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SCALGO Live som planlægnings- og dialogværktøj

Vandhåndtering  
& lokalplanlægning  
i helhed
Med SCALGO Live har Odense Kommune fået et værktøj, der gør det 
muligt at tænke vandhåndtering ind som del af en større helhed. Det 
giver løsninger, der både sikrer området og skaber værdi for borgere og 
miljø.

Grunden ved den nedlagte Dalum Papirfabrik 
i Odense skal omdannes til beboelsesområde. 
Men der er store terrænforskelle i området, 
og der hvor Odense å skærer igennem, er 
der stor oversvømmelsesrisiko. 

Derfor har det været vigtigt for Odense 
Kommune at kunne arbejde med vandet  
i området så tidligt som muligt i processen 
omkring udarbejdelsen af lokalplanen. Dette 
for at sikre, at området og de nye boliger 
sikres bedst muligt samtidig med, at der 
tages hensyn til både miljøet og borgernes 
fortsatte brug af området.

Planlæggere i en ny rolle
I SCALGO Live kan kommunens planlæggere 
selv lave screeninger, der viser, hvor der er 
problemer med oversvømmelser, ligesom 
de selv kan afprøve og vurdere forskellige 
løsningsforslag. Det gør det muligt at gøre 
arbejdet med vand til en integreret del af 

lokalplansprocessen, samtidig med at det 
styrker dialogen og samarbejdet på tværs af 
planlæggere, rådgivere og forsyning. Dia log
en mellem Odense Kommune og Vandcenter 
Syd var ikke gnidningsfri, men begge parter er 
enige om, at der på den lange bane er et stort 
potentiale i, at kommunens byplanlæggere 
indtænker vandhåndteringen i projektfaserne 
for at sikre mere kvalificerede løsninger.

Samarbejde på tværs  
giver bedre løsninger 
Ved hjælp af scenarieanalyser og visual
iseringer i SCALGO Live er det muligt at 
samtænke vandhåndtering og planlægning 
og tænke forskellige elementer ind som 
del af en større helhed. Det giver en mere 
helhedsorienteret og effektiv arbejdsproces 
– og ikke mindst giver det bedre løsninger, 
der både sikrer området og skaber værdi for 
borgere og miljø. 

“I stedet for at starte  
med at sige, at 
bygningerne skal ligge 
der og der, så ser vi  
på, hvad der giver  
mening i området  
som helhed – og så 
lægger vi elementerne  
ind efter det.”  

Henning Mikkelsen,  
Odense Kommune

SCALGO Live  
brugt til 

 – Tidlig planlægning af vandhåndtering
 – Dialog mellem kommune og forsyning
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Visualisering af terræn
I forbindelse med forberedelse af lokalplanen for 
området brugte Henning Mikkelsen en del tid på  
at eksperimentere med mulig hederne i SCALGO 
Live, der var første gang han arbejdede med 
værktøjet. Han oplevede at det var nemt at gå 
til og kunne bruges til at skabe et rigtig godt 
visuelt overblik over terrænet og suppleret med 
terrænprofiler skabtes et godt grundlag for 
udpegning af arealer til forskellige formål.

Oplande
Med Vandoplandstoolet og strømningsveje 
blev det tydeligt at området ikke kun havde en 
udfordring i forhold til håndtering af vand fra egen 
grund, men at et større grønt areal vest for Dalum 
Papirfabrik ved store regnhændelser potentielt 
set kan strømme over vejen og ned på Dalum 
Papirfabrik. Det kan ikke forventes at bygherre 
også finansierer og etablerer vand håndtering fra 
vand, der strømmer til fra naboarealer og Odense 
Kommune fik derved overblik over en potentiel 
udfordring. At være opmærksom på dette så tidligt  
i forløbet, betyder at udfordringen langt enklere 
kan håndteres.

Dialog og bassinplacering
Ved hjælp af scenarieanalyser i SCALGO Live kan 
kommunens planlæggere selv komme med et 
indledende oplæg som udgangs punkt for den 
videre dialog med rådgivere og forsyning, ligesom 
de kan tage konkrete forslag fra bygherre (eller 
forsyning) og afprøve. Det giver mulighed for en 
iterativ arbejdsproces, hvor forskellige udfordringer 
og løsninger tænkes ind som del af en større 
helhed. Hennings oplæg til nyt terræn med 
bassiner og grøfter er vist i figuren sammen  
med en skybrudsanalyse.


