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Vejle med Vilje 
Vejle og Vækst
Klimatilpasning – Østbyen 
– den resiliente bydel i ”Fjordbyen”
– det gode liv med og ved vandet
Samarbejde der skaber værdi



113.000 indbyggere i kommunen 
55.000 indbyggere i Vejle 
Vækst på 1.000 indbyggere årligt
6. største kommune i Danmark
5. største handelsby
Ca. 1.000 km² i areal
Ca. 500.000 arbejdspladser inden for 60 min. fra Vejle

Klimatilpasningsplan i 2014
Risikostyringsplan i 2015
Resiliensstrategi i 2016



Fremtidens Vejle

Natur og 
klima

Mobilitet Byliv

2050 – fra kort- til langsigtet fokus



Tilflyttere til Vejle by
Fremtidens Vejle | Vejles store udfordringer

68.459

81.942

90.942

100.000



aVejle Bjergby
20.000 indb.

Bosætning  og byliv
Mulige bydele

Fremtidens Vejle | Hvad skal vi investere i?

Vejle Midtby

aNy Rosborg
5.000 indb. a

Fjordbyen
5-7.000



Stadsarkitekt Lisbet Wolters, Vejle Kommune, 30. marts2017

Vejle anno 1947 Vejle anno 2007

1872
Stormflod
VS i fjorden
2,15 m

1.-2. nov. 2006
Stormflod
VS i fjorden
1,68 m

6. dec. 2013
Stormflod
VS i fjorden
1,52 m

2100
VS i fjorden +0,8 m

[gns] [kilde DMI]

20. jan. 2007
Ekstremnedbør
9,7 m3/s

1. marts 2008
Ekstremnedbør
5,8 m3/s

23. maj 2014
Skybrud
8 m3/s

6. maj 2015
Skybrud
8 m3/s

4. sep. 2015
Ekstrem nedbør
14 m3/s

26-27. dec. 2015
Ekstrem nedbør
11 m3/s

2050
Årsnedbør
+ 11%

Skybrud + 20%
[kilde DMI]

25.jul. 2016
Skybrud

26. dec. 2016
Høj vandstand

i fjorden
1,24 m

4.-5. jan. 2017
Høj vandstand
i fjorden
1,30 m

9.juni. 2017
Skybrud x2

Fremtidens Vejle | Vejles store udfordringer

Oversvømmelser



Fremtidens Vejle | Vejles store udfordringer

Oversvømmelser



aSlusebyrummet

aRekreativ dæmning?aFjordpromenade med kystsikring

aRegnvandspark

aKlimaboulevard

aNy Rosborg bydel - klima og natur skaber merværdi

aNatur-, klima- og rekreativt område

aØstbyklimakvarter

aForhøjelse af brinker

Forsinkelse i oplandet 
– Grejs Å



Klimaresiliens

Danmark – 10 risikoområder 

Vejle by – udpeget område med særlig risiko 
for oversvømmelse

“FJORDBYEN”
Eksisterende

byområde



Stormflod – 100-års hændelse i 2015 - (+175 cm) 

“FJORDBYEN”



“FJORDBYEN”

Stormflod – 100-års hændelse i 2050 - ( +200 cm)



“FJORDBYEN”

Stormflod - 100-års hændelse i 2100 - (+244 cm)



Klimaresiliens - FJORDBYEN

1) Stormflodssikring
2) Skybrud og 

ekstremregn 
3) Klimatilpasning og 

separatkloakering i 
Østbykvarteret 32

1

- Et laboratorium til at forbedre livet med og ved vandet ved at 
udforske innovative og integrerede løsninger. 

- Målet er at fremme den økonomiske vækst og samtidig mindske 
risikoen for oversvømmelse.



”Østbykvarteret ” 2-3

Demonstrationsområde 
med fokus på:

• Styring af vandet
• Rekreative værdier
• Fællesskab
• Sikkerhed og tryghed

1
2 3

Rum for mennesker og vand
- den resiliente bydel i ”Fjordbyen” 

Klimatilpasning & separatkloakering



17

Klimatilpasning i Østbykvarteret – hvorfor?

Mulighed for medfinansiering
med 75 % af Vejle Spildevand

Klimatiltag med merværdi

Vedtaget af byrådet 16.09.2015

Vedtaget af byrådet 24.02.2016

Vedtaget af byrådet 25.06.2014



Klimatilpasning i Østbyparken
• Udfordringer
• Idékatalog og juridisk notat
• Projektet
• Holistisk tilgang/beboerne
• Husk at projekter under jorden 

koster 4 gange så meget

Østbykvarteret | Udfordringer og baggrund





Østbykvarteret | Udfordringer og baggrund



Film - oversvømmelse



Klimatilpasning i Østbyparken
• Udfordringer
• Baggrund 
• Idékatalog og juridisk notat

Østbykvarteret | Udfordringer og baggrund



Klimatilpasning i Østbyparken
• Udfordringer
• Baggrund 
• Idékatalog og juridisk notat

Østbykvarteret | Udfordringer og baggrund



Hvor kommer 
vandet fra?

Antal beboere i området ca. 2000
Antal brugere i området ≥ 2000



Nyt regnvandskoncept
Østbykvarteret |  projektet



Sektionsforside (navn på dit afsnit)



Østbykvarteret | Projektet



Økonomien i projektet 
Anlægsomkostninger i etape 1
• Skybrudssikring/medfinansieringsprojekt: 

31,2 mio. kr. ekskl. moms  
• Kommune: 7,8 mio. kr.
• Forsyning: 23,4 mio. kr.
• Evt. ekstra valgfri udgifter til udformning

• Herudover ØsterBO’s andel: 
• Grøn Kile
• Separatkloakering (lukning af gamle 

regnvandsledninger og etablering af anlæg 
til regnvand på terræn)

• Nye spildevandsledninger

ØsterBO søger fondsmidler til 
realisering af særlige beboer- og 
brugerønsker (toppen af lagkagen)

Østbykvarteret | Projektet

Traditionelt
projekt –
231 mio. kr. 



ØsterBO’s projektfokus på 
klimatilpasningsprojektet:

Gode driftssikre 
løsninger – vi skal 

passe på vores 
driftsomkostninger.

Østbykvarteret | Projektet

Holistisk tilgang 
til projektet – vi 
skal løse proble-
met men vi skal 
også bruge 
vandet som en 
ressource.

Vi skal inddrage 
beboerne og 
øvrige interes-
senter til området, 
så det bliver deres
område. 

ØsterBO vil 
arbejde på, at vi 
skal drifte de dele 
af Vejle Spilde-
vands anlæg, som 
giver mening. 



• Overskriften / 
sektionsoverskrift

• Tekst
• Tekst
• Tekst

• Tekst
• Tekst
• Tekst

Holistisk tilgang til projektet

Beboerne i 
Østbyparken er 
meget glade for 

deres sø og ser det 
ikke som et 

afvandingsanlæg.



• Tekst
• Tekst
• Tekst

• Tekst
• Tekst
• Tekst

• Involvering af 
beboere/brugere 

• Stor interesse og tilslutning
• God stemning og mange 

idéer

Workshop 
– ønsker til 
fremtidens 
grønne kile

Østbykvarteret | Involvering



https://www.youtube.com/watch?v=j4WrcahOWdc&feature=youtu.be

Østbykvarteret | Involvering



Østbykvarteret | Holistisk tilgang



Gode løsninger opstår i samarbejdet

Fremtidens Vejle | Samarbejde 



Samarbejde skaber værdi

• Tænke på tværs af fagligheder, 
organisationer, offentlig og 
privat.

• Respektere og bruge hinandens 
fagligheder og kompetencer -
turde udfordre disse til gavn for
fælles løsninger.

• Ingen kan klare det alene – vi 
skal hjælpe hinanden til de gode 
løsninger.

• Spring ud i det sammen  det 
betaler sig.



Samarbejde med værdi

Accept og
respekt

Bryd 
vanetænkning

Tro og stole
på hinanden

Mod og 
risikovillighed 

Lyst

Tålmodighed

Tillid og 
åbenhed

Vilje og gensidig 
forståelse

Væsentlige 
parametre for et 

værdifuldt 
samarbejde



Den gode løsning 
for alle parter opstår 
gennem samarbejde
– ingen kan løse det 

alene

Udfordringerne 
ligger i at arbejde 

tværfagligt og bryde 
vanetænkningen 
om, at regnvand 

hører til i kloakken!



Planer
Penge

Væsentlige 
parametre for 
udvikling og 
etablering af 

resiliente
løsninger

Personer

Fremtidens Vejle | Samarbejde 



Klimatilpasning skaber 
bykvalitet og fællesskab
Kan vi udvikle samarbejdsformer, 
der får ressourcerne til at række 
længere?



Tidsforløb for samarbejdsprojekt

Tanker/Idéer
FASE 1: Proces med involvering, 

foranalyser og udviklingsscenarier

Konkretisering
FASE 2: Projektbeskrivelse 
og finansiering – politisk 

behandling 

Udbud og design
FASE 3: Kvalificering, 

program, rådgiverteams

Drift og 
vedligeholdelse

Vedtagelse af Klimatilpasningsplan - 2014
Vedtagelse af Risikostyringsplan - 2015
Involvering af interessenter
Indledende analyser

Strategi og visionsfase

2012 2016 2017 2020

Projektbeskrivelse og ansøgning om 
medfinansiering til klimatilpasning af 
Østbykvarteret. 
Vedtagelse af Resiliensstrategi 

Beslutningsfase Realiseringsfase Driftsfase

Her er viIdékatalog for Østbyparken
Marts 2014 Godkendelse fra

Forsyningssekretariatet
Dec. 2016 

Udbud af totalrådgiver



Gode råd med på vejen

• Tag fat i god tid
• Find dine venner – relationer er vigtige
• Turde at ringe til hinanden
• Brug hinandens styrker 
• Erkend egne begrænsninger
• Se tværfagligheden som en styrke
• Brug samme rådgivere, hvor det giver 

mening
• Erkend der er udfordringer, og at de kan 

løses i fællesskab
• Hvor der er vilje, er der en vej

Stien ender brat 
pga. juridiske og 
budgetmæssige 
forhold 



Tak for ordet!

Spørgsmål og debat

Kun sammen skaber vi fremtidens resiliente Vejle

HUSK: 

Projekter under jorden koster op til 4 gange så meget som 
over jorden

Samarbejde er den bedste og billigste form
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Tidsforløb for samarbejdsprojekt 

2018 2019 2020

Udbud –
projektering
Marts-april

Udbud og kontrakt 
fase 

Maj -juni

Udbud – anlæg
September

Anlæg – udførelse 
påbegyndt
Oktober-

november

Projektering
Juni-september

2017 Økonomiudvalg
27. februar

Byrådet 
8. marts

2012
Møde - interesse om      
samarbejdsprojekt 

16. august 

Tilsagn om 
støtte til 
projekt 

21. december

Ansøgning til 
MBBL 

24. august 
2013

2014 Idekatalog for
Østbyparken
18. marts

2015-2016
Ansøgning om        
medfinansiering
April 2016

Godkendelse
Forsyningssekr.
21. dec. 2016


