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Truslen fra oversvømmelser 

er blevet hverdag for mange borgere 

i Vejle by, og meget tyder på, at 

udfordringerne med vand ikke bliver 

mindre i fremtiden. Men hvad kan 

du gøre for at hjælpe dig selv, din 

nabo og beredskabet, når vandet 

kommer? Og hvordan 

kommunikerer vi bedst om at 

håndtere de udfordringer, som det 

stigende vand medfører? 
 

Dét vil vi gerne have dine input til at 

finde ud af. Derfor holder vi to 

workshops og en interviewrunde i 

løbet af foråret og sommeren 2019. 

 

Første workshop afholdes i 

Bygningen d. 24. juni 2019 kl. 

17-19.30, hvor kommunens 

højtvandsvagter vil præsentere, 

hvorfor det er vigtigt for os og for 

dig, at vi hjælper hinanden, når de 

høje vandstande og den megen regn 

kommer. På workshoppen vil vi 

præsentere en app, som måske kan 

hjælpe os med at kommunikere med 

hinanden, når vandet presser sig på. 

 

Test af app og interviews 

Fra d. 1. juli til 15. september vil vi 

gerne have dig til at teste app’en og 

dens funktioner. I samme periode vil 

vi gerne interviewe 10-20 personer, 

der har oplevet oversvømmelser,  

og som har testet app’en.  

 

Interviewene foretages af to 

antropologer fra Aarhus Universitet, 

som indgår i et forsknings-

samarbejde med Vejle Kommune. 

 

Anden workshop afholdes i 

Bygningen til september 2019 – 

nærmere information følger.  

Her præsenterer vi den viden, som vi 

har fået fra sommerens interviews. 

Sammen skal vi også tegne 

rammerne for, hvordan kommunika-

tionen kan gøres endnu bedre ved 

fremtidige oversvømmelser.  

 

Vi søger frivillige 

Alle der har oplevet oversvømmelser 

eller har en mening om, hvordan en 

god dialog mellem beboere, naboer 

og kommunen bedst kan foregå ifm. 

oversvømmelseshændelser inviteres 

til at deltage i de to workshops og 

interviews. Testen af app’en 

forudsætter, at du selv har en 

smartphone.  

Har du ikke en smartphone, men 

ønsker du alligevel at deltage i 

forløbet og give dine erfaringer med 

oversvømmelseshændelser til kende, 

er du også mere end velkommen. Vi 

vil meget gerne interviewe dig 

alligevel. 

 

Tilmeld dig til workshop 1 ved at 

skrive til projektleder Jette Vindum 

på jevin@vejle.dk senest d. 17. 

juni 2019. 

 

mailto:jevin@vejle.dk
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Hvad er det for en 

app, vi snakker om? 

Vi har fået mulighed 

for at teste en app, der 

hedder I-REACT.  

Med appen kan man nemt og hurtigt 

indrapportere, hvor man ser en 

oversvømmelse, og vi kan få et bedre 

overblik over situationen.  

 

Samtidig tilbyder app’en hjælp til, 

hvordan man beskytter sig selv, sine 

medmennesker og sine ejendele mod 

oversvømmelser, når vandet 

kommer. 

 

Du kan hente I-REACT i Itunes til 

iOS eller på Google Play til Android. 

På www.project.i.react.eu kan du 

læse mere om I-REACT.   

 

Vi tester i samarbejde med dig 

Om app’en eller en lignende løsning 

kan blive en god kommunikations-

metode mellem borger, nabo og 

kommune er blandt andet det, vi 

gerne vil undersøge i samarbejde 

med dig. 
 

Vi byder på en sandwich i hver af de 

to workshops.  

Har du også lyst til at deltage i et 

interview hjemme hos dig selv i 

løbet af sommeren, kvitterer vi 

samtidig med en havnerundfart i 

Vejle Lystådehavn med guider fra 

Vejle Kommune den 14. eller 25. 

august. 

 

Samarbejde med antropologer 

fra Aarhus Universitet 

Projektet udføres af Teknik & Miljø i 

Vejle Kommune i samarbejde med to 

antropologer fra Aarhus Universitet. 

Antropologerne er i gang med et tre-

årigt forskningsprojekt (aug. 2018 – 

juli 2021), der undersøger, hvordan 

borgere bedre kan inddrages i 

teknologiske udviklingsprocesser. 

 

 

 

 24. juni 2019 kl. 17-19.30 

Juli - september 2019 

September 2019 

Workshop 1. 
Præsentation af 
problem. 
Fælles download af 
app. 

Test I-REACT app 
og interviews af 20 
borgere. 

Workshop 2. 
Opsamling på 
interviews. 
Fælles design af 
fremtidens vand- 
kommunikation. 

http://www.project.i.react.eu/
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Kontaktperson – Vejle 

Kommune:   

 

Jette Vindum 
24 76 63 33 

jevin@vejle.dk 

 

Projektleder. 

Teknik & Miljø, 

Vejle Kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmeld dig til workshop 1 

ved at skrive til Jette Vindum på 

jevin@vejle.dk senest d 17. juni 

2019 

Kontaktpersoner - Aarhus 

Universitet: 

 

Andreas Brandt 
28 49 55 33 

abran@vejle.dk 

brandt@edu.au.dk 

 

Antropolog, ph.d.- 

Studerende. 

DPU, afdeling for 

pædagogisk 

antropologi,  

Aarhus Universitet. 

 

Maja Hojer Bruun  

21 24 27 30 
mhbruun@edu.au.dk 

 

Ph.d. i antropologi,  

Lektor, DPU.  

afdeling for  

pædagogisk antropologi  

Aarhus Universitet. 
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