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• Den bæredygtige 
by

• Klimaby i 
europæisk 
særklasse

• Danmarks 
grønneste storby  

• Byen med 
bæredygtighed for 
børn og unge

Miljøpolitikkens vision



Den bæredygtige by

”Odense Kommune vil gå foran og sikre, at 
bæredygtighed indgår i relevante politiske 
beslutninger, i visioner, politikker, strategier og 
i den daglige opgaveløsning i virksomheden 
Odense Kommune”

”Vi vil være et kraftcenter for viden og 
samarbejde om lokal bæredygtighed ved at 
skabe et tæt samarbejde på tværs af offentlige 
og private aktører, hvor borgere og 
virksomheder inviteres til samarbejde” 



Klimaby i europæisk særklasse

”Odense Kommune vil gå foran, så vi 
bliver en af de storbyer i Europa, som 
bidrager mindst til klimaforandringerne.”



Organisation og samarbejde: Nyt OUH og 
kommunen

Kommunen:

- I 2008 havde politikerne vedtaget en ambitiøs 
miljøpolitik. ”Bæredygtigheds-overliggeren” var sat 
højt

- Medarbejderne var ”helt oppe og ringe”/gejst

- Miljøpolitikken gennemsyrede alle kommunens 
sektorområder/forsyningsselskaber

- I 2009 – store forventninger til samarbejdet med 
Campus/Nyt OUH

- Største byggeri i kommunen!



Sundhedsfyrtårn for Odense

Odense og Skejby får flest af 
regeringens penge til nye sygehuse. 

Ekspertudvalget indstiller til regeringen, 
at der skal afsættes 6,3 mia. kr. til at bygge 
et helt nyt universitetshospital i Syddanmark. 

Campus-området



Organisation og samarbejde: Nyt OUH og 
kommunen

Hvordan samarbejder vi/hvordan organiserer vi os?

• Første samarbejdsrelation: Udarbejdelse af 
helhedsplan og grøn, blå, rekreativ plan

• En masse arbejdsgrupper (kommune, forsyninger, 
bygherrerådgiver) blev nedsat: Regnvand/kloak, 
energi, affald, natur etc.

VIRKELIGHEDEN ramte os:

- Ikke penge nok til at bygge et sygehus

Udfordring: Innovative løsninger inden for en 
begrænset økonomisk ramme!!!!



Odense Kommunes Miljøpolitik og Klimaplan

Demonstrationsprojekt 
– et innovativt fyrtårn og foregangsbillede for 
fremtidig regnvandshåndtering.

• Regnvand håndteres lokalt og inddrages i bymiljøet

• Ideelle og nytænkende metoder

• Regnvandet rekreativ ressource, 
f.eks. regnvandsbassiner

• Bruge mulighederne for nedsivning 
og forbedre vandkvaliteten i 
Killerup Rende og Lindved Å.

Campus-området



Helhedsplanen, april 2009



Grøn-Blå Rekreativ plan for Campus-området omkring 
Syddansk Universitet, kommende nyt Odense 
Universitetshospital og Forsker-Videnpark.

Odense Kommune har lavet en Grøn Blå
Rekreativ plan – en mellemformsplan- som er 
på et niveau imellem kommuneplan og 
lokalplan. Planen formidler visioner og 
målsætninger. Planen er retningsgivende for 
senere udarbejdelse af lokalplan

Vision
Regnvandet fra de nye bebyggelser i
området bør udnyttes til at skabe 
rekreative og naturmæssige kvaliteter.
Ideelt set udnyttes vandets rekreative
potentiale både indenfor bebyggelserne
og i det åbne landskab



Grøn Blå Rekreativ Plan,  oktober 2010



Blå elementer



Blå elementer



Vinderen er fundet i 2011 – nu skal vi i gang!

Kommunen:

Traditionel opgaveløsning (siloerne): Nej!

Ny innovativ samarbejdsform internt og eksternt, 
opgaveløsning og proces: Ja!

Vi organiserer os på tværs både på ledelsesniveau og 
medarbejderniveau

Udfordinger:

”Kæmpe maskine”/siloer, ressourcer, viden, prioritering, 
balancere mellem myndigheds-/udvikler rollen

Nyt OUH/vinderen: ?



Nu skal vi i gang!

Nyt OUH, vinderen og kommunen skal alle ville det 
innovative samarbejde – også selvom det koster blod, 
sved og tårer! ”Plejer” er død! Hvor der er vilje, er der 
vej!

- Samarbejdsform (hvordan? – herunder involvering af 
”Vand I Byer”)

- Styr på penge, tid, ressourcer

- Bevar jordforbindelsen: Der skal bygges et sygehus!

Ønske/krav til staten: Totaløkonomi (drift/anlæg) ! 
Alt for stram national styring af vandselskabernes 
muligheder!


