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Abstract  
 

This paper will look into potential ways of preparing the city Stubbekøbing in Denmark, for the 

pending climate changes. This paper focuses on how to deal with the increasing amount of 

precipitation in Stubbekøbing in a holistic way. With usage of map data of the city, theoretical 

knowledge about the subject and qualitative research, this paper will suggest solutions for handling 

the increasing amounts of precipitation that is anticipated in the near future. The paper has a 

holistic approach regarding the solutions which is focused around three elements: precipitation 

management, biodiversity, and attractiveness. Furthermore, this paper will have a technological 

perspective and approach in designing and evaluating the proposed solutions, and it will be 

discussed whether the holistic approach can be viewed as a technology. 
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1. Indledning 

Global opvarmning er betegnelsen for de globale klimaændringer, der er sket som følge af den 

stigende globale temperatur de sidste 100 år. Blandt verdens klimaforskere er der stor enighed om, 

at global opvarmning finder sted, og at hovedårsagen til klimaændringerne er menneskets 

aktiviteter. Som følge af menneskets historiske, nuværende og fremtidige udledninger af CO2 og 

andre drivhusgasser til atmosfæren, er klimaet under forandring (Christensen et al, 2021). 

Som konsekvens af dette er der en lang række klimaforandringer overalt på jorden. 

Klimaforandringerne har resulteret i ekstreme vejrforhold. For nordeuropæiske lande medbringer 

dette kraftig nedbør, heftige storme og oversvømmelser. Dette kan medføre til at det bliver 

vanskeligt at tilpasse sig den stigende temperatur idet områder bliver ubeboelige grundet 

klimaforandringer som tørke, oversvømmelser m.m. (FN's Regionale Informationskontor for 

Vesteuropa, “Hvad er klimaforandringer”, unric.org). 

 

Dette fører til en række konsekvenser for de danske byer, der ikke er forberedt og ikke kan håndtere 

de store mængder nedbør, hvilket kan lede til oversvømmelser. Forurening af grundvand, 

beskadigelse på bebyggelse, vejanlæg og afgrøder og mudderskred m.m. er konsekvenser der kan 

være ved en oversvømmelse. I takt med at den globale opvarmning forøges, stiger den årlige 

middelvandstand, der i fremtiden vil have en negativ effekt på størrelsen af oversvømmelser og 

dermed de konsekvenserne der følger (consilium.europa.eu, 2022).  

 

For at løse problemstillinger med oversvømmelser, kan det være relevant at se løsningerne i et 

helhedsorienteret perspektiv. Projektets forslag til klimatilpasning er en helhedsorienteret tilgang, 

der har fokus på nedbørshåndtering, samt at gøre tilpasningen attraktiv for borgere og øge 

biodiversiteten gennem løsningstiltagene som bliver præsenteret i projektets analyseafsnit. Ved at 

have fokus på nedbørshåndtering, er der mulighed for at kigge på kloakeringssystemer, samt andre 

teknologier der som regnvandsbede og LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand), der kan 

øge kapaciteten af nedbør i en by.  

Det er interessant at arbejde med byen Stubbekøbing i Guldborgsund Kommune, da byen omringet 

af en masse beskyttet naturområder, i form af moser, mindre søer, enge mm, som kan give mange 

positive perspektiver i forhold til en helhedsorienteret klimatilpasning til nedbør. 
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Projektets helhedsorienteret klimatilpasningsplan har fokus på de tre hydrologiske oplande i 

Stubbekøbing som bliver præsenteret i projektets afsnit 1.4 Valg af case. Idet projektet har en 

helhedsorienteret tilgang, vil der dermed ikke indgå specifikke detaljer, som dybdegående 

beregninger/data for hvordan man skal kunne klimasikre byen. Projektet har en eksplorativ tilgang 

og befinder sig derfor i en tidlig fase af en helhedsorienteret klimatilpasningsplan.  

 

1.1 Problemformulering 

“Hvordan kan man klimasikre Stubbekøbing mod nedbørsoversvømmelser ud fra en 

helhedsorienteret tilgang, og hvorvidt kan det anses som en teknologi?” 

    

1.2 Problemstillinger 

-    Redegør for mulige løsninger i forhold til klimatilpasning mod nedbør. 

-    Redegør for nedbørsoversvømmelser og hvilke konsekvenser det udløser. 

-    Redegør for hvordan teknologibegrebet skal forstås i dette projekt. 

-  Undersøg mulige klimatilpasningstiltag i Stubbekøbing inde for de 3 oplande. 

-    Diskutér hvordan et helhedsorienteret klimatilpasningsforslag kan bruges som en teknologi 

 

1.3 Afgrænsning 

I dette projekt arbejdes der kun med forslag på et idestadie i forbindelse med vand fra nedbør, og 

ser dermed bort fra effekter i forbindelse med havvand, oversvømmelser fra stormflod og 

kapacitetsberegninger, da projektet befinder sig i idefasen, hvor der arbejdes eksplorativt med data. 

Forslagene fokuserer på hvad der kunne gøres for at løse nedbørsoversvømmelser i Stubbekøbing 

ud fra projektets helhedsorienterede tilgang, og har fokus på punkterne Nedbørshåndtering, 

Biodiversitet og Attraktivitet, som vil blive uddybet i afsnit 2.1. Der vil ikke indgå dybgående 

tekniske undersøgelser i projektet, som en undersøgelse af hvor stort et vådområde skal være for 
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at kunne håndtere en bestemt mængde nedbør, da det netop er en eksplorativ løsningsforslag der 

bygges på teoretisk viden. 

 

1.4 Valg af case 

 
Figur 1, satellitbillede af Stubbekøbing og det omkringliggende område 

 

Stubbekøbing er en by der ligger kystnært i Danmark på Lolland. Byen har et areal på ca. 156,41 

km² og er en del af Guldborgsund Kommune (Guldborgsund Kommune, Tal og Fakta). I 

Guldborgsund Kommunes klimatilpasningsplan er der fokus på at klimasikre Kommunen mod 

konsekvenserne af klimaændringerne. De udfordringer området har i forbindelse med de 

kommende klimaændringer er: øget nedbør, temperaturstigning, øget havvandstand, ændret 

vandføring i vandløb, højere grundvandsstand og kraftigere vind. Projektets fokus er på 

nedbørsoversvømmelser i Stubbekøbing, da der ofte er nedbørsoversvømmelser i Kommunen i 

nedbørsrige perioder, og idet klimaændringer medfører til øget nedbør (Guldborgsund Kommune, 

Klimatilpasningsplan, 2013-2025). 
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Særligt i byen er der tre oplande, hvor vand strømmer mod samme vandløb og ved at udnytte 

KAMPs rapport-værktøj kan følgende data om nedbørsscenarier udtrækkes ved en screening af de 

tre oplande, der ses på nedenstående tabel (tabel 1). Datasættet er samlet i en tabel der viser time- 

og døgnnedbør i referenceperioden (år 1981-2010) og et fremtidsscenarie ved slutårhundredet (år 

2070-2100) for de tre udvalgte oplande i Stubbekøbing. Tallene i tabellen er medianværdier og er 

målt i millimeter. Gentagelsesperiode svarer til års-hændelser. En 2 årshændelse svarer til at den 

givne mængde nedbør der principielt ville falde for hvert 2. år (Klimatilpasning.dk, Nedbør). 

 

Tabel 1, "dan rapport" redskab, KAMP, tabellen viser timenedbøren og døgnnedbøren i de udvalgte oplande i 
Stubbekøbing inden for referenceperioden 1981-2100, inden for 2-100års hændelse 

 

 

Tabellen er understøttende belæg for at arbejde med nedbørshåndtering i Stubbekøbing, da det ses 

at i et fremtidsmæssigt perspektiv vil der falde væsentlig mere nedbør. Dette kan ses ved den 

stigende mængde nedbør der vil være ved de forskellige nedbørshændelser. F.eks. er der ved en 5 

års-døgnnedbør i slutårhundrede være 54,8 mm nedbør i modsætningen til 44,7 mm nedbør som 

der ville være i området i referenceperioden.  
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Figur 2, de 3 oplande af Stubbekøbing som projektet fokuserer på 

 

Ud fra data fra tabel 1, kan det ses at mængden af nedbør er stigende, når man kigger på det 

fremtidige perspektiv, og der vil derfor være flere nedbørsoversvømmelser i området. Dermed er 

nedbørshåndtering i de 3 oplande, som ses i figur 2, relevant at kigge på, da man kan sikre 

områderne mod nedbørsoversvømmelser i et fremtidsmæssigt perspektiv. 
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2. Metode  

I dette projekt arbejdes der ud fra en eksplorativ tilgang, hvor information og data om 

Stubbekøbing hentes gennem kortdata og derfra findes der frem til udvalgte løsningsforslag. 

Kortdata er et system der har givet os adgang til en bred vifte af udvalgte data, som vil blive 

redegjort for i de nedenstående afsnit. Værktøjet har givet mulighed for at danne et overblik over 

problematiske områder, samt hvilke muligheder der har været for at inddrage grønne områder i 

forbindelse med løsninger. Derudover har projektet en helhedsorienteret fremgangsmåde, som er 

inspireret af ingeniørvirksomheden NIRAS, og der gjort brug af den kvalitative metode i form at 

interview, dette vil også blive gjort rede for i følgende afsnit (Niras.dk, Om Niras). 

2.1 Helhedsorienteret projekt 

Niras, som er en rådgivende ingeniørvirksomhed, har givet et overordnet bud på hvordan man 

håndterer vand-problemstillinger i Kommuner. De har dannet en Helhedsorienteret 

Vandplanlægnings Model (HELVA), som er organiseret efter vandkredsløbet, hvor alle vandtyper 

er medtaget. I modellen er der 8 punkter som er: 1. Kortlægning, 2. Interessentanalyse, 3. What's 

in it for me, 4. Fælles muligheder, 5. Organisering, 6. Finansiering, 7. Dialog og inddragelse, og 

8. Projektopstart (Riise, 2016). 
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Figur 3, Riise, 2016, HELVA-modellen 

 

Projektet er i idefasen og derfor vil tilgangen til en helhedsorienteret klimaplanlægning, indeholde 

forskellige punkter inspireret af HELVA, som er de følgende 3 parametre: nedbørshåndtering, 

biodiversitet og attraktivitet.  Disse parametre bliver brugt som udgangspunkt til 

løsningsforslagene, og danner rammerne for projektets sammenhæng med teknologibegrebet, som 

vil blive uddybet senere. Da projektet netop befinder sig i idefasen befinder projektet sig 

hovedsageligt i kortlægningsfasen (1), mens de andre trin vil blive inddraget som hvordan 

projektet skrider frem. 

 

1. Nedbørshåndtering 

I dette projekt vil der komme ideer til hvordan man kan forbedre nedbørshåndteringen ud fra 

forskellige tiltag. Elementet dækker over evnen til at håndtere regnvand i form af afledning, 
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opmagasinering og opstuvning. Ud fra indsamlet data (1) samt idegenerering af hvilke mulige 

løsninger (4) når man frem til en mulig opstart af nedbørshåndteringen (8). 

 

2. Biodiversitet 

I projektet vil biodiversitet også dække over bevaring, udvikling og pleje af natur og landskab samt 

genskabning levesteder for dyr og planter. Elementet handler om diversitet i plante og- dyrelivet, 

og hvordan man skaber gode vilkår for disse, hvilket inspireret af punkt 2, 3 og 4, ved at der er 

fokus på at øge biodiversitet ved løsningsforslagene, da der er interesse for det. 

 

3. Attraktivitet 

Det sidste element attraktivitet, omhandler mulighed for rekreativ anvendelse af naturen i form af 

fritidsrum, samt at gøre naturområder attraktive ved at optimere mulighederne for at opleve 

naturområder.  Dette element er også inspireret af punkt 2, 3, 4 og 7. Idet forslagene fokuserer på 

kommunale interesser om at gøre byen mere attraktiv. 

 

For forstå hvordan projektet har udarbejdet løsningsforslag i en samlet ideskitse, er projektet 

proces visualiseret i figur 4. Modellen danner også baggrund for projektets teknologiske 

perspektiv og inspiration, som vil blive yderligere diskuteret i afsnit 7. 

 

Figur 4, figur over projektets proces til udarbejdning af ideskitse. Figuren er delt op i 5 led: 1. Oversvømmelse, som 
dækker over de problemstillinger der er blevet undersøgt i forbindelse med oversvømmelser. 2. Relaterede 
problemstillinger, som dækker over andre problemstillinger i Stubbekøbing som kan relateres til oversvømmelser. 
3.Vurdering af kortdata, dækker over de undersøgelser der er blevet gjort i KAMP og som er blevet vurderet. 4. 
Løsningsforslag, dækker over de løsningsforslag der er kommet på baggrund af kortdata. 5. Samlet ideskitse, det 
endelige udlæg af projektets samlede løsningsforslag. 

2.2 Geografisk informationssystem - GIS 

GIS er et system der hovedsageligt bliver brugt i forbindelse med at vise og behandle geografiske 

oplysninger, som systemet kan omdanne til kort. Systemet kan drage sammenhæng mellem data, 

der ellers ikke normalt har en sammenhæng. En af de centrale ting ved et GIS kort er at kortet kan 

vise en række forskellige typer af oplysninger for et bestemt område. I forbindelse med dette 
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projekt kan GIS vise detaljerede kort, der kan give et overblik over risikoområder i forhold til 

oversvømmelser (esri, “What is GIS?”, esri.com). 

 

Med GIS kan der hurtigt identificeres sammenhænge mellem områder, der udsat ved 

nedbørshændelser via. Bluespot kort og topografiske kort. Denne data giver mulighed for at nå 

frem til hvilke løsningsforslag der kan tænkes ind i en helhedsorienteret fremgangsmåde.   

 

Det specifikke værktøj der er brugt i dette projekt, er KAMP. KAMP kan ikke betegnes som GIS, 

men er inspireret af det.  

  

2.3 KAMP 

KAMP er et klimatilpasning- og arealanvendelse værktøj, og kan findes på klimatilpasning.dk, 

som er en hjemmeside styret af miljøstyrelsen.  

KAMP er et screeningsværktøj der vil blive gjort rede for i følgende afsnit, som indeholder 

udvalgte nationale data, beregninger m.m. og kan vise hvilke områder der bliver ramt af 

oversvømmelser (klimatilpasning.dk, værktøjer).  

Derudover er der gjort brug af værktøjet, “dan rapport”, som er et samlet datasæt over et bestemt 

område, der f.eks. viser timenedbøren ud fra en valgt periode. Men programmet KAMP viser også 

nedbørsscenarier, beskyttet naturtyper, oversvømmet områder og lokalplaner.  De centrale 

funktioner der er brugt i forbindelse med projektet, bliver beskrevet i nedenstående punkter. 

 

Bluespot (lavninger) 

Bluespot-kortet er et centralt redskab i dette projekt, da det er blevet brugt til at identificere udsatte 

områder mod nedbørsoversvømmelser. ‘Bluespot’ et område i et givet terræn, hvor der er mangel 

på naturlig afledning af vand, og dermed skaber oversvømmelser. I værktøjet er det muligt at skrue 

op og ned for millimeter af nedbør, hvorefter kortet viser hvilke områder der udsat efter hvor 

mange millimeters nedbør man vælger givet inden for en bestem års hændelse. I dette projekt er 

der nedbørsmængden sat til 30 mm, som svarer til timenedbøren for en 10 års hændelse. 

 

Oplande (vandskel) 
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Et opland betegner et område hvor vand løber mod samme vandløb, og danner derfor rammerne 

for de områder man kan arbejde med forskellige løsninger. Denne funktion har givet et overblik 

over hvordan oplandene ser ud i Stubbekøbing, og giver indblik i hvor mange forskellige områder 

projektet skulle tænke løsninger til.  

 

Beskyttede naturtyper og vandløb 

Denne funktion giver mulighed for at danne et overblik over de beskyttede naturtyper samt 

vandløb som er i Stubbekøbing. Denne funktion er relevant i forhold til den helhedsorienterede 

tankegang, da det både har værdi for at øge attraktiviteten og biodiversiteten i byen og det har 

spillet en markant rolle i forhold til valg af case. 

 

Kloakoplande 

Funktionen har været behjælpelig, til at danne et overblik over hvilken kloakering der er etableret 

i de forskellige områder i Stubbekøbing, hvilket giver mulighed at tænke løsninger ud fra den 

kloakering der er i byen. 

 

Kommuneplanrammer 

Denne funktion giver et indblik i Guldborgsund Kommunens interesser i forhold til deres 

lokalplaner omkring klimatilpasning samt deres naturstrategi. Dermed er løsningsforslagene 

inspireret af og tænkt ind i de allerede eksisterende interesser fra Kommunens side. 

 

Historisk kort 

Det historiske kan give indblik i hvordan landskaberne så ud helt tilbage til 1842. Dette værktøj 

giver mulighed for at undersøge tidligere vandløb og vådområder der har i området. Derudfra kan 

genetablering af tidligere områder planlægges, og det kan give overblik over hvilke muligheder 

for etablering af “nye” vandløb. 

 

Lavbundsarealer 

Et lavbundsareal er et lavtliggende område som er velegnet til genopretning af vådområder, da 

lavbundsarealer typisk tidligere har været naturtyper så som mose, eng og søer. I dag er mange af 

lavbundsarealerne kunstigt drænede og bruges som landbrugsområder. Denne funktion har givet 
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os mulighed for at undersøge hvilke lavbundsarealer der er i oplandene og har givet os indblik i 

hvilke mulige placeringer vådområdet og miniådalen kan være i. 

 

For at give et overblik hvilke værktøjer i KAMP der er blevet brugt i projektet, samt hvordan disse 

værktøjer er blevet brugt, er der blevet opstillet en tabel og en figur (tabel 2 & figur5). Bag 

projektets proces til at udarbejde løsningsforslag til klimatilpasningstiltag, er der en række 

værktøjer som er blevet undersøgt, men ikke er blevet brugt i slutningen. I tabel 2 kan det ses at 

der er blevet undersøgt NATURA2000 områder, men det er ikke blevet anvendt i projektet, da der 

ikke var nogle af disse områder i de udvalgte oplande.  

 

Tabel 2, I tabellen er alle værktøjer som i løbet af arbejdsprocessen er blevet brugt sat ind i venstre side kolonne. 
Derefter den midterste kolonne som viser de værktøjer som er blevet undersøgt i forbindelse med arbejdsprocessen 
bag at når frem til relevante løsningsforslag. Sidste kolonne viser de værktøjer der til slut er blevet anvendt til de 

løsninger projektet præsenterer senere i analysedelen. 

 

 

I figur 5 er der dannet et samlet overblik over hvordan de specifikke værktøjer, der er blevet 

anvendt i projektet, når frem til løsningsforslagene. De der står i en gråboks, relaterer sig til de 3 

målsætninger til projektets helhedsorienteret klimatilpasning: Biodiversitet (Grøn), 

Nedbørshåndtering (Blå) og Attraktivitet (Gul). Det fremgår i figuren at værktøjet bluespot er 

blevet brugt til at løse nedbørshåndtering. Figuren har fokus på det specifikke formål ved de 

udvalgte værktøjer, samt hvilket mål de specifikt er blevet anvendt for at løse. 
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Figur 5, i figuren repræsenterer de grå bokse de værktøjer der ér blevet anvendt i forbindelse med projektet. De 3 
farvede bokse repræsenterer projektets helhedsorienterede målsætninger og er hhv. Biodiversitet (grøn), 
Nedbørshåndtering (blå) og Attraktivitet (gul). Pilene går fra de anvendte værktøjer (grå). Til målsætningerne (grøn, 
blå, gul), og er farvet efter hvilken målsætning de opfylder. 
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2.4 TRIN-modellen 

Trin-modellen vil blive brugt som en måde at opbygge projektet på. Trin-modellen er opbygget af 

6 trin, som er vist i figur 6. 

 

Figur 6, RUC, Budde Christensen, Thomas, Teknologiske Systemer & Artefakter, kursusgang 5, slide 26. Tabellen 
viser de 6 trin der er i Trin-modellen og giver en kort beskrivelse af hvad trinnene indgår. 

 

1. En teknologis indre mekanismer og processer 

Dette trin indebærer en beskrivelse af en teknologisk indre mekanismer og processer som er med 

til at opfylde teknologiens funktion. I dette projekt vil de indre mekanismer, vil blive gjort rede for 

i forbindelse med de relevante processer der ligger bag de enkelte løsningsforslag og hvilken 

funktion det har i projektets helhedsorienteret metode. 

2. Teknologiers artefakter 

Dette trin beskriver det bestemte artefakt, som i dette projekt er løsningsforslagene. Projekt 

opfatter forslagene som teknologi, da de er menneskeskabte og er en omformning af natur med 

henblik på at opfylde menneskelige behov som attraktivitet og nedbørshåndtering m.m. 

3. Teknologiers utilsigtede effekter 
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Dette trin fokuserer på de utilsigtede effekter, som skal forstås som de konsekvenser ens teknologi 

kan udløse. I dette projekt vil de utilsigtede effekter blive diskuteret i forbindelse med projektets 

forslag til løsningstiltag for de 3 oplande og hvilken effekt tiltagene giver.  

 

4. Modeller af en teknologier 

Dette trin indebærer en visuel repræsentation af en teknologi eller andet relevant inde for 

teknologiens funktion. Her vil trinnet forekomme i forbindelse med et skema over løsningstiltag 

samt en visuel model over projektets helhedsorienteret tilgang som teknologi. 

5. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 

Dette trin fokuserer på hvordan man skal iværksætte/implementere teknologien. I projektet vil 

drivkræfter og barrierer blive diskuteret i forhold til de næste skridt i projektet og hvad det kræver 

at ført projektet ud i verdenen. 

 

2.5 Kvalitativ metode - interview 

I forbindelse med projektet vil interviews give os en mulighed for at få et dybere indblik i 

kommunale interesser, hvilket kan fører til et kvalificeret bud på løsninger i Stubbekøbing med et 

helhedsorienteret perspektiv. En kvalitativ interview vil give et indblik i hvilke komplikationer der 

i Stubbekøbing, aktører og igangsatte projekter m.m. I et interview opretholder man også en vis 

form for reliabilitet og validitet af den viden som man opnår, som ellers ikke ville have opnået ved 

kvantitative metoder som hovedsageligt beskæftiger sig med rå data (Brinkmann et al, 2009). 

 

Interview gennemgang 

Til at indlede interviewet præsenterer interviewpersonen sig selv, og derefter præsenteres 

projektets medlemmer samt hvad projektet handler om. I dette tilfælde blev det specificeret at 

projektet har fokus på de tre tidligere præsenterede oplande, samt at der arbejdes ud fra en 

helhedsorienteret fremgangsmåde som i dette projekt kommer til udtryk gennem: 

nedbørshåndtering, biodiversitet og attraktivitet.  

Efter casen er blevet præsenteret, dannes der en klar forståelse for hvad projektet handler om, og 

dernæst bliver de allerede forberedte spørgsmål stillet. Da interviewpersonen er civilingeniør inden 

for natur og miljø og arbejder i Guldborgsund Kommune, benyttes fortolkende spørgsmål til at 
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uddybe sammenhænge og begreber til casen der ikke i forvejen er kendskab til. (Brinkmann et al, 

2009) 

 

Interview Person: 

Jakob Lysholdt,  er leder og civilingeniør inden for natur og miljø og en del af Guldborgsunds 

Kommunes afdeling for teknik og miljø, og bliver anvendt i projektet som en ekspertkilde, idet 

han har stor erfaring og viden inde for projektets emne. Interviewet med Lysholdt bruges til at 

vurdere projektets løsningsforslag til nedbørshåndteringen i Stubbekøbing og give indsigt i hvilke 

interesser Kommunen har.  
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3. Semesterbindingen  

Idet projektet skal tages udgangspunkt i teori fra udvalgte kurser i semesteret, vil der i dette afsnit 

beskrives, hvordan projektet forankres i de bestemte fag. Projektet er forankret i Teknologiske 

Systemer og Artefakter (TSA), hvilket er den primære dimension, Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund (STS), Design og Konstruktion (DK), hvilket er de sekundære dimensioner.  

3.1 TSA 

TSA-kurset indebærer en dybdegående forståelse for konstruktionen af teknologiske systemer og 

artefakter. Under denne dimension vil der i projektet gøres brug af Trin-modellen, som er en model 

der bruges som et værktøj til at undersøge, analysere og diskutere teknologier, i en bred eller 

dybdegående forstand, afhængig af hvordan man vælger at bruge modellen.  

Dertil vil Marc J. De Vries og Jens Müllers teknologi-forståelser blive inddraget til at diskutere 

hvorvidt projektet kan anskues som en teknologi. 

I projektet vil TRIN-modellen blive brugt for at opbygge indholdet af projektet, vil være en af side 

af inspiration til den helhedsorienterede proces. Herigennem vil løsningsforslagene til de tre 

oplande i Guldborgsund Kommune blive konstrueret. 

3.2 STS 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) er en af de sekundære dimensioner, der arbejdes med 

i projektet. STS er et fag der fokuserer på den humanistiske vinkel af teknologi. Herunder er der 

benyttet en kvalitativ metode, i form af interview og relevant teori fra kursusgangen, kunne der 

udarbejdes kvalificerede spørgsmål til interviewet.   

3.3 D&K 

Design og Konstruktion er den sidste sekundære dimension, der bliver brugt i projektet. D&K er 

et design fag, som projektet er blevet inspireret til at arbejde helhedsorienteret, idet der arbejdes 

kreativt og eksplorativt til at udarbejde løsningsforslag. 
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4. Teori 

Projektet er centreret i teknologi, og derfor vil der i dette afsnit blive gjort rede for hvordan 

teknologibegrebet kan forstås ud fra en helhedsorienteret metode Her vil der blive taget 

udgangspunkt i Jens Müllers forståelse af teknologi, som indebærer 4 kategorier: teknik, viden, 

organisation og produkt og Marc J. De Vries forståelse, der indebærer: input, proces og output. 

Dette projekt bærer i høj grad præg af en naturfaglig dimension, og derfor er det vigtigt at forstå 

nogle af centrale processer og begreber inden for emnet. Derved vil der blive redegjort for 

begreberne nitrogen, di nitrogen og eutrofiering, da begreberne spiller en vigtig rolle i forhold til 

biodiversitet, som er en del af projektets helhedsorienteret tilgang. Dertil bliver der redegjort for 

selve begrebet biodiversitet og hvorfor det er centralt. 

4.1 Teknologibegrebet 

Projektets anskuelse af teknologibegrebet er inspireret af Jens Müller og Marc J. De Vries. Ifølge 

Jens Müller er der 4 kategorier der skal overholdes, hvis man skal kunne tale om en teknologi. 

Disse fire kategorier bliver brugt til at afgrænse teknologibegrebet, og disse kategorier indebærer 

teknik, viden, organisation og produkt (Christensen, 1984, s.15-16).  

Teknik begrebet handler om sammenføjningen af redskaber og arbejdskraft i arbejdsprocessen, 

hvilket er de redskaber og arbejdskraft der skal til for genslyngning af en å i form af udgravninger.  

Videns begrebet handler om den baggrundsviden der er nødvendigt, og i dette projekt er det den 

viden der skal til i forhold til at nå optimale vilkår for biodiversitet, nitrogens kredsløb og 

nedbørshåndtering og den kortdata der bliver indsamlet til at nå frem til mulige løsninger. 

Organisation handler om den arbejdskraft og det mandskab der skal til for at udnytte den givne 

teknik. I dette projekt kan organisationen være Kommunen eller de andre aktører der er for at 

kunne iværksætte projektet. 

Produktet vil være udformningen af ovenstående tre punkter og kommer til at varierer fra opland 

til opland, idet der er forskellige løsninger til oplandene. Dermed kan genslyngningen af åen, 

regnvands bedene m.m. ses som et produkt. Der kan dermed argumenteres for at klimatilpasning 

med fokus på nedbørshåndtering og naturgenoprettelse kan betegnes som en teknologi, da det i 

stor udstrækning er de samme processer, hvis man sammenligner det med et andet artefakt. 
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De Vries anskuer teknologiske systemer som et system, hvor man bruger teknologien til en bestemt 

funktion. Ifølge De Vries består artefakter af mere end én del, idet de forskellige dele tilsammen 

skaber en funktion. Dette leder til forståelsen af begrebet ‘systems’, som forklarer hvordan de dele 

arbejder sammen og skaber et system. Et systems funktionelle aspekt forklarer De Vries ud fra 

begreberne: input, proces og output. Input, skal forstås som starten af processen, hvis man f.eks.  

har en kaffemaskine er kaffebønnerne man sætter ind i maskinen inputtet, og processen er når 

maskinen brygger kaffen, og outputtet er selve kaffen (De Vries, 2016 s. 20-21). Sammenhængen 

mellem De Vries og Müllers forståelse for teknologi vil blive uddybet i diskussionsafsnittet. 

 

4.2 Nitrogenkredsløbet 

Nitrogen er et essentielt stof for liv på jorden, fordi det er nødvendigt for fremstillingen af proteiner 

og DNA. Nitrogen i gasform (N2) udgør omkring 80% af jordens atmosfære. (Botkin et al, s.95).  

Ulempen ved nitrogen er at mange levende organismer ikke kan bruge nitrogen i dens gasform 

(N2), og det derfor vigtigt at have processer der kan omdanne nitrogenen til et optageligt stof for 

både dyr og planter (Botkin et al, s.95).  

Da nitrogen ikke er et specielt reaktivt stof, er der ikke mange processer der kan skabe denne 

omdannelse til et brugbart stof, og i naturen vil det i de fleste tilfælde ske ved hjælp af bakterier, 

alger og planter. Processen hvori nitrogen bliver omdannet til et brugbart stof for organismer 

kaldes for nitrogenfiksering (Botkin et al, s.95). 
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Figur 7, Nitrogenkredsløbet. I figuren kan det ses hvordan molekylært nitrogen (N2) bliver omdannet til optageligt 
nitrogen gennem nitrogenfiksering, som eksempelvis kan ske ved lyn eller gennem bakterier. Herefter kan det optages 
blandt dyr og planter, som er nødvendigt for dem, da nitrogen indgår i proteiner. Når organismer dør, vil andre bakterier 
omdanne den fikserede nitrogen til molekylært nitrogen, som ledes tilbage ud i atmosfæren. Denne proces kaldes for 
denitrifikation, og på den måde starter kredsløbet forfra (boorse et al, s.70) 

 

Da projektet beskæftiger sig med adskillige løsningsforslag der forbedrer vilkår i vandmiljøet, er 

denitrifikations-processen central. I forbindelse med et vådområde eller en genslyngning af en å, 

hvor der vil blive skabt bedre vilkår for dyre- og plantelivet, og hvor der er anaerobe forhold, vil 

denne proces finde sted. Denitrifikation er en vigtig proces til at komme af med nitrat, som kan 

skabe algevækst og iltsvind i vandløb eller vådområder ved overmætning (Botkin et al, s.95).  

 

4.3 Eutrofiering  

Eutrofiering bliver i Oxford ordbogen defineret som “the process of nutrient enrichment’’ (usually 

by nitrogen and phosphorus) in aquatic ecosystems such that the productivity of the system ceases 

to be limited by the availability of nutrients. It occurs naturally over geological time, but may be 

accelerated by human activities (e.g. sewage disposal or land drainage)” (Oxford English 

Dictionary).  
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Eutrofiering handler om overtilførsel af næring i vandområder som søer, floder, vandløb osv. En 

vigtig pointe fra ovenstående citat er menneskers betydning for eutrofiering-processen, som kan 

spille en central rolle, når det kommer til at igangsætte og accelerere processen.  

 

I bogen Environmental Science, Earth as a living planet bliver eutrofiering betengnet således: 

“Eutrophication is the process by which a body of water develops a high concentration of 

nutrients, such as nitrogen and phosphorus” (Botkin et al, s.471). 

Det er ofte overtilførsel af nitrat og fosfat der ofte er skyld i eutrofiering. Ved en overtilførsel af 

næring vil der være bedre forhold for vandplanter at gro i, og der vil derved blive dannet alger på 

overfladen af vandet. Algerne vil skygge for sollyset, så planterne under overfladen ikke får sol. 

Når algerne bakterier og alger dør, vil ilt-behovet i vandet stige, og når iltindholdet i vandet falder 

i tilstrækkelig grad vil andre organismer som fisk dø. 

 

I forbindelse med dette projekt arbejdes der med vandløb, der er tæt omringet af landbrugsjord, 

som er udsat for øget mængder næringsstoffer som udbringes gennem gødskning. 

Kystudmundinger, floder og vandløb er især udsat for tilførsel af næringsstoffer, da disse ofte 

fungerer som afløb fra marker, spildevand og industri (de Jonge et al s. 1).   

Derfor er det relevant at indtænke eutrofiering i projektet, da det er en proces der kan give 

udfordringer i målsætningen om biodiversitet. 

 

4.4 Biodiversitet 

Biodiversitet handler i høj grad om variation i livsformer, og dækker både over plante- og 

dyrelivet. Sat på spidsen kan begrebet betegnes som mængden af arter i et specifikt område, eller 

antallet af genetiske typer indenfor et givet areal (Botkin et al, s.119).  

 

Et centralt begreb inde for biodiversitet er symbiose. Begrebet symbiose handler, i sammenhæng 

med biodiversitet, om samarbejde mellem organismer. Altså to organismer der på en eller anden 

måde gavner hinanden, og arbejder i sammenhæng med hinanden til et positivt udkom. Mennesker 

har bakterier i kroppen der hjælper med fordøjelsen af mad, til gengæld for bakterien et habitat at 

være i, og får alt det den skal bruge for at overleve. Dette samarbejde kaldes symbiose. En anden 
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slags symbiose er planter, som frugter, der giver dyr næring og som til gengæld er afhængige af 

dyrene til at sprede deres frø (Botkin et al, s.135).  

 

Der kan være mange grunde til at mennesker finder værdi i naturen, og bogen environmental 

science - earth as a living planet deler, det op i 8 hovedkategorier, som vil afdækkes overordnet:  

- Utilitaristisk og public service:  

Handler om naturens direkte bidragen med produkter af menneskelig værdi. 

- Moral:  

Handler om troen på at arter har ret til at leve. 

- Teologisk:  

Handler om den religiøse værdi ved arter, nogle arter kan spille en central rolle inde for det 

religiøse aspekt. 

- Astetisk, rekreationel og spirituel og kreativitet:  

Handler alle om den ikke-materielle værdi bag naturen, som f.eks. skønheden ved naturen 

samt dens udnyttelse som et fritidsrum.  

 

En af grundene til at biodiversitet er så vigtigt at opretholde er de goder som mennesker og 

samfund får til gengæld, også kaldet økosystemservices. Nogle dyr, planter og organismer har 

direkte værdi for mennesker, fordi de giver mennesker mad, læ, eller en direkte måde at få indtægt 

på (Boorse et al s.133). 

Selvom Danmark i høj grad får mad fra landbrug i dag, er landbruget et økosystem, som har gavn 

af øget biodiversitet. Derved kan biodiversitet i høj grad bidrage til øget variation i naturen, som 

også har høj værdi for mennesker både værdimæssigt, men også på leve-grundlag. 
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5. Redegørelse 

I dette afsnit vil der blive redegjort for projektets løsningsforslag til byen Stubbekøbing. Projektets 

centrale løsningsforslag vil blive præsenteret og disse forslag er udvalgte forslag der indgå i 

projektet helhedsorienteret tilgang. Hertil vil betydningen af klimaændringer blive afdækket, samt 

hvorfor det er så vigtigt at klimatilpasse områder mod de fremtidens stigende mængde nedbør. 

 

5.1 Løsningsforslag  

Genslyngning af å  

Genslyngning af en å er en forslag der involverer forbedring af det fysiske terræn i det åbne land 

hvor et vandløb kommer til at være. I et slyngede vandløb kan vandet skiftevis løbe hurtigt og løbe 

langsomt. Sand og sten bliver transporteret i de hurtige områder og aflejres der hvor vandet er 

langsomt. Det kan være med til at forbedre biodiversiteten ved at det skaber varierede levesteder i 

vandløbet. Det kan også hjælpe med nedbør og skybrud da det kan holde vandet inden for de å 

nære områder (mst.dk, Vedligeholdelse og restaurering af vandløb og ådale). 

 

Etablering af Regnbed 

 
Figur 8, Guldborgsund Kommune, Lokalplan, s. 14. Figuren viser regnbeds funktion 
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I regnhavepjecen fra klimatilpasning.dk bliver et regnbed beskrevet som en lavning i haven, som 

regnvand fra tage og andre faste belægninger ledes hen til og sives ned i jorden. Et regnbed er ikke 

ligesom en havedam, men snarere en fugtig fordybning, hvor nedbøren kan opmagasineres, inden 

det løber videre ned i jorden. Grundet den omstændelige fugtforhold, der vil være i et regnbed, vil 

der være plads til et varieret plantemiljø, som både kan have en æstetisk værdi, men også vil skabe 

gode forhold til dyre- og planteliv og dermed vil forbedre biodiversiteten (Klimatilpasning.dk, dit 

regnvand s.13). 

 

Etablering af vådområde  

 

Et vådområde er et stykke terræn, der kan bruges til at forsinke større tilstrømninger af vand ved 

at midlertidig opbevare vand i f.eks. et område, hvor der naturligt oversvømmes ved kraftig 

nedbør. Hvor meget et vådområde kan forsinke vandet afhænger af hvor meget vand vådområdet 

kan opbevare. Vådområder er bedst brugt opstrøms fra følsomme områder da det vil forsinke 

tilstrømningen til det følsomme område. Når et vådområde etableres, skal man passe på med at 

potentielt placere det nedstrøms fra en by eller følsomt område, da det kan forværre mængden af 

vand der er i de områder, idet det kan forsinke afstrømningen derfra (klimatilpasning.dk, 

etablering af vådområde). 

 

Kloakering: Fælles og separat 

Fælles kloakering refererer til kloakering hvor både spildevand og nedbør kommer i de samme 

rør. Fælles kloakering er den traditionelle måde at lave kloakering, men kan skabe problemer da 

det at blande de to vandtyper betyder at nedbørsvandet bliver forurenet, hvilket fører til mere 

vand der skal igennem vandrensningsanlæg, og hvis det bliver oversvømmet, da spildevand ikke 

kan blive ført væk fra husstand, kan flyde op fra kloakkerne og skabe en oversvømmelse. I 

separatkloakering bliver nedbørsvandet og spildevandet ført gennem separate rør. 

Forsyningsselskaber har typisk et serviceniveau på op til ti års hændelser for fælleskloakering og 

til fem års hændelser ved separatkloakering.    (kloaksystemer, vandetsvej.dk). 
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Etablering af en lille ådal  

Etablering af en ådal er et virkemiddel til at undgå oversvømmelser af vandløb i ekstreme 

nedbørsperioder. Miniådalen opbygges ved at have et smalt vandløb i bunden af ådalen og 

herunder tager man udgangspunkt i hvor meget vandløbet skal genslynges. Bunden på ådalen 

skal være 9 gange vandløbsbredden for at sikre at vandløbet ikke bliver oversvømmet og i 

bunden af miniådalen er jorden flad. Bunden bliver fyldt med grus og sten som sørger for at 

vandet løber langsommere i de måneder med mindre nedbør.  En halv meter over bunden af 

ådalen graver man kanterne ned på begge sider. Herunder skaber man en overgangszone mellem 

vandløbet og jordoverfladen, hvor man kan forbedre muligheden for både planter og dyr i og nær 

vandløbet.  Ådalens funktion ved ekstreme nedbørshændelser er at vandet under en 

spidsbelastning kan løbe helt op i den øvre profil af ådalen hvilket betyder at der er plads til de 

ekstra vandmasser fra ekstremnedbøren i ådalen uden at marker bliver oversvømmet. 

(Bæredygtigt landbrug, Miniådale sikrer afvanding og naturhensyn, 2014). 
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6. Analyse 

6.1 Indledning til analyse 

I dette afsnit undersøges der hvordan projektet er nået frem til forskellige løsningsforslag, for at 

klimasikre byen Stubbekøbing mod nedbørsoversvømmelser. Ved at foretage kortanalyser 

omkring emnet ved hjælp af KAMP og et interview af Jakob Lysholdt fra Guldborgsund 

Kommune, dannes der er overblik over de tilsigtede og utilsigtede effekter ved nedbørshåndtering 

i Stubbekøbing og dets oplande. Derudfra nås der frem til mulige løsningsforslag, som er inspireret 

af Kommunens klimatilpasningsplaner og målsætninger, som har til formål for at skabe gode 

rammer i Kommunen. Løsningerne for de 3 oplande bliver præsenteret som moduler, der 

indebærer de forskellige løsninger, hvor alle vil blive undersøgt ud fra projektets 

helhedsorienterede kriterier. Byens 3 oplande bliver refereret til som: O1, O2 og O3. Til at 

opsummere løsningerne, vil der blive opstillet en model i form af et skema, for at give et visuelt 

overblik over løsningsforslagenes sammenhæng i projektets helhedsorienterede tilgang og dermed 

punkterne: Nedbørshåndtering, Biodiversitet og Attraktivitet. 

 

6.2 Interview med Jakob Lysholdt 

Jakob Lysholdt, som er leder og civilingeniør inden for natur og miljø og del af Guldborgsunds 

Kommunes afdeling inden for teknik og miljø, var i interviewet positiv over for den 

helhedsorienterede tilgang, som projektet tager udgangspunkt i. Her gav han et eksempel på et 

byomdannelsesprojekt, hvor man har lavet broer, parkanlæg og rekreative løsninger i 

Stubbekøbing Kommune: 

 

´´Der er ikke sket frygteligt meget siden 2020, det der er mest aktuelt, er man har lavet lidt broer 

i den vestlige del af byen. Lidt parkanlæg. Så er der sket lidt omkring havnen også overvejer man 

at bruge de gamle siloer nede ved havnen til nogle lejligheder, som man har gjort i Stubbekøbing´´ 

(Interview, 4:26-5:00)  

 



S2224791919 

 
29/64 

Derudover blev projektets forskellige løsningsforslag samt projektets fokus på at øge 

attraktiviteten, biodiversiteten og forbedre nedbørshåndteringen præsenteret under interviewet. 

Lysholdt talte for at øge byens attraktivitet, idet Stubbekøbing er en by, hvor folk ofte flytter fra 

på grund af manglende attraktioner eller erhverv: 

´´Hvis man skal tiltrække nogle tilflyttere, er det nogle af dem som kan se værdien i at flytte ud til 

landområder hvor de har luft og lys og plads. Men man også har de levende lokalområder. De 

landområder der er udenfor byen, har også nogle kvaliteter man skal holde fast og fokusere på. ´´ 

(Interview, 6:10-6:40) 

Til nedbørshåndtering mente Lysholdt, at det vil være smartere med rekreative løsninger i byen, 

da byen ligger relativt højt kunne det tænkes at lave nogle rekreative vandløb der fører ned til 

vandet: 

 

´´Der er faktisk mange steder i Stubbekøbing med godt fald. Kunne man håndtere noget af vandet 

på overfladen, altså lave nogle kanaler, render, vandrender. Så man lukker vandet op og have 

vandet som et rekreativt element, så man får det væk fra kloakkerne. ´´ (Interview, 15:00-15:40) 

 

Efter interviewet med Jakob Lysholdt, er der blevet taget højde for hans feedback om projektets 

løsningsforslag, for at kunne nå frem til kvalificeret løsninger. 

 

6.3 O1 

Det første opland i Stubbekøbing vil blive analyseret i følgende afsnit. Idet O1 ligger i centrum af 

Stubbekøbing, påvirker nedbørsoversvømmelserne beboerne og generelt bylivet. Derfor vil der 

være fokus på at lave løsningsforslag der er lette for beboere at lave i deres husstand, og for 

Kommunen at lave, hvor man samtidigt også får genskabt bylivet ved at gøre byen mere attraktiv. 

Modul 1: Kloakeringssystemer 

nedbørshåndtering 
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I det nedenstående Bluespot kort ses O1, som er i centrum af Stubbekøbing, at der er mange 

områder hvor der er problemer med af få afledt nedbøren væk fra byens midte. Der er altså mange 

lavbundsområder, som vil blive opfyldt ved en større nedbørshændelse. Specielt ved områder hvor 

der er boliger. På kortet er boliger markeret med lyserødt og de blå områder er hvor timenedbøren 

for en 10 års hændelse er 28 mm i perioden 2011-2014: 

 

Figur 9, viser et bluespot kort over opland 1 med markeringer i Stubbekøbing. De lyserøde firkanter er boliger/bygninger 
der potentielt er bliver påvirket ved en større nedbørshændelse. 

Desuden bruger en stor del af byen fælleskloakering, som kan forårsage den mængde nedbørs 

oversvømmelser der er i byens centrum. Fælleskloakering i centrum af Stubbekøbing, kan være 

årsagen til at man oplever mange nedbørsoversvømmelser, da kloaksystemet kun har én ledning 

til både spildevand og regnvand. Dette gør det hurtigere at fylde kloakken op i perioder hvor der 

er kraftig nedbør (mst.dk, Spildevand i kloakken). 

I det nedenstående kort er de mørkeblå områder med fælleskloakering og de blå områder er med 

separate kloakering: 
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Figur 10, viser bluespot kort med farvet markeringer af hvilken slags kloakering der er. Mørkeblå markerer 

fælleskloakering. Lysere blå markerer separate kloakering. 

På kortet udledes der at de områder hvor der er problemer med af aflede vand fra nedbør, primært 

er den del af byen hvor man bruger fælleskloakering. Et forslag til at løse dette problem, er ved at 

få erstattet fælleskloakering og med et separat kloakeringssystem. I et separat kloakeringssystem 

er spildevandet og regnvandet ført i separate ledninger til henholdsvis renseanlæg. Dette 

kloakeringssystem har den fordel at man får mere kontrol på de stigende regnmængder og reducere 

belastningen af miljøet med overløb fra fælleskloakken, fordi regnvandet og spildevandet er adskilt 

(mst.dk, Spildevand i kloakken). 

Dog vil nedbørsoversvømmelserne i centrum af Stubbekøbing ikke kun blive reduceret ved at 

optimere den fælleskloakering, da der også sker nedbørsoversvømmelser i de private 

husholdninger. De områder hvor der er privat kloakering, er ejeren selv ansvarlig for at mindske 

oversvømmelser der (mst.dk, Spildevand i kloakken).  

Desuden er det omkostningsfuld for kommunen at erstatte den fælleskloakering med 

separatkloakering. Her kunne man bruge rekreative løsninger til at aflede nedbøren, som Jakob 

Lysholdt foreslog i interviewet, og udnytte at byen ligger højt. 
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Modul 2: Regnvandsbede 

Attraktivitet, biodiversitet og nedbørshåndtering 

 

Figur 11, Bolius.dk, Sådan anlægger du regnvandsbed i haven, Regnbedsudseende 2019  

Attraktivitet 

Idet Guldborgsunds Kommunes har igangsatte planer om at genoprette naturområder, for at øge 

Kommunens attraktivitet hos beboere, turister og erhverv, er et andet forslag til at mindske 

nedbørsoversvømmelserne samt gøre Stubbekøbing mere attraktiv, at etablere regnvandsbeder i 

de vådområder, der er i byen. Disse regnvandsbede kan blive etableret rundt omkring i centrum af 

byen for at udsmykket byen, samt beboere kan etablere det i deres private grunde (Guldborgsund 

Kommune, Lokalplan, s 82). 

 



S2224791919 

 
33/64 

 

Figur 12, Guldborgsund Kommune, Lokalplan, s. 14, Figuren viser regnbedes funktion. 

nedbørshåndtering 

Regnvandsbeder er en type nedsivningsanlæg til tagvand, hvor man naturligt kan nedsive regnvand 

på. Det er en beplantet lavning i et område, hvor regnvand fra tage og hårde overflader opsamles 

og sives ned i jorden. I overstående figur (figur 12) ses det hvordan tagvandet bliver ført ned til 

bedet og sives ned i jorden. Derved er det centralt at bruge jord, hvor vandet kan sive hurtigt 

igennem og have planter der kan holde til en lille oversvømmelse og tørre perioder. Det 

nødvendige volumen i regnbed bestemmes af hvor stort et areal, der ledes vand til bedet. 

Derudover kan man også placere en faskine under regnbedets muldlag, hvis der ikke er plads til et 

stort regnvandsbed (Guldborgsund Kommune, Lokalplan, s. 14). 
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Figur 13, Haveselskabet, dit regnvand, Regnbeds udseende s. 14 

Biodiversitet 

Regnvandsbede er en æstetisk flot løsning, der også hjælper miljøet ved at sive vandet ned til 

grundvandet. Dermed øger regnvandsbeder på biodiversiteten, idet man etablerer et bestemt 

område med attraktivt med insekt/dyrevenlige planter, træer og buske. Disse regnvandsbeder kan 

placeres i offentlige og private steder i Stubbekøbing, så det skaber et længere vandløb mellem de 

omkringliggende vådområder og som vil forhåbentlig tiltrække bylivet i de nye naturområder 

(Haveselskabet, dit regnvands, s. 13-15). 
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6.4 O2 

I det andet opland, O2, kunne der ved hjælp af GIS-kort identificeret en større belastning ved 

Fribrødre å ved store nedbørshændelser. Fribrødre å ligger syd for Stubbekøbing by. Den del af 

åen som ligger inde for oplandet strækker sig over ca. 6 kilometer og har et udløb i Grønsund lige 

nord for Stubbekøbing, hvilket ses i figur 14 nedenfor. O2 er et område som er i høj grad fyldt 

med marker. De omkringliggende marker har også flere områder der er problematiske i forhold til 

afledning af vand ved større nedbørshændelser. Der er derfor fokus på at reducere mængden af 

nedbørshændelser samt øge biodiversitet og attraktivitet i området. 

På nedenstående blue-spot kort, figur 15 bliver belastningen af åen synliggjort og det ses at åen 

ikke har nok aflednings- og opmagasineringskapacitet: 

 

 

Figur 14, Figur yy, viser selve opland 2 der er markeret i mørkeblå 

 

Figur 15, Figuren viser et bluespot kort af opland 2 lige syd for Stubbekøbing, hvor de lyseblå områder er steder med 
risiko for oversvømmelse ved større nedbørshændelser



S2224791919 

 
36/64 

Modul 1: Genslyngning af å  

Biodiversitet 

For at lette presset fra åen og de omkringliggende marker, ville det være en mulighed at genslynge 

åen. Et mere slyngede vandløb giver bedre iltforhold i vandet, som gør at flere fisk og planter kan 

leve i vandløbet. Derudover giver det bedre vandmiljø i forbindelse med bedre forhold for 

denitrifikation, som sørger for at vandet ikke bliver overmættet af næring.  

Med øget biodiversitet kan man forvente nye plante- og dyrearter både i vand og på land. Dermed 

hører det under biodiversitet, fordi løsningsforslaget vil gavne plante- og dyrelivet. Desuden vil 

området omkring Stubbekøbing få en øget naturværdi, som også kan være med til at skabe værdi 

for borgere i byen. 

 

Nedbørshåndtering 

Ved en genslyngning af åen skal der også give mulighed for lette lidt af presset ved større 

nedbørshændelser, da vandet vil have mere plads at løbe igennem åen på. 

Guldborgsund Kommune er i forvejen interesseret i vedligeholdelse af vandløb, og har det i 

forvejen på deres handleplan for klimatilpasning. Dette udmønter gennem flere af Kommunens 

nuværende samt igangværende projekter, og har til formål at øge vandløbenes vandføringsevne 

(Guldborgsund.dk, Klimatilpasningsplan, 2013-2025). 

 

Modul 2: Etablering af vådområde 

Nedbørshåndtering 

Et andet tiltag i forhold til O2, er en etablering af et vådområde, som kan opmagasinere vand ved 

voldsomme nedbørshændelser. Vådområdet er inspireret af et projekt i Hjørring, hvor vådområdet 

har skrånede breder, der normalt ikke vil være vandfyldt. Ved skybrud eller andre større 

nedbørshændelser vil det fungere som et forsinkelsesbassin. Så når vandet flyder over vil det flyde 

ned i områder med karakter af vild natur som et moseområde. Derfra vil det naturligt løbe videre 

langs vandløbet som i sidste ende leder ud til havet (klimatilpasning.dk, Hjørring). 

 

Biodiversitet 
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Forsinkelsesbassinet er også vigtigt for biodiversiteten, da der under kraftige nedbørshændelser vil 

komme høj hydraulisk belastning, som vil skade plantelivet i åen. Grundet den tilbageholdelse af 

vand, der vil være i forbindelse med et vådområde, vil det bekæmpe eutrofiering, og dermed skabe 

bedre vilkår for næringsindholdet og dermed nitrogenkredsløbet. 

Løsningen forekommer derfor naturligt i forbindelse med det lange vandløb, Fribrødreå, og kan 

også naturligt indstilles i forhold til de mange moser og enge der er i området. 

 

Det valgte område hvor man kunne etablere et vådområde, er valgt på baggrund af det moseområde 

som det ligger i, og at der i forvejen er en beskyttet sø, som kan udgraves til at kunne opstuve 

større mængder nedbør. Dertil er området meget belastet ved større nedbørshændelser, som det 

kan ses på nedenstående bluespot-kort. 

.  

Figur 16, figuren viser oplandet og den røde cirkel viser det udvalgte område til at etablere et vådområde 
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Figur 17, figuren viser et nærmere billede af hvor vådområdet kan placeres 

Modul 3: Etablering af Natursti 

Attraktivitet  

Idet Jakob Lysholdt talte for om at skabe mere byliv ved f.eks. at have levende lokalområder eller 

områder uden for byen, er projektets forslag til at øge attraktiviteten i udenfor byen, ved at etableret 

en natursti, der skal strække sig langs åen. Stien kan etableres som en rekreativ løsning, der kan 

benyttes af borgere, da åen er fyldt med omkringliggende naturområder som moser og overdrev 

m.m. (jf. Figur 17), vil der være mulighed at opleve naturen.  

Derudover kan der etableres yderligere tiltag som etablering af fugleskjul eller fugletårn eller 

opsætning af borde-bænkesæt, ved områder med udsyn til de omkringliggende naturområder som 

moserne og engene der ligger langs vandløbet. Dermed vil der ske en naturlig sammenkobling af 

naturområderne samt byen og naturen, idet det skaber liv i det naturområde.   

 

For at etablere genslyngning, vådområde og natursti skal der anvendes landområder fra de 

nuværende lodsejere i området. Dette er en konsekvens som kommer til at gøre det svært at få 

løsningen gennemført, men løsningen kommer også til at hjælpe markerne med håndtering af 

større nedbørshændelser, da det er en bedre mulighed for vandet at komme videre fra marken.  
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Figur 18, Figuren viser hvor man kunne lægge en natursti der følger vandløbene. På figuren kan det ses hvordan 
forskellige områder bindes sammen via stien 

 

Figur 18 viser en visuel repræsentation af projektets ide til en natursti. Figurens formål er at give 

visuelt indtryk over mulighed for sammenkobling af områderne, hvor man kan forbinde projektets 

løsningsforslag med hinanden, som vil blive uddybet senere i projektet. Dette kan bruges til videre 

bearbejdning, som vil kræve relevante beregninger. På figuren ses vandløbet syd for byen 

Stubbekøbing, markeret med en tynd lyseblå linje. De sorte linjer repræsenterer projektets plan i 

forhold til en sti langs vandløbet, som ca. har en længde på 6 km. Udover vandløbet vil stien også 

følge havnen i Stubbekøbing, hvilket går i hånd med de nye lejligheder som Jakob Lysholdt sagde 

var tiltænkt havneområdet. 
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6.5 O3  

Det tredje opland, O3, ligger vest for Stubbekøbing by og i et sommerhusområde ved Ore strand. 

Ore strand er ikke lige så udsat ved nedbørshændelser som O1 og O2, men O3 ses på følgende 

bluespot kort: 

 

Figur 19, Figuren viser bluespot kort af opland 3 som ligger øst for Stubbekøbing med et forslag til et vandløb tegnet 
på de bluespotområder der er mest brug for det lige syd for Ore Strand området. På figuren kan samlingspunktet for 

vandløbene ses samt den placering af parken som er et yderligere tiltag til opland 3 

 

Ud fra figur 19 ses det at i O3 er der store områder, som er markeret med den lyseblå streg, hvor 

der er problemer med at aflede nedbøren. Her er et løsningsforslag til dette område, en restauration 

af vandløb til at mindske nedbørs oversvømmelser. 

  

Modul 1: Restauration af vandløb 

Nedbørshåndtering 

Ved hjælp af et historisk kort, som er et GIS-værktøj, ses det at der har været et vådområde og 

vandløb igennem O3: 
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Figur 20, viser et historisk kort af det område hvor Ore Strand ligger i dag. Det grønne areal er et tidligere vådområde 
og de blå streger er det tidligere vandløb. På figuren er det markeret hvor det tidligere vandløb ligger 

 

På kortet er vandløbet de lyseblå streger. en naturgenoprettelse af vandløbet i dette område, vil 

fungere som en vandafledning af nedbøren, hvor nedbøren vil blive ledt ud i havet. Dette vil også 

mindske nedbørsoversvømmelserne på markerne i nedbørsrige perioder. Løsningsforslaget er af 

kommunal interesse om vedligeholdelse vandløb som det fremgår af Guldborgsunds 

klimatilpasningsplan (Guldborgsund Kommune, klimatilpasning plan, s. 42). 

 

Biodiversitet: 

Idet løsningen er at genoprette naturen i området ved at etablere et vandløb, kunne man lave 

beplantning af træer på de langs vandløbet. Træerne ved område vil bringe skygge til vandløbet, 

hvilket hindrer store temperatursvingninger i vandet.  

For at restaurere vandløbet vil beplantning af træer på lysåbne områder medbringe skygge til 

vandløbet. Ved at skygge vandløbet hindrer man store temperatursvingninger i vandet, 

døgnsvingninger i iltindholdet og mindsker grødevæksten i vandløbet. Herunder er elletræer, 

gråpil og rød-el særlig egnede til at beplante ved åen på grund af deres evne til at tåle 

oversvømmelser og vokse i vandfyldt jord. Rødder fra tæerne langs med vandkanten af åen 
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medbringer skjulesteder for fisk og døde blade samt faldne grene bringer strøm-læ og skjul til 

ørred yngel og små dyr (Miljøstyrelsen, Vedligeholdelse og restaurering af vandløb og ådale). 

  

Ved at restaurere vandløbet vil der være en naturlig genslyngning af vandløbet, hvilket medfører 

til at vandets hastighed varierer. Dette medbringer at der forekommer en transport af sedimenter 

som jord, sand og sten gennem vandløbet som aflejres hvor vandet er roligt (Virkemidler til 

forbedring af de fysiske forhold i vandløb, Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for 

Miljø og Energi, 2014). 

  

Dette betyder at der er varierede levesteder for biodiversiteten i vandløbet. Udlægning af sten og 

grus i vandløbet er en måde at fremme biodiversiteten i vandløbet. Ved at udlægge sten skaber 

man læ steder fra strømningen i vandet for vandløbets dyre og planteliv.  

Sten er også med til at forbedre iltindholdet i vandet ved at tvinge strømmen i vandet til at ændre 

sit forløb ved stenene. Dermed danner vandet nye strømninger som medfører til at vandløbets bund 

forhold ændres og et mere iltrigt vandløb skabes. Det er dog vigtigt at tilpasse udlægningen af sten 

og grus til det specifikke vandløb da det forurener geologisk tæt på sten løs jord (Miljøstyrelsen, 

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb og ådale). 

Med disse forslag for at fremme biodiversitet i Ore strand kan man forvente at nye dyrearter samt 

plantearter vil trives både i vandløbet og på land. 

  

Modul 2: Etablering af ådal 

Nedbørshåndtering 

For at sikre at vandløbet ved Ore strand ikke bliver oversvømmet i nedbørsrige måneder, er det 

andet forslag til oplandet at etablere en lille ådal. Ved nærmere undersøgelse af opland 3 og ved 

hjælp af det historiske kort I KAMP kunne der udledes, at der tidligere har været et vådområde og 

igennem det udvalgte opland dette kan ses i figur 20 i Ore strand hertil er der et lavbundsareal som 

potentielt er egnet til vådområde som kan ses i figur 21 som det grønne område. 
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Figur 21, Figuren viser lavbundsareal ved Ore strand kan ses som det grønne areal i kortet. 

 

I dag er der stadig beskyttede naturområder, som en mose og eng, i en del af det gamle vådområde, 

og vandløbet vil løbe igennem det gamle vådområde. Herunder er løsningsforslaget at skabe en 

lille ådal for lette vandløbet for hydraulisk belastning i vandløbet ved ekstreme nedbørshændelser 

i en 10 års hændelse i O.3, hvilket er på 24.6mm timenedbør. Ådalen etableres ved at have et smalt 

vandløb i bunden af ådalen og herunder tager man udgangspunkt i hvor meget vandløbet skal 

genslynges.   
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Figur 22, figuren viser den lille ådals opbygning. (Næstved Kommune, Regulativ for Grevensvænge Vandløb 
Kommunevandløb nr. 16, 2011 

 

Biodiversitet: 

Den lille ådal vil være med til at fremme biodiversitet, idet man skaber et bedre dyre og planteliv. 

Det nedre anlæg på ådalen skal være 9 gange vandløbsbredden for at sikre at vandløbet ikke bliver 

oversvømmet og i bunden af ådalen er jorden flad. Bunden bliver fyldt med grus og sten som 

sørger for at vandet løber langsommere i de måneder hvor der er nedbørsunderskud i O.3.  Dette 

gør man for at sikre at vandløbene og ådalen tørrer ud (Bæredygtigt landbrug, Miniådale – 

løsningen på både miljø, natur og dræning, 2014). 

 

En halv meter over bunden af ådalen graver man kanterne ned på begge sider. Herunder skaber 

man en overgangszone mellem vandløbet og jordoverfladen, hvor man fremmer muligheden for 

både et bedre dyre og planteliv i vandløbet.  Ådalens funktion, ved kraftig nedbør, er at vandet 

under en spidsbelastning kan løbe i den øvre profil af ådalen, hvilket betyder at der er plads til 

ekstra vandmasser i ådalen uden at markerne og beskyttede naturområder rundt om vandløbet 

oversvømmes (Bæredygtigt landbrug, Miniådale sikrer afvanding og naturhensyn, 2014). 
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Figur 23, Billedet er et eksempel på en ådal i Næstved Kommune.  (Bæredygtigt landbrug, Miniådale sikrer afvanding 
og naturhensyn, 2014  

Modul 3: Etablering af park 

Attraktivitet/biodiversitet 

For at skabe større attraktivitet i sommerhusområdet ved Ore strand, kunne man etablere en park 

ved vandløbet.  Parken ved siden af de beskyttede naturtyper giver mulighed for at opleve de 

mange forskellige beskyttede naturtyper i området.  
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Figur 24, Her ses den ønskede placering af parken ved Ore strand som de grønne cirkler samt kan beskyttede 
naturtyper ved Ore Strand ses som de arealer med streger i. De røde arealer er mose, de grønne er eng, de mørkeblå 
er søer og det lyseblå areal er strandeng. 

 

Beplantning af træer, etablering af picnic områder og klatre områder i træer vil være yderligere 

tiltag som der vil være i parken. Etablering af parken vil dermed fremme biodiversitet i området, 

idet det giver et bedre plante og dyreliv, eftersom det kan blive et levested for dyr som hjorter, 

ræve, insekter m.m. 

 

Modul 4: Etablering af sti som forbinder O:1, 2 og 3 

Attraktivitet 

O3, grænser op til O2 løsningsforslag, man kunne føre naturstien videre igennem O2 og O3. 

Vandløbet vil være forbundet til fribrødre å ved dens slutning hvor at vandet løber ud til havet 

dette kan ses i figur 25.  
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Figur 25, viser hvor Vandløbet vil være forbundet til Fribrødre å ved dens slutning hvor at vandet løber ud til havet. 
Dette er markereret med den røde cirkel 

 

Formålet med at forbinde nasturtien ved sommerhusområdet og O2 er at sommerhusområdet, O3, 

bliver forbundet med O2 og O1 gennem vandløbet og naturstien. På denne måde bliver der skabt 

en naturlig måde at lede vandet fra de ramte områder ud til havet, hvilket giver rig mulighed for 

borgerne i Stubbekøbing at se nærliggende naturområder. Desuden kunne man også forbinde 

regnevandsbede fra O1 med naturstien og vandløbet, for at lave en større natursti der forløber sig 

gennem byen.  
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Figur 26, På ovenstående kort ses hvordan naturstien forløber sig gennem alle 3 oplandene skal tænkes 

 

Derudover vil det skabe værdi for de turister der kommer i Kommune, idet Stubbekøbing er en 

Kommune der får cykelturister. 

´´Stubbekøbing er en del af stisystem og national cykelrute, der hvor man sejler over til færgen til 

Bogø så der har man et vigtigt punkt nu hvor der er gang i turismen igen. Der kommer mange 

internationale cykelturister der kommer den vej op. ´´ (Interview, 24:15-24:19) 

Derudover kunne man lave shelterpladser, campingpladser m.m. til de turister i nærheden af 

naturstien. 
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6.6 Opsamling på løsningsforslagenes moduler 

 

For at samle op på løsningsforslagene fra ovenstående kapitel, er nedenstående skema (tabel 3) 

udarbejdet for at give overblik over hvilke mål de individuelle moduler opfylder.  

 

Tabel 3, et skema der giver et overblik over de forskellige moduler til de forskellige oplande, og deres potentielle effekter 
Målene er delt op i kategorierne: biodiversitet, attraktivitet og nedbørshåndtering. Skemaet er delt op efter de tre 
oplande: O1, O2 og O3, samt de moduler de ligger under. Dertil står der en kort forklaring ud fra det opfyldte mål, som 
giver et hurtigt indblik over, hvordan målet er opfyldt ud fra de givne moduler. 

 

Ud fra ovenstående skema (tabel 3) bliver der inde for hvert opland opfyldt alle tre krav som 

tidligere er blevet opstillet for at overholde en helhedsorienteret klimatilpasningsplan. For alle tre 

oplande er der med ovenstående løsningsforslag tænkt i flere dimensioner, som kan give et bedre 

indblik i fordelene ved disse klimatilpasnings-forslag.  

6.7 Delkonklusion 

For at kunne klimasikre byen Stubbekøbing mod nedbør er der ud fra analysen, nås der frem til 

mulige løsningsforslag til de 3 oplande, med fokus på følgende elementer i projektets 
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helhedsorienteret klimaplanlægning: biodiversitet, attraktivitet og nedbørshåndtering. I hvert 

opland opfylder løsningsforslaget de 3 fokuspunkter gennem de moduler der bliver foreslået. 

I det første opland, O1, opnås punktet nedbørshåndtering, da afledningen vil forbedres ved at 

etablere separatkloakering i centrum af Stubbekøbing, så kloakkerne i byen ikke bliver overfyldte 

i nedbørsrige perioder. I O2 vil en genslyngning af en å og etablering af vådområde opfylde samme 

fokuspunkt, idet åen giver mulighed for at lette presset ved nedbørshændelser, da der vil være mere 

plads at løbe igennem åen og vådområdet vil opmagasinere nedbøren samt forsinke den. I det sidste 

opland, O3, vil naturgenoprettelse af et vandløb mindske nedbørsoversvømmelser i området og 

etablering af en ådal vil mindske nedbørsoversvømmelser ved Ore strand.  

Til det andet fokuspunkt, attraktivitet, opnås det i O1 ved at etablere regnvandsbede i centrum af 

Stubbekøbing, som er en rekreativ løsning til at aflede nedbøren. I O3 er en løsning på at øge 

attraktiviteten ved at etablere en park ved sommerhusområdet ved Ore strand nær vandløbet. For 

at forbinde de forskellige attraktioner med de nævnte oplande kunne man etablere en natursti der 

strækker sig langs åen i O2 og forløber sig gennem O2 og O1. Dette gør at der er levende 

lokalområder i byen og udenfor byen og forhåbentlig tiltrække mere turisme i Stubbekøbing. 

Til det sidste fokuspunkt, biodiversitet, opnås det i O1 ved hjælp af regnvandsbede, da det hjælper 

med nedsivning nedbør til grundvandet og beplanter området med insekt- og dyrevenlige planter, 

træer og buske. I O2 bliver biodiversiteten øget ved genslyngningen af åen, idet man kan forvente 

nye plante- og dyrearter i området. Vådområdet i O2 vil skåne plantelivet i åen, fordi der sker en 

tilbageholdelse af vandet og bekæmpe eutrofieringen, da det skaber bedre vilkår for 

næringsindholdet i vandet. I O3 vil naturgenoprettelsen af vandløbet øge biodiversiteten, da der 

giver et bedre dyre og planteliv ved at plante træer langs vandløbet, eftersom det hindrer store 

temperatursvingninger i vandet, døgnsvingninger i iltindholdet, og mindsker grødevæksten. 

Derudover vil det medbringe en transport af sedimenter som jord, sand og sten. Etableringen af 

åen og parken i O3 vil derudover også skabe et bedre dyre og planteliv. 

Alt i alt har disse løsningsforslag en sammenhæng, for at kunne klimasikre Stubbekøbing mod 

nedbørsoversvømmelser med et helhedsorienteret perspektiv, da løsningerne spiller sammen med 

de elementer i projektets helhedsorienteret plan. 
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7. Diskussion 

I dette afsnit vil der blive diskuteret hvor langt henne i klimatilpasning processen dette projekt 

befinder sig, og dermed hvilke drivkræfter og barrierer der kan være i forbindelse med udbredelsen 

af projektet. Ud fra HELVA-modellen vil der vurderes hvad der kunne gøre løsningsforslagene 

mere velfunderet, og hvor langt henne i processen projektet ligger, samt hvad de næste skridt er 

for at iværksætte forslagene. Derudover vil der ud fra Jens Müllers og De Vries teknologiforståelse 

blive diskuteret hvorvidt man kan anskue en helhedsorienteret metode som en teknologi, og dertil 

vil der være en visuel model, som kan illustrere klimatilpasnings-forslaget som en teknologi ud fra 

en sammenfatning af Müllers og De Vries teori. 

 

7.1 Kan et helhedsorienteret klimatilpasningsforslag betragtes som en 

teknologi? 

I dette afsnit vil teknologibegrebet blive udfoldet med udgangspunkt projektets helhedsorienteret 

tilgang. Først vil det blive uddybet hvordan projektets klimatilpasnings-forslag kan argumenteres 

for at være teknologi, som vil tage udgangspunkt i De Vries og Müllers forståelse af teknologi. 

Dertil vil Trin-modellen inddrages til at diskutere indholdet af projektets teknologi, samt hvilke 

udfordringer der kan være i forbindelse med projektets sammenkobling med teknologi også med 

udgangspunkt i De Vries og Müllers forståelser. 

Jens Müller 

For at forstå hvordan projektets helhedsorienteret metode kan forstås som en teknologi, er der taget 

udgangspunkt i Müllers teknologiforståelse som kan bruges til at sætte rammer for en teknologi 

opdelt i 4 bestanddele: teknik, viden, organisation og produkt. Denne forståelse er set ud fra et 

samfundsmæssigt  

Teknik: 

Den første bestanddel, teknik, kommer til først til udtryk gennem de mange redskaber der i 

projektet er blevet brugt. KAMP, som i sig selv er en sammenføjning af redskaber, er blevet brugt 

som et redskab for at identificere problematiske områder i forhold til nedbørshåndtering. Der 
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dannes et overblik over naturområder, vandløb og vandskel, som kunne indtænkes i projektet. 

Dertil ligger sammenføjningen af arbejdskraft der skulle til for at identificere ovenstående 

interesseområder. 

Müller sammenfatter kategorien teknik med 2 kriterier: “en proces, hvorigennem naturstof 

omdannes til livsfornødenheder, eller hvor der realiseres bestemte mål for at opnå større indsigt 

i eller kontrol med omverdenen.” (Müller, Remmen, Christensen, 1986). 

Ud fra denne betegnelse opfylder selve klimatilpasnings-forslaget ikke omdannelse af naturstof til 

livsfornødenheder eller en realisering af bestemte mål for at opnå større indsigt i eller kontrol med 

omverdenen. Derimod bliver ovenstående to kriterier opfyldt længere henne i den 

klimatilpasnings-proces som dette projekt er en del af. Dette projekt har i højere grad fokus på 

idefasen, men berører stadig tekniske elementer som screenings-analyser via KAMP, 

sammenligning med kommuneplaner og naturprocesser.  

Viden:  

Videns delen kommer til udtryk gennem den viden der er blevet indsamlet i forbindelse med 

klimatilpasnings-forslaget. Der skal være viden omkring selve naturprocesserne, viden om 

Kommunens interesser også gennem interview samt viden om nedbørshåndtering. Der er ydermere 

en masse erfaringer der går forud for dette projekt. For at komme med forslag til 

løsningsmuligheder, har vi måtte kigge på tidligere løsninger og projekter som vådområdeprojektet 

i Hjørring (klimatilpasning.dk, Hjørring), genslyngnings-projektet i Skjern å (dn.dk, Skjern Å), 

samt et miniådale-projekt i Næstved (baeredygtigtlandbrug.dk, Miniådale). Dermed er der sket en 

sammenføjning af erfaringer og teori til at skabe grundlag for projektets forslag. 

Organisation:  

For at komme frem til de løsningsforslag der fremtræder i dette projekt, har der udover brug af 

redskaber/værktøjer (teknik) og indsamling af viden skulle ske en sammenføjning/mobilisering af 

disse. Hertil ligger processen bag dette, hvor den teknik og viden der er indsamlet skal struktureres 

og fordeles mellem arbejdere bag klimatilpasningsprocessen. Dermed kræver et klimatilpasnings-

forslag en ‘organisation’, der kan sammenligne data med kommunale interesser, og selv udarbejde 

løsningsforslag på baggrund af allerede eksisterende tiltag og viden i forhold til naturprocesser.  
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Produkt:  

Produktet er det endelige resultat ud fra kombinationen af teknik, viden og organisation: “Ingen 

skal være i tvivl om at mennesket kombinerer sin teknik sin teknik, viden og organisation med 

henblik på, at der frembringes et resultat, hvad enten der er ting eller serviceydelser” (Müller, 

Remmen, Christensen, 1986). 

Ud fra ovenstående citat kan produktet forstås som et ikke-fysisk produkt som ‘serviceydelser’. 

Dette projekt drager i høj grad inspiration fra dette, da der bliver arbejdet i idefasen af en 

klimatilpasning plan med en eksplorativ tilgang til løsninger. Det er derfor ikke målet, at der skal 

være et fysisk produkt, men snarere ideer der kan tages inspiration fra evt. af Kommunen og 

arbejdes videre på.  

Marc J. De Vries 

De Vries beskriver den teknologiske funktionalitet som bestående af input - proces - output. Ved 

hjælp af denne forståelse kan der opnås indsigt i hvordan et klimatilpasnings-forslag kan forstå 

den transformation som sker i forbindelse med systemet. Dermed er det ikke kun systemet i sig 

selv der bliver beskrevet, men også den funktion systemet har (De Vries, 2016). 

Input: 

I forbindelse med dette projekt kan input - proces - output forstås ud fra overordnet perspektiv. I 

forhold til inputtet kan det tages ud fra de ovenstående beskrivelser af teknik og viden, da inputtet 

er det data og den baggrundsviden der skal til i forbindelse med klimatilpasnings-forslaget. Mere 

konkret er data de funktioner der er i kamp, og de tal der beskriver klimaændringer og nedbør.  

Proces: 

Processen i denne sammenhæng er selve idefasen der ligger til baggrund for projektets 

løsningsforslag. I idefasen er der sket en sammenføjning af viden og teknik. Der er blevet taget 

højde for de forskellige oplandes problematikker via. KAMP-kort, og der er blevet benyttet viden 

i forbindelse med løsningstiltag og naturprocesser der har været relevante i forhold til 

løsningstiltagene.  

Output: 

Outputtet er de endelige løsningstiltag til de tre oplande, som på baggrund af denne sammenføjning 
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af viden er teknik er blevet til. Det er selve resultatet af projektets eksplorative tilgang, som der 

kan arbejdes videre med og undersøge grundigere hvis tiltagene skal implementeres. 

De Vries beskriver teknologiske artefakter som at have ‘dual nature’, som beskriver to forskellige 

sider af den. Den fysiske og den funktionelle natur (De Vries, 2016).  

Han beskriver den fysiske natur som værende størrelse, form, farve, vægt, lugt m.m. Denne tese 

udfordrer i høj grad et klimatilpasnings-forslag som teknologi, da den ikke har denne fysiske 

karakter. Derfor vil det ikke kunne betegnes som en teknologi ud fra De Vries forståelse alene. 

Model over den helhedsorienterede klimatilpasningsplan sat ind i Müller og De Vries teori 

Både Müller og De Vries har en bred forståelse for teknologibegrebet, idet de beskriver teknologi 

som noget det hører til et større system end selve artefaktet. Artefaktet er endemålet, men det 

kræver en række andre ting spiller sammen før man når til det. Derved er den helhedsorienteret 

tilgang en form for teknologi, ud fra den forståelse, idet man ender med et bestemt output/produkt. 

I den nedenstående model er projektets teknologi sat sammen med Müllers og De Vries forståelse, 

for at fremme sammenhængen mellem deres forståelse og projektets forståelse af 

teknologibegrebet. 
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Figur 27, viser hvilke ligheder der er mellem De Vries og Müllers forståelse for teknologibegrebet. De Vries input begreb 
er kategoriseret sammen med Müllers Teknik og Viden begreber. De Vries Proces begreb er sat sammen med Müllers 

organisations begreb. De Vries Output begreb er sat sammen med Müllers produkt begreb. 

Den ovenstående model (figur 27) er en simpel repræsentation af hvordan man for skabt et 

teknologisk artefakt, ud fra det teknologiske system det hører til. Modellen viser den overordnede 

proces i at skabe et teknologisk artefakt og derfor er der en række processer som ikke inkluderes.  

Men modellen er til for at fremme grundforståelsen, og drage sammenhæng med projektets 

helhedsorienteret perspektiv. I projektet er den helhedsorienteret metode en teknologi, da der kan 

argumentere for at organiserings-processen er en central del af teknologien i sig selv.  

Ved at sammensætte dele af De Vries og Müllers forståelse af teknologi, kan den helhedsorienteret 

tilgang som en teknologi bedre forstås. Müllers teknik og viden begreb kan sættes sammen med 

De Vries input begreb, da inputtet til klimatilpasnings-forslaget er den teknik og viden der ligger 

bag. Müllers organisation begreb kan sammensættes med De Vries proces begreb, idet de begge 

mener at der er en fase i processen hvor man strukturer, behandler eller tester den indsamlet data, 

som er funktionel del af teknologien. I en helhedsorienteret planlægning kræver det god 

strukturering, planlægning og behandling af data for at kunne nå i mål. Det sidste punkt er selve 
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resultatet, som Müller betegner som produkt og De Vries som output og i dette projekt er outputtet 

løsningsforslagene. 

 

7.2 De næste skridt til et helhedsorienteret projekt   

Dette projekt er udarbejdet på baggrund af et helhedsorienteret projektarbejde. Dog befinder 

projektet sig i kun idéfasen. Siden projektet befinder sig idéfasen vurderes der herunder hvad de 

næste trin vil være for at iværksætte projektets løsningsforslag.  For at diskutere hvad de næste trin 

i et helhedsorienteret projektarbejde kan være, tages der udgangspunkt i HELVA-modellen.  

 

Det første trin i modellen er kortlægningsfasen, hvor der dybdegående behandles data omkring 

Stubbekøbing, og hvad der kan gøres for at sikre byen mod nedbørsoversvømmelser.  Dette trin er 

blevet gjort brug af i projektet i analysen, men med en mere dybdegående undersøgelse omkring 

potentielle løsninger, kan der gives et stærkere bud på løsninger. Projektets analyseafsnit befinder 

sig allerede ved dette trin, da løsningsforslagene kommer på baggrund af screeninger ved hjælp af 

GIS-kort og dets mange funktioner. Dertil bruges data fra klima- og kommuneplaner samt data i 

forbindelse med klimaændringer. Men herunder er det centralt at lave tekniske beregner omkring 

området og nedbørsfald mm., som der ikke er blevet taget i højde for i projektet. (Helhedsorienteret 

vandplanlægning, NIRAS, 2014) 

 

Med inspiration fra det andet trin kunne der udarbejdes et en interessentanalyse for at kunne 

identificere målgruppens interessenter. Disse interesserer er centralt at tage højde for da uden 

opbakning fra målgruppen vil løsningerne nok ikke blive iværksat. Målet med interessentanalysen 

er at have en samlet vurdering af hvilke interessenter målgruppen har for at løse nedbørshåndtering 

i Stubbekøbing. Altså er det vigtigt at have opbakning fra borger, kommunen og andre aktører for 

at kunne iværksætte idéen. Disse aktører kunne være virksomheder som for eksempelvis 

RealDania, Rambøll eller NCC som i forvejen interesserer sig indenfor nedbørshåndtering og 

klimatilpasning. (Helhedsorienteret vandplanlægning, NIRAS, 2014). 

I det tredje trin i HELVA, der ”What´s in it for me?”, skabes der dialog mellem interessenter og 

deres behov for projektet bliver tydeliggjort. Hermed kunne man lave en kvalitativ undersøgelse 
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hvor man inddrage borgerne i beslutningsprocessen, da det også er vigtigt at have deres opbakning 

for at iværksætte løsningerne. Man kunne f.eks. præsentere forskellige løsningsforslag og høre 

deres holdninger til dem. Herunder er kunne man præsentere idéen om at erstatte byens 

fælleskloakering til separat kloakering i opland O1 Dette trin læner sig også op af HELVA-

modellens syvende trin, eftersom man inddrager borgerne, kommunen, erhverv m.m. og benytter 

deres feedback til at nå frem til bedre løsninger (Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering, 

Regionhovedstaden/bygherreforeningen, 2015). 

 

Dernæst kunne idegenereringsprocessen begyndes, hvor man undersøger mulige løsninger til 

projektet, hvilket hører til det fjerde trin (Niras, vand, Klimatilpasning). Dette projekt befinder sig 

ved dette trin, da det stadig befinder sig i idefasen. Her vil løsninger med flere formål blive 

undersøgt, og det vil efter dybere undersøgelse og relevante beregninger i forbindelse med 

nedbørskapacitet blive undersøgt hvilke muligheder for tværgående løsninger der kan være. 

 

I dette projekt vil løsningsforslagene til O1, O2 og O3 have en direkte påvirkning på borgerne, 

kommunen og erhverv m.m. ved implementering af natursti og etablering af park m.m., da det vil 

mindske nedbørsoversvømmelserne i byen, men vil være omkostningsfuldt.  Derudover benytter 

projektet sig af en kvalitativ undersøgelse, via. Interview med Jakob Lysholdt fra Guldborgsund 

Kommune, til videre bearbejdning af projektet er det centralt at bruge flere kvantitative 

undersøgelser fra f.eks. borgerne eller erhvervslivet i Kommunen for at have viden omkring hvilke 

meninger/interesser de har til et klimasikrings projekt i Kommunen.  

 

Dertil kræver det at man behandler det data man har indsamlet via kort undersøgelser, tekniske 

beregninger, kvantitative/kvalitative undersøgelser m.m. for at kunne nå frem til det femte og sjette 

trin, som omhandler finansiering og organisering af projektet. Organisering handler om 

organisering af projektet. Herunder ejerskab, beslutningskompetencer og interesse for projektet.  

Finansieringen handler om hvordan man skal finansiere projektet, om det kommunen, borgerne, 

erhverv m.m. Herunder undersøger man hvordan man skabe størst værdi og mulige besparelser for 

projektet (Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering, Regionhovedstaden/bygherreforeningen, 

2015). 
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Efter alle disse trin er blevet udarbejdet igennem HELVA vil projektet være klar til opstart. Det er 

dog vigtigt at notere at når man laver et klimatilpasningsprojekt vil der foregå adskillige iterationer 

igennem HELVA for at sikre at ny viden og erfaring bliver taget højde for i videreudvikling af 

projektet. 

 

Barrierer og drivkræfter for projektets videreudvikling 

I følgende del vil der blive diskuteret mulige drivkræfter barrierer for den helhedsorienterede 

tilgang for at klimasikre Stubbekøbing. En barriere for den helhedsorienterede tilgang kan være 

projektets ambitionsniveau i form af de forskellige løsninger. Idet det er et helhedsorienteret 

projekt, kræver et at de forskellige aktører arbejder sammen for at opnå gode resultater, og der vil 

dermed også være nogle barrierer for at iværksætte løsningerne. F.eks. kræver det mange 

ressourcer af både et forsyningsselskab og Kommunen som er nogle af de aktører i projektet. Dertil 

er der mange forskellige parametre der skal spille sammen, f.eks. er det vigtigt at sikre at parterne 

er enige om hvordan ressourcerne bruges i de forskellige løsninger og arbejder organiseret. Idet 

projektet befinder sig i en idefase, kan der være mange detaljer som bliver overset, og dermed kan 

der være store ændringer til hvis projektet skal gennemføres i den virkelige verden. 

(Miljøministeriet, Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner, vejledning, s.5) 

  

En anden barriere kan være klimatilpasningsplanens prioritering.  Da det kræver mange ressourcer 

at klimatilpasse en hel kommune samtidig, er der behov for politiske beslutninger om hvilke 

områder som skal klimasikres først og hvilke klimatilpasningsløsninger som kan implementeres 

over længere sigt, dette kan f.eks. være byområder, institutioner, geografiske områder m.m. 

Udover dette handler klimatilpasningsplanens prioritering om hvilke risikotyper som skal 

prioriteres. Dette kan eksempelvis være prioritering af oversvømmelser af havvand eller nedbør 

da der er mange forskellige behov for klimatilpasning. Altså handler klimatilpasningsplanens 

prioritering om hvilke klimatilpasnings tiltag skal være i hvilken rækkefølge.  Eksempelvis kan 

klimatilpasning af et byområde kræve en højere prioritering end at klimatilpasse et landbrugsareal.  

Dette kan være en barriere for projektet da O.2 og O.3 begge ligger i landbrugsarealer.    

(Miljøministeriet, Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner, vejledning, s.5) 
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En Drivkraft for den helhedsorienterede tilgang er fordelen i at se problemerne i et større 

perspektiv, og dermed løse problemer fra et bredere perspektiv. Der vil være mulighed for at 

afdække og indtænke flere vinkler på samme tid. Dertil handler det om at involvere alle relevante 

parter og fagligheder til løse problemerne.  

 

7.3 Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at et klimatilpasnings-forslag til dels kan anses som en teknologi. For både 

Jens Müller og Marc J. De Vries er det centralt at forstå teknologien for mere en bare det fysiske 

aspekt. Hos Müller kommer dette til udtryk gennem organisationsbegrebet, som er den enhed der 

står for sammenføjningen af Teknik og Viden til et produkt. De Vries skelner mellem den fysiske 

og den funktionelle natur af en teknologi. Den funktionelle del definerer De Vries ud fra input - 

proces - output, som nemt kan forstås ud fra projektets klimatilpasnings-forslag. Der mangler det 

fysiske aspekt af teknologien, og derfor kan det ikke fuldkomment betegnes som teknologi. 

 

Projektet er ikke et færdigt produkt af et helhedsorienteret klimatilpasningsprojekt, men er på et 

tidligt stadie i planlægningen projektet opfatter som idefasen. I forhold til HELVA-modellen vil 

projektet befinde sig i de første trin: kortlægning. Projektet inddrager dele af andre trin som trin 

2 og 3 i forbindelse med fokus på de kommunale interesser, samt trin 4 i forbindelse med de 

tværgående løsningsforslag. På nuværende stadie kan projektet anskues som inspiration til nye 

muligheder, som der kan arbejdes videre ud fra. 

 

I forhold til drivkræfter og barriere er begge til stede i forbindelse med den helhedsorienterede 

tilgang. På den ene side er det fordelagtigt at løse problemer i et bredere perspektiv, samt 

inddrage flere aktører til problemløsning, og på den anden side kræver det flere ressourcer og 

bredere enighed. 
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8. Konklusion 

Projektet er inspireret af Marc J. De Vries og Jens Müllers teknologiforståelse, og indholdet af det 

endelige klimatilpasnings-forslag er inspireret af trin-modellens elementer. Det kan være svært at 

konkludere om et klimatilpasnings-forslag kan betegnes som en teknologi, men der kan i høj grad 

drages paralleller mellem De Vries og Müllers forståelser af teknologi og projektets endelige 

klimatilpasnings-forslag. Ud fra Müllers samfundsmæssige perspektiv kan de 4 bestanddele af en 

teknologi godt relateres projektet. Det kan argumenteres at disse bestanddele kun delvist bliver 

opfyldt. I forhold til De Vries og Müllers forståelser, mangler der det fysiske aspekt af teknologien. 

Selvom forslaget i høj grad besidder den funktionelle del, mangler den fysiske del. 

 

For at klimasikre byen Stubbekøbing, i Guldborgsund Kommune, ud fra et helhedsorienteret 

perspektiv, har projektet taget udgangspunkt i 3 elementer: nedbørshåndtering, biodiversitet og 

attraktivitet. Dertil er Niras Helhedsorienteret Vandplanlægnings Model (HELVA), blevet brugt 

som udgangspunkt for den helhedsorienterede planlægning på klimatilpasningen. Til 

klimasikringen af byen Stubbekøbing er der gennem GIS screeningsværktøj, klimatilpasning- og 

arealanvendelsesværktøj til miljø- og planmedarbejdere (KAMP), blevet udvalgt tre oplande (O1, 

O2 og O3), som alle, ud fra et fremtidigt perspektiv, har problemer med nedbørshåndtering. 

Oplandene er blevet valgt på baggrund af de nærliggende naturområder, som er interessante at 

arbejde med ud fra en helhedsorienteret tilgang. Derfor har der ikke været fokus på dybdegående 

detaljer som specifikke beregninger eller økonomi, men at få generet ideer, der kan bruges til 

videre bearbejdning. 

 

Ved at sammenligne data vedrørende nedbør, højdekurver, kommunale planer, strømningsveje 

samt kloakoplande mm. og viden omkring biodiversitet, nitrogen og eutrofiering har projektet 

udformet følgende løsningstiltag til de tre oplande (O1, O2 og O3), der samlet opfylder en 

helhedsorienteret fremgangsmåde. Løsningsforslagene er delt op i de tre oplande og et 

løsningsforslag vil bestå af moduler, som dækker over specifikke tiltag. 

 

Til O1, som dækker over selve byen Stubbekøbing, er der udarbejdet to moduler. Det første modul 

vedrører kloakeringen i byen, som i den østlige del byen er fælleskloakeret, hvilket for 
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nedbørshåndtering giver dårlige forhold. Dermed kommer forslaget om renovering af 

kloaksystemet så det bliver separatkloakeret dér, vil give bedre mulighed for nedbørshåndtering.  

Da denne løsning er dyr for Kommunen, er projektets næste modul billigere og lægger op til 

borgerligt initiativ. Det andet løsningsforslag er regnvandsbede, som kan blive etableret i 

beboernes egne haver til at opstuve vand, samt have værdi for æstetik og biodiversitet grundet vild 

beplantning. 

Til O2, som dækker over et stort område syd for Stubbekøbing, er der blevet udarbejdet 

løsningsforslag med 3 moduler. Det første modul er en genslyngning af Fribrødredalsløbet, som 

vil give mere plads til vandet at løbe igennem og dermed bedre nedbørshåndtering. Dertil vil der 

blive skabt bedre forhold for nitrogen og det vil bekæmpe eutrofiering af vandet, som dermed 

skaber gode vilkår for biodiversitet. 

Næste modul er etablering af et vådområde, som giver mulighed for at opmagasinere vand ved 

større nedbørshændelser og derfor aflaster områderne omkring åen for oversvømmelser. 

Strømføringen i åen bliver mildere og dermed er der bedre vilkår for biodiversiteten. 

Sidste modul i O2 er etablering af natursti, som skal forbinde de mange naturområder i oplandet 

og gøre dem tilgængelige for borgere. Dermed får de rekreativ værdi, og byen bliver i højere grad 

attraktiv. 

Til O3, som dækker over sommerhusområdet Ore Strand, er løsningsforslaget delt op i 4 moduler. 

Det første modul er restaurering af vandløb, som der før har været. Vandløbet vil give bedre 

aflednings-mulighed til havet (nedbørshåndtering), og kan skabe nye leveområder for dyr 

(biodiversitet).  

Det andet modul er etablering af miniådal, som i høj grad har samme funktioner som et vådområde. 

Det tredje modul etablering af parkområde, som skal gøre oplandets naturområder tilgængelig for 

rekreativ anvendelse og gøre området mere attraktivt. 

Det sidste modul er etablering af natursti, som har samme funktion som i opland 2, og dermed 

forbinder alle 3 oplande. 

 

På baggrund af projektets løsningsforslag kan der konkluderes at Stubbekøbing kan klimatilpasses 

ud fra et helhedsorienteret perspektiv, hvor man også forbedre attraktiviteten, biodiversiteten samt 

nedbørshåndteringen. Projektet befinder sig kun i et tidligt stadie af en klimatilpasning plan, og i 

Niras HELVA-model befinder projektet sig hovedsageligt inde for punkt 1: kortlægning, da det 
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stadig er idéfasen. Dog inddrager projektet dele fra modellens trin 2, 3 og 4 gennem inddragelse 

af Kommune og fokus på tværgående løsningsforslag. For at nå til det sidste trin i Trin-modellen, 

som er projektopstart, skal der ske en videre bearbejdning af projektets løsningsforslag i form af 

relevante beregninger, inddragelse af borgere og økonomisk analyse. Derfor kan projektet 

betegnes som et helhedsorienteret klimatilpasnings-forslag, som kan være inspiration til videre 

bearbejdning. 
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