
Hvordan 
beskytter vi 
Vejle mod 
stormflod?

DIALOG PÅ TVÆRS
4 EVENTS I 2020



16 APRIL

Stormflodssalon 1
Opstart dialogproces

EVENT 1 EVENT 2

Offentlig høringsperiode medio februar til 1 september

4 JUNI

Stormflodsstrategi

Deltag i udviklingen 
af Vejles stormflods-
beskyttelse!

www.bylab.vejle.dk

Dél dine ideer og tanker:

Stormflodsbeskyttelse der gror med byen

Vejle er i risiko for at blive oversvømmet i for-
bindelse med at havvandet stiger og sand-
synligheden for stormflod tager til. Derfor 
arbejdes der på at udvikle en strategi og for-
skellige løsninger til at imødekomme denne 
trussel. Du har nu mulighed for at deltage 
aktivt i høringsprocessen af en kommende 
stormflodsstrategi, og blive lidt klogere på vo-
res udfordringer og komme med indspark til 
fremtidens løsninger. Vi håber at se dig til et af 
de understående events. For mere informati-
on kontakt projektleder Christina K. Olsen på 
chrol@vejle.dk.

Stormflodssalon 2
Happening på havnepladsen 



EVENT 3 EVENT 4

23 AUGUST 5 OKTOBER

Vand
Fælles forståelse

Kunst
Fælles identitet

Natur
Fælles billede

Stormflodssalon 3
Walk + Talk

Stormflodssalon 4
Udstilling

Der skal skabes tryghed i 
samtiden og tillid til fremtiden 
for de kommende generationer 

af borgere i Vejle.

Vejle byråd



Vejle Hvidovre - København

Assens

Middelfart

Juelsminde - Hedensted

Randers

Dragør

I partnerskab med Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet og Kystdirektoratet, støtter vi ud-
viklingen og realiseringen af en række pro-
jekter med nytænkende bud på løsninger, 
der kan forene behovet for beskyttelse mod 
havvand med behovet for at sikre adgang til 
vandet. Helhedsløsninger der sikrer bære-
dygtige byer, som også skaber rekreative 
kvaliteter i byerne ved kysten.

Vi har i første omgang udpeget 7 projekter, 
der modtager støtte og hjælp til udvikling. 
Senere vil et mindre antal blive udvalgt til 
også at modtage realiseringsstøtte, ligesom 
der vil være en ny ansøgningsrunde, hvor 
projekter kan modtage støtte til modning 
og proces.

Byerne og det stigende havvand  
Pilotprojekter 

Find mere info på:
www.bylab.vejle.dk

Udarbejdet af Teknik & Miljø, Vejle Kommune


