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ØsterBO, Vejle 

 ØsterBO, Vejle  
 Ca. 3.300 boligenheder  
 29 afdelinger 
 Opført siden 1941 – 2014 
 22 adm. medarbejdere i 

administrationen 
 Ca. 40 drift personale 

 
 

 



Vejle midtby - 1941 



Vejle midtby – 2011/2014 



Oversigtskort – Østbyparken 

 
 1100 lejemål 
 5 afdelinger 
 Opførelsesår 1941 – 1965 
 Areal ca. 14 ha  

 
 Fælles kloakering  
 Serviceniveau Vejle 

kommune – opstuvning på 
terræn én gang hver 10. år 

 Serviceniveau gælder aldrig 
kældre   



Vejle maj og juni 2014 



Vejle maj og juni 2014 



Risiko oversigt 

 Vejle spildevand lever ikke 
op til serviceniveau 
 

 Vejle kommune har veje 
der er oversvømmede 
 

 ØsterBO har bygninger og 
anlæg der er 
oversvømmede (kældrene) 



Simulering, 100-års-regn i Østbyparken 



Hvor 
kommer det 
tilløbende 
vand fra og 
hvor meget 
skal der 
håndteres? 



Holistisk tilgang – ikke bare løse et problem, men 
også give værdi.. 



Sø til afvanding af overfladevand fra P-plads  



Fra klimatilpasningsprojekt til 
skybrudssikringsprojekt 

 Løftet fra klimatilpasningsprojekt til skybrudssikringsprojekt 
 

 Samlet projekt ca. 65 mio.  
 

 Ansøgning ved forsyningssekretariatet – Vejle kommune og Vejle 
spildevand er projektejere 
 

 ØsterBO lægger areal til – da det giver bedst mening og 
ØsterBO forestår driften mod betaling af Spildevand 
 

 Medfinansieringsordningen betaler løsningerne 25% kommune 
og 75% spildevandsselskab  
 

 ØsterBO betaler for afkoblingen af tag- og overfladevand 
(kommer ud over ovennævnte budget)   
 



 
 

 Skybrudssikring er de tiltag, der skal sikre bygninger og inventar mod 
vand fra skybrud, der er så kraftige, at der opstår oversvømmelse fra 
ejendommens afløbssystem, det offentlige afløbssystem eller det 
omgivende terræn.  

 
 Skybrudssikring er således et supplement til det offentlige 

afløbssystem, der normalt vil skulle håndtere regn op til en hændelse, 
der optræder hvert 5. eller hvert 10. år.  

 
 Skybrudssikring kan dog også være relevant som beskyttelse mod 

mindre hændelser, hvis kloakken er underdimensioneret. Desuden er 
skybrudssikring relevant, hvis man ønsker at beskytte kældre mod 
indtrængende vand fra kloak, da kloakken normalt ikke dimensioneres, 
så kældre er beskyttet mod opstigende kloakvand.  

Skybrudssikring 



Visualisering af LAR i Østbyparken  



Grøn kile – beboerworkshop  
 Beboerne inviteret til at 

komme med ønsker til 
hvad området skal kunne 
 

 Idekatalog med opsamling 
af ønsker  
 



Den gode løsning for alle parter kommer 
af samarbejdet – og ingen kan løse det 
alene! 
 
Men udfordringer ligger i at arbejde 
tværfagligt og bryde vanetænkningen om 
at regnvand hører til i k loakken! 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://osterbo.dk/Files//dokumenter/Nyheder_dokumenter/Filer%20til%20%C3%98BO%20nyt/Opsamling_02.09.2015.pdf&psig=AFQjCNHypHaIbd4AS1UxmUq6SSyRVWKaDA&ust=1465904901199699


 
 

 Svar fra forsyningssekretariatet i september  
 Masterplan for Østbyparken – hvordan sikrer 

vi at alle tiltag tænkes ind … (nedgravede 
affaldssystemer, nye tage, ny kloak, nybyggeri 
i området m.v.) 

 Start med Grøn kile og efterfølgende 
afdelingerne jf. tagrenovering  

 
 

Hvor er vi nu? 



 
 

 Svar fra forsyningssekretariatet i september  
 Masterplan for Østbyparken – hvordan sikrer 

vi at alle tiltag tænkes ind … (nedgravede 
affaldssystemer, nye tage, ny kloak, nybyggeri 
i området m.v.) 

 Start med Grøn kile og efterfølgende 
afdelingerne jf. tagrenovering  

 
 

Hvor er vi nu? 



 
 

 
 

 
 Vejledning til forretningsfører, 

projektledere, inspektører o.lign. til at 
give overblik over klimatilpasning 

 
 Klimaforandringer  
 Hvem har ansvar for hvad 
 Forsikringer 
 Finansiering 

 
 Processen fra start til slut  
 Hvad gør man – hvem kontakter man - 

hvornår inddrages beboerne mv.  
 

 Eksempelsamling – store og små 
projekter 



 
 

Klimatilpasning.dk  

 Et værktøj til forskellige 
simuleringer omkring 
stigninger på havvand, 
grundvand, øget nedbør mv.   
 

 http://www.klimatilpasning.dk/
vaerktoejer.dk  

http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer.dk
http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer.dk


 
 

 
TAK  

- fordi I lyttede☺ 

Spørgsmål? 
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