kommune

• Planstrategi 2011 Trekantområdet og Middelfart Kommune
• Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning

• Middelfart Kommunes Spildevandsplan
• Beredskabsplan for Middelfart Kommune

• Vand- og naturplanerne

 
 
 
 
 
 

 
Ovennævnte planer bringer strategier og instrumenter i anvendelse, som er direkte forenelige 

med klimatilpasningsplanens mål. Dermed sikres et optimalt udgangspunkt for betragtningen 
om, at i Middelfart Kommune er vand en ressource – ikke et problem.

Den kommende klimatilpasningsplan skal bygge videre på kommuneplanens tværsektorielle 
tilgang og henvende sig på myndigheds- og borgerniveau med fokus på at bidrage til et plan-

lægningsmæssigt administrationsgrundlag såvel som at udvikle og demonstrere løsninger, der 
kan understøtte en bæredygtig byudvikling i Middelfart.
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Kommunens samlede planlægning bør således inddrage grundejere og lodsejere i relevante 

områder, med henblik på konkretisering af lokale klimatilpasningsindsatser, for at sikre enkel-
te områder såvel som større områder som helhed.

 
Kommuneplan 2013 – 2025  

I kommuneplan 2013 - 2025 er der taget hensyn til klimatilpasning. Der er udover et selv-
stændigt kapitel om klimatilpasning også indskrevet kriterier for klimatilpasning i de øvrige 

kapitler, herunder integration af klimatilpasning som element i Bæredygtigt Bymiljø og som 

bosætningsredskab. Ligesom klimatilpasning er et naturligt element i kommunens ønske om 
Grøn vækst.

Det kommende Kommuneplantillæg om klimatilpasning vil ikke erstatte de nuværende be-
stemmelser i kommuneplanen, men supplerer og udbygger bestemmelserne. Kommuneplantil-

læggets retningslinjer sikrer det planmæssige grundlag mht. til klimatilpasning.
 

Planstrategi 2011 Trekantområdet og Middelfart Kommune
I strategien står, at vi ved revision af kommuneplanen vil indarbejde klimatilpasning i plan-

lægningen af byerne, og at vi skal indrette os på en måde, der giver kommende generationer 

muligheder for at håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne. Der står endvidere, at 
arbejdet med at forebygge og tilpasse til klimaændringer, som hovedregel skal foregå i sam-

arbejde med virksomheder og aktører på området. På den måde kobles klimaarbejdet sam-
men med en aktiv erhvervspolitik.

Kommuneplantillæggets retningslinjer for klimatilpasning samt retningslinjer i Kommunepla-
nen 2013 – 2050 sikrer det planmæssige grundlag for klimatilpasning. Der vil i den kommen-

de planperiode blive arbejdet videre med samarbejdet med virksomheder og aktører omkring 
klimatilpasning. En kommunikationsplan skal foranledige, at vi får inddraget alle relevante 

aktører og virksomheder i arbejdet med klimatilpasning.

 
Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning

I strategien står der: ”Middelfart Kommune ønsker at være på forkant med tilpasning til kli-
maforandringerne. Med denne strategi sættes rammen for arbejdet med klimatilpasningspla-

nen, hvor konkrete indsatser beskrives.”
Formålet med strategien var, at beskrive rammen for arbejdet med klimatilpasning og udvæl-

ge fokusområder til denne første klimatilpasningsplan.
Det blev i strategien fastlagt, at vi i den første klimatilpasningsplan vil have fokus på håndte-

ring af VAND. Oversvømmelser ér allerede et problem, og derfor lægger strategien op til, at 

klimatilpasningsplanen tager fat i dette emne som det første. De øvrige relevante emner (æn-
dringer i vindhastighed, tørkeforhold, luftfugtighed m.m.) er berørt i handleplanen, hvor det er 

relevant, men de enkelte temaer vil først blive behandlet i fremtidige klimatilpasningsplaner.
 

Middelfart Kommunes Spildevandsplan
Den nu glædende spildevandsplan1  for Middelfart Kommune står for at skulle revideres. Revi -

sion af planen afventer klimatilpasningsplanen, således at retningslinjer og indsatsområder i 
klimatilpasningsplanen kan indarbejdes i spildevandsplanen.

 

Udarbejdelsen af spildevandsplanen foregår i tæt samarbejde med Middelfart Spildevand, til-
svarende udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen, hvor selskabet har deltaget i projektarbej-

det gennem hele processen.
 

Beredskabsplan for Middelfart Kommune
Der er et tæt samarbejde med Middelfart Brandvæsen, som har været inddraget i arbejdet 

med klimatilpasningsplanen, der hvor det har været relevant. I den kommende planperiode 
skal det afklares hvilke forhold fra beredskabsplanen, som med fordel kan inddrage i den næ-

ste version af kortlægningen til klimatilpasningsplanen.

                                          
1 Spildevandsplan 2009-2021 for Middelfart Kommune vedtaget november 2009. 
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Vand- og naturplanerne  
Vandplanerne forventes vedtaget i første halvår 2014.

 
Når indsatsområderne i vand- og naturplanerne er udpeget, inddrages de områder i klimatil-

pasningsplanen, som vil kunne skabe synergieffekt i forhold til indholdet i klimatilpasningspla-
nen. For eksempel skal der ved Føns Strand/Gardersø laves en plan for et naturprojekt, som 

kan forene naturværdier og klimatilpasning.

BILAG 2 – Risikokortlægning og prioritering af indsatser
 

Forudsætninger for kortlægningen i Middelfart Kommune
De klimafaktorer, der indgår som forudsætning for kortlægningen er: skybrud og stormflod. 

Eventuel oversvømmelse fra naturlig ferskvandsafstrømning indgår ikke. Bygninger, anlæg og 

kulturværdier er tillagt værdi. Værdi af landbrugsjord og naturarealer er ikke medtaget i vær-
dikortlægningen.

Skybrud og stormflod  
På grund af klimaændringerne kan der frem mod 2100 forventes en stigning på

- Ca. 20 % i den maksimale døgnnedbør

- Ca. 50 % i antallet af døgn med mere end 10 mm nedbør

- Ca. 30 % i den største 5-døgnssum af nedbør

 
 
 

Der foreligger data for nedbørshændelser (skybrud), der kan fremskrives til år 2050. Kombi-
neret med oversvømmelseskort fra Middelfart Spildevand (jf. Bilag 6) og egen blue spot-

kortlægning, er der udarbejdet et kort over oversvømmelse fra nedbør.

 
Staten har på grundlag af højvandsstatistikken og den forventede havspejlsstigning udarbej-

det screeningsværktøjet ”Havvand på land”, der er en fremskrivning af sandsynlighed for høj-
vandshændelser til år 2050. Kombineret med en højdemodel har Grundkort Fyn leveret data 

til et kort over oversvømmelse fra havvand.
 

Klimahandlingsplanen omfatter, for så vidt angår ferskvandsafstrømningen i det åbne land, 
alene de lokaliteter, hvor de foreløbige blue spot-kort viser, at bygninger, veje eller drikke-

vandsboringer vil blive oversvømmet.

 
Et blue spot er en lavning i terrænet uden afløb. I tilfælde af, at nedbøren og den overfladiske 

tilstrømning af vand til lavningen er større end den vandmængde, der kan nå at nedsive i jor-
den vil der opstå en oversvømmelse i lavningen. Med mere nedbør vil der generelt kunne for-

ventes en stigende grundvandsstand. I kystzonen vil grundvandsstanden yderligere være på-
virket af stigende havvandsstand. I tilfælde hvor grundvandstanden stiger, vil der kunne dan-

nes søer i Blue spot-lavninger, og der vil også kunne forventes dannelse af nye vandløb og 
udstrømning af grundvand på jordoverfladen. Blue spot-kortene er udarbejdet på baggrund af 

højdemodellen. Hvorvidt en lavning, som den fremtræder på blue spot-kortet, vil kunne over-

svømmes afhænger af, om lavningen i virkeligheden er uden afløb.
 

Det er ikke i alle tilfælde muligt ved hjælp af højdemodellen at fastslå, om en lavning er med 
eller uden afløb. Der kan være både vandløb, grøfter og rørledninger, der dræner overskuds-

vand ud af lavningen. Findes der sådanne afløb fra lavningen, vil den kun blive oversvømmet, 
hvis afløbet tilstoppes eller tilstrømningen af vand er større end kapaciteten i afløbet.

 
Man kan som hovedregel antage, at blue spot-kortene beskriver lavninger, hvor der er util-

strækkeligt afløb til at sikre, at der ikke sker oversvømmelse i disse lavninger.
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Der er således behov for en nærmere analyse af blue spot-kortene, før de giver et fuldt retvi-

sende billede af oversvømmelsesrisici i det åbne land.
I denne første version af klimahandlingsplanen er det valgt, i det åbne land, at koncentrere 

kræfterne om en nærmere analyse af de blue spots, der indeholder bygninger, veje og drikke-
vandsboringer. Der er således i første omgang ikke fokuseret på de selskabsejede tekniske 

installationer som elskabe, spildevandspumpestationer og rensningsanlæg mv. Håndteringen 
af disse anlæg vurderes i kommende revisioner af klimatilpasningsplanen, jf. bilag 3.

 

Der er et begrænset datagrundlag til dokumentation af historiske ekstreme oversvømmelser 
med ferskvand fra vandløbene i Middelfart Kommune.

En årsag til den manglende dokumentation er formentlig, at de hidtidige ferskvandsover-
svømmelser kun i begrænset omfang har medført væsentlige skader i bebyggede områder. 

Det er dog ikke usædvanligt, at der sker oversvømmelser af marker, større engarealer, ådale 
og lignende i forbindelse med langvarig og ekstrem nedbør.

Sådanne oversvømmelser er imidlertid ikke i fokus i denne første version af klimahandlings-
planen. Det er begrundet i, at værditabet af afgrøder er relativt lille sammenlignet med værdi-

tabet ved oversvømmelse af eksempelvis bygninger. Oversvømmelse af landbrugsjord med 

ferskvand medfører ligeledes ikke i samme omfang udgifter til udbedring og retablering i mod-
sætning til oversvømmelsesskader på bygninger og tekniske installationer.

Bortset fra Viby Å, der gennemstrømmer Nørre Aaby, forløber ingen af de store vandløb i 
kommunen gennem større byområder.

Naturlig ferskvandsafstrømning
I denne første version af klimahandlingsplanen er det besluttet ikke at gennemføre egentlige 

analyser af eventuelle oversvømmelsesproblemer i forbindelse med ferskvandsafstrømningen 
(via grundvand og overfladevand) i det åbne land.

Veje, bygninger samt infrastruktur af særlig samfundsmæssig betydning
Bygninger (boliger, fritidshuse, industri, handel, offentlig service, fredede bygninger), anlæg 
(veje, jernbaner) er tillagt værdi, jf. skabelon til klimatilpasning, der fremgår af bilag 5.

Hot spots
Renseanlæg, affaldsdeponier, genbrugspladser, brandstationer, politistationen, sygehuse og 

vandværker/-boringer har status af hot spots og er tillagt den højeste værdi i værdikortlæg-
ning. Historiske regnhændelser er tilsvarende kortlagt som hot spots. Det kan eksempelvis 

være hændelser som oversvømmelse af sommerhusområder ved kysten, eller oversvømmelse 
af vej ved underføringer under jernbanen etc.

Landbrugsjord og naturarealer
Værdien for landbrugsjord, naturarealer og kulturværdier er ikke medtaget i værdikortlægnin-

gen i denne første version af klimahandlingsplanen.
 

Landbrugsjord – Skaden ved en midlertidig oversvømmelse af landbrugsjord afhænger af på 
hvilken tid af året, oversvømmelsen sker. En fler-dages oversvømmelse i vækst-/høstsæsonen 

kan betyde større eller mindre skade på afgrøden eller i værste fald tab af årets høst. Skaden 

vil begrænse sig til årets høst, og der vil ikke være udgifter til at udbedre skader ud over af-
grødetabet. Værdien af høst pr. m2 er relativt lille i sammenligning med omkostningen ved 

skader på bygninger som følge af oversvømmelse, og vil derfor ikke give væsentligt udslag i 
værdikortlægningen.

 
Naturarealer – De naturtyper, som risikerer at blive oversvømmet (moser og enge), er ikke 

følsomme overfor en midlertidig oversvømmelse.
 

Kulturværdier – Hovedparten af de kulturværdier, som ligger spredt i landskabet (kirker, 

gravhøje og andre fortidsminder), ligger enten højt – og dermed uden risiko for oversvømmel-
se, eller tager ikke skade af midlertidig oversvømmelse. Kulturværdier i form af særligt beva-
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ringsværdige huse er vanskelige reelt at værdisætte, og der kan være tale om, at de skal sik-

res mod oversvømmelse.
 

 

BILAG 2.1 – Beskrivelse af risiko- og værdikortlægning

 
Bilag med nærmere beskrivelse af risikokortlægning og værdikortlægning, ses ved 

at klikke på nedenstående link.
 

http://edocprod:8080/GetFile.aspx?fileId=5377851&redirect=true 
 

 

BILAG 2.2 – Beskrivelse af prioritering af indsatserne
 
Bilag med nærmere beskrivelse af prioritering af indsatser, ses ved at klikke på ne-

denstående link
 

http://edocprod:8080/GetFile.aspx?fileId=5377850&redirect=true 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

http://edocprod:8080/GetFile.aspx?fileId=5377851&redirect=true
http://www.edocprod:8080/GetFile.aspx?fileId=5377850&redirect=true
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BILAG 3 – Risikokortlægning – ikke teknisk resume
 

Klimaforandringerne har givet begrundet forventning om bl.a. stigende havvandstand og æn-

dret nedbørsmønster med hyppigere skybrud. Staten har pålagt kommunerne at der skal ud-

arbejdes en klimatilpasningsplan for at kaste lys over de problemstillinger og udfordringer de 

enkelte kommuner står med. Selvom Danmark er et lille land, er der stor forskel på hvordan 

klimaforandringerne påvirker de enkelte kommuner. For at kunne belyse problemerne og ef-

terfølgende prioritere indsatser for at afværge følgerne ved klimaforandringerne har Middelfart 

Kommune udarbejdet et Risikokort, som er et værktøj til kortlægning og prioritering af de 

indsatser, der fremadrettet skal sættes i værk i kommunen.

Når skybrud indtræffer og kloakken ikke kan følge med skyldes det ikke, at kloakkerne er dår-

ligt dimensioneret. Kloakkerne er dimensioneret til at kunne håndtere de almindeligst fore-

komne regnskyl. Ofte vil de være dimensioneret til at kunne håndtere nedbørshændelser sva-

rende til en 5 års regn eller 10 års regn. En 5 års regn er en regn af en størrelse, der forven-

tes hvert 5 år. Den er således dobbelt så sandsynlig som en 10 års regn som kun forventes 

hvert 10 år. Middelfart Kommune har, for de større kloakerede områder, fået udarbejdet en 

model af kloaksystemet. Modellen beskriver samtlige forhold (ledningsdimensioner, koter, 

bygværker, oplande m.m.). Modellen er blevet påført nedbørshændelser svarende til 5, 10, 

20, 50, 100 års hændelser. Da planlægningen er langsigtet, er disse hændelser skaleret op, så 

de svarer til, hvordan vi mener, klimaet vil være i 2050 (påført en såkaldt klimafaktor). Mo-

dellen viser, hvor vandet vil komme op fra kloakkerne og løbe til gader og pladser ved de for-

skellige scenarier.

Der er ikke større sammenhængende kloaksystemer over hele kommunen. For det åbne land 

er der kigget på fordybninger i terrænet (bluespots), hvor tilstrømmende vand vil kunne skabe 

problemer. Ud fra viden om de vandgivende oplande til de enkelte bluespots, er der vurderet, 

hvor stor en nedbørshændelse der skal til for at fylde bluespottet op med vand. Metoden er 

mere usikker end kloakmodellen, men giver alligevel et godt indblik i de områder i det åbne 

land, der kan have problemer.

Langs kysten er der udført en analyse af de områder, som måtte være berørte af oversvøm-

melser fra stormflod. Analysen har taget udgangspunkt i stormflodshændelser, som de forven-

tes i 2050 for et 20, 50 og 100 års højvande. Analysen er af simpel karakter og forudsætter at 

vandet har uendelig tid til at indstille sig på land.

Beregningerne fra både nedbør og stormflod koges sammen til et samlet sandsynlighedskort, 

der beskriver den samlede sandsynlighed for oversvømmelse over hele Middelfart Kommune. 

For at gøre det mere overskueligt, er det samlede billede lavet i celler/felter á 100m x 100m.

For at omregne sandsynligheden for oversvømmelse til den reelle risiko, er det nødvendigt 

med kendskab til, hvilke værdier der måtte være berørt af de udregnede oversvømmelser. 

Middelfart Kommune har udarbejdet et værdikort over hele kommunen. Værdikortet har taget 

afsæt i overslag over forventede skadesomkostninger ved oversvømmelser og ikke i ejen-

domsværdi. Værdikortet tager således hensyn til infrastuktur, bygninger m.m. efter et ensar-

tet princip over hele kommunen.

Slutteligt er Risikokortet blevet til ved at multiplicere Sandsynlighedskortet med værdikortet. 

Risikokortet giver et overblik over de samlede samfundsøkonomiske konsekvenser i 2050 for 
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de enkelte celler på 100m x 100m. Et område med stor sandsynlighed for oversvømmelse vil 

f.eks. være irrelevant at fokusere på, såfremt der ingen værdi er i området osv.

Risikokortet benyttes sammen med anden planlægning i kommunen.

BILAG 4 – Skema med alle de prioriterede indsatser
 
klik her.. link til bilag  

BILAG 5 – Skabelon til klimatilpasningsplan
Værdisætningen tager afsæt i bilag 3 i nedenstående dokument Skabelon til klimatilpasnings-

plan.
 

Klik her  

http://www.regionmidtjylland.dk/files/Regional%20udvikling/Regional%20Udviklingsplan/Klim
aprojektgrup-

pen/Netv%C3%A6rk%20om%20skabelon/Skabelonen/Skabelon%20for%20klimatilpasning%2
0final.pdf

 

BILAG 6 – Forudsætninger for vandselskabets oversvøm-

melsesberegninger
 
Nærværende notat gennemgår de vigtigste forudsætninger i forbindelse med vandselskabets 

oversvømmelsesberegninger, som er foretaget i Middelfart Kommune.
 

Beregningerne er udført med programmet MIKE FLOOD på baggrund af de hydrauliske model-

ler, som er opsat i MIKE URBAN. Der er anvendt regnhændelser med gentagelsesperioder på 
henholdsvis 5, 10, 20, 50 og 100 år genereret ud fra regnearket ”Regional CDS_vers 3.2” med 

en årsmiddelnedbør på 650 mm.
 

Klimafaktor for år 2050 er indbygget i regnhændelserne med faktorerne 1,11 - 1,14 - 1,15 - 
1,17 og 1,18 for henholdsvis 5, 10, 20, 50 og 100 års gentagelsesperioder. Faktorerne er an-

givet i Naturstyrelsens ”Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner”.
 

Beregningerne er udført med en opløsning på overflademodellen på 3,2 m x 3,2 m – det vil 

sige at farverne vist på nedenstående kort (klik på nedenstående bilag 6.1) er sammensat af 
firkanter på 3,2 m x 3,2 m, hvor der for hver enkelt er beregnet en gennemsnitlig vanddybde.

 
Alle beregnede vanddybder mindre end 2 cm er filtreret bort for overskuelighedens skyld. De 

præsenterede resultater viser omfanget af oversvømmelserne for alle områder, der berøres. 
Det er således ikke et øjebliksbillede af oversvømmelserne, der præsenteres, men derimod en 

”opsummering” over alle de områder, som på et eller andet tidspunkt under regnhændelsen 
har oplevet en terrænoversvømmelse større end 2 cm.

 

Som randbetingelse for MIKE URBAN modellen er der generelt anvendt en vandstand på +0,5 
m DVR90 for udløb til Lillebælt (jf. Miljøministeriet, Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner, Vejledning 

2013).

 

file://admfil04/f_4_2$/teknik_milj�_alle/KLIMA/15_COWI_DATA/endelige_egne_kort/Prioritering_Middelfart_Kommune_3.xlsx
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Regional%20udvikling/Regional%20Udviklingsplan/Klimaprojektgrup-pen/Netv%C3A6rk%20om%20skabelon/Skabelonen/Skabelon%20for%20klimatilpasning%20final.pdf
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Regional%20udvikling/Regional%20Udviklingsplan/Klimaprojektgruppen/Netv%C3%A6rk%20om%20skabelon/Skabelonen/Skabelon%20for%20klimatilpasning%20final.pdf
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Regional%20udvikling/Regional%20Udviklingsplan/Klimaprojektgruppen/Netv%C3%A6rk%20om%20skabelon/Skabelonen/Skabelon%20for%20klimatilpasning%20final.pdf
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Regional%20udvikling/Regional%20Udviklingsplan/Klimaprojektgruppen/Netv%C3%A6rk%20om%20skabelon/Skabelonen/Skabelon%20for%20klimatilpasning%20final.pdf
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For udløb til vandløb og søer inde i landet er der forudsat frit udløb. Det vil sige at lokale stuv-

ningsforhold i grøfter og vandløb, som kan påvirke kloakken, ikke er medtaget.
 

Bilag 6.1 – MIKE FLOOD kortlægning
Klik her for at se detaljer i kortlægningen 
http://edocprod:8080/GetFile.aspx?fileId=5376471&redirect=true 

 

BILAG 7 – Bilag til indsatsområder 

Prioriterede områder efter 2017
Risikokortlægningen har resulteret i udpegning af 36 områder, hvor væsentlige værdier for-

ventes at være truet af stormflod og/eller oversvømmelse.

 
Den kommende indsats i områderne er vægtet efter samfundsmæssig betydning. Områder, 

som har stor samfundsmæssig betydning, så som offentlig service, centrale byområder og 
områder med mange arbejdspladser mv., er vægtet højere end eksempelvis beboelsesområ-

der. Større sammenhængende områder vægtes højt. Det betyder, at visse områder med en 
stor risiko, men på et mindre areal, ikke er udvalgt og beskrevet.

 
Områderne er prioriteret i kategorierne: HØJ, MELLEM og LAV.

 

De 3 områder, der er prioriteret i denne planperiode, er beskrevet i handleplanen i afsnit ”De 
prioriterede områder ”.

 
For nedenstående 33 områder har Middelfart Kommune prioriteret ikke at igangsætte en ind-

sats i denne planperiode, men først efter 2017. Områderne er udpeget som risikoområder, 
dvs. det er overvejende sandsynligt, at der frem mod 2050 vil opstå problemer i områderne 

med håndtering af regn- og eller havvand på terræn. En afvejning af konsekvenser og inve-
stering, vil afklare hvilke tiltag, der skal iværksættes, og hvem der er ansvarlig for iværksæt-

telse og afholdelse af afgifter (kommune og/eller forsyning og/eller grundejer).

 

Hot spots
Bygninger som sygehusene, brandstationerne, politistationen og fredede bygninger har i kort-
lægningen indgået som ”hot spots” dvs. et område af stor samfundsmæssig betydning, værd-

isat meget højt, fordi funktioner i disse områder ikke må sættes ud af drift grundet over-

svømmelser. Områderne indgår ikke som indsatsområder, da der ikke er stor risiko for over-
svømmelser i de pågældende områder. Bygningerne bør indgå i de efterfølgende kortlægnin-

ger, eventuelt skal der udpeges yderligere hot spots, så som evakueringsbygninger og indsat-
sen i områderne skal prioriteres.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.edocprod:8080/GetFile.aspx?fileId=5376471&redirect=true
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Område E1 – Ejby industrikvarter

 

 
 

Fig. 1 kortudsnit fra Ejby, der viser de prioriterede områder

 

Området ligger i Ejby industrikvarter, tæt på motorvejen og er 33,5 ha. Anvendelsen er pri-

mært industrivirksomheder, men der er også et boligkvarter i det sydvestlige hjørne af områ-
det.

 
Boligområdet i den sydvestlige del er fælleskloakeret, mens industriområdet er separatkloake-

ret både med spildevandskloak og regnvandskloak. Ifølge spildevandsplanen må der befæstes 
med op til 60 % på de enkelte matrikler. Højdepunkt er midt i området med kote 38, med fald 

udad til kote 26-36, afhængig af retning. Der er virksomheder, som ligger i et ”lavpunkt” som 

naturligt vil modtage mere vand ved skybrud, også fordi mange af virksomhederne har meget 
befæstet areal. Regnvandet fra industrikvarteret løber til et regnvandsbassin beliggende ne-

derst i det sydøstlige hjørne af området. Derfra løber det til bebyggede områder i Ejby og til 
naturområdet Ejby Mose, hvor der er oversvømmelsesproblemer og manglende vurdering af 

kapacitet. 
 

Udfordringer:
Håndtering af regnvand på terræn ved skybrud

Dimension på regnvandsbassin og rør i forbindelse med skybrud. Bassin og rør er dimensione-

rede til en 5 års hændelse.
Veje og befæstede arealer, der bliver oversvømmet ved opstuvning.

 
Det offentlige kloaksystems kapacitet skal vurderes - ligeledes om der ligger boliger og indu-

stri som er i fare for at blive oversvømmet.
 

Separering af regnvandet eller nedsining på egen grund, kan være løsningsmuligheder.
 

På grund af LAV risiko igangsætter Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand ikke en un-

dersøgelse af området i denne periode.
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Område E2 – Ejby boligkvarter

 

 
 

Fig. 2. Kortudsnit, der viser prioriterede områder i Ejby

 

Området ligger i udkanten af Ejby, i et boligområde, tæt på motorvejen og er på 9 ha. I om-

rådet er der et boligområde, enkelte landejendomme samt et industriområde i den vestlige del 
af området. Boligområdet er fælleskloakeret, mens industrikvarteret er separatkloakeret. Om-

rådet falder naturligt fra ca. 25 m i den nordvestlige del mod ca. 20 m mod sydøst.
 

Det offentlige kloaksystems kapacitet skal vurderes – ligeledes om der ligger boliger og indu-

stri, som er i fare for at blive oversvømmet.
 

Separering af regnvandet eller nedsive på egen grund, kan være løsningsmuligheder.
 

På grund af MELLEM risiko igangsætter Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand ikke en 
undersøgelse af området i denne periode.
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Område G1 og G2 – Gamborg Havn
 

 
 

Fig. 3. Kortudsnit der viser prioriteret område ved Gamborg

 
Området ligger ved Svinø omkranset af Gamborg Nor og Gamborg Fjord. I området ligger en-
kelte landejendomme og huse samt Gamborg Havn med bådepladser.

 
Området ligger under kote 2. Udfordringerne er håndtering af vand på terræn, primært vej, 

ved stormflod.
 

Indsatsen er prioriteret i kategorien LAV.

 
Område H1 – Gals Klint campingplads
 

 
 
Fig. 4. Kortudsnit der viser prioriteret område ved Gals Klint campingplads
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Området ligger på spidsen af Hindsgavl-halvøen. Området anvendes bland andet til camping-

plads.
 

Området ligger under kote 2. Udfordringerne er håndtering af vand på terræn ved stormflod.
 

Indsatsen er prioriteret i kategorien LAV.
 

 

Område K1 – Kongebrogården og Grimmermosehus
 

 
 

Fig. 5. Kortudsnit der viser prioriteret område ved Kongebro. 

 
Området ligger i et skovområde direkte ud til Lillebælt.
Området rummer en marina, en roklub samt en fredet bygning ”Grimmermosehuset” og et 

hotel ”Kongebrogården”.
 

Området ligger i kote 1 – 3 meter.
 

Indsatsen er prioriteret i kategorien LAV.
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Områder prioriteret i Middelfart  

 

 
 

Fig. 6. Kortudsnit der viser prioriterede områder i Middelfart by, blå indikerer indsatsområder i denne planperiode, 

røde indikerer områder der prioriteres efterfølgende.

 

 
 

Område M1 Middelfart – Bycenter  
 
Området ligger i den centrale del af Middelfart midtby og har en meget central rolle og betyd-

ning i byen for en stor del af kommunens borgere. Størrelsen af området er ca. 5 ha. 

Området rummer et dagligvarehus og en del af midtbyens forskellige butikker, frisører, tand-
klinikker mv. Der ud over pengeinstitutter, restauranter, tankstation og boliger.

 
Der kan forventes oversvømmelse sjældnere end en gang hvert 50. år. Området er ud fra en 

risikovurdering prioriteret i en MELLEM kategori, dvs. området prioriteres ikke i denne planpe-
riode.

 
De fremtidige udfordringer bliver håndtering af vand på terræn ved skybrud. I forbindelse 

med genplanlægning af området omkring det nuværende rådhus, vil kommende tiltag for 

håndtering af overfladevand givetvis få en positiv indvirkning på den fremtidige udfordring 
med overfladevand i en del af Middelfart midtby.
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Område M2 – Middelfart Gymnasium

 

 
 
Fig. 7 Kortudsnit der viser prioriteret område ved Middelfart gymnasium/HF.

 

Området ligger i den sydlige del af Middelfart by og er på godt 1 ha. Området rummer Middel-
fart Gymnasium.

 

Området ligger i kote 3 – 4 meter.
 

Udfordringerne er håndtering af vand på terræn ved skybrud.
 

På baggrund af risikokortlægningen, der indikerer at sandsynligheden for oversvømmelse er 
ca. en gang hvert 50. år, sammenholdt med områdets funktion (uddannelsesinstitution) priori-

teres indsatsen i kategorien LAV.
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Område M6 Middelfart Teglgårdsparken

 

 
 
Fig. 8. Kortudsnit der viser et udsnit af Teglgårdsparken.

 
Området er ca. 8 ha stort. Det ligger i den gamle del af Middelfart by (vest), i nær tilknytning 
til Fænøsund og langs med Brovejen. Størstedelen af områdets bygninger har oprindeligt hu-

set det psykiatriske hospital. Områdets bygninger har gennem en årrække gennemgået større 
renovering og nybyggeri. Området er af historisk betydning for byen og har derudover en 

større erhvervsmæssig funktion i byen. Området huser en del arbejdspladser (kontorvirksom-

heder som Uhrenholt, SKAT, Vejdirektoratet, MAD House, Social- og Sundhedsskolen, Middel-
fart Kommune, museum) samt et læge/tandlægehus mv. Dvs. området er vigtig for rigtig 

mange menneskers hverdag. Området rummer derudover en del grønne fællesarealer.
 

Kotemæssigt ligger området højt (> kote 9). Udfordringerne knytter sig til skybrud.
 

Sandsynligheden for oversvømmelse i området er vurderet til mindre end en gang pr. 100. år. 
Med baggrund i risikokortet og områdets funktion er indsatsen prioriteret i kategorien MEL-

LEM.
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Område M7 Middelfart – Østre skole

 

 
 
Fig. 9. Kortudsnit der viser beliggenhed for Østre skole. 

 
Området ligger centralt i Middelfart mellem Brovejen og jernbanen. Området rummer en af 

kommunens folkeskoler, Østre Skole. Der ud over ligger der nogle beboelsesejendomme i nær 

tilknytning til skolen.
Området er på knapt 3 ha. Udfordringerne består i håndtering af kloakproblemer ved skybrud.

 
Området ligger over kote 2.

 
Sandsynligheden for oversvømmelse er vurderet til en gang hvert 50. – 100. år.

 
Indsatsen er prioriteret i kategorien MELLEM.
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Område M8 Middelfart Dagligvarebutik  

  

 
 
Fig. 10. Kortudsnit der viser prioriteret område mellem Brovejen og Odensevej. 

 
Området ligger centralt i Middelfart by mellem Brovejen og Odensevej. Området er ca. 2 ha 

stort og rummer en dagligvarebutik med et omkringliggende befæstet parkeringsareal på om-
kring 0,4 ha. På parkeringsarealet er der etableret en benzinstander.

Der ligger flere dagligvarebutikker i nærområdet, hvor risikoen for oversvømmelse er vurderet 
lavere end i dette område, da det ligger lavere end det omkringliggende terræn.

 
Udfordringerne består i vand på overfladen ved skybrud. Arealet ligger i kote 12-14.

 
Sandsynligheden for oversvømmelse er vurderet til at være omkring en gang hvert 30. år.

 

Indsatsen er prioriteret i kategorien MELLEM.
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Område M9 Middelfart - Industriområde ved Værkstedsvej

Fig. 11. Kortudsnit der viser prioriteret område mellem Værkstedsvej og Hovedvejen. 

Området ligger i den vestlige del af Middelfart og danner overvejende rammer for industrivirk-

somheder. I den sydlige del af området ligger der boligområder. Området er på ca. 22 ha. 

Hovedvejen mellem Middelfart og Odense løber gennem området.

Fig. 12. Kortet viser kortlægning af jordforurening.

Virksomhedstyperne i området strækker sig fra bilforhandlere, 
bilværksteder, tømmerhandel til skrotvirksomhed mv. I den 

nordlige del ligger et stort befæstet areal ”Toyotagrunden”, som 
er lokalplanlagt til offentlige formål. Det bruges i dag til mange 

forskellige formål, eksempelvis køreskoleundervisning.

Området ligger over kote 2. Udfordringerne består i håndtering 

af vand på overfladen ved skybrud.
Når man beslutter sig for en indsats ved skybrud, skal man ind-

drage viden om jordforureninger i området, jf, fig 12.

Sandsynligheden for oversvømmelse er i dele af området vurderet til en gang hvert 50. år til 

hvert 100. år.

Indsatsen er prioriteret i kategorien MELLEM.
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Område M11 – Teglgårdsvej/Sixtus/Fænøsund

 

 
 
Fig. 13 Kortudsnit der viser prioriteret område ved Teglgårdsvej.

 

 
Mindre lavtliggende område ved Fænøsund med stort bagvedliggende skrående terræn. Om-

rådet består af enkelte boliger, større kursuscenter, restaurant, samt mindre marina/sejlklub. 

Teglgårdsvej er for en stor del indenfor området beliggende lavere end kote 2, som vil kunne 
berøres af havvand/stormflod. Området er trafikeret, som følge af de forskellige aktiviteter. 

Kursuscenter har egen vejadgang og deres vejadgang vurderes ikke berørt ift. havvand.   
 

Ingen kendte. På grund af terrænnet vil vejarealer kunne oversvømmes af havvand, ligesom 
regnvand vil kunne give gener. Havvand vil formentlig kun berøre vejarealer (offentlig vej) 

samt mindre havneområde/Sejlklubben Sundet, herunder bygninger i tilknytning til marina. 
Problemet vurderes at være begrænset og værdierne begrænsede. Teglgårdsvej betjener kun 

et begrænset antal ejendomme og en restaurant, som vil have gener af lukning af vejstræk-

ningen i kortere perioder.
 

Udfordringen er at sikre vej og marina.  
 

Der bør ikke foretages yderligere byudvikling under kote 2.
 

På grund af LAV risiko igangsætter Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand ikke under-
søgelser i denne periode.
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Område M13 – Havnefaciliteter, lystbådehavn og rekreative 

områder
 

 
 
Fig. 14. Kortudsnit der viser prioriteret område ved Fænøsund marina.

 

Området ligger i den sydlige del af Middelfart By, ud til Fænø Sund. Området rummer havne-

faciliteter, lystbådehavn og rekreative områder derudover adskillige klubhuse (kajak, sejlads, 
roning mm.) samt restaurant, kiosk, havnebutik og rekreative områder.

 
Dele af området ligger under kote 2 meter.  

 
Sandsynligheden for oversvømmelse er vurderet til en ca. gang hvert 25. år.

 
Udfordringerne er håndtering af vand på terræn ved stormflod.  

 

Indsatsen i området er prioriteret i kategorien MELLEM.
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Område M14 – Område langs Russel Bæk samt enkelte 

boliger

 

 

 
 
Fig. 15 Kortudsnit der viser prioriteret område ved Russel Bæk.

 
Området ligger i den sydlige del af Middelfart By. Området rummer havnefaciliteter, rekreativt 

område, og enkelte boliger. Russel Bæk løber gennem området.
 

I forbindelse med kraftig regn er der udfordringer med vand på terræn, især ved de lavest 
liggende beboelsesejendomme langs med det grønne areal, der støder op til bækken.

 
Sandsynligheden for oversvømmelser er vurderet til ca. en gang hvert 100. år.

 

Udfordringerne er håndtering af vand på terræn ved stormflod.  
 

Indsatsen er prioriteret i kategorien MELLEM.
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Område M15 – Boliger – Skrillinge Strand

 

 
 
Fig. 16. Kortudsnit der viser prioriteret område ved Skrillinge Strand. 

 

Området ligger i den sydlige del af Middelfart By ud til Fænø Bælt. Området ligger under kote 
2 m.

 

Udfordringerne er håndtering af vand på terræn ved stormflod.
 

Indsatsen er prioriteret i kategorien LAV.
 

 

Område M16 – Øst for Skrillinge Strand/Sølystvej
 
Landområde ved kysten ved Middelfart. Enkelte boliger, større landbrugsarealer, samt privat 

moleanlæg. Risiko for havvand ved moleanlæg og de bagvedliggende arealer. Udpeget som 

blue spot, da det kotemæssigt ligger lavere end kote 2.
 

Problemet vurderes at være begrænset, da området rummer meget få bygninger/boliger.
 

Udfordringer vil være sikring af bygninger, moleanlæg, landbrugsarealer. Løsning af eventuel-
le problemer bør være begrænsning af yderligere bygninger m.v. ved moleanlæg eller kun 

placering af bygninger, som vil kunne tåle oversvømmelse. Der ses ikke løsning for eventuel 
oversvømmelse af landbrugsarealer.

 

Området bør friholdes for byudvikling.
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Udfordringen skal løses af lodsejer, da området er privat område uden samfundsmæssige in-

teresser.
Indsatsen er prioriteret i kategorien LAV.

 
 

Område M17 – Boligområde ved Strandvejen/Bros Alle
 

 
 
Fig. 17. Kortudsnit der viser prioriteret område ved Strandvejen og Fyns vej. 

 

Boligområde i Middelfart. Tættere bebygget boligområde, som går helt ned til Lillebælt. Der 
vurderes dog at være begrænsede gener fra havvand og blue spot, men overordnet set lavt-

liggende område. Kotemæssigt fra 4 m til mindre end 2 m.
 

 
Begrænsning af yderligere bygninger m.v. eller kun placere bygninger, som vil kunne tåle 

oversvømmelse i den del af området som ligger under kote 2.

 
Området bør friholdes for byudvikling.

 
På grund af LAV risiko igangsætter Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand ikke en un-

dersøgelse af området i denne periode. Private boligejere bør undersøge muligheder for sik-
ring af egen bolig.
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Område M18 – Gl. Strandvej  

 

 
 
Fig. 18.  Kortudsnit der viser prioriteret område ved Strandvejen, før den Nye Lillebæltsbro.

 

 
Området ligger i den nordvestlige del af Middelfart by, lige umiddelbart syd for den nye Lille-

bæltsbro. Området er lokalplanlagt til boligområde og rummer primært enfamilieshuse. 

Enkelte huse ligger i kote 1,5 meter og de resterende under kote 3 meter.
 

De fremtidige udfordringer består primært i håndtering af oversvømmelser forbundet med 
stormflod.

 
Sandsynligheden for oversvømmelse er i dele af området vurderet til en gang hvert 30. år. 

Indsatsen er prioriteret i kategorien LAV.
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Område N1 – Nørre Åby - Industriområde  
 
 

 
 
Fig. 19 Kortudsnit der viser prioriterede områder i Nørre Åby.

 
Området ligger i den nordlige del af Nørre Åby og er lokalplanlagt til industri. Området rum-

mer bl.a. en genbrugsplads, trævarelast, betonvarevirksomhed mv.
 

Området ligger i kote 29 m.
 

I en mindre del af området er sandsynligheden for oversvømmelse ved skybrud vurderet til at 
være ca. en gang hvert 30. år.

 

Udfordringerne vil primært være håndtering af overfladevand ved skybrud.
 

Indsatsen prioriteres i kategorien MELLEM.
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Område N2 – Nørre Åby Centerområde
 
Nørre Åby by gennemskæres af jernbanen. Byen består derfor af en central del øst for og vest 

for banen. Dette område er den centrale bydel øst for banen.
Området er lokalplanlagt til bolig- og centerområde. Området rummer dagligvarebutikker, 

beboelsesejendomme, bibliotek og rådhus. Området har en central og væsentlig funktion for 
byen.

 

Sandsynligheden for oversvømmelser ved skybrud er vurderet til ca. en gang hvert 100. år 
eller derover.

 
Indsatsen er prioriteret i kategorien LAV – området er prioriteret fordi det har en væsentlig 

funktion i Nørre Åby. Det er ikke højt prioriteret fordi sandsynligheden for oversvømmelse er 
relativt lavt og risikokortet indikerer relativt lave skadesomkostninger.

 
 

Område N3 – Nørre Åby Renseanlæg

 

 
 
Fig. 20 Kortudsnit der viser område ved Nørre Åby renseanlæg beliggende langs Viby å..

 

Området ligger udenfor Nørre Åby by, vest for byen i det åbne land.

Renseanlægget leder renset spildevand til Viby Å, som løber forbi renseanlægget.
 

Området ligger i kote 9 m.
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Sandsynligheden for oversvømmelse ved skybrud er i en lille del af området, ca. en gang 
hvert 20. år.

 
Indsatsen er prioriteret i kategorien LAV.  

 
 

Område R1 – spredt bebyggelse i Ronæs

 

 
 
Fig. 21. Kortudsnit der viser prioriteret område ved Ronæs. 

 
Området Ronæs ligger i bunden af Gamborg Fjord og er på 48,7 ha. I området ligger beboel-

sesejendomme og en campingplads. Området ligger i kote 5 til kote 0 og falder naturligt mod 

fjorden. Størstedelen af området er spildevandskloakeret til den offentlige kloak. En mindre 
del af Ronæs og størstedelen af Føns By er separatkloakeret.

 
Af kritiske punkter under kote 2,0 som risikerer oversvømmelse ved stormflod, kan nævnes 

enkelte spredte ejendomme, en campingplads og en del af vejstrækningen, der forbinder 
Føns/Fønsskov med den øvrige del af Fyn.

 
Områder under kote 2 bør friholdes for byudvikling.

 

På grund af LAV risiko igangsætter Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand ikke en un-
dersøgelse af området i denne periode. Private boligejere bør undersøge muligheder for sik-

ring af egen bolig.
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Område S1 Middelfart – Gl. Strandvej nord for 

Lillebæltsbroen

 

 

 
 
Fig. 22 Kortudsnit der viser prioriterede områder ved og i Strib.

 
Området som er ca. 12 ha, er beliggende umiddelbart nord for den nye Lillebæltsbro ved ky-

sten mellem Middelfart og Strib. Størstedelen er offentligt ejet areal, men der ligger en række 

private boliger mod øst. Området grænser op til Lillebælt, og er dermed i risiko for over-
svømmelse fra havet. Kraftig regn vil løbe direkte i Lillebælt.  
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Boligområdet er fælleskloakeret og ligger imellem kote 0 m til 9 m, men med størstedelen 

under kote 2.
 

Området har en rekreativ rolle for byen pga. de store græsarealer lige ned til Lillebælt, og den 
tilbagevendende koncert ”Rock under broen” har betydning for kulturlivet.

 
Boligerne på arealet er i fare for oversvømmelse ved stormflod.

 

Græsarealet kan tåle midlertidige oversvømmelser fra havet, men enkelte af boligerne er i 
fare for at blive oversvømmet.

 
Området bør friholdes for byudvikling.

 
Udfordringen skal løses af lodsejerne, da området er privat område. Private boligejere bør 

undersøge muligheder for sikring af egen bolig.
 

Indsatsen er prioriteret i kategorien MELLEM.  

 
  

 

Område S2 Middelfart – Gl. Strandvej v. Middelfart Rensean-

læg
 

Området er ca. 5 ha, beliggende langs Gl. Strandvej umiddelbart nord den nye Lillebæltsbro 

ved kysten mellem Middelfart og Strib. Størstedelen er privat ejet areal med boliger langs ve-
jen, samt et rekreativt område i form af den offentlige strand.

 
Området grænser op til Lillebælt, og er dermed i risiko for oversvømmelse fra havet. Kraftig 

regn vil løbe direkte i Lillebælt. Da baglandet til S2 er præget af skov og mose, vil området 
kunne håndtere regn som falder i området sammen med den regn som strømmer til fra de 

bagvedliggende højere områder.
 

Middelfart Renseanlæg er placeret umiddelbart øst for S2. Ledningsføringen med renset spil-

devand løber gennem området med udløb direkte til Lillebælt.
Boligområdet er fælleskloakeret og ligger mellem kote 0 m til 2 m, men med størstedelen un-

der kote 2 m.  
 

Boligerne er i fare for at blive oversvømmet ved stormflod, hvilket de tidligere har været me-
get tæt på. Middelfart Renseanlæg er beliggende over kote 2.

 
Der bør ikke foretages yderligere byudvikling under kote 2.

 

Udfordringen skal løses af lodsejere, da området er privat område uden samfundsmæssige 
interesser. Private boligejere bør undersøge muligheder for sikring af egen bolig.

 
Indsatsen er prioriteret i kategorien LAV.   

 
 

Område S3 Middelfart - Rudbæksbanke ved Strandvejen i 

Strib
 

Området er ca. 4 ha, beliggende langs Strandvejen nordøst for Rudbæksbanke. Hele arealet 
er privat ejet med boliger langs Strandvejen. I området ligger et rekreativt område i form af 

den offentlige strand.
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Boligområdet er fælleskloakeret og ligger imellem kote 0 m til 8 m, med en stor del under 

kote 2.
 

Boliger i området er i fare for at blive oversvømmet ved stormflod, da området grænser op til 
Lillebælt, og dermed er i fare for oversvømmelse fra havet. Området vil, ved kraftig regn, 

kunne påvirkes fra baglandet, der ligger på et niveau op til 10 m over terræn.
 

Begrænsning af yderligere bygninger m.v. eller kun placere bygninger, som vil kunne tåle 

oversvømmelse i den del af området som ligger under kote 2.
 

Der bør ikke foretages yderligere byudvikling.
 

På grund af LAV risiko igangsætter Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand ikke en un-
dersøgelse af området i denne periode. Private boligejere bør undersøge muligheder for sik-

ring af egen bolig.
 

 

Område S4 Middelfart – Nordvestlige kyststrækning ved 
Strib
 
Området er ca. 10 ha beliggende langs Strib bys nordvestlige kyst. Området består af private 

boliger, Strib Lystbådehavn (privat ejet) og en offentlig strand. Baglandet til området er tæt 
lav bebyggelse, og på nær offentlige veje er hele området privat ejet. Området grænser op til 

Lillebælt, og dermed i fare for oversvømmelse.
Størstedelen af boligområdet er separatkloakeret, mens en mindre del i den sydlige ende er 

fælleskloakeret. Området ligger imellem kote 0 m til 2 m, men med størstedelen under kote 2.

 
Boliger og lystbådehavn er i fare for at blive oversvømmet ved stormflod. Området vil, ved 

kraftig regn, kunne påvirkes fra baglandet, der ligger på et niveau op til 10-15 m over terræn. 
Området kan ikke tåle at blive oversvømmet fra havsiden.

 
Begrænsning af yderligere bygninger m.v. eller kun placere bygninger, som vil kunne tåle 

oversvømmelse i den del af området som ligger under kote 2.
 

Der bør ikke foretages yderligere byudvikling.

 
På grund af MELLEM risiko igangsætter Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand ikke en 

undersøgelse af området i denne periode. Private boligejere bør undersøge muligheder for 
sikring af egen bolig.

 
 

Område S5 og S6 Middelfart – Nordlige kyststrækning ved 

Strib
 

Området er ca. 2 ha. beliggende langs Stribs nordlige kyst. Området er beliggende omkring 
den kommunale vej ”Dæmningen”. Stort set hele arealet er privat ejet i form af sommerhuse 

og helårsboliger. Bebyggelsen ligger lavere end kote 2. I området er der placeret en pumpe-
station, der pumper regnvand fra den østlige del af Strib ud i Lillebælt.

 
Baglandet til området er tæt/lav bebyggelse og et mindre moseområde – Røjle Mose. Området 

grænser op til Lillebælt, og er dermed i fare for at blive oversvømmet, såfremt den eksiste-

rende dæmning bliver oversvømmet.
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Boligområdet er spildevandskloakeret, med udtagelse af en lille del af den vestlige del af om-

rådet, som er fælleskloakeret. Området ligger imellem kote 0 m til 2 m, men med størstedelen 
under kote 2.

 
Ved kraftig regn er der konstateret opstuvning i kloakken, samt vand på den offentlige vej 

”Dæmningen”.
 

Separatkloakere/større rør eller anvendelse af LAR. Endvidere skal det undersøges om den 

eksisterende dæmning lever op til de nye krav.
 

Separering af regnvandet eller nedsivning på egen grund, kan være en løsningsmulighed.
 

Med hensyn til problemer ved opstigning af havvand skal det løses af de berørte lodsejere, da 
området er privat område. Private boligejere bør undersøge muligheder for sikring af egen 

bolig.
 

Med hensyn til en løsning i forbindelse med kraftig regn, vil der blive igangsat en undersøgelse 

af Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand. Den efterfølgende indsats og finansiering 
afhænger af løsningsforslagene og kan inddrage både Middelfart Kommune, Middelfart Spilde-

vand og grundejerne.
 

Indsatsen er prioriteret i kategorien MELLEM.  
 

 

Områder i Båring Vig

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23 Kortudsnit der viser prioriterede områder i Båring Vig – Området ved Varbjerg Strand ses på fig. 27.
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Område V1 – Vejlby Fed

 

Fig. 24 Kortudsnit der viser prioriteret område ved Vejlby Fed camping.

 

 
Området er på ca. 60 ha og med en beliggenhed ud til kysten ved Båring Vig.

 
Området er beliggende mellem kote 1 og 2,25 m DVR90. Området er beskyttet mod over-

svømmelse fra havet dels af naturlige strandvoldsformationer øst-nordøst for området ud 
mod kysten, dels af havdiget med højvandsklap ved Aulby Mølle Å. Havdiget forløber mellem 

område V1 og område V2 på tværs af Aulby Mølle Å sydøst for området.
 

Havdiget har i henhold til vedtægt for ”Landvindingslaget Avlby Møllemade” en kronekote på 

2,20 m DNN svarende til 2,12 m DVR90.
 

Området er spildevandskloakeret. Den sydligste 2/3-del af området afleder regnvandet mod 
vest til vandløbet Nordre Landkanal, der ved områdets sydvestlige område har udløb i Aulby 

Mølle Å. Den øvrige del af området udleder regnvandet til Båring Vig.
 

Området er i risiko for oversvømmelse ved stormflod ca. en gang hvert 20. år.
 

Problemstilling

Klimatruslen mod Vejlby Fed er alt overvejende fra højvandssituationer i Båring Vig. Beskyt-
telsen mod oversvømmelse af området er afhængig af havdiget og højvandsklappen. I høj-

vandssituationer, hvor vandstanden i Båring Vig er højere end i Aulby Mølle Å vil højvands-
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klappen lukke, så havvandet ikke løber op i Aulby Mølle Å. Højvandsklappen vil være lukket 

indtil vandstanden i Båring Vig er lavere end vandstanden i Aulby Mølle Å.
 

I forbindelse med længerevarende højvandshændelser i Båring Vig og kraftig og længereva-
rende nedbør vil højvandsklappen være lukket i lang tid. Indvandet – tilstrømningen af fersk-

vand med Aulby Mølle Å og Nordre Landkanal - opstuves indenfor højvandsklappen, hvor 
vandstanden kan stige til samme niveau som vandstanden i Båring Vig.

 

Der er dog en maksimal vandstand, som vandet i Aulby Mølle Å og Nordre landkanal kan nå, 
nemlig der niveau, hvor vandet fra de to vandløb løber over ådigerne og ind i den kunstigt 

afvandede Aulby Møllemade. Ådigerne har ifølge vedtægten for ”Landvindingslaget Avlby Møl-
lemade” en kronekote på 1,7 – 2,2 m DNN, svarende til 1,62 – 2,12 m DVR90.

 
Aulby Møllemade er på ca. 130 ha. og er dermed et betydeligt reservoir, der modvirker over-

svømmelse fra indvandet i et niveau højere end ca. 1,7 m DVR90.
 

Offentlige anlæg

I og ved området er 2 offentlige veje, nemlig Hovkrogvej, der afgrænser området mod syd-
vest og Rigelvej, der er en sidevej mod øst, og som fører frem til et offentligt strandareal.

 
Der er et offentligt toilet på strandarealet. Toilettet er beliggende over kote 2,0 m DVR90.

 
Indsatsbeskrivelse

Indsatsen er prioriteret i kategorien LAV. Prioriteringen tager blandt andet afsæt i områdets 
funktion og størrelse set i relation til offentligheden som helhed.

 

Offentlig indsats
Der er ikke kommunale anlæg i området, der er truede af de klimaforandringer, som kan for-

ventes frem til 2050.
 

Det kan således ikke forventes, at der vil blive iværksat kommunale indsatser i området for at 
imødegå negative effekter af de forventede klimahændelser frem til 2050.

 
Anbefaling af indsatser

 

Nedbørsrelaterede indsatser:
- Sikring af vel vedligeholdte og veldimensionerede tagrender, nedløb og afløbsledninger.

- Sikring af vel vedligeholdt og veldimensioneret afvandingssystem i Vejlby Fed – Grøfter, 
rørledninger mv.

- Sikring af vel vedligeholdte og vel dimensionerede underløb under veje.
- Sikring af vel vedligeholdte vandløb, der afleder vand fra Vejlby Fed.

 
 

 
 

 
Havvands relaterede indsatser

- Sikring af vel vedligeholdt højvandsklap og havdige.

 
De anbefalede indsatser kan ikke forventes iværksat i offentligt regi.
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Område V2 – Blanke Fed
 

 
 

Fig. 25 Kortudsnit der viser prioriteret område ved Blanke Fed.

 

Området er på ca. 10 ha og med en beliggenhed lidt tilbagetrukket fra kysten ved Båring Vig. 
Holebækken/Z-renden forløber gennem området fra øst mod vest.

 

Området er beliggende mellem kote 1 og 4 m DVR90. Området er beskyttet mod oversvømmelse 
fra havet af dels et lavt forland, dels af havdiget med højvandsklap ved Aulby Mølle Å. Havdiget 

forløber mellem områder V1 og områder V2 på tværs af Aulby Mølle Å sydøst for området.
 

Havdiget har i henhold til Vedtægt for ”Landvindingslaget Avlby Møllemade” en kronekote på 2,20 
m DNN svarende til 2,12 m DVR90.

 
Øst for området forløber en gammel rørledning fra en tidligere afvandingspumpe fra Holebæk-

ken/Z-renden til Båring Vig.

 
Området er spildevandskloakeret. Regnvandet afledes til Holebækken/Z-renden og derfra til 

enten Aulby Mølle Å og videre genne højvandsklappen til Båring Vig eller gennem den tidligere 
pumpeledning fra Holebækken/Z-renden til Båring Vig.

 
Problemstilling

Klimatruslen mod Blanke Fed er overvejende fra højvandssituationer i Båring Vig. Beskyttelsen 
mod oversvømmelse af området er afhængig af havdiget og højvandsklappen ved Aulby Mølle Ås 



 DEL 2 - BILAG TIL KLIMATILPASNINGSPLANEN – juni 2014 

 

Side 43 af 51 
 

udløb. I højvandssituationer, hvor vandstanden i Båring Vig er højere end i Aulby Mølle Å vil høj-

vandsklappen lukke, så havvandet ikke løber op i Aulby Mølle Å. Højvandsklappen vil være lukket 
indtil vandstanden i Båring Vig er lavere end vandstanden i Aulby Mølle Å.

 
I forbindelse med længerevarende højvandshændelser i Båring Vig og kraftig og længerevarende 

nedbør vil højvandsklappen være lukket i lang tid. Indvandet – tilstrømningen af ferskvand med 
Aulby Mølle Å og Nordre Landkanal - opstuves indenfor højvandsklappen, hvor vandstanden kan 

stige til samme niveau som vandstanden i Båring Vig.

 
Der er dog en maksimal vandstand som vandet i Aulby Mølle Å og Nordre Landkanal kan nå, nem-

lig det niveau, hvor vandet fra de to vandløb løber over ådigerne og ind i den kunstigt afvandede 
Aulby Møllemade. Ådigerne har ifølge vedtægten for ”Landvindingslaget Avlby Møllemade” en 

kronekote på 1,7 – 2,2 n DNN, svarende til 1,62 – 2,12 m DVR90 m.
 

Aulby Møllemade er på ca. 130 ha. og er dermed et betydeligt reservoir, der modvirker over-
svømmelse fra indvandet i et niveau højere end ca. 1,7 m DVR90.

 

Højvandet fra Båring Vig kan ligeledes strømme ind i Blanke Fed gennem en tidligere pumpeled-
ning øst for område V2.

 
Sandsynligheden for oversvømmelse fra havet er vurderet til at være ca. en gang hvert 50. år.

 
Offentlige anlæg

I og ved området er en offentlig vej, nemlig Tangmosevej, der forløber fra syd mod nord gennem 
området.

 

Indsatsbeskrivelse
Indsatsen er prioriteret i kategorien LAV.

 
Offentlig indsats

Der er ikke kommunale anlæg i området, der er truede af de klimaforandringer, som kan forven-
tes frem til 2050.

 
Det kan således ikke forventes, at der vil blive iværksat kommunale indsatser i området for at 

imødegå negative effekter af de forventede klimahændelser frem til 2050.

 
 

Anbefaling af indsatser
Nedbørsrelaterede indsatser:

- Sikring af vel vedligeholdte og veldimensionerede tagrender, nedløb og afløbsledninger.
- Sikring af vel vedligeholdt og veldimensioneret afvandingssystem i Blanke Fed – Grøfter, rør-

ledninger mv.
- Sikring af vel vedligeholdte og vel dimensionerede underløb under veje.

- Sikring af vel vedligeholdte vandløb, der afleder vand fra Blanke Fed.

 
 

 
 

 
Havvands relaterede indsatser:

- Sikring af vel vedligeholdt højvandsklap og havdige.
- Sikring af den tidligere pumpledning mellem Holebækken/Z-renden og Båring Vig mod ind-

strømning af havvand.

 
 

 

De anbefalede indsatser kan ikke forventes iværksat i offentligt regi.
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Område V3 – Pilevangen

 

 
 

Fig. 26 Kortudsnit der viser prioriteret område ved Pilevangen.

 
Området er på ca. 10 ha og med en beliggenhed lidt tilbagetrukket fra kysten ved Båring Vig. 

Holebækken/Z-renden forløber gennem området fra øst mod vest.

 
Området er beliggende mellem kote 0,75 og 2,25 m DVR90. Området er beskyttet mod over-

svømmelse fra havet af dels lave strandvoldsformationer, dels af havdiget med højvandsklap 
ved Aulby Mølle Å. Havdiget forløber mellem område V1 og område V2 på tværs af Aulby Møl-

le Å sydøst for området.
 

Havdiget har i henhold til Vedtægt for ”Landvindingslaget Aulby Møllemade” en kronekote på 
2,20 m DNN svarende til 2,12 m DVR90.

 

Vest for området forløber en gammel rørledning fra en tidligere afvandingspumpe fra Hole-
bækken/Z-renden til Båring Vig.

 
Området er spildevandskloakeret. Overskudsnedbøren afledes hovedsagelig til Holebæk-

ken/Z-renden og derfra til enten Aulby Mølle Å og videre gennem højvandsklappen til Båring 
Vig eller gennem den tidligere pumpeledning fra Holebækken/Z-renden til Båring Vig.

 
Problemstilling

Klimatruslen er overvejende fra højvandssituationer i Båring Vig. Beskyttelsen mod over-

svømmelse af området er afhængig af havdiget og højvandsklappen ved Aulby Mølle Ås ud-
løb. I højvandssituationer, hvor vandstanden i Båring Vig er højere end i Aulby Mølle Å vil 

højvandsklappen lukke, så havvandet ikke løber op i Aulby Mølle Å. Højvandsklappen vil være 
lukket indtil vandstanden i Båring Vig er lavere end vandstanden i Aulby Mølle Å.
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I forbindelse med længerevarende højvandshændelser i Båring Vig og kraftig og længereva-

rende nedbør vil højvandsklappen være lukket i lang tid. Indvandet – tilstrømningen af fersk-
vand med Aulby Mølle Å og Nordre Landkanal - opstuves indenfor højvandsklappen, hvor 

vandstanden kan sige til samme niveau som vandstanden i Båring Vig.
 

Der er dog en maksimal vandstand som vandet i Aulby Mølle Å og Nordre Landkanal kan nå, 
nemlig det niveau, hvor vandet fra de to vandløb løber over ådigerne og ind i den kunstigt 

afvandede Aulby Møllemade. Ådigerne har ifølge vedtægten for ”Landvindingslaget Aulby Møl-

lemade” en kronekote på 1,7 – 2,2 m DNN, svarende til 1,62 – 2,12 m DVR90 m.
 

Aulby Møllemade er på ca. 130 ha. og er dermed er betydeligt reservoir, der modvirker over-
svømmelse fra indvandet i et niveau højere end ca. 1,7 m DVR90.

 
Højvandet fra Båring Vig kan ligeledes strømme ind i Pilevangen gennem en tidligere pumpe-

ledning øst for område V2.
 

Indstrømningen gennem den tidligere pumpeledning giver ikke umiddelbart problemer, idet 

Tangmosen syd for Pilevangen virker som et reservoir for det indstrømmende havvand. Store 
dele af Tangmosen ligger under kote 0,75 m DVR90.

 
Sandsynligheden for oversvømmelse forbundet med stormflod er vurderet til at være ca. en 

gang hvert 20. år.
 

 
Offentlige anlæg

Der er ingen veje eller offentlige anlæg i området.  

 
Indsatsbeskrivelse

 
Indsatsen er prioriteret i kategorien LAV.

 
Offentlig indsats

Der er ikke kommunale anlæg i området, der er truede af de klimaforandringer, som kan for-
ventes frem til 2050.

 

Det kan således ikke forventes, at der vil blive iværksat kommunale indsatser i området for at 
imødegå negative effekter af de forventede klimahændelser frem til 2050.

 
Anbefaling af indsatser

Nedbørsrelaterede indsatser:
- Sikring af vel vedligeholdte og veldimensionerede tagrender, nedløb og afløbsledninger.

- Sikring af vel vedligeholdt og veldimensioneret afvandingssystem i Pilevangen og Tang-
mosen – Grøfter, rørledninger mv.

- Sikring af vel vedligeholdte og veldimensionerede underløb under veje.

- Sikring af vel vedligeholdte vandløb, der afleder vand fra Pilevangen og Tangmosen.

 
 

 
 

 

Havvands relaterede indsatser:
- Sikring af vel vedligeholdt højvandsklap og havdige.

- Sikring af den tidligere pumpledning mellem Holebækken/Z-renden og Båring Vig mod 
indstrømning af havvand.

 
De anbefalede indsatser kan ikke forventes iværksat i offentligt regi.
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Område V4 – Varbjerg Strand

 

 
 

Fig. 27 Kortudsnit der viser prioriteret område ved Varbjerg Strand.

 
 

Området er på ca. 20 ha og har en beliggenhed på begge sider af Storåens udløb i Båring Vig. 
Fritidshusene er hovedsagelig beliggende på gamle strandvolde, men en del huse er også be-

liggende lavt i ådalene.
 

Området er beliggende mellem kote 0,75 og 2,5 m DVR90.   

 
Området er spildevandskloakeret. Regnvand afledes hovedsagelig til vandløbene i og ved om-

rådet.
 

Området er i risiko for oversvømmelse forbundet med stormflod ca. en gang hvert 20. år.
 

Problemstilling
Klimatruslen mod området ved Varbjerg Strand er alt overvejende fra højvandssituationer i 

Båring Vig. Der er ikke foretaget nogen indsats til beskyttelse mod oversvømmelse med hav-

vand fra Båring Vig.
 

I forbindelse med højvandssituationer i Båring Vig kan vandet løbe op i Stor Å, i Pavebækken 
og i Gl. Å.

 
Offentlige anlæg

Der er 2 offentlige veje i området, nemlig Varbjergvej og Bro Strandvej. Der er et offentligt 
toilet beliggende Feddet 6. Toilettet er beliggende i kote ca. 1,5 m DVR90.

 

Indsatsbeskrivelse
Indsatsen er prioriteret i kategorien LAV.

 
Offentlig indsats

Der er ikke kommunale anlæg i området, der er truede af de klimaforandringer, som kan for-
ventes frem til 2050.
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Det kan således ikke forventes, at der vil blive iværksat kommunale indsatser i området for at 

imødegå negative effekter af de forventede klimahændelser frem til 2050.
 

Anbefaling af indsatser
 

Nedbørsrelaterede indsatser:
- Sikring af vel vedligeholdte og veldimensionerede tagrender, nedløb og afløbsledninger.

- Sikring af vel vedligeholdt og veldimensioneret afvandingssystem – Grøfter, rørledninger 

mv.
- Sikring af vel vedligeholdte og veldimensionerede underløb under veje.

- Sikring af vel vedligeholdte vandløb, der afleder vand fra sommerhusområderne.

 
 

 
 

 

Havvands relaterede indsatser:
- Etablering af digeanlæg.

- Forhøjelse af eksisterende terræn.
- Etablering af højvandsklapper i Stor Å.

 
 
 

 

De anbefalede indsatser kan ikke forventes iværksat i offentligt regi.
 

BILAG 8 – Havvand på land
 

På det nuværende videnskabelige grundlag kan DMI ikke angive en øvre grænse for vands-
tandsstigninger langs de danske kyster. DMI anbefaler derfor, at muligheden for endnu højere 

stigninger inddrages i risikovurderinger.
 

Havniveau

 Forventet stigning i hav-

vandstand

2050 2100 

Middelvandstandsstigning 0,1 - 0,5 m 0,2 - 1,4 m 

Lokale forhold   

Landhævning - (0,0 - 0,10)m - (0,0 - 0,2)m

Vindbidrag ved stormflod  0 - 0,10 m 0 - 0,3 m

Estimat for stormflod, i alt 0,0 - 0,60 m 0,0 - 1,7 m 
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Fig. 28. DMI's bedste bud på vandstandsstigninger de næste 100 år i meter, når der ses bort fra landhævning. Den 

sorte kurve viser middelværdien, mens det grønne og blå areal viser usikkerheden henholdsvis globalt og omkring 

Danmark. Kilde: DMI

 
FNs klimapanels vurdering

FN's klimapanel forudser i sin 5. hovedrapport en global vandstandsstigning af størrelsen 0,3 - 
1,0 m indtil 2100. Stigningen skyldes dels vandets varmeudvidelse, dels bidrag fra afsmelt-

ning af iskapper og gletschere. Intervallet dækker over forskellige drivhusgas-scenarier, men 

også over stor usikkerhed for det enkelte scenarie. Usikkerheden er angivet som det sandsyn-
lige interval, det vil sige at vandstanden med mindst 66 % sandsynlighed vil ligge i intervallet. 

IPCC vurderer ikke risikoen for vandstandsstigninger, men skriver at den eneste væsentlige 
kilde til meget højere værdier er et muligt kollaps af iskappen på Vestantarktis, og at den vil 

kunne bidrage med "flere decimetre".
 

DMI og GEUS har endnu ikke inddraget den 5. hovedrapport i ovenstående vurdering.
  

Regionale forskelle

Der kan være væsentlige regionale forskelle i vandstandsstigningen på grund af ændringer i 
havstrømme og gravitation. Disse er endnu ikke kortlagt i detaljer, men giver dog et mindre 

bidrag, som er inddraget i vurderingen. Gravitationsændringerne betyder, at afsmeltning fra 
Antarktis medfører større stigning i vandstanden omkring Danmark end en tilsvarende af-

smeltning fra Grønland.
 

Landhævning modvirker stigning
Vandstandsstigningen modvirkes af en generel landhævning efter sidste istid. DTU Space be-

regner landhævningen i Danmark ved hjælp af blandt andet moderne GPS målinger. Resulta-

terne viser, at landhævningen i den nordligste del af Danmark er cirka 15 -20 cm i dette år-
hundrede. I den sydligste del af Danmark er stigningen 5 -10 cm. I Nordjylland, hvor landet 

hæver sig mest, vil det ses som en faldende vandstand, indtil faldet evt. opvejes af den kli-
mabetingede stigning.

 
Vandstanden varierer

Vandstanden i havet er aldrig konstant. Tidevandet får havet til at hæve og sænke sig fra time 
til time. Der er højere vandstande og bølger om vinteren, fordi det her generelt blæser mere. 

Ved bestemte kombinationer af tidevand, vind og vejr opstår særligt høje vandstande, det 

kaldes stormfloder.
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Højvandsstatistik
Vandstanden måles løbende på 60 lokaliteter i Danmark. Kystdirektoratet har udarbejdet en 

statistik for hver målestation, der viser, hvor tit forskellige vandstande optræder. Ud fra stati-
stikkerne kan man se, hvilken vandstand der statistisk set kun optræder én gang i løbet af 50 

år. Det er en såkaldt 50-års vandstand.
 

Vandstandsstigning og stormflod

Når middelvandstanden i havet stiger, kan den maksimale vandstand ved stormfloder forven-
tes at vokse nogenlunde tilsvarende eller lidt hurtigere. Det bedste bud på vandstanden ved 

en 50-års-hændelse i fremtiden er derfor: vandstanden ved en 50-årshændelse i dag plus den 
forventede havstigning korrigeret for landhævning og vind. Andre lokale forhold og f.eks. tide-

vand, kan dog også påvirke fremtidige stormflodsvandstande. Dette er endnu ikke undersøgt 
nærmere.

 
For Jyllands vestkyst forventes den maksimale vandstand ved ekstreme stormflodssituationer 

at blive øget med mellem 0,3 og 1,7 m i dette århundrede. Det skyldes den generelle vands-

tandsstigning korrigeret for landhævning kombineret med et bidrag fra øget vind på 0,3 m. 
I de indre danske farvande forventes vinden ikke at ændre sig væsentligt under stormfloder 

og den maksimale vandstand ved stormfloder forventes at øges svarende til den generelle 
vandstandsstigning korrigeret for landhævning 0,0-1,4 m.

 
 

Eksempel
Den forventede maksimale vandstand ved en 50-års hændelse i Hirtshals i 2050

 Meter

Vandstanden ved en 50-års-hændelse i dag 1,44

Plus den forventede middelvandstandsstigning 0,1 – 0,5

Minus landhævning 0,1 (minus)

Plus vind 0,1

I alt 1,54 – 1,94

             

                   

  

 
I et tilsvarende regnestykke for Esbjerg skulle landhævningen sættes til 5 cm.

 
Udviklingen i vandstanden i havet omkring Danmark

Hvis man vil se den langsigtede udvikling i vandstanden, er det nødvendigt at udregne mid-
delværdien af vandstandsmålingerne over længere perioder.

Her ses 19 års løbende middelværdi af vandstanden ved ni danske stationer. Desuden er den 
gennemsnitlige stigningstakt for år 1901-2000 angivet. Forskellen mellem de danske stationer 

skyldes primært landhævning.
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Ændring i målt vandstand i havet omkring Danmark de seneste 100 år

 
 

 
 
Fig. 29. På grund af landhævning er den målte vandstand i den nordlige del af Danmark faldet lidt de sidste hundrede 

år, mens den målte vandstand i den sydlige del af Danmark - hvor landet kun hæver sig meget lidt - er steget. I figu-

ren er middelværdien for år 1960-1990 fratrukket. Kilde: http://www.dmi.dk/klima/klimaet-frem-til-i-

dag/danmark/vandstand/.

 

BILAG 9 - Screening for miljøvurdering
Klimatilpasningsplanen er i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer omfat-

tet af § 3 stk. 2, da planen udstikker overordnede retningslinjer for fremtidigt arealanvendel-
se. Da retningslinjerne er overordnet og på nuværende tidspunkt ikke fastlægger præcise 

rammer for konkrete områder er screening for miljøvurdering ligeledes fortaget på et over-
ordnet niveau. Mange af de efterfølgende indsatser, som planen lægger op til, vil blive scree-

net for miljøvurdering i forbindelse med en ny lokalplan.
 

Screening for miljøvurdering kan ses ved at klikke her MV_screening.xls  

BILAG 10 - Referenceliste
COWI A/S: Risikokortlægning, 2013.

DMI, http://www.dmi.dk/klima/klimaet-frem-til-i-dag/danmark/vandstand/ 
Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, november 2009

Middelfart Kommunes Strategi for Klimatilpasning 2012
Middelfart Spildevand A/S: Oversvømmelseskortlægning af spildevandsdata, 2013

Miljøministeriet, klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner, Vejledning 2013, 
www.klimatilpasning.dk 

 

http://www.dmi.dk/klima/klimaet-frem-til-i-dag/danmark/vandstand/
http://www.dmi.dk/klima/klimaet-frem-til-i-dag/danmark/vandstand/
file:///C:/Users/cftr/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%2520Internet%2520Files/Content.Outlook/MH93H1VJ/MV_screening.xls
http://www.dmi.dk/klima/klimaet-frem-til-i-dag/danmark/vandstand/
http://www.klimatilpasning.dk/
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Bilag 11 - Ordliste
 
Gravitation: Hvor spildevandet eller regnvandet kan løbe uden brug af pumper pga. fald på 

ledningerne.
 

Afløbssystem: En fællesbetegnelse for afløbsinstallationer og afløbsanlæg, dvs. hele kloaksy-
stemet (fælles og separate kloakledninger, bassinledninger, bassiner, pumpestationer og 

overløbsbygværker).

 
DVR90: I årene 1982-1994 gennemførte Geodatastyrelsen det 3. danske præcisionsnivelle-

ment. Præcisionsnivellementet blev forbundet med Danmarks Meteorologiske Instituts vands-
tandsmålere. Ud fra nivellementet og vandstandsregistreringerne er Dansk Vertikal Reference 

1990, DVR90, defineret i forhold til middelvandstanden i 1990.
Beskrivelsen af enhver højde over havniveau (i forhold til middelvandstanden i 1990) har be-
nævnelsen DVR90.

 
Havspejlsstigning: Øgning i højden på havets vandoverflade kaldes også havspejlsstigning.

 



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.


	Bilag til Klimatilpasningsplan
	Indholdsfortegnelse
	BILAG 1 - Baggrund og forudsætninger for klimaændringer i Danmark.
	Hvorfor lave en klimatilpasningsplan
	Aftale mellem regeringen og KL
	Politiske valg i klimatilpasningsplanen
	De fremtidige klimaudfordringer i Danmark
	Klimaændringer
	Klimascenarier
	Hvilket klimascenarie anbefaler Staten at kommunerne anvender?
	A1B-scenariet

	Tidshorisont for klimaplanlægning
	Konsekvenser af klimaændringer/klimaudfordringer
	Konsekvenser i byen
	Konsekvenser i det åbne land
	Konsekvenser ved havet og kysten
	Konsekvenser ved grundvandsstigning
	Planlægningsmæssige konsekvenser

	Relation til anden planlægning
	Kommuneplan 2013 – 2025
	Planstrategi 2011 Trekantområdet og Middelfart Kommune
	Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning
	Middelfart Kommunes Spildevandsplan
	Beredskabsplan for Middelfart Kommune
	Vand- og naturplanerne


	BILAG 2 – Risikokortlægning og prioritering af indsatser
	Forudsætninger for kortlægningen i Middelfart Kommune
	Skybrud og stormflod
	Naturlig ferskvandsafstrømning
	Veje, bygninger samt infrastruktur af særlig samfundsmæssig betydning
	Hot spots
	Landbrugsjord og naturarealer

	BILAG 2.1 – Beskrivelse af risiko- og værdikortlægning
	BILAG 2.2 – Beskrivelse af prioritering af indsatserne

	BILAG 3 – Risikokortlægning – ikke teknisk resume
	BILAG 4 – Skema med alle de prioriterede indsatser
	BILAG 5 – Skabelon til klimatilpasningsplan
	BILAG 6 – Forudsætninger for vandselskabets oversvømmelsesberegninger
	Bilag 6.1 – MIKE FLOOD kortlægning

	BILAG 7 – Bilag til indsatsområder
	Prioriterede områder efter 2017
	Hot spots

	Område E1 – Ejby industrikvarter
	Område E2 – Ejby boligkvarter
	Område G1 og G2 – Gamborg Havn
	Område H1 – Gals Klint campingplads
	Område K1 – Kongebrogården og Grimmermosehus
	Områder prioriteret i Middelfart
	Område M1 Middelfart – Bycenter
	Område M2 – Middelfart Gymnasium
	Område M6 Middelfart Teglgårdsparken
	Område M7 Middelfart – Østre skole
	Område M8 Middelfart Dagligvarebutik
	Område M9 Middelfart - Industriområde ved Værkstedsvej
	Område M11 – Teglgårdsvej/Sixtus/Fænøsund
	Område M13 – Havnefaciliteter, lystbådehavn og rekreative områder
	Område M14 – Område langs Russel Bæk samt enkelte boliger
	Område M15 – Boliger – Skrillinge Strand
	Område M16 – Øst for Skrillinge Strand/Sølystvej
	Område M17 – Boligområde ved Strandvejen/Bros Alle
	Område M18 – Gl. Strandvej
	Område N1 – Nørre Åby - Industriområde
	Område N2 – Nørre Åby Centerområde
	Område N3 – Nørre Åby Renseanlæg
	Område R1 – spredt bebyggelse i Ronæs
	Område S1 Middelfart – Gl. Strandvej nord for Lillebæltsbroen
	Område S2 Middelfart – Gl. Strandvej v. Middelfart Renseanlæg
	Område S3 Middelfart - Rudbæksbanke ved Strandvejen i Strib
	Område S4 Middelfart – Nordvestlige kyststrækning ved Strib
	Område S5 og S6 Middelfart – Nordlige kyststrækning ved Strib
	Områder i Båring Vig
	Område V1 – Vejlby Fed
	Problemstilling
	Offentlige anlæg
	Indsatsbeskrivelse
	Offentlig indsats
	Anbefaling af indsatser


	Område V2 – Blanke Fed
	Offentlige anlæg
	Indsatsbeskrivelse
	Offentlig indsats
	Anbefaling af indsatser


	Område V3 – Pilevangen
	Offentlige anlæg
	Indsatsbeskrivelse
	Offentlig indsats
	Anbefaling af indsatser


	Område V4 – Varbjerg Strand
	Problemstilling
	Offentlige anlæg
	Indsatsbeskrivelse
	Offentlig indsats
	Anbefaling af indsatser


	BILAG 8 – Havvand på land
	FNs klimapanels vurdering
	Regionale forskelle
	Landhævning modvirker stigning
	Vandstanden varierer
	Højvandsstatistik
	Vandstandsstigning og stormflod
	Udviklingen i vandstanden i havet omkring Danmark

	BILAG 9 - Screening for miljøvurdering
	BILAG 10 - Referenceliste
	Bilag 11 - Ordliste




