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Abstract 

In this report we are concerned with extreme precipitation in urban environments and the 

methods used to prevent flooding. The project sets out to describe different urban drainage 

systems for implementation in the city of Nyborg, which have the capacity to handle the 

worsening consequences of climate change. 

 

This report proposes two urban drainage solutions which have the capacity to prevent 

flooding in Nyborg, based on precipitation from two different extreme weather scenarios of 

varying intensity. These scenarios revolve around one 100-year precipitation event and one 

“extreme” precipitation event. The extreme event is called such in lieu of a 1000-year 

precipitation event which remains undefined at the time of writing. 

 

These scenarios as well as different solutions to the current problems facing the older part of 

Nyborg will be described and analysed by using various GIS modeling systems.This includes 

programs such as ESRI’s ArcGIS and KAMP developed by the Danish Ministry of the 

Environment. Furthermore, the solutions will also in part be informed by theories and 

methods pertaining to urban water management as well as the surrounding technologies and 

drainage systems. 

 

To conclude, the report sets out to discuss the different dilemmas and problems Danish 

people and lawmakers will face when planning climate solutions. Who is ultimately 

responsible for preventing and repairing damages spurred on by climate change? We argue 

that smart technologies and streamlined climate adaptation policies will help our society to 

become more resilient to the consequences of climate change and become safer for 

everyday people as a result.  
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Indledning og Problemfelt 

Det er ingen hemmelighed, at klimaet ændrer sig. Så sent som i slutningen af maj måned i 

2022 blev der sat varmerekord for måneden i dele af Spanien. I Danmark er der blevet sat 

adskillige rekorder både for varme, vind og vand bare inden for de seneste 20 år (DMI, 

2020). Denne trend med hvor ekstremt vejr forekommer hyppigere vil fortsætte i fremtiden, 

og vi må over de næste 100 år indrette os og imødekomme de konsekvenser det skiftende 

klima vil bringe. 

 

Med de varmere temperaturer som klimaforandringerne medbringer, vil der i fremtiden 

komme mere vanddamp i atmosfæren, hvilket vil føre til større mængder af nedbør og derfor 

også en større risiko for skybrud (Haghighatafshar et al., 2014). Med større risiko for skybrud 

kommer der også til at være større risiko for oversvømmelser i byerne som følge af disse. 

I den nuværende situation er det ikke indlysende, at byerne i Danmark er godt nok udrustet 

til at kunne imødekomme disse nye risici. Voldsomme oversvømmelser i de danske byer vil 

medbringe farer for skader på indbyggernes hjem, virksomheder og arbejdspladser. Meget 

af vores fælles kulturarv er også i stor risiko for uoprettelige skader i denne sammenhæng. 

 

Vi har i vores projekt valgt at fokusere på Nyborgs Bykerne, som vi mener er et godt 

eksempel for en dansk by, som vi mener har en god sandsynlighed for at have store 

problemer med klimasikringen i fremtiden. Vi vil foretage en risikokortlægning og -analyse af 

området, hvilket vil give et billede af hvordan problemstillingen præcis kommer til at se ud for 

byen med henblik på at komme med et konkret løsningsforslag, som vil imødekomme den 

risiko der måtte være. 

Som konsekvens af de klimaændringer, som sker verden over, kan der i Nyborgs bykerne 

være betydeligt større risiko for oversvømmelser allerede i 2050. Denne forøgede risiko for 

oversvømmelser vil udgøre en alvorlig trussel for både boliger, arbejdspladser og kulturarv i 

bydelen, da en substantiel del af de bygninger, som befinder sig i Nyborgs bykerne enten 

har en høj bevaringsværdi eller direkte er fredede. For at forhindre store skader på eller 

ødelæggelsen af de fredede historiske bygninger og boliger, som befinder sig i bykernen, 

må der konstrueres en klimasikring. Vi vil i projektet komme med et konkret løsningsforslag 

til denne klimasikring, der vil være baseret på opbevarings- og drænings teknologier. En 

LAR-løsning i form af et opbevarings- og dræningsbassin vil gøre det muligt at minimere 

risikoen for oversvømmelser og derfor også forhindre store skader, som vil være vanskelige 

at reparere og forebygge mod en direkte ødelæggelse af dansk kulturhistorie. 
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Vi har yderligere til hensigt i projektet at gå i dybden med, hvordan en teknologisk løsning 

kommer til at påvirke den klimatiske problemstilling, som Nyborg kommer til at stå i. Vi vil til 

sidst komme med en diskussion af hvor meget og hvordan danske byer skal klimasikres for 

de kommende ekstreme nedbørshændelser, da klimaforandringerne i højere grad kommer til 

at ændre vores syn på, hvordan byerne skal håndtere det ekstreme vejr, som prognoserne 

forudsiger. 

Problemformulering 

Baseret på denne problemstilling har vi i dette projekt opstillet følgende problemformulering 

og underspørgsmål. 

 

Hvilke teknologiske og samfundsmæssige løsninger kan fremstilles så Nyborgs bymidte 

sikres mod 100 års- og ekstreme nedbørshændelser? 

Arbejdsspørgsmål 

1. Hvilke klimamæssige udfordringer er der i Nyborgs Bymidte? 

2. Hvordan kan man forebygge oversvømmelser i bymidten som følge af ekstrem 

nedbør? 

3. Hvilke udfordringer står Nyborg overfor ved en klimatilpasning og hvilke tiltag skal der 

til for at løse dem? 
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Metodeafsnit 

Risikoanalyse 

En risikoanalyse har til formål at kunne vurdere risikoen for at noget sker. Her består risikoen 

for hvad sandsynligheden for at det sker og hvad konsekvensen af denne nedbørshændelse 

har for at opstå, samt hvordan man indskrænker dette problem (Mannaz, 2022). Risikoen er 

altså sandsynligheden gange med konsekvensen, hvor sandsynligheden er hvor hyppigt 

eller ofte det sker, mens konsekvensen er hvor alvorligt det er såsom dødsfald eller lignende 

(Jensen et al., 2017). Før at man kan gøre dette, så bliver man nødt til at lave to delanalyser 

af problemet. Første delanalyse består af en sårbarhedsvurdering, som udgør en vurdering 

af konsekvensen som et problem har på samfundet og hvor samfundet er mest sårbart. 

Dette bliver som reelt gjort i kroner og ører, hvor man ser på hvilken konsekvens, det har 

rent økonomisk på samfundet. Det er dog også nødvendigt at se på det i menneskeforstand 

med om der er sandsynlighed for dødsfald ved sådan en katastrofe. Anden delanalyse er en 

fastlæggelse af sandsynligheden for, at det kan komme til at ske pr. år. Når man har gjort 

dette, kan man derefter beregne risikoen ved at tage sandsynligheden for at det sker og 

lægge den op mod konsekvensen af hvis det sker (Kystdirektoratet et al., 2006). 

 

Når dette er gjort, kan man opstille sit risikokort, som viser en sammenhængende vurdering 

af sandsynlighed for, at der kan ske en oversvømmelse og hvilken konsekvens angivet i 

f.eks. værditab, der kan forekomme ved denne oversvømmelse (Aabenraa Kommune & 

Odgaard, 2013). Dette kan hjælpe til at bestemme, hvor der er størst risiko, så man lettere 

kan danne sig et overblik over, hvor man skal lave en klimasikring mod f.eks. 

oversvømmelser, så man kan minimere konsekvensen af oversvømmelsen. Her er det dog 

stadig nødvendigt at lave en vurdering om hvorvidt, at det kan lade sig gøre, og om fordelen 

ved det overgår omkostninger ved en klimasikring. Det er derfor nødvendigt at anvende en 

form for ”cost-benefit-analyse” til at bestemme om det er fornuftigt at gøre (Kystdirektoratet 

et al., 2006). I en “cost-benefit-analyse” opstiller man alle ulemperne ved projektet eller 

designet og trækker det fra fordelene ved projektet med fx værditab. Hvis fordelene opvejer 

omkostninger, så kan man snakke om et godt design eller ide, hvorimod hvis det er det 

omvendte, som er tilfældet, så skal man overveje at lave et nyt design (Stobierski, 2019). 
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Trin-modellen 

TRIN-modellen er udviklet af Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe og Niels Jørgensen 

fra Roskilde universitetscenter, hvilket er en metode som bruges til at undersøge specifikke 

artefakter og deres funktioner. Det er et analyseværktøj som kan bruges for at kunne 

undersøge hvordan artefakter fungere sammen i et system eller hver for sig. Selve modellen 

er opdelt i forskellige “Trin”, hvor hvert “trin” kan bruges til at analysere forskellige aspekter 

af et artefakt. Selve modellen skal bruges som et værktøj for at opnå en bredere forståelse 

og viden omkring emnet og er ikke beregnet til at kunne lave et løsningsforslag eller at 

muliggøre produktionen af et artefakt (Jørgensen, 2018). Det er også af denne grund, at vi 

har tænkt os at bruge trin-modellen for at kunne analysere forskellige artefakter for 

dræningsbassiner og håndteringen af nedbørs systemer. Vi vil heri bruge specifikke trin fra 

modellen for at give en fyldestgørende analyse af nogle af løsningsmuligheder og derved 

give os et overblik over mulige teknologier som kunne bruges til at modvirke utilsigtede 

hændelser omhandlende oversvømmelser ved skybrud. 

 

Trin 1 om indre mekanismer og processer 

Trinnet omkring de indre mekanismer og processer omhandler hvordan en given teknologi 

fungerer i praksis. Det er et analysetrin, hvor man kan fremvise hvordan et givent artefakt 

fungerer og hvilke processer omkring det artefakt, som får artefaktet til at kunne fungere. 

Dette trin er god for at give et klart billede af hvordan en teknologi fungerer og hvilke 

specifikke krav, som bliver opstillet for at artefaktet fungerer korrekt i det samlede system, 

Man kigger derfor på hvilke mekanismer, som indgår i systemet for at artefaktet fungerer 

optimalt. Det kan f.eks. ses ved en vindmølles indre mekanismer og processer, hvor man ser 

på hvordan den omdanner vindens energi til strøm. Her ser man f.eks. på hvordan vingerne 

producerer strøm gennem rotationen af vingerne. Denne rotation af vingerne får så en 

generator indeni vindmøllen til at rotere, som generer rotationen om til strøm (Jørgensen, 

2018). 

 

Trin 2: Teknologiers artefakter 

I dette trin indskrænker man sig for at finde hvilke artefakter, der findes i en given teknologi. 

Væsentlig for artefakter er at det er menneskeskabt og har en teknologisk frembringelse og 

ikke naturlig frembringelse. Ved dette trin tager man og analysere det givne artefakt og 

indsnævre sig så man for den helt basale teknologiske system. Hvis man vælger at se på et 

artefakt som det lukkede dræningsbassin, er den opdelt i flere forskellige teknologiske 

systemer men for at indsnævre sig kan man vælge at se på vandbremsen som er en del af 
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det lukkede bassin og derved kan man lave en analyse på vandbremsen og hvordan den 

fungere i sammenhæng med dræningsbassinet (Jørgensen, 2018). 

 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

I dette afsnit analyserer man hvilke effekter, der kunne forekomme ved at bruge teknologien 

og især hvordan teknologien kunne have utilsigtede konsekvenser, som ikke ønskes. Disse 

konsekvenser kommer i forskellige grader og kan foregå over forskellige tider, hvor man 

kategorisere dem inden for langsigtede og kortsigtede utilsigtede effekter. Det afhænger 

altså af hvor hurtigt, at man kan se effekten af en teknologi, hvor dette kan ske hurtigt eller 

over en længere periode. Ved utilsigtede effekter ser man på effekten af en teknologi ikke 

var tiltænkt, hvor det kan være, at den er støjende og derfor ville have den utilsigtede effekt 

af at være en støjgene. Der kunne også opstå utilsigtede effekter efter en længere periode, 

f.eks. kan gummiet på et bildæk være velfungerende, de første 5000 km, men efter 5000 km 

vil de pludselig have en tendens til at eksplodere. Dette er begge to gode eksempler på 

utilsigtede effekter, som har en forholdsvis kort -og langsigtet utilsigtet konsekvens 

(Jørgensen, 2018). 

 

Trin 4: Teknologiske systemer 

I dette trin, ser man på hvordan en given teknologi fungerer i det samlede system som 

teknologien er i sammenhængen med. Man tager et bredere blik på teknologien og hvordan 

den hænger sammen med eventuelt andre teknologiske systemer eller artefakter. Hvis man 

ser på vindmøllens teknologiske system, er den sammenkoblet med flere forskellige 

artefakter som alle varetager produktionen og behandlingen af strøm. Strømmen bliver 

produceret ved vindmøllen som har en transformerstation tilkoblet, fra denne 

transformerstation bliver strømmen behandlet og ændres til højspænding, herfra bliver 

strømmen transporteret via kabler til elværket som modtager og fordeler strømmen ud til 

forbrugerne (Jørgensen, 2018). 

 

Trin 5: Modeller af teknologier 

I dette trin ser man på hvordan man kan modellere et teknologisk system, hvor alle 

modellerne er abstraktioner, som er med til at forsimple og fremhæver forskellige aspekter af 

en teknologi. Det er en måde hvorpå man ser på en teknologi og hvordan man kan lave 

enten fremtidige modeller af teknologien eller numeriske ændringer over tid. Her kan man se 

på forskellige former for modeller, hvor man skelner mellem de fysiske, visuelle og 

numeriske modeller. Her skal man overveje hvilke af de modeller, som passer sig bedst ind 

til det man prøver at fremvise. For eksempel ville det være en god ide med en fysisk model, 
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når man skal vise en model over en bygning, da det giver en bedre ide over dens størrelse 

og hvordan den skal se ud (Jørgensen, 2018). 

 

Trin 6: Teknologier som innovation 

Sidste trin i modellen bliver brugt til at analysere mere konkret omkring en given teknologi, 

hvor man kan komme med sine “HV”-spørgsmål såsom “hvorfor og hvilke”. Det er en 

metode, hvor man kan komme ind på en mere humanistisk indgangsvinkel i forhold til de 

andre fem trin, som fortrinsvis er med en mere videnskabelig indgangsvinkel.  

Hvordan kan man implementere og udbrede et givet artefakt samt hvilke barrierer ville der 

eventuelt være tilknyttet til teknologien. Her kan man f.eks. se på hvilke barrierer, der 

eventuelt ville være ved implementationen af elbiler i den offentlige sektor, samt hvilke 

barrierer, som der ville være og hvad skal der til for at få alle offentlige transportmuligheder 

over på el (Jørgensen, 2018). 

  



11 

Teoriafsnit 

Integrated urban water management (IUWM) 

Integrated urban Water management eller forkortet “IUWM”, er ifølge Akica Bahri blevet en 

meget vigtig del af at kunne klimasikre byerne og dermed gøre dem mere modstandsdygtige 

mod de kommende klimaforandringer. Dette skyldes, at de eksisterende infrastrukturer, som 

kan findes i byerne, vil blive udsat for et for højt pres angående vandmængder, hvilket kan 

forårsage store konsekvenser for den overordnede velfærd gennem en miljønedbrydning 

(Bahri, 2012, s. 5). Ved miljønedbrydning er der tale om en ændring i miljøet, som kan ses 

som skadelig eller uønsket ifølge en artikel af Manuel Griffith (Griffith, 2022). Gennem 

brugen af IUWM vil man kunne opbygge et bedre system af den eksisterende infrastruktur, 

hvor man gennem fire isolerede enheder fra fysisk planlægning og den økonomiske 

udvikling, vil bedre kunne styre vandforsyningen, saniteten, regnvandet og spildevandet. 

Dette har til fordel, at man får opdelt de forskellige kategorier af vand og kan få benyttet sig 

af dem på en mere effektiv måde. Det vil dog kræve, at man laver en tilpasning af 

byudviklingen og bassinforvaltning for bedre at kunne opnå en mere bæredygtig økonomi 

samt opfylde de sociale og miljømæssige mål, som man har opstillet (Bahri, 2012, s. 5). 

Dette mener Akiça Bahri er essentielt for en bæredygtig fremtid, da man vil kunne 

effektivisere mængden af vand, som bliver brugt: ”It recognises the importance of water-use 

efficiency and economic efficiency, without which water operations cannot be sustainable” 

(Bahri, 2012 s. 6). Dette sker, da man igennem ”IUWM” vil kunne lave vurderinger for at 

kunne bestemme mængden og kvaliteten af en vandressource, såsom regnvand, og hvor 

man vil kunne estimere den nuværende og fremtidige behov for en vandressource, som vil 

på sigt være med til at kunne forudsige effekterne af en klimaforandring. Ved indførelsen af 

”Integrated urban water management” (IUWM) vil man også kunne bruge forskellige former 

for vand til flere forskellige formål, hvor man fx vil kunne bruge regnvand til at kunne opfylde 

nødvendigheden for vand i industrien (Bahri, 2012 s. 6). Der er dog ikke nogen model, som 

passer til alle steder, men det er snarer stedsbestemt, hvor det er en balance mellem udbud 

og efterspørgsel for at kunne opfylde behovet. Det er derfor nødvendigt at overveje hvilke 

løsningsforslag, som vil kunne opfylde behovet, hvor der fx kan være behovet for at kunne 

opbevare vandet i en tidsperiode (Bahri, 2012 s. 12). Dette vil skabe den større 

modstandsdygtighed mod klimaforandringerne, da man fx gennem kunstig vandopbevaring 

vil kunne have mulighed for adgang til vand ved et tidspunkt med vandmangel eller ved 

bedre at kunne kontrollere vandet ved oversvømmelser (Bahri, 2012, s. 67). 
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LAR-løsninger og Blå-grønne byer 

Som følge af klimaforandringerne vil ekstreme nedbørshændelser ske oftere inden for de 

næste 30 år (Haghighatafshar et al., 2014). Dette betyder, at der kommer til at være en 

større risiko for skybrud og derfor også større risiko for oversvømmelser i urbane områder. 

For at imødekomme denne problemstilling kan LAR-løsninger i de udsatte byområder med 

fordel konstrueres for at forebygge skader som følge af skybrud (Haghighatafshar et al., 

2014). Disse LAR-løsninger kan konstrueres og planlægges efter blå-grønne principper, 

hvor naturlige elementer i højere grad kommer til at spille en rolle og have en fast plads inde 

i byerne. 

LAR er en forkortelse af Lokal Afledning af Regnvand, som er en kategori af 

klimatilpasningsløsninger, som skal være med til at håndtere store mængder af nedbør. 

Dette gøres typisk ved at formindske mængden af nedbør, som bliver til spildevand ved at 

anvende det lokalt i haver eller boliger eller opbevare det vand, som falder under ekstreme 

nedbørshændelser i dræningsbassiner eller lignende. Det kan også gøres ved at belægge 

overflader med materialer, som fremmer nedsivning og fordampning eller ved anden lokal 

anvendelse eller forsinkelse af nedbøren (Miljøministeriet, n.d.-c). Det vil altså sige, at LAR-

løsninger er konstruktioner, som hjælper med at imødekomme store mængder af regn og 

forebygger oversvømmelser i byerne ved hjælp af forskellige mekanismer. 

Blå-grønne løsninger er en kategori af LAR-løsninger, der bestræber sig på at opnå en mere 

naturlignende urban vandcyklus (se figur 1). Dette vil sige, at vandafløb, fordampning og 

infiltration af vand i jorden i højere grad kommer til at efterligne de værdier, som forekommer 

naturligt (Thorne et al., 2016). Blå-grønne løsninger kan derfor betegnes som en vifte af 

alternative måder som urbane områders vandstyring og grønne infrastruktur kan blive 

anvendt og integreret. Dette betegnes også som Best Management Practises (BMP) 

(Haghighatafshar et al., 2014). Denne slags alternative metoder bliver andre steder også 

kaldt Sustainable Urban Development Systems (SUDS) og Low Impact Development (LID) 

(Haghighatafshar et al., 2014). 
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Fig. 1: Sammenligning af den naturlige og den urbane vandcyklus (Thorne et al., 2016). 

Hele konceptet peger på det princip, at når vand og natur integreres i byerne, gør det dem 

mere resiliente overfor både stormfloder og skybrud. Ofte ses det, at løsningerne i en blå-

grøn by også har et æstetisk aspekt og er på den måde også med til at øge 

herlighedsværdierne i byen. Løsningernes grønne og blå aspekter bliver altså integreret som 

helhed i byen, hvilket kommer til udtryk i byens udseende (Thorne et al., 2016). Fordelene, 

som kan observeres, når blå-grønne løsninger bliver implementeret, kan derfor siges både 

at være af økonomisk, kulturel og miljømæssig karakter. 

Vi har i dette projekt valgt at undersøge dræningsbassiner som en konkret LAR-løsning, der 

skal hjælpe med at løse vores problemstilling. Vi forestiller os, at implementationen af et 

dræningsbassin vil kunne håndtere de nedbørsmængder, som Nyborg kommer til at 

modtage i fremtiden og derfor forebygge uoprettelige skader på fredede bygninger og 

personlige boliger og ejendele. I det kommende afsnit vil vi undersøge hvilke slags 

dræningsbassiner, der findes og forklare hvordan de fungerer. 
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Dræningsbassiner 

Den specifikke LAR-løsning som vi kommer til at foreslå som en løsning til vores 

problemstilling, vil være i form af et dræningsbassin, hvor vi først vil redegøre for forskellige 

former for dræningsbassiner, som vi mener er relevante. Her vil vi arbejde med tre 

forskellige LAR-løsninger, som er det lukkede bassin, det åbne eller tørre bassin og det våde 

bassin. 

Lukkede bassiner 

Et lukket bassin er et bassin, som er designet til at kunne indeholde store mængder vand, og 

fungerer bedst steder, hvor der er begrænset med plads. Et lukket bassin bliver normalt 

etableret under jorden som et rør eller en brønd, hvor den kan optage vand og holde på 

vandet i 2 til 3 dage efter en nedbørshændelse (Aalborg Kommune et al., 2016a). Denne 

form for dræningsbassin egner sig til områder, hvor man ønsker at bruge arealet til andre 

formål, som f.eks. Parkeringspladser eller i forbindelse med vejnet hvor befæstningsgraden 

er meget høj (Aalborg Kommune et al., 2016a). Selve opbygningen af de lukkede bassiner 

er et lukket system, og da det er et lukket system, er der nogle specifikke krav, der skal 

opfyldes ved nedgravningen. Hvis grundvandsspejlet er højt, skal man sikre bassinet ved at 

fastsætte til fast fundament eller overdækkes af net og som derefter forankres med 

betonpiller, der skal også være mulighed for at slamsuger kan rengøre sandfangs brønden 

(Aalborg Kommune et al., 2016a). Systemet kan blive brugt i forbindelse med større 

befæstede områder, hvor befæstelsesgraden er høj og har meget dårlige nedsivningsevne, 

som giver risiko for oversvømmelse ved nedbørshændelser. Bassinet kan fungere som en 

singulær infrastruktur, hvor man har beregnet hvor meget det enkelte lukkede bassin skal 

kunne modstå for at sikre det befæstede område. Dræningsbassinet kan også fungere i et 

større anlæg, hvor den kan fungere som et forsinkelsesbassin for andre LAR-løsninger 

længere henne i infrastrukturen og dermed forhindre en overbelastning af det samlede 

system (Aalborg Kommune et al., 2016a). Det lukkede system er en LAR-løsning, som ikke 

aktivt fungerer som et rensende system mod tungmetaller og andre mindre biologiske 

organismer (Aalborg Kommune et al., 2016a). Der er normalt et sandfang, som kan optage 

større partikler før vandet, kommer ind og bliver opmagasineret i bassinet, som er beregnet 

til at holde det lukkede dræningsbassin fri for større objekter, som kunne blokere driften 

(Aalborg Kommune et al., 2016a). 

 

Da det lukkede bassin er et lukket system, er der ingen rekreativ værdi tillagt denne form for 

dræningsbassin. Det er et system, som er designet for dens funktion og ikke de æstetiske 

værdier. Denne form for dræningsbassin bliver normalt kun anlagt når andre muligheder ikke 



15 

er realistiske, da de er dyre i anlægsomkostninger og har dårlige rense egenskaber end 

andre dræningsbassiner (Aalborg Kommune et al., 2016a). 

Åbne/tørre bassiner 

Et åbent eller tørt bassin bliver normalt etableret som en lavning i landskabet, hvor bunden 

enten kan være græsbeklædt eller belagt med småsten og grus (Københavns Kommune et 

al., 2009). Ved denne form for bassin type kan man vælge græs, hvis den sjældent bliver 

fyldt, da græs belægningen ville tage skade af en for ofte oversvømmelse. En 

græsbelægning har den gavn, at selve bassinet kan fremstå som at være en del af 

landskabet på en naturlig måde (Københavns Kommune et al., 2009). 

 

Ved hyppigere oversvømmelser vælger man normalt grus og småsten, da der vil være 

mindre vedligeholdelse tillagt dette (Københavns Kommune et al., 2009). Ved at vælge 

denne belægning betyder det, at dræningsbassinet står tydeligere frem i landskabet. Sand 

og mindre stykker affald har større risiko for at falde ned imellem stenlaget og på længere 

sigt give en forringet nedsivnings effekt. Et åbent bassin kan fungere som opmagasinering af 

overskydende nedbør fra grønne tage eller åbne arealer, som så lader langsom nedsivning 

ske (Københavns Kommune et al., 2009). Bassinet kan lade nedsivningen ske på 

lokationen, men den kan også være designet til at lade afløbet gå til et åbent grønt område 

(Københavns Kommune et al., 2009). Hvis grundvandsspejlet er tættere end 1 meter fra 

overfladen gennem året kan man lade det åbne bassin blive anlagt med tæt bund og lade 

bassinet fungere som et forsinkelsesbassin for andre LAR-løsninger længere henne i sin 

infrastruktur. Det kan også være tilkoblet kloakeringen og drosle vandet for ikke at presse 

system under for meget nedbør (Københavns Kommune et al., 2009). Der er en god 

rensende effekt af både organisk og tungmetaller i et åbent bassin, da der sker en rensning 

af nedbøren, når den bundfældes, og der sker fordampning. Der sker også en rensende 

effekt, når den siver ned gennem jordlagene (Københavns Kommune et al., 2009). 

Våde bassiner 

Et vådt dræningsbassin er en LAR-løsning, som håndterer store mængder af nedbør ved at 

forsinke afstrømningen, så vandet har mulighed for enten at fordampe eller sive ned i jorden. 

Våde dræningsbassiner ses ofte i form af damme, søer eller delvist vandfyldte bassiner og 

kan etableres på større grønne områder (Aalborg Kommune et al., 2016b, s. 3). Bassinet har 

funktion som et magasin, som renser vandet før det ledes videre i fastsatte mængder til en 

anden recipient eller regnvandssystem (Aalborg Kommune et al., 2016b, s. 3). 
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Vandhastigheden reduceres i udløbet, så unødig erosion af recipienten undgås og 

vedligeholdelsesomkostningerne holdes nede. 

 

En af de væsentligste fordele ved det våde dræningsbassin er, at det har en god 

renseeffekt. Våde bassiner anses for at være den bedste tilgængelige teknik til at rense 

overfladevandet, hvilket vil sige, at de i praksis er mere effektive til at rense overfladevand 

fra f.eks. tage og veje inden det siver ned i grundvandet (Aalborg Kommune et al., 2016b, s. 

7-8). Konkret har de en høj rensningseffekt i forhold til blandt andet tungmetaller, oliestoffer 

og pesticider. Rensningen af vandet sker i store træk ved, at de forurenende stoffer optages 

i planter og nedbrydes af sollys. Dette betyder til gengæld også, at der er meget bundfald i 

denne slags bassiner, hvilket vil sige, at de kræver hyppigt vedligehold, hvis renseeffekten 

skal bibeholdes (Aalborg Kommune et al., 2016b, s. 4). Dette vil sige, at “Tilsyn og rensning 

af sandfang, riste, brønde, indløb, udløb mv.” såvel som “opsamling af affald og fjernelse af 

bundfald fra bassinet” skal ske med regulære intervaller, for at bassinet ikke skal få en 

nedsat renseeffekt. Våde bassiner har nemlig også en høj rekreativ værdi, som også vil 

formindskes i tilfældet af mislighold at dem. De våde dræningsbassiner har også et stort 

arealbehov, hvilket gør at anlægsomkostningerne kommer til at være relativt høje (Aalborg 

Kommune et al., 2016b, s. 4). 
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Empiri- og Analyseafsnit 

Klimaforandringer 

Dette projekt bygger på det faktum at klimaet ændrer sig. Specifikt i de scenarier vi vil stille 

op senere i rapporten, bruger vi modeller og beregninger fra IPCC. 

 

IPCC 

Intergovernmental Panel on Climate Change også kort kaldet “IPCC” er et internationalt 

samråd af videnskabsfolk, der blev oprettet i 1988 af Den Internationale Meteorologiske 

Organisation (WMO) og de forenede nationers miljøprogram “UNEP”. For at give det 

politiske system en regelmæssig rapport over klimaændringer fra et videnskabeligt 

synspunkt. Det er et panel, som giver det politiske system et begrundelsesgrundlag for 

lovændringer. Panelet er oprettet for at give objektive fremtidsprognoser og ikke decideret 

lovændringer. Panelet består af 195 medlemmer fra Den Internationale Meteorologiske 

Organisation (World Meteorological Organization, 2021). 

 

I 2014 valgte IPCC at fremvise en ny model for fremvisningen af global klimaændring kaldet 

Representative Concentration Pathways (RCP). Tidligere modeller var baseret på socio-

økonomiske faktorer, som fokuserer mere på økonomisk vækst og havde derfor ikke fokus 

på de klimamæssige faktorer. Ved at gå over til “RCP”, så var fokusset på den samlede 

atmosfæriske sammensætning af forskellige drivhusgasser. Under “RCP” er der blevet opsat 

forskellige scenarier, hvor der bliver fokuseret på forskellige faktorer med udgangspunkt i 

den globale temperaturstigning grundet udledningen af drivhusgasser. 

 

RPC 

Modellen indeholder 4 forskellige scenarier, RCP 8.5, RCP 4.5, RCP 6.0 samt RCP 2.6. De 

repræsenterer hvor store mængder af drivhusgasser på verdensplan, der bliver udledt (DMI 

& MST, 2018). 

 

RCP 8.5 repræsentere den højeste udledning af drivhusgasser, det er denne model som 

også bliver kaldt for “business-as-usual”. I denne model antager man, at verdens lande ikke 

nedsætter sit forbrug af fossile brændstoffer, men vælger at forbruge flere fossile 

brændstoffer og anlægge flere olie, gas -og kulkraftværker. I denne model estimeres det, at 

den globale strålepåvirkning fra den øgede koncentration af drivhusgasser i atmosfæren vil 
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øge strålingen til 8.5 watt per kvadratmeter, hvilket svarer cirka til +3.7∘ C (DMI & MST, 

2018). 

 

RCP 6.0 samt RCP 4.5 repræsenterer et udledningsscenarie, hvor man succesfuldt 

stabilisere udledningen af drivhusgasserne i slutningen af dette århundrede. For RCP 6.0 

svarer dette til 6 watt per kvadratmeter, hvilket er en temperaturforøgelse på +2.2∘ C.  

For RCP 4.5 svarer dette til 4,5 watt per kvadratmeter, hvilket er en forøgelse på +1.8∘ C 

(DMI & MST, 2018). 

 

RCP 2.6 repræsentere et scenarie, hvor verdens lande succesfuldt nedsætter deres forbrug 

af fossile brændstoffer, og man får udviklet en teknologisk løsning på den CO2, der allerede 

er oppe i atmosfæren. Denne model antager, at man både følger de vedtagne målsætninger 

om nedsættelse af CO2 samt udviklingen af ny teknologi, der kan opsamle drivhusgasser. 

Ved RCP 2.6 antager man, at man får en stråling på 2,6 watt per kvadratmeter før år 2100, 

men hvor det aftager hurtigt derefter, hvor 2,6 watt svarer til en temperaturforøgelse på 

+1.0∘C (DMI & MST, 2018). 

Risikovurdering og -kortlægning 

For at kunne få et mere komplet billede af hvordan problemstillingen i Nyborg Bykerne 

kommer til at se ud over de kommende årtier, er det vigtigt at beskrive Nyborgs fysiske 

geografi. Dette har vi tænkt os at gøre gennem observationer og brug af offentligt 

tilgængelige data, som vil blive bearbejdet gennem ArcGIS. Risikoen i byen skal nemlig 

beskrives og konsekvenserne af oversvømmelse kvalificeres. Vi vil derfor lave en 

sårbarhedsanalyse af bykernen for at anskue de problemer, der vil opstå ved tilfældet af 

ekstremnedbør. Den samlede analyse vil blandt andet indeholde sætningsrisiko, 

befæstelsesgrad, befolkningstæthed og værdikort over Nyborgs bykerne, så den 

overordnede risiko, som gør sig gældende i Nyborg bliver mere overskuelig. 
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Nyborg 

 

Fig. 2: Kort over Fyn med Nyborg fremhævet (Miljøministeriet, n.d.-a) 

 

Nyborg er en dansk kystby, som ligger ud til Storebælt på den østligste del af Fyn (se figur 

2). Byen er ifølge Christensen et al. (2021) hjem til 17.415 indbyggere pr. 2021 og er på 

listen over Danmarks 100 største byer, hvor den ligger på 52. plads (Christensen et al., 

2021). Bebyggelsen i området kan dateres tilbage til 1100-tallet og har gennem historien 

fungeret som et vigtigt knudepunkt for det danske rige. Byen er nemlig situeret midt på 

“Rigets Hovedstrøg” og var i 1500-tallet hovedresidens for kong Christian 3. og sit hof 

(Nyborg Kommune, 2019, s. 6). Nyborg ligger placeret i en speciel strategisk placering i 

bunden af Nyborg Fjord, hvilket gjorde det let at sejle fra stedet og stadig være godt 

beskyttet: “kunne besejles og samtidig relativt beskyttet for plyndringstogter” (Nyborg 

Kommune, 2019, s. 6) Nyborg er specielt kendt for Nyborg Slot, Vor Frue Kirke og 

middelaldergaderne, som alle er historiske områder i byen (se figur 3), som kommunen har 

til hensigt om at få optaget på UNESCO’s verdensarvsliste (Nyborg Kommune, 2019, s. 4). 

Disse steder ligger også i det område som vi i dette projekt henviser til under betegnelserne 

“bykernen” eller “bymidten” (se figur 3). Bykernen eller bymidten defineres i dette projekt 

som at være lokalplanområdet på figur 3, som er tegnet i rødt. Yderligere anser vi 

slotsområdet (Nyborg Kommune, 2019, s. 9) såvel som Dronningensgade som at være en 

del af bykernen. 
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Fig. 3: Historiske områder i Nyborgs Bykerne (Nyborg Kommune, 2019, s. 10). 

 

Nyborgs bykerne er en interessant del af byen, da at mange bygninger i området er fredede 

(Nyborg Kommune, 2019, s. 39), og at bykernen i sig selv kan ses som et fortidsminde 

(Nyborg Kommune, 2019, s. 5). Det er også her den største befolkningstæthed kan findes 

(se figur 13), såvel som det centrale strøg, hvor butikker og caféer gør forretning på daglig 

basis. Dette gør det til et beskyttelsesværdigt område, hvor det vil være relevant med en 

klimasikring, som vil forhindre oversvømmelser. Det er i denne sammenhæng derfor også 

vigtigt at gøre rede for området omkring Nyborg og beskrive den geografiske kontekst, som 

byen befinder sig i. 

Jorden og oplandet ved Nyborg 

For bedre at kunne forstå hvorfor det er relevant at snakke om en klimasikring af Nyborgs 

bymidte, så bliver man nødt til også at kigge på oplandet og jordlagenes sammenfatning. 

Først har vi kigget på hvilken jordtype, som jorden hovedsageligt består af i området, da det 

er en vigtig indikation til hvor stor eller lav porøsiteten og permeabiliteten er i området. 

Porøsitet er hvor stor hulrummene er mellem de enkelte korn i jorden, mens permeabiliteten 
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er hvor let en væske kan trænge gennem materialet (Nygaard, 2004). Dette er vigtigt at vide, 

da det fortæller os hvor hurtigt eller langsomt, som vandet kan blive ledt ned i jorden og altså 

komme væk fra overfladen. Dette kan vi se ud fra en model, som viser de forskellige 

jordtyper som Danmark består, som er udarbejdet af Breuning-Madsen et al. (2013) i artiklen 

“Jordbundsudvikling i danske landskaber”, som kan findes i magasinet “Geoviden”, udgivet 

af Geocenter Danmark (Breuning-Madsen et al., 2013). 

 

  

Fig. 4: Kort over jordbundstyper i Danmark (Breuning-Madsen et al., 2013) 

 

På figur 4 kan det ses at jorden, som ligger under Nyborg består af en jordtype, som kaldes 

Luvisol. Luvisol er en leret højbundsjord, som er i samme kategori som Alisol, men er mindre 

udvasket (Breuning-Madsen et al., 2013). Denne jordbundstype har stor effekt på hvordan 

nedbøren afledes, da det høje ler indhold gør, at jorden får en ringe infiltrationsevne. 

 

“[Luvisols] har ofte problemer med den såkaldte indre dræningstilstand pga. det stigende 

lerindhold med dybden, så nedbøren ikke kan bortledes effektivt. De udviser derfor ofte 
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vandlidende træk i dele af året, som minder om forholdene på en lavbundsjord, hvor 

grundvandsspejlet står højt året rundt.” (Breuning-Madsen et al., 2013). 

 

På grund af det høje lerindhold, hvilket gør at jorden har en meget høj porøsitet og en meget 

lav permeabilitet, gør at vandet har svære ved at trænge ned i jorden end hvis det fx var 

sandjord, hvor vandet siver meget lettere igennem (Miljøstyrelsen, 2001, s. 47-48). 

 

 

 

Dette bliver understøttet gennem undersøgelser af jorden ved Nyborg, som kan ses i figur 5, 

der viser den hydrauliske ledningsevne. Den hydrauliske ledningsevne fortæller hvor meget 

vand, som kan strømme gennem jorden målt i mm/dag (se figur 5). Her kan vi på figuren se, 

at der i området ved Nyborg bykerne kun kan sive 150-200 mm vand gennem jordlaget om 

dagen. 

 

 
Fig. 5: Hydraulisk ledningsevne (Miljøministeriet, n.d.-d) 

 

Dette betyder, at hvis der falder mere vand end dette over én dag, så kunne det fører til 

oversvømmelser, da vandet ikke kan blive optaget af jorden hurtigt nok. Her er det også 

vigtigt at kigge på hvor grundvandsspejlet er placeret i området, da det også kan have 

betydning for hvor meget vand, som kan trænge ned i jorden ved Nyborg bykerne.  
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Dette skyldes, at der under jorden findes to forskellige zoner som man kalder den mættet -

og umættet zone. Den mættet zone er den zone, som er helt mættet for vand, hvor den 

umættet selvfølgelig er det modsatte. Disse zoner kan ligge meget forskelligt i jorden, hvilket 

kommer an på hvor i landet man kigger. Dette grundvandsspejl kan hele tiden flytte på sig 

og kan hæve sig eller blive lavere, hvilket kommer an på mange forskellige parametre 

(Vandets Vej, n.d.). Dette betyder, at grundvandsspejlet kan blive højere eller lavere i 

området, hvilket kommer an på hvor meget der regner. 

 

I området omkring Nyborg kan vi se, at grundvandsspejlet ligger omtrent 1-2 meter under 

jordens overflade ud fra figur 6 (DinGeo, n.d). Dette betyder, at der i toppen kun er 1-2 meter 

af jorden, som er umættet fra vand. Dette kan give oversvømmelser i området, hvis der 

falder nok vand til, da grundvandsspejlet vil stige og jorden vil derfor ikke kunne rumme 

mere vand. 

 

 

Fig. 6: Grundvandsdybde (DinGeo, n.d) 

 

På baggrund af dette er Nyborg et eksemplarisk eksempel, da det Nyborg ligger i et meget 

udsat område. Jorden omkring og under Nyborg består nemlig af denne lerrige jord, hvor 

vand har sværere ved at trænge ned i jorden, samt at grundvandsspejlet ligger forholdsvis 

højt, hvilket gør det lettere for området at blive oversvømmet. Af denne grund finder vi det 

relevant at skulle lave foranstaltninger for bedre at kunne klimasikre Nyborg mod 

oversvømmelser fra nedbør. 
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Strømningsvejene 

 

Fig. 7: Nedstrømningsvejene i Nyborg (ArcGIS). 

 

For at kunne etablere hvorfra vandet kommet fra og hvor meget vand, som vil blive ledt til 

forskellige steder, så er man nødt til at kende strømningsvejene i området. Dette er 

nødvendigt, hvis man ønsker at finde en løsning til problemet, da det giver et godt overblik 

over situationen, og gør det muligt at kunne udregne hvor meget vand, der vil blive 

transporteret gennem området. Strømningsvejene af Nyborg centrum kan vi se på figur 7, 

som viser de strømningsveje som vandet bevæger sig i, hvilket vi har udarbejdet i ArcGIS. 

Figuren viser hvilke veje og retning som vandet vil strømme hen over landskabet i tilfælde af 

regn, og hvilke steder, hvor det til sidst vil samles. Strømningsvejene er på figur 7 vist med 

henholdsvis grønne, gule og røde farver, dog er der ikke nogen røde streger i vores område. 

 

De stærke grønne farve viser startpunktet for strømningsvejen og vil henholdsvis skifte fra 

gul og så til rød alt efter hvor tæt på slutningen af strømningsvejene man er, hvor rød er det 

endelige samlingspunkt. Her kan vi se, at vandet samler sig i flere større områder i Nyborg, 

hvor det er mest tydeligt i det sydlige område af Nyborg centrum. Dette kan betyde at 

sammenlagt med den gamles bymidtes nedsætning risiko samt dens høje befæstningsgrad 

giver dårlige vilkår for at vandet kan komme væk for området. Dette skyldes, at vandet 

simpelthen ikke kan blive transporteret væk fra området og vil derfor samle sig i stedet og 
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giver gode vilkår for oversvømmelser og risiko for materielle -og uhåndgribelige skader (se 

figur 8). Disse områder bliver også gjort tydeligere ved hjælp af vores bluespot, som viser de 

områder, som vil give problemer ved kraftige regnskyl. Her er det tydeligt, at der er flere 

steder, hvor der er risiko for oversvømmelser, hvor især ét sted er betydeligt større end de 

andre. Det er også dette sted, som vi har valgt at fokusere på i vores projekt, og som vi har 

omridset på figur 8. 

 

Fig. 8: største oversvømmet område (ArcGIS). 

 

I dette område kan vi se, at store dele af vandet kommer fra de to lodrette veje: “Adelgade” 

og “Korsgade”, som ligger henholdsvis nord fra området, hvilket kan ses på figur 9. Her kan 

vi se, at flere af strømningsvejene løber langs disse veje eller løber ud på vejene og ender til 

sidst ude ved strandvejen i den større vandmasse, som vi vidste længere oppe. De to veje 

vil blive essentielle for vores løsningsforslag, og vi vil komme mere ind på det senere i 

rapporten. 

 



26 

 

Fig. 9: strømningsvejene på Adelgade og Korsgade (ArcGIS). 

Befæstelsesgrad 

Strømningsvejene viser hvorhen vandet flyder og hvor store mængder, som der er tale om. 

For at få et bedre helhedsbillede på problematikken, så bliver man nødt til også at tage 

befæstningsgraden i betragtning. Befæstningsgraden har nemlig stor betydning for hvor stor 

en mængde af regn, som kan infiltrere jorden, og hvor stor afstrømningen kommer til at være 

inde i bymidten. Befæstningsgraden skal i denne sammenhæng forstås som den procentdel 

af et overfladeareal, der er dækket af et materiale, hvor vand i form af nedbør ikke kan sive 

ned og kan blive optaget i jorden, og hvor det i stedet kommer til at løbe langs med 

strømningsvejene. Den overskydende nedbør, som strømmer af overfladerne ledes derfor 

ned mod kloakkerne, så man undgår, at det vil samle sig i store vandpytter eller blive til en 

reel oversvømmelse (se figur 10). Det vil sige, at et højt befæstet område, der dækket af 

materialer såsom asfalt, beton og fliser gør at vand, der falder som nedbør har sværere ved 

at trænge ned i jorden i forhold til, hvis området er dækket af en naturlig jordoverflade i 

stedet (Thorne et al., 2016). 

 

Konsekvenserne af en høj befæstelsesgrad vil vise sig i form af stor afstrømning af vand 

inde i byen under ekstremnedbør. Dette vil have en effekt på risikoen for oversvømmelser, 

da vandet i et højt befæstet område har svært ved at komme væk fra overfladen og sive ned 

i jorden. Det betyder, at kloakkerne kan blive overbelastede, hvis der kommer en stor nok 

mængde nedbør på kort tid, hvilket kan føre til oversvømmelser (Miljøministeriet, n.d.-b). 

 

På figur 10 er et kort, som viser befæstelsesgraden i Nyborg, hvor bykernen befinder sig 

inden for det område, der er tegnet op med sort. På kortet betyder de mørkerøde farver en 
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højere befæstelsesgrad og de lysere røde farver en mindre befæstelsesgrad (se figur 10). 

Befæstelsesgraden kan læses på kortet til at være højest, hvor asfalterede veje er anlagt, og 

den tætteste bebyggelse kan findes. Det betyder konkret, at der er en høj grad af befæstelse 

i den indre bymidte, som kan have betydning for dens robusthed overfor potentielle 

katastrofale vejrhændelser. 

 

I Nyborgs bymidte er befæstelsesgraden altså ifølge Miljøministeriet høj, hvilket betyder at 

nedbøren, som falder i området, ikke kan infiltrere jorden og derfor løber af overfladen og 

transporteres langs med strømningsvejene. Dette bidrager til en større risiko for 

oversvømmelse og skader ved en ekstrem nedbørshændelse. 

 

 

Fig. 10: Befæstningsgraden i Nyborg Bykerne (Miljøministeriet, n.d.-d). 

Værdikort: Finansiel og kulturel 

Ved en oversvømmelse af den indre by vil skader på bygninger og infrastruktur være 

uundgåelig. De skader, som vil forekomme vil efter nedbørshændelsen skulle repareres eller 

erstattes, hvilket vil konstituere et værditab i området. Dette værditab kan ske i forskellig 

karakter, hvor nogle kategorier kan kvantificeres og andre ikke kan. Det vil vi her undersøge 

nærmere ved hjælp af adskillige værdikort, som hver beskriver sit eget aspekt. 
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Finansiel værdi: 

Værdikortet, som ses på figur 11, viser et estimat af den prismæssige værdi på bygningerne 

i Nyborgs bykerne. Her er de lavere estimater fra 5 millioner til 20 millioner kroner farvet med 

grønne og blå nuancer og de højere estimater fra 20 millioner til 200+ millioner kroner farvet 

med røde/gule nuancer. Bykernen er det område, som er omridset med en sort linje (se figur 

11). 

 

Der kan udledes fra kortet på figur 11, at der i Nyborgs bykerne er samlet en stor mængde af 

værdi, og når det hele er lagt sammen, får man et samlet estimat på bygninger på 1,3 

milliarder kroner. Dette er udelukkende et udtryk for bygningernes monetære værdi og 

aspekter, så man har ikke taget betragtning til den kulturelle signifikans eller den 

økonomiske aktivitet ved f.eks. handel eller industrien.  

Dette betyder helt konkret, hvis Nyborgs bymidte blev offer for en nedbørshændelse, som 

resulterede i store oversvømmelser, så vil der være risiko for et direkte økonomisk tab på 

omkring 600 millioner i det laveste estimat og op mod 1,3 milliarder kroner i det højeste (se 

figur 11). 

 

 

Fig. 11: Værdikort for bygningerne i Nyborg Bykerne (Miljøministeriet, n.d.-d). 

 

Kulturel værdi: 

Ud over at bygningernes pris værdi findes der i bykernen et antal unikke bygninger med 

historisk såvel som kulturel signifikans (se figur 12). På figur 12 ses et kort, som viser hvor 
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de kulturelle og historiske signifikante bygninger i Nyborg bykerne befinder sig. Kortet viser 

beliggenheden for de bygninger og monumenter m.m. i Nyborg, som Kystdirektoratet 

kategoriserer som kulturarv, hvilket kan ses på det skraverede område (Kystdirektoratet, 

2016). Det kan aflæses på kortet, at hele Nyborgs bymidte er skraveret, hvilket betyder at 

bykernen specielt er hjem for bevaringsværdig kultur og historie ifølge Kystdirektoratet 

(2016). Det vil sige, at der i tilfælde af oversvømmelser kan forekomme uoprettelige og 

uhåndgribelige skader af kulturarven, som modsat den finansielle værdi er uvurderlig. 

 

Fig. 12: Kulturarv kort (Kystdirektoratet, 2016). 

Befolkning 

Det næste som skal med i risikoanalysen er befolkningstætheden i det givne område. På 

figur 13 ses et kort, som viser befolkningstætheden i Nyborgs bykerne i et 100 meter grid. 

Tættere befolkede områder på kortet er farvet med rødt og de mindre befolkede områder er 

farvet med gul og lysegul. Lysere farver korresponderer med mindre befolkningstæthed. På 

baggrund af figuren, kan der udledes, at befolkningstætheden i Nyborg er størst i byens 

centrum (se figur 13). Dette vil i høj grad problematisk for Nyborg under en oversvømmelse, 

da der også vil forekomme store skader og tab af værdi for borgerne. De risici der udspiller 

sig for Nyborgs indbyggere under en eventuel oversvømmelse, er nemlig både af økonomisk 

og personlig karakter. Det betyder, at der både er risiko for skade på borgernes bolig og 

ejendele, såvel som risiko for kropslig skade og psykologiske konsekvenser. 

 

Naturkatastrofer og konsekvenserne af dem vil for nogle mennesker blive opfattet som en 

traumatisk oplevelse, som også vil have langvarige konsekvenser for samfundet. 
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Det vil altså sige, at borgerne såvel som bygningerne er under substantiel risiko for skader 

som følge af de fremtidige problematikker, som klimaforandringerne og ekstremt vejr vil 

forårsage (Johansen, 2021). 

 

Fig. 13: Befolkning 100m grid  i Nyborg Bykerne (Miljøministeriet, n.d.-d). 

Sætningsrisiko 

Der er forhøjet risiko for sætning i bygningerne i Nyborg. Disse skader medfører også et 

værditab, da bygninger med sætningsskader enten skal repareres eller erstattes. 

 

Sætning forstås her som “[...] det synlige resultat på bygværker efter sammentrykning eller 

udvidelse af jord, der belastes. Sætninger er lodrette flytninger, hvis størrelse bestemmes af 

lastens intensitet og fordeling, jordens stivhed og belastningstiden. Mindre sætninger kan 

give revner i konstruktionen eller døre og vinduer, der binder, mens store sætninger kan føre 

til sammenstyrtninger [...]” (Steenfelt, 2022). 

 

På figur 14 ses et kort over sætningsrisikoen i Nyborgs bykerne. Kortet viser i områderne 

farvet med rødt de dele af Nyborgs bykerne, hvor der er forhøjet risiko for sætning i forhold 

til de, som ikke er farvet. Der er altså en større risiko for, at der vil forekomme 
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sætningsskader i det farvede område på grund af landets bevægelser og med dens 

beliggenhed tæt ved havnefronten (Miljøministeriet, 2014). 

Dette kan dette give store problematikker for de nuværende bygninger og beboere inde i 

bymidten, i det at sætninger i konstruktionerne gør dem skrøbelige og i værste fald 

sammenstyrtninger (Steenfelt, 2022). Det er relevant at have sætningsrisikoen med i den 

samlede risikovurdering for bykernen, i det at områder med forhøjet risiko for sætning også 

har større risiko for andre skader og værditab. 

 

 

Fig. 14: Forhøjet risiko for sætning i Nyborg Bykerne (Miljøministeriet, n.d.-d). 

Karakterisering af skader som følge af oversvømmelser 

Når der er sket en katastrofal vejrhændelse ved enten en stormflodshændelse eller en 

ekstrem nedbørshændelse, så er det ikke unormalt, at nogle skader vil være forekommet. 

Skader som følge heraf kan inddeles i kategorier alt efter hvilken karakter skaderne har. 

Kystdirektoratet bruger i sine rapporter den kategorisering af skader som ses på figur 15 

(Kystdirektoratet et al., 2020), hvor skaderne bliver inddelt i direkte eller indirekte i 

henholdsvis håndgribelige eller uhåndgribelige skader. 
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Fig. 15: Skader inddelt i Direkte/Indirekte og Håndgribelige/Uhåndgribelige (Kystdirektoratet et al., 2020). 

 

På figur 15 ses inddelingen af skaderne, som repræsenteret i et koordinatsystem, hvor de 

fire segmenter er opdelt i henholdsvis håndgribelige og uhåndgribelige skader på x-aksen og  

direkte og indirekte på y-aksen. Det følgende er en kort beskrivelse af hvordan de enkelte 

kategorier er defineret ifølge Kystdirektoratet et al. (2020). 

 

Direkte - Håndgribelige Skader: 

Disse er skader er af finansiel karakter som typisk indeholder skade i og på boliger, 

virksomheder og infrastruktur. Her er det mere et spørgsmål om pris i forhold til reparationer 

og genopbyggelse, da et tab på ting i denne kategori relativt let kan erstattes 

(Kystdirektoratet et al., 2020). 

 

Direkte - Uhåndgribelige Skader: 

De uhåndgribelige skader er skader på de ting, som bliver anset for at være prisløse. 

Eksempler på dette vil blandt andet være tab af menneskeliv, skader på kulturelle/historiske 

bygninger og skader på natur. Denne kategori er mere vanskelig og problematisk at 

behjælpe i det at menneskeliv, kulturarv og andre ting med høj affektionsværdi ikke kan 

erstattes (Kystdirektoratet et al., 2020). 

 

Indirekte - Håndgribelige Skader: 

Dette vil være de skader og effekter en oversvømmelse vil have i det omkringliggende 

område og er ikke nødvendigvis specifikt i hændelsesstedets centrum. Det er ting, som 
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forstyrrelser på transportområdet og tabt arbejdstid hos virksomhederne (Kystdirektoratet et 

al., 2020). 

 

Indirekte - Uhåndgribelige Skader: 

Denne kategori indeholder skader på ting, som hverken kan kvantificeres let eller afhjælpes 

på nogle åbenlyse måder. Det skal i denne sammenhæng forstås som traumer, mentale 

problemer og skader på det sociale netværk i området (Kystdirektoratet et al., 2020). 

 

Som følge af oversvømmelser ved ekstremt vejr er der risiko for, at skader i alle kategorier 

kan forekomme. Risikoen forøges her naturligt i overensstemmelse med alvorligheden af 

den ekstreme vejrhændelse. Skaderne bliver altså større og mere alvorlige i takt med 

størrelsen af stormene. Risikoen for skader indenfor specifikke kategorier kan mindskes ved 

implementering af forskellige plan- og LAR-løsninger, som kan håndtere de konsekvenser 

en ekstrem nedbørshændelse vil føre med sig. 

100 års nedbørshændelse og ekstrem nedbørs scenarie  

Vi vil i det følgende afsnit beskrive hvordan en 100 års- og en ekstrem nedbørshændelse vil 

se ud i Nyborgs bymidte og hvilke konsekvenser, som kan finde sted. Vi starter med at 

komme ind på hvad, der vil ske ved en 100 års nedbørshændelse og senere ved en ekstrem 

nedbørshændelse. 

 

Her tager vi udgangspunkt i data fra KAMP, som er et klimatilpasning- og 

arealanvendelsesværktøj til miljø -og planmedarbejdere og ArcGIS, som er et geografisk 

informationssystem. Ved brug af ArcGIS har vi muligheden for at fremvise hvordan en 

nedbørshændelse ved forholdsvis en 100års -og ekstrem nedbørshændelse vil se ud, hvor 

vi går ud fra RCP 8.5 i vores beregninger. 

 

Dette er aktuelt at tale om grundet de stigende temperaturer i sommerperioderne, hvilket 

skaber de store ændringer i antal dage med nedbør, og derfor er der meget stort usikkerhed 

i forhold til udregningen af nedbør for sommerperioden. Der er en nedre grænse på cirka -

17% betydende, at der sker en for mindskning af nedbøren mens den øvre procentvise 

ændring er på 27%. Dette gør, at estimatet indeholder stor usikkerhed, om hvorvidt vi 

kommer til at opleve mere nedbør i denne periode eller ikke (Langen et al., 2020) og giver 

en gennemsnitlig ændring på -2% nedbør i forhold til tidligere sommerperioder. Herimod 

vinterperioden har en nedre margin på en 10% forøgelse og en øvre procentvise ændring på 

41%, hvilket betyder at der i vinterperioderne sker en forøgelse af dage med nedbør og giver 
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en gennemsnitlig nedbørs procent på 24% (Langen et al., 2020). Dette betyder, at der vil 

komme mindre vand i sommerperioderne, men når det regner, så vil det være mere 

ekstremregn sammenlignet med tidligere. Dette betyder, at der falder mere regn i en kortere 

periode, som gør oversvømmelser hyppigere i Danmark. 

100 års nedbørshændelse 

 

Fig. 16: Procentændring i mængden af skybrud over det næste århundrede baseret på RCP (Langen et al., 

2020). 

 

Ifølge RCP 8.5 er hyppigheden for skybrud i en opadgående stigning på 70% i forhold til 

dataindsamling fra 1981. Den nedre grænseværdi er på 20% og den øverste værdi ligger på 

150%. Dette betyder, at ved den laveste grænseværdi stiger hyppigheden af skybrud 

generelt med 20% i forhold til tidligere, og ved den højeste værdi er den på hele 150%.  

Dette betyder, at vi kommer til at opleve langt flere skybruds events på en årlig basis. Med 

dette i mente betyder det, at vi kommer til at få flere episoder med skybrud, og når der sker 

skybrud, er de endnu kraftigere og med mere vand (Langen et al., 2020). Dette betyder, at 

generelt for disse estimater er, at om sommeren bliver det varmere med langt mindre 

nedbør, og når vi endelig får nedbør, bliver det meget kraftigere end hvad vi er tidligere vant 

til, hvilket betyder at om vinteren får vi mere nedbør og skybrud. 

 

Vi vil i det følgende afsnit vise hvordan forholdsvis en 100 års -og ekstrem nedbørshændelse 

kan se ud i Nyborg bymidte og hvilke konsekvenser, som kan finde sted. Her tager vi 

udgangspunkt i data fra Klimaatlas, som har beregnet døgnnedbøren for en 100 års 

nedbørshændelse ifølge RCP 8.5 vil stige til 89 mm fra perioden 2011 til 2040.  

Vi tager udgangspunkt i data fra KAMP samt ArcGIS. Ved brug af ArcGIS har vi muligheden 

for at fremvise en eventuel hundrede årsnedbørshændelse og giver et godt overblik over 
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hvilke områder, som er hårdest ramt. Her benytter vi os også vores data fra vores analyse af 

Nyborg samt oplandet og jorden ved Nyborg. 

 

Ved en 100 års nedbørshændelse ved Nyborg er der nogle specifikke samlingspunkter, hvor 

vandet samler sig mere end andre steder på grund af højdeforskelle i geografien, hvilket 

skyldes forskellige lavninger i terrænet. Vandet vil derfor samle sig i de områder, hvor 

terrænet er lavest sammenlignet med det omkringliggende, og vil efterfølgende sprede sig 

fra midten og udfylde de omkringliggende lavninger. Dette skyldes, at store dele af området 

har en stor befæstelsesgrad, hvilket kan have en sammenhæng med, at store dele af 

området er dækket af asfalt. Dette betyder, at meget af vandet vil ende som afstrømning i 

området, hvilket lægger et stort pres på kloaksystemet (Thorne et al., 2016). Det er også af 

denne grund, at vores projekt har relevans, da det vil være nødvendigt at komme på 

alternative måder at kunne håndtere vandet i tilfælde af en 100 års nedbørshændelse. 

 

Vi ser derefter på de forskellige data, som vi har udregnet ved hjælp af KAMP og ArcGIS. 

Her kan vi se på vores kort over bluespot og se hvilke ligheder, som der mellem de to kort. 

Dette giver os en bedre viden og data over problemet og er med til at validere vores 

argumentation. Den data som vi har udregnet gennem “KAMP” er opstillet i figur 17 og 

modellen som vi selv har udregnet i ArcGIS kan ses på figur 18. Her ser vi tydeligt, at de to 

figurer har mange af de samme ligheder, og at de store områder, som bliver ramt stemmer 

overens, dog er der små steder, som ikke stemmer overens. Disse områder er dog ikke 

betydeligt store nok og har derfor ikke en besynderlig stor betydning for validiteten af vores 

argumentation af den overordnede konsekvens ved en 100 års nedbørshændelse i Nyborg. 

Der er dog ét sted, hvor der er stor forskel på de to beregninger, hvilket man kan se ved 

Skippergade og Østervoldgade i højre side af figurerne. Ifølge KAMP, så vil vandet samles i 

disse områder, hvor det derimod i ArcGIS vil løbe videre som afstrømning. Dette kan skyldes 

mange årsager, men det skyldes højst sandsynligt en forskel på hvordan vi har valgt at 

udfylde lavningerne i området, som er en mindre fejlkilde ved figuren i ArcGIS. Her har vi 

valgt at tage udgangspunkt i at udfylde alle lavningerne, hvor vandet vil blive 0,5 meter højst. 
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Fig. 17: Bluespot fra KAMP (Miljøministeriet, n.d.-a). 

 

Fig. 18: Bluespot og nedstrømningsveje fra ArcGIS (ArcGIS). 

Dette betyder, at der ved en 100 års nedbørshændelse vil der i området være både 

uhåndgribelige og håndgribelige skader, hvilket vil ske både direkte og indirekte.  

De uhåndgribelige skader ved en oversvømmelse af Nyborg centrum i tilfælde af en 100 års 

nedbørshændelse vil direkte ske ved tab eller ødelæggelse af kulturarv og den overordnede 

infrastruktur i området. Her mener vi ikke, at det være voldsomt nok til at kunne forårsage 

skader på mennesker, da vi ikke mener, at det er voldsomt nok til det. Dette kan dog ske ved 

de indirekte håndgribelige skader, hvor det kan en effekt på menneskets mentale helbred, 

samt at det kan forsinke alt transport i det omkringliggende område. 
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De håndgribelige skader sker direkte gennem skader på bygninger og indirekte på 

forsinkelser i fx produktionen hos virksomheder, hvilket har konsekvenser for befolkningen 

og byen. Det er dog skader som man godt kan leve med, og er ikke betydelige nok til at 

have en stor konsekvens for Nyborg. 

Ekstrem nedbørshændelse 

Ved ekstrem nedbør tager vi udgangspunkt i et scenarie, hvor nedbøren overskrider 100 års 

mængden ved en 100 års nedbørshændelse. Ved en ekstrem nedbørshændelse ved Nyborg 

Bymidte har vi udregnet, ved at diktere, at der kommer 150 mm nedbør. Det er et ekstremt 

tilfælde hvor nedbøren overskrider alle tidligere formler og derfor giver dette nogle helt 

specifikke problematikker for at kunne modstå og planlægge sig ud af. Af strømningsvejene 

ved Adelgade vil man opleve en strømning af vand svarende til 710.400 liter vand på et 

døgn, hvilket er 288.896 liter mere vand end vores beregning for en 100 års 

nedbørshændelse på samme strækning. Ved en ekstrem nedbørshændelse bliver 

spidsbelastningen på dræningsbassin og kloak mere end hvad den normalt er dimensioneret 

til at kunne håndtere, hvor udfordringen er hvordan man sørger for at lede vandet væk 

(Vejen, 2011). Ved at se på strømningsvejene for Nyborgs Bymidte kan vi udregne de 

forskellige områder med problemer, hvilket vi kan se ud fra figur 19 er ved Adelgade, 

Vestervoldgade, Skippergade, Østervoldgade og Korsgade. 

 

Befæstelsesgraden for disse gader er store, hvilket kan hænge sammen en større grad af 

asfaltering, end der er grønne områder, hvilket medvirker til en langt større risiko for 

oversvømmelse ved ekstreme nedbørshændelser. Generelt for disse gader er, at jorden er 

mættet med vand, som betyder at vandet, der kommer på disse gader, er nødsaget til at 

blive transporteret væk, da den store befæstelsesgrad samt høje grundvands søjle gør, at 

risikoen for oversvømmelse er stor. Vandet har ingen andre steder at flyde hen udover de 

lavninger, der findes i den ældre bymidte. Der er derfor risiko for, at der kommer til at ligge 

vand ved Vesterhavnens parkeringsplads samt Strandvejen nede ved havnearealet. Der ville 

også komme en masse vand ved Dronningensvej. 
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Fig. 19: Bluespot ved en ekstrem nedbørshændelse (Miljøministeriet, n.d.-a). 
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Løsningsforslag 

Løsningsforslag: Dræningsbassin/rør 

I Nyborg har vi overvejet muligheden med at indfører et dræningsbassin på et sted i det 

centrale af Nyborg, som vil være med til at forsinke vandet før det kommer ud i kloakkerne, 

når der kommer kraftige skybrud. Ved at indfører et forsinkelsesbassin, vil man kunne 

håndtere de store mængder vand og kunne transportere vandet senere i processen, når 

regnen er stoppet. Placeringen af sådan bassiner er altafgørende for hvor effektive sådanne 

løsninger er, da det kræver, at man skal kunne opbevare nok vand og kunne transportere 

vandet væk senere. Selve placeringen af vores dræningsbassin har vi overvejet ved hjælp af 

vores risikoanalyse samt vores redegørelse af en 100 års -og en ekstrem nedbørshændelse 

i Nyborg. Det overordnede problem er at kunne transportere vandet hen til dræningsbassin, 

samt at placeringen er ideel i forhold til de ramte områder. 

 

Vores første bud er et areal nede ved havnefronten (Adelgade), som Nyborg kommune 

allerede har udset sig som et område, som kunne blive renoveret og moderniseret (se Figur 

20). Dette forslag er dog fokuseret mod at skabe et bedre byliv og skal være et område som 

binder by og havn sammen, og skal være et sted hvor man kan mødes. 

Det er derfor et optimalt område at lave et forsinkelsesbassin, da det i forvejen ikke er et 

eftertragtet område og da vi kan ud fra vores kort over strømnigsvejene kan se, at det er et 

ideelt område for at kunne opsamle vandet, som flyder i området. 
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Fig. 20 Området ved Adelgade (Google Maps) 

 

Området ligger også i en god placering, da det vil være let at kunne transportere vandet væk 

fra området, når de store regnskyl er overstået, da det ligger tæt på rummelige veje og tæt 

på havet. Det vil også være relativt let at lave en måde at kunne transportere vandet fra 

strømningsvejene hen til dræningsbassinet, da vandet bliver ledt gennem vejen. 

Et forsinkelsesbassin vil heller ikke komme i karambolage med nogle fredede bygninger eller 

mindeværdige artefakter, hvilket gør det lettere at indfører i området, da man ikke skal tage 

fredningslovene i mente. 

 

Det første vi skal finde ud af hvor stort dræningsbassin skal være, hvor vi skal have etableret 

hvor meget vand, som den som minimum skal kunne rumme. Dette har vi gjort ved at 

udregne hvor meget vand, som strømmer gennem strømningsvejene på Adelgade, samt de 

omkringliggende veje, hvor strømningsvejene løber ud i hinanden. Strømningsvejene starter 

på vejene: Korsbrødregade, Gl. Torv og Østervoldgade, og strømmer til sidst ud i det store 

blå areal ved Strandvejen. For at udregne mængden af vand som bliver transporteret 

gennem strømningsvejene på et døgn, hvor vi anvender tallene som vi har udregnet gennem 

ArcGIS. 

 

Vi har taget udgangspunkt i de 2 store strømningsveje, der løber fra Korsbrødregade og ned 

til Østervoldgade. Den ene strømningsvej, der løber ned i højre side af Adelgade, og hvor vi 

går ud fra at strømningsvejen slutter ved enden af Adelgade, svarer hertil 16007 mm. vand. 

Den anden strømningsvej, som løber på venstre side, og hvor vi går ud fra, at den slutter 
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inden Vestervoldgade, svarer til 13593 mm. vand. Vi har gået ud fra de to forskellige 

slutpunkter af strømningsvejene, da vi ikke vil kunne opsamle vandet uden pumper, hvis vi 

tog længere nede af strømningsvejene. Ved at tilføje de to tal får vi et resultat svarende til 

29600 mm på et døgn. 

 

Softwareprogrammet ArcGIS bruger et raster gitter system, som betyder at hvert gitter er 

delt op i 40 cm gange 40 cm, som giver 160 cm. Omregner man så de 160 cm til liter, så 

bliver det til 16 liter. De 16 liter svarer dog til en nedbørshændelse på 100 mm liter and på et 

døgn, hvilket er 11 mm mere end vi skal bruge. For så at få den rette nedbørsmængde på 

89mm på et døgn ved en nedbørshændelse, så skal man gange de 16 liter med 0,89, da det 

svarer til 89% af de 100 mm vand. Dette giver os resultatet på 14,24 L per Raster gitter. For 

at finde det reelle nedbørstal i liter, så tager man de 14,24 L og ganger med 29600 mm for at 

finde døgnnedbøren, der strømmer gennem vores valgte strømningsveje svarende til 

421.504 liter vand på et døgn. De følgende udregninger kan også ses i nedenstående 

beregninger. 

 

16007 mm + 13593 mm = 29600 mm på et døgn 

40cm   ×   40 cm = 160cm = 16L 

16L   ×   0.89 = 14.24 L 

29600 L   ×   14,24 L = 421.504 liter vand på et døgn 
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Fig. 21 Strømningsvejene på Adelgade (ArcGIS). 

 

Dernæst skal vi finde ud af hvilket dræningsbassin, som vil være mest effektiv i området ved 

Adelgade. Her har vi valgt at tage udgangspunkt i det lukkede bassin, da vi mener, at det vil 

kunne fungere bedst i vores givne område. Dette skyldes, at det lukkede dræningsbassin 

fungerer bedst i områder, hvor der er pladsmangel, hvilket er tilfældet ved Adelgade. Dette 

gør det også muligt at kunne anvende området ovenover dræningsbassinet, hvilket er 

nødvendigt, da vi netop har bygget det under en vej (Aalborg Kommune et al., 2016a). En 

anden grund til, at et lukket bassin er den bedste løsning er, at grundvandsspejlet i området 

er relativt højt i området, hvilket gør at de andre muligheder ikke kan indeholde lige så meget 

vand, da man maksimum kan grave 2 meter ned i området som man kan se på figur 22. Der 

er dog visse udfordringer ved dette, da hvis man skal grave ned under grundvandsspejlet, så 

bliver man nødt til at fastspænde rørene, så de ikke vil blive skubbet op af vandet under det 
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(Aalborg Kommune et al., 2016a). Dette er dog ikke et særligt stort problem og er rimelig 

nemt at løse. 

 

Fig. 22: Grundvandsspejlet på Adelgade (Miljøministeriet, n.d.-a). 

 

Da vi nu ved hvor meget vand, som vores dræningsbassin nu som minimum skal kunne 

rumme, så kan vi nu begynde at beregne hvor stort et rumfang som dræningsbassin skal 

være. Vi er dog nødt til først at finde ud af hvilke elementer og mekanismer, som indgår i et 

dræningsbassin, hvilket skyldes, at det ikke kun er et stort kammer for vand, men indeholder 

også flere mekanismer, som sørger for at dræningsbassin kan fungere optimalt. Vi vil derfor 

bruge dele af trinmodellen, som vi mener er relevante at anvende. Det første som vi skal 

have etableret, er teknologiens indre mekanismer og processer, hvor vi tager udgangspunkt 

i det lukket forsinkelsesbassin på figur 23, hvor vi vil gå fra venstre til højre. Det starter i det 

lukkede dræningsbassin med et ”tilløb”, som er det, som transporterer vandet fra overfladen 

ned til selve bassinet. Den går direkte ind i et ”Sandfang”, hvis funktion er at fjerne større 

partikler og andre partikler såsom sand fra regnvandet. Dette sker, da sandet vil falde til 

bunden af sandfanget, da man har bygget et lager til partiklerne i bunden af sandfanget, og 

hvor selve vandet vil kunne løbe videre. Efter Sandfanget løber vandet over i indløbet af 

dræningsbassin, som fungerer som en indgang til dræningsbassin i tilfælde af f.eks. 
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servicetjek eller andet (Aalborg Kommune et al., 2016a). Indløbet er derefter sammenkoblet 

til selve rørbassinet, som er den hovedsagelige del af dræningsbassin til opbevaring af 

vandet. Fra ”Rørbassin” kommer vi over til ”Afløb”, hvor der nederst i ”Afløbet” er tilkoblet en 

vandbremse kaldet ”Cyklon Bremsen” Cyklon Bremsen bliver monteret i forbindelse til et 

afløb fra forsinkelsesbassiner og er anvendt som en regulator i regnvandsbassin. Den kan 

regulere vand fra ca. 6 l/s op til ca. 600 l/s. Cyklon Bremsen fungere via tyngdekraften, hvor 

vanden bliver udsat for en rotation og dermed opstår en hvirvel effekt, som bremser vandet. 

Cyklon Bremsen er designet til at være selvrensende og kan nemt blive spulet fra afstand 

når vandet er lavt i bassinet. Den har en rund bundløb og har en retningsændring på kun 45 

grader. Dette betyder mindre chance for tilstopning i forhold til andre regulatorer (Rørcentret, 

Teknologisk Institut, 2013). I afløbet er der også en nødoverløb tilkoblet, hvor den er placeret 

i den højde den maksimale ønskede højde af vandspejlet skal være når “rørbassinet” er 

fyldt. Denne del fungerer som en nødløsning i tilfælde af, at der kommer mere vand end 

forventet i dræningsbassin, og sørger for at det ikke vil flyde over. Efter afløbet kommer 

udløbet, som udløber til kloak. På hver forbindelse til ”afløb” er der ”kontraklapper”, som 

forhindrer vandet i at flyde tilbage ind i ”afløbet” ved at bruge klapper, som lukker når der 

ikke er vandtryk. De fungerer ved, at tyngdekraften holder klapperne nede, og åbner når der 

er nok vandtryk kommende fra ”afløbet” (Aalborg Kommune et al., 2016a). 

 

Der kan også forekomme utilsigtede effekter ved dræningsbassinet, hvor den mest 

almindelige nok vil være grundet slid eller manglende servicearbejde på de forskellige 

mekanismer. Dette vil dog ske over en længere periode, hvilket betyder, at der er en vis 

risiko for, at det kan gå galt. Konsekvenser ved sådan en hændelse vil have en fysisk 

karakter på området, da det kan forårsage oversvømmelser, hvis mekanismer stopper med 

at virke.  

På samme måde kan der også være en risiko for, at det vil have en effekt af biologisk 

karakter, da vandet kan indeholde store mængder urenheder, som er blevet opsamlet i 

vandet. 

 

Selve dræningsbassinet hænger også sammen med et større teknologisk system, hvilket er 

det overordnede kloaksystem. Ved at opretholde dræningsbassinet kan man mindske trykket 

i kloaksystemet, så det ikke vil oversvømme fra de store mængder vand. Ved at indføre 

dræningsbassinet kan man også bedre håndtere det forurenet vand fra vejene, så det ikke 

vil forurene området med spildevand. 

 

Vi har valgt at fravælge de andre trin i modellen, da vi går ud fra en allerede eksisterende 

model, samt at vores løsningsforslag udelukkende er forslag til hvordan man kan håndtere 
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regnvandet ved større mængder nedbør, så vil vi ikke komme dybere ind på de andre 

artefakter ved teknologien såsom selve kloaksystemet. 

 

 

 

Fig. 23: Principdiagram for et lukket forsinkelsesbassin (Aalborg Kommune et al., 2016a). 

 

Vi kan nu begynde at beregne dimensioner af dræningsbassinet, så vi ved hvor stort 

dræningsbassinet som minimum skal være for at kunne håndtere den mængde vand, som vi 

er kommet frem til, vil komme ved en 100 års nedbørshændelse. Dette gør vi ved at benytte 

os af formlen for hvordan man beregner rumfanget af en cylinder: V = h × π × r2 

(Webmatematik, n.d). 

 

Vi kan nu begynde at udregne rumfanget af hver af de 4 cylindre, der er i selve 

dræningsbassinet, hvor vi går ud fra at radiussen af cylindrene er en konstant. Vi har 

besluttet, at selve radiussen af cylindrene skal være 1 meter. Det første vi beregner er 

rumfanget af sandfanget, hvor vi har besluttet, at det er 5 meter højt. Dette giver os 

rumfanget på 15,71m3, hvor vi har besluttet, at 1 meter heraf skal fungere som opbevaring af 

større partikler, hvilket svarer til 3,14m3 af røret skal fungere som opbevaring. Dette betyder, 

at der i alt kan være plads til 12,57m3 vand i selve sandfanget, hvis vi går ud fra, at det bliver 

fyldt helt op. Næste beregning er indløbet til dræningsbassinet, hvor det vil have samme 

dimensioner som sandfanget, hvor man dog udelader selve depotet til større partikler. Dette 

betyder, at selve indløbet af dræningsbassinet vil være 4 meter højt, som kan indeholde 

12,57m3 vand, som er det samme som sandfanget. 

 

Vi skal nu beregne selve rørbassinet, som skal rumme det meste af vandet. Denne del af 

bassinet er derfor nødt til at være 150 meter i højden, hvilket giver os rumfanget på 

471,24m3. Næste to cylindre, som skal fungere som afløbet og udløbet af dræningsbassinet, 

vil have samme dimensioner, hvor de vil være 4.5 meter i højden, hvilket giver os et rumfang 

på 14,14m3. Dog skal de øverste 2 meter af afløbet ikke blive fyldt med vand, da vandet 
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helst skal blive ledt mod udløbet gennem nødoverløbet før det bliver fyldt, men kan blive 

benyttet hvis det er nødvendigt. Dette betyder at 7,84m3 af cylinderen kan blive fyldt med 

vand. Selve udløbet skal heller ikke fungere til opbevaring af vand medmindre, at det er 

nødvendigt. 

 

Dette giver os et samlet rumfang på 504,22m3, hvilket svarer til 504.220 L. Dette er uden 

bunden af sandfang, toppen af afløbet samt selve udløbet. Hvis de andre bliver medregnet, 

så giver det os 524,64m3 = 524.640 L, dog er det stadig uden den sidste meter af 

sandfanget, da den spiller en stor rolle for vedligeholdelse af bassinet. 

Beregninger: 

Sandfang:  

5m ×   π   ×   12 = 15,71m3  

1m × π × 12 = 3,14m3  

15,71m2 - 3,14m2 = 12,57m3  

 

Indløb: 

4m ×   π   ×   12 = 12,57m3  

 

Rørbassin: 

150m ×   π   ×   12 = 471,24m3  

 

Afløb: 

4.5m ×   π   ×   12 = 14,14m3  

2m ×   π   ×   12 = 6,28m3  

14,14m3 - 6,28m3 = 7,84m3  

 

Udløb: 

4,5m ×   π   ×   12 = 14,14m3  

 

Rumfang ved almindelig brug af dræningsbassin: 

12,57m3 + 12,57m3 + 471,24m3 + 7,84m3 = 504,22m3 

504,22m3 ×   1000 = 504.220 liter 

 

Rumfang ved maksimal kapacitet af dræningsbassin: 

504,22m3 + 6,28m3 + 14,14m3 = 524,64m3 

524,64m3 ×   1000 = 524.640 liter 

Løsningsforslag til ekstremregn 

I tilfælde af en ekstrem nedbørshændelse tager vi udgangspunkt i, at der falder 150 mm 

regn, hvilket betyder at der vil falde 710.400 liter på et døgn. Her tager vi udgangspunkt i de 
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samme tal fra 100 års nedbørshændelsen, hvor vi i stedet ganger de 29.600 liter vand fra 

strømningsvejene med 24 liter. Dette skyldes, at rasteret ved 150 mm vil være 24 liter i 

stedet for de 14,24 liter, da vi ganger de 16 liter med 1,5 i stedet for 0,89. Vi beregner 

derefter hvor meget vand, som bassinet skal kunne rumme mere end ved scenariet 

ovenover. Det gør vi ved at trække de 421.504 liter regnvand på et døgn med 710.400 liter 

regnvand på et døgn fra hinanden, hvor vi får tallet 288.896 liter vand, hvilket betyder at der 

er sket en stigning på 59,33%. Det betyder, at vores løsningsforslag skal kunne håndtere 

288.896 liter vand mere end ved 100 års nedbørshændelsen, hvor vi af denne grund 

opstiller to alternative løsningsforslag i tilfælde af ekstremregn. 

 

Første alternative løsningsforslag er man simpelthen gør selve rørbassinet i 

dræningsbassinet større, hvor vi tidligere ved, at det som minimum skal have en stigning på 

59,33%. Vi ganger derfor bare den gamle højde af rørbassinet fra 100 års 

nedbørshændelsen med 59.33 og dividere derfor tallet med 100, hvor vi får de nye tal på 

88.995m, hvilket er hvor meget rørbassinets højde skal stige med. Rørbassinet skal derfor 

være 238,995 meter eller afrundet til nærmeste tier 240 m højt. De resterende rør af selve 

dræningsbassinet vil stadig have de samme dimensioner som ved 100 års 

nedbørshændelsen. Dette vil betyde at selve rørbassinet vil kunne rumme vil have et 

rumfang på 753m2, hvilket svarer til 753.000 liter vand. Samlet set vil det betyde, at hele 

dræningsbassinet vil kunne rumme 786.960 liter vand, hvilket er mere end nok for at kunne 

rumme den mængde vand, som vil komme ved en ekstrem nedbørshændelse, da der kun vil 

falde 710.400 liter på et døgn. 

 

Det andet løsningsforslag, som vi vil foreslå, er at lave et ekstra dræningsbassin på 

Vestervoldgade, som vil være i stand til at kunne minimere presset på dræningsbassinet på 

Adelgade, samt at kunne modstå det ekstra nedbørsvand, som vil komme ved en ekstrem 

nedbørshændelse. Det første vi skal gøre for at kunne det er, at finde ud af hvor meget vand 

som det nye dræningsbassin skal kunne rumme yderligere. Det har vi gjort ved at beregne 

hvor meget ekstra vand, som der vil falde ved en ekstrem nedbørshændelse, hvor vi også 

anvender dataene fra Vestervoldgade. 

 

For at finde antal liter vand, der falder på et døgn, så skal vi først beregne det ekstra vand, 

som der vil falde i området. Dette gør vi ved hjælp af ArcGIS, hvor vi ser på de forskellige 

strømningsveje, der strømmer gennem området. Her ser vi på strømningsvejene fra venstre 

side af Adelgade, som tilslutter sig til Vestervoldgade og strømningsvejene, der kommer fra 

Vestervoldgade (se figur 24). Ved at bruge ArcGIS til at analyser denne data, hvor vi ser på 

hvor meget vand som løber gennem strømningsvejene, som løber gennem Adelgade og 
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Vestervoldgade. Her kan vi se, at der i alt vil løbe 21.248 liter vand gennem dette område, 

hvor vi dernæst minusser dette tal med de 13.593 liter, som vi allerede kendte fra tidligere. 

Dette gør vi for ikke at blande den allerede kendte data med de nye data, som vi har fra 

strømningsvejene fra Adelgade. Dernæst skal vi finde hvor meget vand, der løber gennem 

den anden strømningsvej, hvilket vi kan se på ArcGIS. Denne strømningsvej løber fra højre 

side af Vestervoldgade og slutter sig sammen med Korsgade. Vi vælger dog kun at indsamle 

vandet fra Vestervoldgade, så vi går ud fra mængden af vand før det løber sammen med 

vandet fra Korsgade. Dette giver os 7.885 liter vand, som vi lægger sammen med de 7.655 

liter, hvilket giver os 15.539 L. Det tal ganger vi så med 24 for at finde nedbøren så det 

svarer til en nedbørsmængde på 150 mm. Ud fra vores beregning kan vi så se, at der vil 

komme 372.936L ekstra i området, hvis vi tager Vestervoldgade med i regnestykket. 

Vi skal derfor udregne hvor stort som dræningsbassinet skal være for at kunne rumme nok 

vand til, at der kan være 372.936 liter vand i det. Dette har vi gjort ved at tage målene fra 

dræningsbassinet ved en 100 års nedbørshændelse og skaleret dem ned, så det passer til 

et dræningsbassin på Vestervoldgade, som kan indeholde 372.936 liter vand.  

Dette har vi gjort ved at beregne hvor stor en procentfald som der fra de 504.220 til 372.936 

liter vand. Her finder vi ud af, at der er en procentfald på 26.06%, da vi så kan bruge dette 

procentfald til at udregne rørbassinets højde. For at finde dræningsbassinets højde ganger vi 

så den gamle længde på 150 meter med 0.74, så vi får 74% af 150 meter, hvilket betyder at 

vi har trukket de 26% fra den gamle højde, hvilket giver os 111 meter. Vi vælger dog at tilføje 

endnu 9 meter til højden af rørbassinet, da vi ikke mener, at vi behøver at gøre de andre rør 

26% mindre. Det betyder at højden på rørbassinet på Vestervoldgade bliver 120 meter højt. 

Dette tal ligger vi i vores formel, hvor vi får 376,99m3, hvor vi bagefter tilføjer de andre 

rumfang af de resterende rør. Dette giver os rumfanget på 409,97m3, hvilket svarer til 

409.970 liter som dræningsbassinet kan indeholde i alt af nedbør. Dette er igen uden 

sandfang, toppen af afløb samt selve udløbet. Hvis de bliver medregnet og hvor man stadig 

udelader bunden af sandfanget, så er det 430,39m3, hvilket svarer til 430.390liter. Dette er 

kun den mængde vand som dræningsbassinet vil kunne rumme på Vestervoldgade, hvor 

den ved Adelgade vil forblive det samme som ved ekstrem nedbørshændelsen ovenover. 

Dette betyder, at dette løsningsforslag vil kunne rumme 1.083.336 liter vand i alt, hvilket er 

omkring det dobbelte af hvad løsningsforslaget vil kunne rumme ved en 100 års 

nedbørshændelse. 
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Fig. 24: Strømningsvejene på Adelgade og Vestervoldgade (ArcGIS) 

Beregninger: 

Beregning af stigning af højden af rørbassinet: 

150m * 59.33 / 100 = 88.995m 

150m + 88.995m = 238.995m 

 

Dræningsbassin hvis det bliver gjort større på Adelgade: 

240 ×   π   ×   12 = 753,98m3  

753,98m3 × 1000 = 753.980 L 

753,98m3 + (12,57m3 × 2) + 7,84m3 = 786,96m3  

786,96m3 × 1000 = 786.960 L 

 

Ekstra vand fra strømningsvejene: 

21248 L - 13593 L = 7655 L 

7655 L+ 7884 L = 15.539 L 

15.539 L × 24 = 372936 L 
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Ekstra vand i alt: 

372.936 L + 710.400 L = 1.083.336 L 

 

Stigning i procent: 

504.220 - 372.836 = 131.384 

(131.384 / 504.220) * 100 = 26.06 % 

 

Beregning af stigning af rørets længde: 

150m × 0.74 = 111m 

111m + 9m = 120m 

 

Dræningsbassin ved et ekstra dræningsbassin på Vestervoldgade: 

120m ×   π   ×   12 = 376,99m3  

376,99m3 + (12,57m3 × 2) + 7,84m3 = 409,97m3  

409,97m3 × 1000 = 409.970 liter 

409,97m3 + (12,57m2 × 2) + 7,84m2 + 6,28m2 + 14,14m2 = 430,39m3  

430,39m3 × 1000 = 430.390 liter 
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Vurdering af løsningsforslag 

Vi har nu lavet vores sårbarhedsanalyse og opstillet de forskellige løsningsforslag, som kan 

bruges for at sikre ved forholdsvis en 100 års -og ekstrem nedbørshændelse. Vi kan nu 

begynde at opstille de forskellige fordele og ulemper ved løsningsforslagene, så vi kan stille 

dem overfor hinanden og se om fordelene opvejer ulemperne ved designet. 

 

Fordelene ved at lave et dræningsbassin på henholdsvis Adelgade samt Vestervoldgade er, 

at det vil give en stor aflastning i området omkring Strandvejen, hvor store mængder vand vil 

samle sig ved henholdsvis en 100 års -og ekstrem nedbørshændelse. Dette område 

indeholder en stor mængde økonomisk værdi, men også en stor værdi i mennesker. Dette 

kan vi udlede fra vores risikoanalyse, hvor vi gennem værdikortene. Her kan vi se, at store 

dele af området ligger mellem 5 og 100 millioner kroner i bygningsværdi, samt at en stor del 

af Nyborgs befolkning bor i området. Disse tal er dog størst i de områder, hvor vi vælger at 

opstille dræningsbassinerne og ikke lige så meget i området, hvor vandet vil samle sig ved 

Strandvejen. En af de store ulemper ved løsningsforslagene er, at det vil blive relativt dyrt for 

Nyborg kommune, da man i området kun er i stand til at kunne bygge lukkede bassiner, 

hvilket er den dyreste af de tre muligheder. Prisen på dræningsbassiner vil også kun stige i 

takt med løsningsforslagene, hvor det billigste af de tre muligheder naturligvis er det 

designet til en 100 års nedbørshændelse og den dyreste er hvor man designer et bassin 

yderligere på Vestervoldgade. 

 

Dræningsbassinet på Vestervoldgade er det dyreste af de tre, da man skal etablere endnu et 

dræningsbassin i stedet for at gøre rørbassinet større. Dette vil naturligvis være dyrere, da 

man så skal etablere de andre mekanismer såsom sandfanget igen, samt at man skal 

sammenkoble de to dræningsbassiner med hinanden. Dette løsningsforslag kan dog i 

modsætning til de andre løsningsforslag indeholde omkring den dobbelte mængde af vand i 

forhold til det designet til 100 års nedbørshændelsen. Dette er også den største af 

ulemperne ved dræningsbassinet designet til en 100 års nedbørshændelse, da det kun kan 

rumme nok vand til at kunne håndtere en 100 års nedbørshændelse. Man skal derfor opveje 

om et større dræningsbassin på Adelgade eller endnu et dræningsbassin på Vestervoldgade 

kan betale sig og om fordelene ved det vil opveje de yderlige omkostninger ved forslagene. 

 

Ud fra vores opstilling af de forskellige fordele og ulemper kan vi se ved alle 

løsningsforslagene, at den overordnede ulempe ved dem er, at det vil koste en del penge, 

hvilket vi stige i takt med at størrelsen af bassinerne stiger. Dette sker da man skal anvende 
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flere materialer for at bygge større dræningsbassiner, hvilket vil koste mere i materialer og 

anlægningsomkostninger. Alle løsningsforslagene er designet til at kunne modstå en 100 års 

nedbørshændelse, hvor de to resterende forslag vil kunne modstå en ekstrem 

nedbørshændelse, hvor den ene vil have en fordoblet kapacitet.  

Spørgsmålet er derfor om det kan betale sig at bruge de ekstra penge, hvor man derimod vil 

kunne mindske mængden af nedbør i området, som vil sætte sig i området og kunne 

mindske trykket på dræningsbassinet. 

 

Det vil vi vurdere, at det vil kunne betale sig, da vi mener, at en større investering mod 

klimaforandringerne er nødvendigt for at skabe en bedre fremtid og velfærd i Nyborg.  

Der er dog nogle fejlkilder ved vores løsningsforslag, hvilket gør sig mest gældende af vores 

udregninger af selve dræningsbassinet. I vores udregninger har vi for eksempel ikke 

medregnet hvor meget plads som vandbremsen vil fylde i selve bassinet. Det betyder, at den 

vil tage en mindre del af den overordnede kapacitet, hvilket gør sig gældende for alle 

bassinerne. Der vil heller ikke være præcist 2 meter op til overfladen fra rørbassinet, da vi 

ikke har medregnet tykkelsen af rørenes sider. Tallene viser heller ikke præcist hvilken 

størrelse som dræningsbassinerne skal være for at kunne rumme alt vandet, men er en 

anelse over, da vi vil vurdere, at det vil være klogt. 
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Diskussion 

Burde danske byer klimasikres? 

Klimaforandring er et aktuelt emne, som er begyndt at fylde mere i hverdagsbilledet, hvor 

spørgsmålet omkring klimasikring er begyndt at fylde mere. De fleste er enige i, at der 

kræves handling for at imødekomme konsekvenserne ved klimaforandringerne, som 

efterhånden er begyndt at fylde mere i samfundet (Dammark & Rasmussen, 2021). Der 

hersker derimod større uenigheder når der diskuteres, hvordan og i hvilken grad 

klimatilpasninger skal implementeres. Problematiske dilemmaer dukker op da 

beslutningstagere på området i visse tilfælde har modstridende holdninger til hvordan og i 

hvor stort omfang der er behov for klimasikringer. Her dukker spørgsmålet op: hvem står 

egentlig med ansvaret? Er der én bestemt, som står med ansvaret eller det vores alle ansvar 

at handle? Dette vil vi diskutere i nedenstående afsnit. 

 

Der er nogle, som mener, at vi er nødt til at fremtidssikre vores byer mod 

klimaforandringerne, hvor en af dem er Theis Raaschou Andersen, som er forskningschef 

hos VIA University college er “Det handler rigtig meget om at opbevare og lagre vandet 

nogle gode steder i byerne, indtil der er plads i spildevandsløbende til at modtage det efter et 

skybrud” (Dammark & Rasmussen, 2021). Han mener, at vi er nødt til at lave 

foranstaltninger, som er med til at holde på vandet og dermed kunne forsinke vandet med at 

komme ud i kloakkerne, som vil mindske presset på kloaksystemet. Problemet ved dette er, 

at det koster mange penge, hvilket han også selv nævner i artiklen: “Så det koster mange 

penge, og det er også en af de udfordringer, kommunerne står med” (Dammark & 

Rasmussen, 2021). Det koster nemlig mange penge at lave disse foranstaltninger, samt at 

det kræver mange ressourcer fra kommunerne. Dette dilemma bliver kun forværret af, at der 

af regeringen er blevet aflagt et anlægsloft, som begrænser kommunerne i at renovere og 

anlægge nye bygninger og foranstaltninger (Regeringen & KL, 2021). Dette betyder at 

antallet af projekter er blevet minimeret, da der simpelthen ikke er penge nok til større 

projekter 

 

Dette mener nogen dog er nødvendigt for at sikre velfærden i Danmark, hvor regeringen og 

kommunernes landsforening bakker op omkring dette forslag. Regeringen har nemlig 

fastgjort en ramme for hvor meget, der bliver investeret i kommunerne. Her er de enige om, 

at der skal investeres næsten 20 milliarder kroner i kommunerne for en grøn omstilling og for 

borgernes velfærd: “Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes 
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investeringer i 2022 udgør 19,9 mia. kr., som skal sikre mulighed for at bidrage til den 

grønne omstilling og investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd og den 

grønne omstilling. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer” 

(Regeringen & KL, 2021). 

 

Dette lægger så op til debatten om man skal fokusere på den grønne omstilling, hvor det så i 

stedet for går ud over velfærden i Danmark. Dette er der ikke mange, som vil synes godt om, 

og betyder det så, at for at få en mere grøn omstilling, så skal vi fokusere mindre på 

ældreplejen. Man kan dog argumentere for, at en grøn omstilling er med til at skabe velfærd 

i Danmark, da man vil skabe sikkerhed i landet. Dette mener de kan ske gennem et fortsat 

samarbejde omkring velfærdsprioritering, hvor man har fokus på at udvikle nye teknologier i 

velfærdsområderne: “Regeringen og KL er enige om at fortsætte samarbejdet om en 

velfærdsprioritering med fokus på innovation på velfærdsområderne” (Regeringen & KL, 

2021). 

 

Nogle af de store problemer ved dette er, at kommunerne selv skal stå for en del af 

finansieringen af projekter, hvilket gør at kommunerne står overfor et valg omkring at skulle 

vælge mellem hvilke projekter, som er vigtigst. Dette betyder dog også, at kommunerne skal 

vælge mellem fx en grøn omstilling eller bedre ældrepleje i kommunen: 

“Dokumentationskravene i relation til den økonomiske regulering af vandselskaberne 

(prisloftregulering) har også vist sig at være ganske omfattende. Endelig kan det også være 

vanskeligt at finde de gode projekter med synergi, som både tilgodeser forsyningens behov 

for håndtering af vand og kommunens planer for eksempelvis renovering af vejstrækninger 

og ved trafiksanering.” (DHI, 2013, s. 19). Det er altså derfor svært at skulle vælge mellem 

noget, som er essentielt nu eller noget som bliver essentielt i fremtiden: “Tilsvarende for 

klimatilpasningen. At sikre sig mod fremtidens usikre klimapåvirkninger kan hurtigt blive 

abstrakt, især de steder, hvor man ikke har oplevet de store direkte skader ved større 

klimahændelser. Gevinsterne ved de store anlægsinvesteringer er ofte ikke synlige og kan 

ligge langt ude i fremtiden.”  (Krausing et al., 2017, s. 173). Da man ikke kan se ud i 

fremtiden, bliver man nødt til at stole på de beregninger og analyser, som er lavet omkring 

området. Det kan nemlig være svært at se lige præcist hvilken konsekvens som 

klimaforandringerne vil have på en bestemt by, hvis man ikke har noget at gå ud fra. Derfor 

kan det være svært at kunne argumentere for en grøn omstilling, hvilket vi også vil diskutere 

yderligere længere nede. 

 

Udover dette betyder det også, at kommunerne vil som regel komme i større gæld, da de 

stadig skal have hjælp til finansieringen ud over den investering de får fra regeringen. Dette 
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skyldes, at kommunerne i de kommende år skal lave mange større investeringer i kampen 

omkring klimaforandringerne: “De danske kommuner skal i de kommende årtier investere 

mange milliarder kroner i klimatilpasningen” (Krausing et al., 2017, s. 173). Dette mener 

regeringen og kommunernes landsforening dog ikke er et større problem og er enige i, at 

kommunernes gæld kan blive lavere ved at benytte sig af kommunernes penge, som ikke er 

bundet til et bestemt sted og kan derfor blive brugt til afbetaling af gæld: “Regeringen og KL 

er enige om, at kommunerne i den aktuelle økonomiske situation kan anvende en andel af 

deres likvide midler til at nedbringe kommunernes gæld” (Regeringen & KL, 2021). 

 

Spørgsmålet ved dette er om det vil gå ud over andre dele af kommunerne, hvis de er 

nødsaget til at bruge mange af deres penge mod gæld og vil derfor have færre penge på 

velfærd og den overordnede sikkerhed som er bundet i kommunen. Dette vil vi diskutere i 

næste afsnit, hvor vi stille spørgsmål ved om man kan sætte en pris på sikkerhed. 

Kan man sætte en pris på sikkerhed? 

Med den nuværende lovgivning har kommunerne svært ved at få ombygget den nuværende 

infrastruktur, fordi aktørerne, der gerne vil sikre byerne imod de fremtidige klimaudfordringer, 

ikke har muligheden. Det er for bureaukratisk for de enkelte kommuner at lave tiltag indenfor 

den nuværende lovgivning. Hvis man for eksempel vil konstruere en LAR-løsning ved et vej-

T, vil hele projektet ud i et licitationsudbud, hvor enkelte interessenter vil have mulighed for 

at byde ind på projektet. De indbydende interessenter vil i denne sammenhæng være 

nødsaget til at bestemme, hvem der kommer til at stå for hvad, og hvem der skal betale 

regningen. Vil en LAR-løsning, som i dette eksempel være forsyningens ansvar, eller vil det 

være op til kommunen at betale for renoveringen af vejkrydset. Dette spørgsmål laver strid 

mellem staten og kommunerne for hvad nu hvis man som kommune, gerne vil både lave en 

trafiksanering men også lave en LAR-løsning. Det kan meget hurtigt blive meget 

bureaukratisk for de enkelte kommuner, og dette kan betyde at færdiggørelsen af LAR-

løsningen aldrig bliver en realitet. Selvom i realiteten er vand på vejbanen både et trafikalt 

problem men også forsyningsproblem. I sidste ende kommer forbrugerne til at få en 

dårligere oplevelse, da vejbanen og krydset bliver oversvømmet og i sidste ende bliver 

vejbanen nedbrudt hurtigere, og man bliver nødsaget til at renovere vejbanen igen.  

 

For Odense, er svaret enkelt, da de mener, at de mangler ordentlig lovgivning, som kan 

afhjælpe nogle af spørgsmålene ved hvad er “best practices” inden for den tekniske del men 

også en lovgivning, som giver en bindende kontrakt til den kommunale klimatilpasningsplan 

(DHI, 2013, s. 16). Kommunerne er en af de aktører, som gerne vil udbrede deres 
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klimasikring, men de føler, at staten ikke påtager sig et ordentligt ansvar. Ved ekstreme 

nedbørshændelser findes der ikke regionale og kommunale grænser. Når der kommer disse 

nedbørshændelser, følger de ikke den stiplede linje på kortet, og derfor kræver en 

klimatilpasnings lov en mere helhedsorienteret lovgivning, hvor alle aktører har muligheden 

for at arbejde sammen på tværs af regionale og kommunegrænser: 

 

“Staten og Regionerne bør spille en aktiv rolle heri, herunder at understøtte konkrete fælles 

indsatser, samt at understøtte de faglige netværk som i dag er ramme om den 

tværkommunale dialog, for eksempel netværket ”Vand i byer”.” (DHI, 2013, s. 6). 

 

Ved at staten spiller en større rolle i kampen mod klimaforandringerne, så vil det fremme de 

fælles behov gennem en fælles indsats. Dette vil være med til at skabe en løsning, som ikke 

bare fokuserer på et bestemt sted i Danmark, men er med til at finde en fælles løsning: “Det 

synes oplagt, at staten, alternativt regionerne, påtager sig en større rolle i dette arbejde med 

henblik på at sikre helhedsorienterede løsninger.” (Krausing et al., 2017, s. 148). 

Effekten sker ikke med det samme  

En af de store problemer for LAR-løsninger og klimasikring generelt, er den menige borger 

ikke får en øjeblikkelig nytte af løsningerne. De kan se med deres egne øjne, når bulldozer 

og store gravemaskiner åbner vejen op for at bygge kæmpe bassiner, der kan holde på 

mange millioner liter vand. Det kan være yderst irriterende, for der skal spærres af for trafik 

og det larmer. Det er en abstrakt risiko, som kan være yderst svær at forholde sig til 

(Drivsholm, 2021).  

 

Det kræver utrolig mange penge at få sat i gang, hvilket er noget som enkeltpersoner men 

også større organisationer og private firmaer kan have svært ved at forstå. Fordi en ting er 

prisen for klimasikring, men hvem skal i sidste ende betale for den. Er det de enkelte firmaer 

og enkeltpersoner, som bliver berørt af ekstremnedbøren, eller er det kommunen eller er det 

staten. For beboerne i Jyllinge Nordmark har det været en kamp for at forbedre den 

nuværende klimasikring med et dige. De blev oversvømmet under stormen Bodil i 2013, og 

under orkanen Urd i 2016 blev de også oversvømmet, men på grund af lovgivningen skal 

lodsejerne selv betale for sådan en klimasikring (Drivsholm, 2021). Dette dige endte med at 

koste 72 millioner kroner, som i sidste ende blev fordelt, så Roskilde kommune betalte 

halvdelen, hvor staten betalte 7 millioner og de 500 beboere i Jyllinge Nordmark fik et 

langvarig lån gennem kommunen (Drivsholm, 2021).  
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“De nuværende regler har generelt den konsekvens, at »der ganske enkelt sker for lidt« med 

klimatilpasningen” (Hansen, 2021). 

 

Det er for svært for de enkelte parter at anlægge beskyttelse mod stormflod, ekstrem nedbør 

og andre ekstrem vejr fænomener. Med lovgivningen som den nuværende, så kan 

forsyningsselskaberne samt kommunerne ofte være yderst begrænset med hvor meget de 

kan hjælpe de enkelte, ramte beboere. Det er ofte en meget dyr affære at anlægge et 

klimaanlæg, noget som de fleste lodsejere ikke kan betale eller også have svært ved at blive 

enige om (Hansen, 2021). 

 

Generelt for kommunerne i Danmark er klimatilpasningen en svær politisk affære. Det er 

nødvendigt at opdatere den nuværende infrastruktur, så den kan være modstandsdygtig 

mod kommende nedbørshændelser, som vil give den nuværende kloakering, sanitering og 

vandforvaltning et øget pres. Under stormen i 2011 kunne Københavns kloakering ikke følge 

med vandmasserne, og vandet blev derfor presset op fra kloakkerne og ud på kørebanen 

(DMI, 2011). Det betød, at overfladearealer blev oversvømmet med spildevand fra kloakken 

og vejbanen lå under store mængder vand flere steder i byen.  

 

Nødvendigheden for at gøre byernes infrastruktur bedre stillet mod en ekstrem 

nedbørshændelse er en nødvendighed, og kræver at man genovervejer tidligere 

planløsninger. Et af de store problematikker ved stormen i 2011 var, at der manglede en 

helhedsorienteret foranstaltning, som kunne kontrollere og styre den store mængde nedbør. 

Derfor bør det overvejes at planlægge med udgangspunkt i byen, som værende et samlet 

system. Derfor burde nye løsninger, som implementeres i byerne have en grad af 

“smartness”, hvilket vil sige, at de enkelte løsninger vil være i stand til at kommunikere med 

hinanden (DMI, 2011)..  

 

Problemet ved nedbørshændelsen i 2011, var at hele Københavns kommune fik en stor 

mængde nedbør, som normalt ikke opstår i Danmark. Der var ikke kun få afgrænsede 

områder i kommunen, hvor der var forhøjet nedbør eller skybrud, som der typisk observeres 

i Danmark. Der var derimod skybrud i et område, som dækkede store dele af 

hovedstadsområdet (Vejen, 2011). Hele infrastrukturen som skulle håndtere 

nedbørsmængderne blev overbelastet, så der ikke var mulighed for at transportere vandet 

væk i tide. Ved at etablere “smarte” LAR-løsninger som kan arbejde sammen på tværs af 

kommunale grænser, vil man kunne gøre København mere modstandsdygtig over for 

ekstreme hændelser. Ved at lade dræning, kloakering og vandreservoir kommunikere 

indbyrdes, kan der etableres en helhedsorienteret løsning på de problemer som har med 
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transport og kontrol af nedbørsmængderne at gøre. Det problem, som observeres nu er, at 

der bliver sendt overskydende vand væk fra opfyldte kar hen til andre bassiner, som allerede 

er overfyldt. Ved at anvende “smartness” i klimatilpasningen, vil det gøre byerne mere 

resiliente overfor ekstreme nedbørshændelser og andre uforudsigelige vejrfænomener. Hvor 

man gennem “smartness” kan få de enkelte LAR-løsninger til at samarbejde i et samlet 

system, vil man hurtigt kunne tilrette sig i den igangværende situation, så der kan skabes 

ligevægt og balance (Haghighatafshar et al., 2014).  

 

Dette får os ind på Integrated Urban Water Management (IUWM), som beskriver hvordan, 

man kan skabe den samme resiliens og samtidigt bevare folks privatliv. Dette kan gøres 

ved, at man i stedet for at gøre alt målbart, så skaber man en fornyelse af den allerede 

eksisterende infrastruktur og tilpasser den til den bestemte by gennem f.eks. 

bassinforvaltning for bedre at kunne opnå en mere bæredygtig økonomi og bedre velfærd. 

Dette gør man, da man kan opbevare vandet og sortere vandet bedre i systemet, som gør 

det lettere at genanvende det til senere brug. Denne måde at håndtere vandet vil være en 

god mulighed, da man gennem teorien kan designe løsninger, der passer til den enkelte by, 

hvilket er essentielt, da ingen løsning passer til alle steder (Bahri, 2012). 

 

Dette passer også godt ind på kommunernes ønske om en mere bæredygtig fremtid og 

mere livskvalitet hos borgerne: “[…] bygget på koblede målsætninger om klimamæssig 

sikring og skabelse af mere bæredygtige byer med højere livskvalitet for borgerne” (Krausing 

et al., 2017, s. 173). 

 

Dette vil passe godt ind i liveability konceptet, som kort sagt indkapsler elementer som 

smartness, miljømæssig-, social- og kulturel bæredygtighed og velfærd (Ramboll Group A/S, 

n.d.). Dette kan gøres gennem forskellige helhedsløsninger, som for eksempel blå-grønne 

løsninger, der integrerer vand og natur i bybilledet giver mere værdi i byen, både 

ejendomsværdi og herlighedsværdier: “...arnesteder for målrettede og strategiske 

innovationsindsatser, som skaber vækst, beskæftigelse, og ikke mindst fremmer potentialet 

for mere intelligente, bæredygtige byer” (Krausing et al., 2017, s. 175). 
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Konklusion 

På baggrund af risikoanalysen af Nyborgs bykerne kan det konkluderes, at der findes en 

substantiel risiko for oversvømmelse i området. De aspekter som indgår i risikovurderingen 

viser, at der både ved en 100 års nedbørshændelse og en ekstrem nedbørshændelse er 

forhold, som giver anledning til oversvømmelser og skader i bymidten. De skader, som kan 

opstå i byen, kan både være af håndgribelig og uhåndgribelig karakter. Det er på dette 

grundlag, at vi baserer nødvendigheden af et løsningsforslag, som kan imødekomme denne 

risiko. 

 

Vi foreslår som løsning til de to ekstreme nedbørsscenarier, som vi har beskrevet længere 

oppe i rapport, et lukket dræningsbassin. Det gør vi på baggrund af en gennemgang af 

forskellige dræningsbassiner, hvor vi konkluderede, at det lukkede bassin vil være mest 

effektiv ift. løsningens arealkrav og kapacitet. Ved at vælge en lukket LAR-løsning er det 

muligt at nedsænke bassinet så arealet over løsningen kan bruges til andre formål. Dette 

passer ind i Nyborg Kommunes igangværende planer for byfornyelse, hvilket giver mulighed 

for at et lukket bassin kunne etableres samtidigt. 

 

Vores løsningsforslag er opdelt i tre størrelsesordener med forskellig volumen alt efter 

hvilket omfang som nedbørsscenariet er. Her har vi i alle tre løsningsforslag oprettet et 

muligt dræningsbassin placeret på Adelgade. Denne placering gør det muligt at kunne 

forhindre store mængder vand i at samle sig ved Strandvejen, som vi gennem vores 

beregninger har erkendt som et stort risikoområde. Det vil være muligt at opsamle nedbøren 

gennem de to store strømningsveje, der løber gennem vejen. Dræningsbassinet vil stige 

forholdsvis i størrelse og pris alt efter hvilket klimascenarie, som det er designet efter. Ved 

sidste løsning har vi etableret et ekstra dræningsbassin på Vestervoldgade, da det vil gøre 

det muligt at forsinke endnu større mængder nedbør. Dræningsbassin vil være 

sammenkoblet med dræningsbassinet på Adelgade og vil fungere som et samlet system. Vi 

mener løsningsforslaget, hvor der anlægges et dræningsbassin ekstra på Vestervoldgade, 

vil være hensigtsmæssigt for en helhedsorienteret løsning.  

 

I forhold til den overordnede klimatilpasning på landsplan, er det regeringens hensigt at 

Danmarks byer skal være forberedt på konsekvenserne, som klimaændringerne fører med 

sig. Der er i denne sammenhæng blevet uddelegeret økonomiske midler til kommunerne, 

som skal bruges til at forbedre de nuværende foranstaltninger. Problemet ved at 

administrere klimatilpasningen på denne måde er, at det er samme midler som skal bruges 
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til borgernes velfærd. Kommunerne skal derfor vælge om de vil lave klimaforanstaltninger 

eller bruge pengene på bedre velfærd, hvilket giver anledning til spekulation om hvilke tiltag, 

som vil være mest populære.  

 

Ud over dilemmaet om velfærd versus klimasikring, er kommunerne bundet fast i hvor stor 

en andel der må bruges til at støtte klimasikringer. Bliver der søgt støtte fra kommunens 

borgere er der fastsat helt nøjagtige satser på hvor mange penge kommunerne må bevillige. 

Det kan være et stort problem for dem som ikke modtager støtten de søger, da de i større 

grad selv vil komme til at betale klimasikringer af bolig eller andet. Der er stor forskel i 

prissætningen på de forskellige klimaløsninger, som kan rangere alt fra et par hundrede 

tusinde til et par millioner som man så det ved Jyllinge Nordmark i Roskilde. Det vil sætte en 

kæp i hjulet på klimatilpasningen, da det i sidste ende er det de mindre kommuner, som lider 

under denne klimasikringsplan. De har nemlig ikke råd til at både lave god velfærd og 

ordentlige klimaløsninger, hvor man inkorporere robuste IUWM-løsninger, som man ser det i 

København. Det kan give dårligere velfærd på lang sigt, hvor man vælger integrerede anlæg 

fra og vælge de billigere løsninger. Grundet at når ekstrem nedbørshændelserne kommer, 

kan deres infrastruktur ikke kommunikere sammen og man for ikke en helhedsorienteret 

løsning på problemet. 
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