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FORORD
Vejle Midtby ligger fantastisk smukt mellem Vejle 
Fjord og Vejle Ådal. Det giver mange muligheder 
for at udnytte naturværdierne til at skabe en attrak-
tiv by. 

Beliggenheden gør, at byen har udfordringer med 
vand. På den ene side er det en stor kvalitet, når vi 
kan bruge vandet i byen til at skabe liv, og på den 
anden side kan det give problemer, hvis vi ikke kan 
styre det fuldt ud.

Vejle Midtby er et af de 10 områder i Danmark, 
som staten har udpeget som risikoområde for over-
svømmelser, og skal derfor udarbejde en risikosty-
ringsplan.

Derfor har Vejle Byråd lavet en Risikostyringsplan 
for oversvømmelse for Vejle Midtby. Formålet med 
planen er at skabe overblik over de udfordringer, 
vi har, og at komme med forslag til, hvordan vi kan 
sikre byen mod oversvømmelser i fremtiden. Målet 
er en resilient by – også kaldet robust by - hvor 
borgernes sundhed og værdier sikres mod blandt 
andet klimaforandringernes påvirkninger. På den 
måde passer risikosyringsplanen fint ind i det ar-
bejde der sker i samarbejdet i 100 Resilient Cities.

Alt peger på, at vi i fremtiden globalt får vejrforhold, 
der bliver mere ekstreme end det, vi kender i dag. 
Det gælder også i Vejle. Det bliver varmere, vi får 
mere regn og flere skybrud, og vandstanden i Vejle 
Fjord vil stige. Risikoen for stormflod bliver også 
øget.

Det vil kræve store investeringer fra mange forskel-
lige parter at beskytte byen helt, og det vil også 
tage lang tid. Men hvis vi laver en strategi for byud-
viklingen, der hele tiden har fokus på klimaet, vil vi 
være godt på vej til at begrænse de værditab, der 
måtte komme i forbindelse med oversvømmelser.
Indtil nu har vi haft forholdsvis begrænsede skader. 
Nu gælder det om at lave en prioritering af projek-
terne, så vi får mest mulig beskyttelse hurtigst mu-
ligt.

Planen er godkendt af Vejle byråd og gælder i 6 år, 
hvorefter den skal vurderes igen.

Risikostyringsplanen medfører ikke, at der skal la-
ves konkrete kommunale klimaprojekter. Hvis der 
skal gennemføres nogle projekter, kræver det en 
anlægsbevilling i byrådet.

Vejle Byråd håber, at planen kan være med til at 
skabe et godt samarbejde med andre myndighe-
der, ejere, forsyningsselskaber m.fl. om det kom-
mende arbejde med at sikre vores værdier i Vejle 
Midtby.

Arne Sigtenbjerggaard
Borgmester
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INDLEDNING
Indledning
Denne risikostyringsplan, som er en del af imple-
menteringen af EU’s oversvømmelsesdirektiv, er 
tæt knyttet til klimatilpasningsplanen for Vejle Kom-
mune, som Vejle Byråd har vedtaget i 2014. De to 
planer har fælles konklusioner og handlinger. Pla-
nen er også en væsentlig forudsætning for Vejle 
Kommunes arbejde med at gøre Vejle by mere re-
silient – eller robust. Vejle By er udpeget af Rocke-
feller Foundation som en af 100 byer i verden, som 
får økonomisk støtte fra fonden til resilient arbejdet.

Klimatilpasningsplanen er en del af kommuneplan-
lægningen, hvorimod risikostyringsplanen er over-
ordnet kommuneplanen, og derfor sætter rammer 
og bindinger for den øvrige kommunale planlæg-
ning. 

Klimatilpasningsplanen [2] er et tema i kommune-
planen og indeholder en kortlægning af oversvøm-
melsesrisikoen for hele kommunen af arealer, som 
kan blive oversvømmet af hav, vandløb, grundvand 
og nedbør, herunder en kortlægning af oversvøm-
melser fra afløbssystemet. Oversvømmelsesdirek-
tivets risikostyringsplan kan derfor med fordel koor-
dineres med den kortlægning og planlægning, som 
Vejle Kommune har gennemført og indarbejdet i 
klimatilpasningsplanen.

I Klimatilpasningsplanen som omfatter hele kom-
munens geografiske område, er der udpeget 26 
geografiske indsatsområder, hvor der skal være 
fokus på oversvømmelsesrisikoen. 

INDLEDNING

Overordnede planer
Vandplaner, naturplaner og 

risikoplaner

Kommuneplan
Klimatilpasningstema

Sektorplaner
Vandforsyningsplan, 

spildevandsplan, beredskabsplan

Figur 1:  Plansammenhæng mellem de overordnede planer, kommu-
neplanen og sektorplanerne, jf. [1].

Områderne er prioriteret i to kategorier, og områ-
derne, der ligger inden for det udpegede risikoom-
råde iht. oversvømmelsesdirektivet, er prioriteret i 
kategori 1. 

I klimatilpasningsplanen er der opstillet en række 
forslag til fremtidige fysiske, undersøgende og stra-
tegiske indsatser. Flere af disse indsatser har di-
rekte relation til tiltag, som skal ind i risikostyrings-
planen for Vejle.

En risikostyringsplan kan med fordel tage afsæt i 
beredskabsplanen, som udarbejdes for det kom-
munale redningsberedskab. Beredskabsplanen 
danner grundlaget for redningsberedskabets om-
fang, der tilpasses de lokale risici.

Risikostyringsplanen skal koordineres med andre 
overordnede planer, bl.a. vandplanlægningens ind-
satsprogram for vandområdedistrikterne. Risiko-
styringsplanerne skal tage hensyn til beskyttelse 
og forbedring af vandområder iht. vandplanlægnin-
gen.

Risikostyringsplanens indhold 
Risikostyringsplanen skal fastsætte mål og inde-
holde forslag til handlinger for styring af risikoen for 
oversvømmelser i Vejle Midtby, så de mulige ne-
gative følger af oversvømmelser for menneskers 
sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter 
mindskes.

Risikostyringsplanen er udarbejdet på grundlag af 
de kort og data, som Kystdirektoratet og Natursty-
relsen har lavet. Risikostyringsplanen skal omfatte 
alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på 
forebyggelse, sikring og beredskab.

• Forebyggelse kan være, at eventuelle fremtidige 
oversvømmelsesskader undgås ved, at der ikke 
opføres beboelse og erhverv i områder, der kan 
blive udsat for oversvømmelser.

• Sikring kan være foranstaltninger, både anlægs-
mæssigt og andre ting, der formindsker risikoen for 
oversvømmelser.

• Beredskabet har ansvar for at yde en forebyg-
gende indsats i forbindelse med oversvømmelser. 
Det er f.eks. at oplyse borgerne om oversvømmel-
sesrisikoen, og om hvad de skal gøre i tilfælde af 
en oversvømmelse.
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Efter statens vejledning skal en risikostyringsplan 
bl.a. indeholde:

• Vurdering af risikoen for oversvømmelse på over-
sigtskort for området. Oversigtskortet suppleres 
med kort over faren for oversvømmelse og kort 
over oversvømmelsesrisikoen. 

• Mål for styring af oversvømmelsesrisiciene med 
negative følger for menneskers sundhed, miljø, 
kulturarv og mål for økonomiske aktiviteter i det ud-
pegede risikoområde i Vejle.

• Handlinger for at nå målet for styring af risikoen 
for oversvømmelser. Der skal fastsættes en an-
svarlig aktør og en tidsplan for gennemførelsen. 

• En beskrivelse af risikoplanens gennemførelse, 
som skal omfatte en prioritering af handlingerne.

• En oversigt over offentlige oplysningsaktiviteter 
og høringer, og en oplysning om de ansvarlige 
myndigheder, der involveres i gennemførelsen af 
risikostyringsplanen.

På baggrund af disse krav kan risikostyringspla-
nens indhold overordnet inddeles i beskrivelsen af 
tre processer:

a) Vurderingsproces af fare og risiko for oversvøm-
melse.

b) Identifikationsproces af passende mål og tiltag 
for oversvømmelsesrisikostyringen.

c) Gennemførelsesproces, der bygger på en prio-
ritering af tiltagene, overvågning af planens frem-
drift, offentlige oplysningsaktiviteter og høringer 
samt fastlæggelse af ansvarlige myndigheder.

Risikostyringsplanens opbygning
Kravene til styringsplanernes indhold og inddelin-
gen i tre overordnede processer lægger op til, at ri-
sikostyringsplanen for risikoområdet i Vejle Midtby 
opbygges jf. Tabel 1.

Proces Kapitel Indhold

Vurderings-
proces 

Kapitel 2
Udpegning af risikoområde Vejle

Baggrunden for udpegningen af Vejle som risikoområde og 
oversigt over historiske oversvømmelseshændelser i Vejle.

Kapitel 3
Vurdering af faren og risikoen 
for oversvømmelse

Vurdering af faren og risikoen for oversvømmelse på 
baggrund af de kort og data, som staten har stillet til 
rådighed. Konklusionerne af vurderingen i form af et 
resumé og oversigtskort.

Identifikations-
proces 

Kapitel 4
Mål for styring af 
oversvømmelsesrisiciene

Identifikation og fastsættelse af passende mål for styring af 
oversvømmelsesrisiciene. Målene identificeres indenfor alle 
aspekter af risikostyring: forebyggelse, sikring og beredskab. 
De identificerede mål holdes op imod de mål, som er 
defineret i Klimatilpasningsplanen.

Kapitel 5
Tiltag for styring af 
oversvømmelsesrisiciene

Identifikation og beskrivelse af tiltag, der tager sigte på at 
nå de relevante mål for oversvømmelsesrisikostyringen.

Gennemførelses-
proces 

Kapitel 6
Implementering af risikostyrings-
planen

Beskrivelse af risikoplanens gennemførelse, som skal 
indeholde:
• en prioritering af tiltagene,
• en redegørelse for overvågning af fremskridt i 

implementering af tiltagene,
• en oversigt over og redegørelse for, hvilke myndigheder 

og interessenter der inddrages i gennemførelse af 
planen, og

• en oversigt over de påtænkte offentlige oplysnings-og 
høringsaktiviteter.

Tabel 1: Opbygning af risikostyringsplanen for risikoområde Vejle.
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Risikostyringsplanen suppleres med mere tekniske 
bilag, som omfatter følgende:

• Bilag 1: Kortmateriale
Bilaget består af udvalgte kort i form af oversigts-
kort over det udpegede risikoområde i Vejle Midtby, 
samt kort over faren for oversvømmelse og kort 
over oversvømmelsesrisikoen, der er afgørende 
for konklusionerne vedrørende vurdering af over-
svømmelsesrisikoen.

• Bilag 2: Mål og tiltag
Bilaget omfatter oversigt over de mål og oversvøm-
melsesrelaterede tiltag, der er identificeret og prio-
riteret for det udpegede risikoområde i Vejle Midtby.

Baggrundsrapport
Som tillæg til risikostyringsplanen er der udarbej-
det en baggrundsrapport [3], som indeholder en 
teknisk redegørelse for analysen af statens kort og 
data samt en detaljeret beskrivelse af analysere-
sultaterne, der danner grundlaget for denne plan. 
Baggrundsrapporten indeholder også alle relevan-
te kort der er lagt til grund for vurderingen af over-
svømmelsesfaren og -risikoen.

Kongens Kær
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UDPEGNING AF RISIKOOMRÅDE
Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har i 2011 ud-
peget 10 risikoområder i Danmark efter EU’s 
oversvømmelsesdirektiv, heriblandt risikoområdet 
i Vejle, som er byområdet nedenfor bakkerne og 
herefter er defineret som Vejle Midtby [4]. Formålet 
med udpegningen af risikoområderne er, at der i 
disse områder planlægges for ekstrem oversvøm-
melse, som har væsentlige negative følger for men-
neskets sundhed, miljø, kulturarv eller økonomi. 

Udpegning af risikoområde Vejle Midtby
Risikoområdet i Vejle Midtby er udpeget som po-
tentielt truet af oversvømmelse fra Vejle Fjord, 
oversvømmelse fra vandløb (Vejle Å og Grejs Å) 
eller i en kombination af hav- og vandløbsover-
svømmelse. 

Risikoområdet er hele den lavt beliggende del af 
byen mellem Vejle Fjord og Vejle Ådal som vist på 
Figur 2.  Enkelte områder i centrum er dog ikke po-
tentielt oversvømmelsestruede. 

Mod nord afgrænses området af Vestbanevej-Ve-
sterbrogade-Rødkildevej og mod syd af Ribe Lan-
devej-Fredericiavej-Mågevej.

Udpegning af risikoområdet blev foretaget på bag-
grund af en opgørelse af ejendomsværdier for 
oversvømmelsestruede ejendomme ved vandstan-
den 215 cm DVR90 og en å-vandstand på 130 cm. 
I alt blev der opgjort potentielt truede ejendomme 
for et beløb på ca. 8,7 mia. kr., der fordeler sig på 
950 ejendomme. 

Den geografiske afgrænsning af risikoområde Vej-
le Midtby blev foretaget på baggrund af en sam-
menhængende maksimal oversvømmelse fra hav 
ved vandstanden 242 cm DVR90 kombineret med 
vandløbsoversvømmelse ved en å-vandstand på 
130 cm.

I baggrundsrapporten [2] kan der findes en uddy-
bende beskrivelse af baggrunden for udpegning af 
risikoområdet.

Figur 2: Risikoområde Vejle, jf. [3].

VURDERING AF FAREN
OG RISIKOEN FOR
OVERSVØMMELSE
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VURDERING AF FAREN OG RISIOKOEN FOR OVERSVØMMELSE

I dette kapitel er der en kort præsentation af resul-
taterne af den gennemførte analyse og vurdering 
af fare- og risikokort fra staten. Analysen og den 
metodiske tilgang fremgår af planens baggrunds-
rapport [2].

Vurderingen af faren og risikoen for oversvømmel-
se er baseret på seks scenarier for højvandshæn-
delser i Vejle Fjord, jf. Tabel 2, og fire vandløbs-
scenarier for de tre vandløb Vejle Å, Grejs Å og 
Højen Å, jf. Tabel 3. Fjordscenarierne er delt op i 
tre nutidsscenarier og tre klimascenarier. Som nu-
tidsscenarier er valgt henholdsvis en 20-års (stor 
sandsynlighed) og 100-års (middelstor sandsynlig-
hed) højvandshændelse for fjorden med reference 
i år 2012. Som scenariet for en ekstremhændelse 
med ringe sandsynlighed er valgt et kombinations-
scenarie. Dette skyldes statens ønske om at sætte 
fokus på kombinerede ekstremhændelser [5]. Der 
er derfor defineret et oversvømmelsesscenarie 
med ringe sandsynlighed ved at kombinere en 100-
års middeltidshændelse for vandstanden i fjorden 
med en 10-års hændelse for vandføringen i de tre 
vandløb Vejle Å, Grejs Å og Højen Å. 

Der er også defineret tre klimascenarier for vand-
standen i fjorden. To klimascenarier refererer til år 
2050, som derved har samme tidsperspektiv som 
kommunens klimatilpasningsplan. Det sidste kli-
mascenarie refererer til år 2100. 

I klimatilpasningsplanen for Vejle Kommune er der 
også undersøgt fire scenarier, som skal belyse 
oversvømmelsesfaren ved ekstrem vandføring i de 
tre vandløb Vejle Å, Grejs Å og Højen Å. To af de 
fire scenarier har reference i år 2012 og står hen-
holdsvis for en 20-års og 100-års vandføring i alle 
tre vandløb. Som klimascenarie for vandføring i 
vandløbene er der valgt en 20-års og 100-års hæn-
delse med reference i år 2050. 

Scenarie 20års MT 
i 2012

100års MT 
i 2012

1000års MT
i 2012

20års MT 
i 2050

100års MT 
i 2050

100års MT 
i 2100

Fjordvandstand (VS)
i Vejle Fjord
[cm DVR90]

154 175 100års MT VS + 
10års MT HQ i 
alle vandløb

179 200 244

Scenarie 20års MT 
i 2012

100års MT 
i 2012

20års MT 
i 2050

100års MT 
i 2050

Vandføring (HQ) i Vejle Å 
[m3/s]

15,4 17,2 20,0 24,2

Vandføring (HQ) i Grejs Å
[m3/s]

10,9 12,6 14,2 17,6

Vandføring (HQ) i Højen Å
[m3/s]

4,9 5,8 6,5 8,2

Tabel 2: Oversigt over de seks scenarier for forhøjede vandstande i Vejle Fjord.

Tabel 3: Oversigt over de fire scenarier for vandføring i de tre vandløb Vejle Å, Grejs Å og Højen Å.
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Analyse af oversvømmelsesbilledet for 
Vejle Midtby
En analyse på baggrund af alle scenarier mht. en 
forhøjet vandstand i fjorden danner grundlag for 
udpegning af 8 områder, jf. Figur 3. Scenarierne for 
en forøget vandføring i Vejle Å, Grejs Å og Højen Å 

giver anledning til udpegning af 5 områder, jf. Figur 4. 
Udpegningen af disse fem områder er enten helt eller 
delvis sammenfaldende (V1.1 og H2.3, V1.2 og H2.1, 
V1.3 og H2.2, V2.1 og H3.1, V3.1 og H4.1).

Figur 3: De 8 identificerede områder der oversvømmes som følge af en forhøjet vandstand i fjorden. Figuren viser endvidere de over-
ordnede processer, som fører til oversvømmelse i områderne.

Figur 4: De 5 identificerede områder der oversvømmes som følge af en forøget vandføring i vandløbene. Figuren viser endvidere de 
overordnede processer, som fører til oversvømmelse i områderne.
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For de tre østlige områder (H1.1, H1.2, H1.3) står 
oversvømmelserne i klar relation til vandstanden i 
fjorden. Områderne oversvømmes fra fjorden, når 
vandstanden i fjorden stiger. Ved en forhøjet vand-
stand på omkring 200 cm DVR90 eller højere er 
områderne næsten helt vanddækket. Fjordvandet 
strømmer hen over disse 3 områder ind i den cen-
trale del af byen og bliver ikke holdt tilbage i disse 
tre områder. Vejle Å og dens åmunding er et vigtigt 
aspekt i oversvømmelsen af områderne H1.2 og 
H1.3, det samme er indstrømningen af fjordvand 
op ad Vejle Å ind i byen. Indstrømning af fjordvand 
påvirker vandføringen i Vejle Å med en nedbrems-
ning og opstuvning af åvandet, som igen er meget 
afgørende for, at der sker oversvømmelser i den 
centrale del af byen og i områder vest for byen. 

I den centrale del af byen er områderne langs 
Omløbsåen (H2.1/V1.2), Mølleåen (H2.2/V1.3) og 
Grejs Å (2.3/V1.1) præget af en stor følsomhed 
over for en forøget vandføring. Der ses et klart for-
hold mellem øget vandføring og de oversvømmede 
arealer langs vandløbene. Den samlede vandfø-
ringskapacitet af Omløbsåen og Mølleåen er ikke 
tilstrækkelig i tilfælde af en vandføring på mere end 
10 m3/s i Grejs Å, derfor vil arealerne langs med 
Omløbsåen blive oversvømmet.

Oversvømmelserne langs Omløbsåen og Mølle-
åen bliver markant større, når der er en tidsmæs-
sigt sammenfaldende forøget vandføring i Grejs 
Å og en forhøjet vandstand i fjorden. Det skyldes 

opstuvningseffekten i Vejle Å, som også påvirker 
vandføringen i Omløbsåen og Mølleåen. Vandfø-
ringskapacitet nedsættes betydeligt, og vandet 
fra Grejs Å stuves op i Omløbsåen og Mølleåen. 
Fænomenet kan ses tydeligt ved at sammenligne 
tallene af 100-års hændelsen i 2012 med kombi-
nationsscenariet, hvor en 100-års vandstand i fjor-
den kombineres med en 10-års vandføring i vand-
løbene. Beregningerne viser, at langs Omløbsåen 
(H2.1) forøges det oversvømmede areal med om-
kring 67 % og langs Mølleåen (H2.2) med omkring 
80 %. 

En forhøjet vandstand i fjorden har en negativ ef-
fekt på vandføringskapaciteten af Omløbsåen og 
Mølleåen. Når vandet stuves op i begge vandløb 
allerede ved daglig vandføring, vil arealerne langs 
begge vandløb blive oversvømmet ved opstuvnin-
gen. Oversvømmelse af arealerne langs begge 
vandløb forøges drastisk i tilfælde af en tidsmæs-
sigt sammenfaldende forøget vandføring i Grejs Å.

I den vestlige del af byen udpeges to områder 
(H3.1/V2.1 og H4.1/V3.1), der udsættes for over-
svømmelse. Område H3.1 omfatter den lavtlig-
gende ådal langs med Vejle Å syd for Bredsten-
vej. Området oversvømmes ret hurtigt i tilfælde af 
en forøget vandføring i Vejle Å. Ved scenarierne 
med stigende fjordvandstand kan der blive en for-
øgelse af det oversvømmede areal i Vejle Midtby 
og ådalen. Vandløbssystemet for Vejle Å er meget 
følsom over for to tidsmæssige sammenfaldende 
hændelser i form af en forhøjet fjordvandstand og 
en forøget vandføring. Det kan konkluderes, at en 
forhøjet vandstand i fjorden har en negativ effekt 
på vandføringen i Vejle Å, og vandet stuves op 
med store oversvømmelser i området. Ved meget 
ekstreme hændelser medfører det også oversvøm-
melse af arealer nord for Bredstenvej.

Området nord for Bredstenvej (H4.1/V3.1) beskyt-
tes ved hjælp af et ådige. I tilfælde af en forhøjet 
fjordvandstand stuver vandet op i Vejle Å. Ved en 
vandstand ved DGI Huset på ca. 170 cm DVR90, 
vil vandet løbe over ådigerne. Denne kritiske 
vandstand ved DGI Huset vil forekomme ved en 
fjordvandstand mellem 175 cm DVR90 og 179 cm 
DVR90. Overløbet af åvandet over digekronen på 
170 cm DVR90 forøges enten ved en højere vand-
stand i fjorden eller ved en forøgelse af vandførin-
gen i Vejle Å. 

Oversvømmelse i Odinsgade, januar 2007
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De 8 udpegede oversvømmelsesområder kan 
grupperes og opdeles i 4 distrikter, som vist på Fi-
gur 5. Grupperingen giver mulighed for at opstille 
overordnede mål for håndtering af oversvømmel-
sesfaren, dvs. mål der skal forhindre oversvøm-
melser i det pågældende distrikt.

Distrikt ”Øst” defineres ved tre østlige områder, 
som oversvømmes ved en forhøjet fjordvandstand. 
For at forhindre oversvømmelse af områderne, 
skal områderne beskyttes mod højvandet i fjorden.

Distrikt ”Midt” defineres ved tre områder. Alle om-
råder er kendetegnet ved, at oversvømmelse skyl-
des en for lille vandføringskapacitet enten i tilfælde 
af en ekstrem vandføring i Grejs Å eller som følge 
af en opstuvning af vandføringen ved en forhøjet 
vandstand i fjorden/Vejle Å. For at forhindre over-
svømmelse af arealerne langs Grejs Å, Omløbsåen 
og Mølleåen er det afgørende, at vandføringskapa-
citeten af Omløbsåen og Mølleåen forøges for at få 
vandet hurtigt ført igennem byen. Samtidig er det 
afgørende, at vandføringen i Grejs Å kan reguleres 
og nedsættes i tilfælde af en vandstigning som føl-
ge af længerevarende regnvejr. Det kan gøres ved 
hjælp af vandophobning opstrøms ad Grejs Å, hvor 
vandet holdes tilbage på større eng- og naturarea-
ler. Kontrolleret vandophobning vil især være afgø-
rende for at undgå oversvømmelser i tilfælde af en 
nedsat vandføringskapacitet som følge af en forhø-
jet fjordvandstand.

Distrikt ”Øst”

Distrikt
”Midt”

Distrikt ”Sydvest”

Distrikt 
”Nordvest”

Figur 5: Definition af de fire distrikter for risikoområde Vejle Midtby.

Distrikt ”Sydvest” er arealer syd for Vejle Å, der 
oversvømmes allerede ved en mindre forøget 
vandføring i Vejle Å eller en opstuvning af åen ved 
en forhøjet vandstand i fjorden. Distriktet, som ho-
vedsagelig består af den lavtliggende ådal, er be-
regnet til ophobning af vand i tilfælde af en forøget 
vandføring. Kapaciteten til vandophobning er dog 
begrænset. Overskrides kapaciteten, bliver enten 
bebyggede områder oversvømmet, som ikke er 
beregnet til regelmæssig oversvømmelse, eller 
vandet løber over det nordlige ådige ind i naboo-
mrådet. For at kunne holde sig under den maksi-
male kapacitet til vandophobning, er en yderligere 
kontrolleret vandophobning længere opstrøms ad 
Vejle Å nødvendig.

Distrikt ”Nordvest” er kun ét område. Området 
oversvømmes ved, at vandet fra Vejle Å løber over 
digekronen ind i området. Det sker, hvis vand-
standen i Vejle Å når en højde på omkring 175 cm 
DVR90 eller højere. Diget skal forhøjes for at for-
hindre oversvømmelser i distrikt Nordvest.

Oversvømmelsesfaren i distrikt Øst kan afhjælpes 
ved, at distriktet beskyttes mod oversvømmelse fra 
fjorden. I distrikt Midt er det afgørende at få van-
det ledt hurtigt igennem området ud i fjorden. Di-
strikt Sydvest er med engområderne velegnet til at 
opmagasinere noget af vandet fra Vejle Å, og for 
distrikt Nordvest gælder det om at blive bedre be-
skyttet mod indstrømmende vand over ådiget.



16

VURDERING AF FAREN OG RISIOKOEN FOR OVERSVØMMELSE

Økonomiske skader
Der er foretaget en analyse af de økonomiske ska-
der, som opstår under de 6 fjordscenarier. Ska-
desopgørelsen er baseret på de modeller og data, 
som staten har anvendt og stillet til rådighed. En 
detaljeret skadesopgørelse for hvert distrikt findes i 
baggrundsrapporten [2].

Ser man på alle distrikter og hele Vejle Midtby, vi-
ser resultaterne, at skaderne er størst i klimasce-
nariet med reference i 2100, jf. Tabel 5. Det totale 
skadesbeløb for hele risikoområde Vejle Midtby set 
over alle scenarier ligger mellem 10,9 mio. kr. og 
1.695 mio. kr. Ser man på 100-års hændelserne 
i år 2012 og 2050, er det totale skadesbeløb om-
kring 10 gange større ved en 100-års hændelse i år 
2050 sammenholdt med en 100-års hændelse i år 
2012. Sammenlignes 100-års hændelsen i år 2100 
med hændelsen i år 2012, er det totale skadesbe-
løb 24 gange større ved klimascenariet. Sammen-

ligner man begge klimascenarier, dvs. en 100-års 
hændelse i år 2050 og en 100-års hændelse i år 
2100, bliver det totale skadesbeløb kun 2,2 gange 
større.  De totale skader stiger fra 757 mio. kr. til 
1.695 mio. kr., som i begge tilfælde er meget store 
skadesbeløb. 

Ser man på de fire udpegede distrikter, kan det ty-
deligt ses, at de totale skadesbeløb for distrikt Syd-
vest og Nordvest, bortset fra 20-års hændelsen i år 
2012, er betydeligt mindre end i distrikterne Midt 
og Øst (se Figur 6). Største del af distrikt Sydvest 
er vådområde, der kan tåle oversvømmelser, mens 
der i distriktets sydlige del er boliger. Oversvøm-
melse i distrikt Nordvest forudsætter en vandstand 
i Vejle Å på mindst 175 cm DVR90, før vandet kan 
løbe over kronen af det nordlige ådige. Distrikt 
Nordvest omfatter nogle større uddannelsesfacili-
teter og et større kolonihaveområde.

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

20års MT i 2012

100års MT i 2012

1000års MT i 2012

20års MT i 2050

100års MT i 2050

100års MT i 2100

Millioner kr.

Scenarie

Total skade Risikoområde Vejle (mio. 
kr.)
Total skade ØST (mio. kr.)

Total skade MIDT (mio. kr.)

Total skade NORDVEST (mio. kr.)

Scenarie 20års MT i 2012 100års MT i 2012 1000års MT i 2012 20års MT i 2050 100års MT i 2050 100års MT i 2100

Total skade ØST (mio. kr.) 5,8 24,9 102,0 132,1 395,1 641,7

Total skade MIDT (mio. kr.) 2,4 42,0 249,1 116,5 330,2 989,5

Total skade SYDVEST (mio. kr.) 2,7 3,0 5,0 3,7 4,5 17,5

Total skade NORDVEST (mio. kr.) 0,0 0,0 17,7 18,2 27,0 46,3

Total skade risikoområde Vejle (mio. kr.) 10,9 69,9 373,7 270,4 756,7 1.694,9

Tabel 5: Skadesanalyse over alle 4 distrikter.

Figur 6: Skadesdiagram for hele Vejle Midtby.
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Den største andel af de totale skadesbeløb set 
over alle scenarier genereres i de tæt bebyggede 
distrikter Øst og Midt. Ifølge skadesdiagrammet 
i Figur 6 kan der konstateres en betydelig større 
skade i distrikt Midt for år 2100-klimascenariet og 
kombinationsscenariet sammenholdt med distrikt 
Øst. For kombinationsscenariet er forklaringen 
den, at den tillagte 10-års hændelse for vandføring 
i alle tre vandløb har en forstærkende negativ ef-
fekt på det totale skadesbeløb i distrikt Midt. Ved 
år 2100-klimascenariet forklares forskellen ved, at 
fjordvandet løber hen over distrikt Øst og ind i di-
strikt Midt som følge af den ekstreme vandstand 
i fjorden, mens oversvømmelserne i distrikt Midt i 
de andre scenarier sker som følge af opstuvning 
af vandføringen i vandløbene og igennem kloak-
systemet.

Oversvømmelsesrisiko
Risikoen for oversvømmelse beregnes ved at gan-
ge sandsynligheden for oversvømmelse med det 
totale skadesbeløb. Oversvømmelsesrisikoen op-
gøres om et beløb per år (kr./år).

Kortlægningen af oversvømmelsesrisikoen for 
Vejle Midtby viser for 100-års hændelserne, at der 
især er tre områder, som har en høj risiko. Det er 
arealerne langs Omløbsåen i den nordlige del af 
område H2.1 (Aagade, Valdemarsgade samt Vis-
singsgade/Tønnesgade), og området med etage-
ejendommene ved Valløesgade/Parkvej i område 
H1.1. Det tredje område med forholdsvis høj over-
svømmelsesrisiko befinder sig ved Enghavevej/
Vestre Engvej. Ved klimascenariet ved år 2100 kan 
der dog konstateres en større fordeling af risikoen 
for oversvømmelse over hele midtbyen. Det skyl-
des at hele byen næsten står under vand. 

I baggrundsrapporten til risikoplanen er en uddy-
bende beskrivelse af vurderingen af oversvømmel-
sesrisikoen.

Resumé af vurderingen af faren og risikoen 
for oversvømmelse
• Vandsystemet i Vejle Midtby med tre vandløb og 
deres opland samt fjorden er meget kompleks og 
medfører, at årsagen til oversvømmelse ikke er en-
tydig. Det skal der tages højde for i fastlæggelsen 
af fremtidige handlinger.

• Den største oversvømmelsesfare kommer fra fjor-
den.

• Opstuvningseffekten af en forhøjet vandstand på 
vandføringen i vandløbene er meget stor og stiger 
med stigende vandstand i fjorden.

• Hændelser i distrikt Midt og Øst kan være årsag til 
de største skadesomkostninger.

• Stigningen i det totale skadesbeløb er større fra 
100-års hændelse i år 2012 til 100-års hændelse i 
år 2050 end fra 100-års hændelse i år 2050 til 100-
års hændelse i år 2100.

• Det højeste risikobeløb beregnes for hele risiko-
område Vejle Midtby for klimascenariet i år 2100.

• Oversvømmelsesrisikoen er højest i distrikt Midt. 
Etablering af en sluse ved Omløbsåens munding i 
Vejle Å og et fordelerbygværk ved forgreningen af 
Grejs Å må derfor betragtes som en god løsning for 
at reducere oversvømmelsesrisikoen.

Mølleå ved Nørretorv, 23. maj 2014
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Skybrud – ekstreme nedbørshændelser
Udover presset fra vandløbene og Vejle Fjord, som 
er vurderet på baggrund af statens fare- og risi-
kokortlægning, så er Vejle Midtby udsat for over-
svømmelsesrisici i forbindelse med skybrud.

Ved skybrud overskrides kapaciteten i kloaksyste-
merne, og der er fare for, at regn- og overflade-
vand, i nogle tilfælde opspædet med spildevand, 
strømmer på terræn eller giver oversvømmelse af 
kældre.

Falder der ekstremt kraftig regn samtidig med, at 
der er meget vand i åerne eller høj vandstand i fjor-
den, vil risikoen for oversvømmelse i byen være 
forøget. Kloaksystemet er afhængigt af, at vandet 
kan ledes ud til vandløb og fjord, men den høje 
vandstand reducerer muligheden for at aflaste me-
get vand i den kritiske periode.

I kommunens klimatilpasningsplan er der identi-
ficeret en række områder i Vejle Midtby, hvor der 
fremover vil være særlig fokus på, hvordan både 
afløbssystem og byrum indrettes, så de bliver så 
robuste og modstandsdygtige under ekstrem regn 
som muligt. 

I 2014 har der været en række usædvanligt kraftige 
skybrudshændelser. De var af en størrelse, som 
overstiger, hvad afløbssystemet i Vejle Midtby 

er dimensioneret til og gav anledning til oversvøm-
melse af kældre og nogle steder oversvømmelser 
på terræn. Disse ekstreme nedbørshændelser har 
vist, at byområdet kan være udsat for afstrømnin-
gen fra grønne områder og skråninger. Grejs Å løb 
over ved Abelones Plads i løbet af få timer, og en 
række skråninger og skovveje blev udsat for mud-
derskred. Påvirkning af ekstreme nedbørshændel-
ser indgår ved valg og dimensionering af løsninger 
i byrummet.

Funktionaliteten af afløbssystemet under skybruds-
hændelser vil fremover være i fokus i kommunens 
spildevandsplan, fordi der i den nuværende spilde-
vandsplan ikke er opstillet konkrete mål eller servi-
ceniveau for, hvor godt byen skal kunne stå imod 
de mere ekstreme nedbørshændelser som f.eks. 
den fra 23. maj 2014. Det skal ligeledes overvejes, 
om der ved politisk prioritering kan differentieres på 
serviceniveauet eksempelvis, hvis der er nogle om-
råder med særlige udfordringer. 

Der skal arbejdes med løsninger, hvor regn- og 
overfladevand i ekstreme nedbørssituationer kan 
afledes på overfladen med mindst mulig skade til 
følge. Et eksempel er skybrudsveje, som ved for-
holdsvis høje kantsten og den rigtige hældning på 
kort tid kan lede meget vand ud af et byrum og ned 
til fjorden eller vandløbene i en ekstremsituation.

MÅL FOR STYRING 
AF RISIKOEN FOR

OVERSVØMMELSE

Oversvømmelse ved Skovgade i Vejle Midtby, 23. maj 2014
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Dette kapitel indeholder mål for styring af risikoen 
for oversvømmelse. 

Det er mål og handlinger, der enten reducerer 
sandsynligheden for oversvømmelse eller konse-
kvenserne af oversvømmelser, eller begge dele. 
Ved styring af oversvømmelsesrisikoen kan der 
defineres fire generelle målsætninger [2]:

1) Forebyggelse af nye oversvømmelsesrisici in-
den en oversvømmelse.

2) Reduktion af eksisterende oversvømmelsesrisici 
inden en oversvømmelse.

3) Reduktion af negative konsekvenser under en 
oversvømmelse.

4) Hurtig genoprettelse af normaltilstanden efter en 
oversvømmelse.

Målsætningerne om forebyggelse af nye over-
svømmelsesrisici og reduktion af eksisterende 
oversvømmelsesrisici kan opnås enten ved en 
forebyggende planlægning og en ny arealanven-
delse, eller ved hjælp af sikringsanlæg (diger, høj-
vandsmure, dæmninger), som skal beskytte de 
oversvømmelsestruede områder mod oversvøm-
melser op til et fastlagt sikkerhedsniveau.

Målsætningen om reduktion af negative konse-
kvenser under en oversvømmelse reducerer kon-
sekvenserne under en konkret oversvømmelses-
hændelse. Det opnås ved et effektivt beredskab, 
som kan håndtere en oversvømmelse i form af at 
sikre områder mod følgerne af oversvømmelsen 
og yde bistand til personer, der er ramt af over-
svømmelsen. Det kan også omfatte evakuering af 
borgerne.

Målsætningen om hurtig genopbyggelse og gen-
oprettelse af normaltilstanden reducerer negative 
følger efter en oversvømmelse. Dette opnås ved 
en tilgang, der organiserer reparation og genop-
byggelse af infrastrukturen efter en prioriterende 
og koordinerende plan. 

Efter en oversvømmelse bør der også laves en 
evaluering af de tre indsatsområder: forebyggelse, 
sikring og beredskab. 

Inddeling af målene i de tre tidsfaser - før en over-
svømmelse, - under en oversvømmelse og - efter 
en oversvømmelse, relaterer sig til alle indsatsom-
råder af risikostyring jf. risikostyringscirklen på Fi-
gur 7.

Beskyttelse

Beredskab

Akuttiltag
(Evakuering)

Reparation
Genopbyggelse

Evaluering

Forebyggelse

 Figur 7: Risikostyringscirkel, der omfatter de forskellige indsatsområ-
der for risikostyring før, under og efter en oversvømmelse, jf. [1].
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Fastlæggelse af mål
Målsætning for risikoområdet er at gøre byen ro-
bust mod oversvømmelser. Vurderingen af faren 
og risikoen for oversvømmelse viser, at oversvøm-
melsesbilledet, dvs. de forskellige årsager, proces-
ser og forløb af oversvømmelser i Vejle Midtby, 
er meget komplekst. Der skal opbygges en større 
viden om det komplekse samspil, der er mellem 
det vandførende system (vandløbene, fjorden og 
kloaker) og årsagerne til oversvømmelse (storm-
flod, skybrud, langvarig nedbør).  På det grundlag 
kan der på sigt udføres sikringsanlæg, der skal 
sikre byen imod fremtidige oversvømmelse. Indtil 
der er udført sikringsanlæg, skal borgerne, værdi-
erne og kulturarv beskyttes mod oversvømmelse 
ved beredskabet. Et mål er derfor også at evaluere 
og udbygge det kommunale beredskab i forhold til 
oversvømmelser.

For at kunne indfri målsætningen for risikoområdet 
om at gøre byen robust mod oversvømmelser, op-
stilles der for hvert distrikt et overordnet mål for at 
forhindre oversvømmelser, jf. Figur 8.

Risikodistrikt Antal celler Areal Mål iht. oversvømmelsesfaren

Øst 3034 Ca. 190 ha. ”Hold fjorden på afstand”

Midt 2230 Ca. 140 ha. ”Vandet hurtig ud til fjorden”

Sydvest 3885 Ca. 243 ha. ”Brug området til at holde på vandet”

Nordvest 1353 Ca. 85 ha. ”Hold Vejle Å på afstand”

Distrikt ”Øst”

Distrikt
”Midt”

Distrikt ”Sydvest”

Distrikt 
”Nordvest”

Figur 8: Distrikter og deres overordnet mål 
for reduktion af oversvømmelsesfaren

Disse overordnede mål for de fire distrikter danner 
grundlaget for at opstille specifikke mål for håndte-
ring af oversvømmelsesrisikoen. Alle mål, som er 
listet i Bilag 2, er fastlagt for perioden 2015-2021.

MÅL FOR STYRING AF RISIKOEN FOR OVERSVØMMELSE

Risikodistrikt Antal celler Areal Mål iht. oversvømmelsesfaren

Øst 3034 Ca. 190 ha. ”Hold fjorden på afstand”

Midt 2230 Ca. 140 ha. ”Vandet hurtig ud til fjorden”

Sydvest 3885 Ca. 243 ha. ”Brug området til at holde på vandet”

Nordvest 1353 Ca. 85 ha. ”Hold Vejle Å på afstand”
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Vejle Kommune vil gøre Vejle Midtby robust mod 
oversvømmelse ved:

Forebyggelse
• Fremtidig planlægning og byggeri i området sik-
res, så der tages højde for klimaændringernes kon-
sekvenser, og væsentlige værdier og menneskeliv 
i området er sikret mod oversvømmelser og øde-
læggelser.

Sikring
• Undersøge og vurdere, hvilke muligheder der 
er for at iværksætte konkrete foranstaltninger i de 
områder, hvor risikoen for omfattende skader ved 
oversvømmelse er størst. 

 • Udarbejde forslag til en passende sikring mod 
oversvømmelse. Forslagene skal tage højde for 
det komplekse sammenspil mellem oversvøm-
melseskilderne og den effekt, forslagene har på 
oversvømmelsen i distrikterne. Der skal endvidere 
tages højde for klimaændringernes effekt på fjord-
vandstanden, vandføringen og grundvandet. 

 • Opbygge en bedre forståelse for interaktionen og 
processerne mellem vandløbene og fjorden.

• Sikre håndtering af vand på terræn ved skybrud, 
der overstiger afløbssystemets kapacitet.

• Sikre kloakker mod indtrængende havvand, da til-
bagestuvning fra havet kan medføre, at spildevand 
slipper ud af kloaksystemet og udløser en smitte-
risiko.

• Sikre kommunens bygninger og institutioner mod 
oversvømmelser.

• Skabe robuste og bæredygtige løsninger, som er 
fremtidssikrede, og som samtidig giver merværdi. 
Inddrage borgere, virksomheder og andre interes-
senter i det oversvømmelsestruede område i for-
hold til sikring af værdier, kulturmiljøer og menne-
skeliv mod oversvømmelser. 

Beredskab
• Sikre, at det etablerede redningsberedskab er 
tilstrækkelig til sikring og evakuering af personer 
ved oversvømmelse, hvor enten en højvandssik-
ring ikke er til stede, eller det valgte niveau for høj-
vandssikring overskrides af stormflodsvandstan-
den.

Vedelsgade, 20. januar 2007
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HANDLING FOR STYRING AF OVERSVØMMELSESRISICIENE

Dette kapitel beskriver i hovedtræk, hvilke hand-
linger Vejle Kommune forventer at iværksætte i 
planperioden (2015-2021). I Bilag 2 er de enkelte 
handlinger beskrevet.

Det er en stor opgave at sikre Vejle Midtby mod 
fremtidige oversvømmelser og ødelæggelser. Vejle 
Kommune kan ikke løfte opgaven alene, så det er 
vigtigt, at både borgere, virksomheder og øvrige in-
teressenter er med til at løfte denne opgave. 

Det er en opgave, der indebærer store investerin-
ger, og det er vigtigt, at det er de rigtige investerin-
ger, der foretages. For at træffe de rigtige beslut-
ninger om hvilke løsninger, der skal til for at sikre 
området for oversvømmelser, skal vi have et godt 
vidensgrundlag.

Den kortlægning, analyse og vurdering, som på 
nuværende tidspunkt er til stede, lægger primært 
op til nogle undersøgende og beredskabsmæssige 
handlinger, som på sigt bl.a. skal danne baggrund 
for en vurdering af, hvilke sikringsløsninger der 
samfundsmæssigt er bæredygtige at gennemføre.
Ved valg af løsninger lægges der vægt på valg af 
intelligente og unikke løsninger, som giver attrak-
tion og er en ressource for byen, borgerne og er-
hvervslivet, dvs. det skal være løsninger der gør 
byen robust mod oversvømmelser og samtidig ska-
ber merværdi.     

Herudover er der forebyggende handlinger, når der 
er tale om ny planlægning og byggeri i området. 
Der ligger også en vigtig handling omkring inddra-
gelse af borgere, virksomheder og relevante inte-
ressenter både i høringsperioden af planen, og i 
det efterfølgende arbejde. 

Forebyggende handling
• Fastsættelse af en minimums sikringskote på 2,5 
meter (DVR90) ved fremtidig planlægning og byg-
geri samt anlæg i risikoområdet.* 

Undersøgende handlinger (mere viden) 
• Undersøge mulighederne for forebyggelse og 
sikring, herunder de økonomiske forhold, og sam-
menholde det med, hvilket sikringsniveau vi på 
denne baggrund vil fastsætte i næste planperiode.
 
• Undersøge muligheder for en sikringslinje i for-
hold til at holde fjorden på afstand. 

• Undersøge de hydrauliske forhold i oplandet til 
Vejle Midtby, og hvor der er mulighed for at tilba-
geholde vand ved ekstreme nedbørshændelser og 
højvande i fjorden.
  
• Undersøge digerne og brinkerne langs Vejle Å og 
fastsætte et sikringsniveau.

• Undersøge mulighederne for, hvordan det sikres, 
at vand på terræn (fra vandløb, fjord og i forbindel-
se med skybrud) kan ledes hurtigt væk fra området 
og ud i fjorden. 

Beredskabsmæssige handlinger 
• Varsling af oversvømmelseshændelser forbedres 
– på baggrund af bedre viden (IT-baseret varslings-
system, baseret på on-line dataopsamlinger mv.). 
Varsling anvendes i beredskabet til at forhindre/re-
ducere oversvømmelser og til at informere borgere 
for at begrænse konsekvenserne af oversvømmel-
se.

• Beredskabsplanen udbygges mht. til hvilke be-
redskabsmæssig tiltag, der kan blive aktuelle i de 
forskellige områder i hvert distrikt, afhængig af 
hændelsesscenariet i forhold til oversvømmelse.

• Beredskabsplanen revideres i takt med, at der 
iværksættes forebyggende og sikringsmæssige til-
tag. 

* Med en sikringskote menes at bygninger/anlæg skal være 
sikret mod en vandstand på 2,5 meter. Sikringen kan ske på 
forskellige måder – f.eks. ved at hæve byggeriet/anlægget, 
sikre bygningen/anlægget med skodder/porte, indrette og/el-
ler konstruere bygningen/anlægget til at kan modstå vand i 
kote 2,5 meter. Sikringskoten er derfor ikke nødvendigvis det 
samme som gulvkote eller terrænkote.   

Eksempel på sikringsmur i Lemvig   
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Igangværende handlinger (sikring)
Vejle Kommune er sammen med Vejle Spildevand 
A/S gået i gang med et klimaprojekt, som skal sikre 
en del af Vejle Midtby. Der etableres et sluse- og 
pumpeanlæg ved Omløbsåen, som skal sikre, at 
fjordvand ikke trænger ind i Omløbsåen ved høj-
vande og stormflod i fjorden. Pumpeanlægget skal 
sikre, at overfladevand fra området omkring Om-
løbsåen kan ledes til Vejle Å. Der etableres et an-
læg ved Abelones Plads, der kan styre og fordele 
vandstrømmene til Omløbsåen og Mølleåen. Pro-
jektet indeholder også forhøjelse/sikring af brinker 
på delstrækninger langs Omløbsåen. 

Vejle Kommune er endvidere i gang med at op-
bygge mere viden omkring Grejs Å, Vejle Å, Højen 
Å, herunder viden om de hydrauliske forhold, som 
sammen med on-line dataopsamling skal bidrage 

til opbygning af et styrings- og varslingssystem, der 
kan anvendes i beredskabet.  Den nye viden skal 
også bruges til at undersøge mulighederne for til-
tag i forhold til forebyggelse og sikring mod over-
svømmelser.

Arbejdet med at sikre Vejle Midtby mod oversvøm-
melser er en dynamisk proces, hvor viden om frem-
tidige klimaforandringer øges i takt med udvikling 
af nye og bedre beregningsmodeller, der kan for-
udsige oversvømmelser. Det betyder, at viden om 
risikoen for oversvømmelser i Vejle Midtby vil øges, 
hvorfor fokusområder og handlinger kan blive ju-
steret i takt hermed.  

Forslag til sluse- og pumpeanlæg ved Omløbsåen og Vejle Å

Eksempel fra Hamborg på sikring med porte Eksempel fra Hamborg på sikring med skydeporte
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IMPLEMENTERING AF RISIKOSTYRINGSPLANEN
Offentlig høring
Der har været sendt et forslag til risikostyringsplan 
for oversvømmelse i offentlig høring i 6 måneder 
(januar – juni 2015). Der er afholdt et borgermøde 
den 24. marts 2015. De høringssvar der er modta-
get i høringsperioden, har ikke medført ændringer i 
planen. Der er afholdt dialogmøder med relevante 
interessenter, hvilket vil fortsætte i det videre ar-
bejde i forbindelse med udmøntningen af risikosty-
ringsplanen.  

Opfølgning og overvågning
Det er forvaltningen for Teknik & Miljø, der har an-
svaret for at følge op på planen. I Teknik & Miljø 
er der et tværfagligt samarbejde om opgaven, hvor 
Vejle Spildevand A/S også deltager.

For at overvåge og sikre fremdrift af planens gen-
nemførelse, holdes der halvårlige statusmøder 
med ledelsen i Teknik & Miljø. Til møderne vil der 
blive opsamlet ny viden inden for området med 
henblik på beslutning om eventuelle korrigerende 
handlinger. Det politiske udvalg vil én gang årligt 
blive orienteret om status på planens mål og hand-
linger, og om der er ny viden, som medfører kor-
rigerende handlinger.
 
Ansvarlige myndigheder og involverede
Det er Vejle Kommune der er ansvarlig for planens 
gennemførelse, herudover vil særligt Vejdirektora-
tet og Trafikstyrelsen, BaneDanmark, Vejle Havn, 
Vejle Spildevand A/S blive involveret samt risiko-
virksomheder i området. 

Øvrige involverede myndigheder, samarbejdspart-
nere og evt. projektholdere på sigt:

Kystdirektoratet, Naturstyrelsen, Beredskabssty-
relsen Sydjylland, Kulturstyrelsen, Region Syd-
danmark, Haderslev Stift, TREFOR og Sydjyllands 
Politi.  

Udover de nævnte myndigheder vedrører risikosty-
ring og klimatilpasning borgere, virksomheder og 
foreninger mv., som inviteres til dialog og inddra-
ges i det omfang, det er muligt. 

Omløbsåen ved Byparken, 6. december 2013
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BILAG 1
Kortmateriale
Bilag 1 indeholder diverse kort i form af oversigts-
kort over det udpegede risikoområde i Vejle, samt 
kort over faren for oversvømmelse og kort over 
oversvømmelsesrisikoen, der er afgørende for 
konklusionerne af vurdering af oversvømmelsesri-
sikoen.

Alle kort og data er også tilgængelig på http://mil-
joegis.mim.dk/cbkort?&profile=oversvoem2. 

På miljøGIS er der adgang til alle baggrundskort 
samt alle emner og gridstørrelser for risikoområde 
Vejle og de andre 9 udpegede risikoområder i Dan-
mark.

Kortliste 
B1.1 Oversvømmelsesudbredelse og –dybde for fjordhændelsen 100 MT* 2012

B1.2 Oversvømmelsesudbredelse og –dybde for fjordhændelsen 1000 MT 2012

B1.3 Oversvømmelsesudbredelse og –dybde for fjordhændelsen 100 MT 2050

B1.4 Oversvømmelsesudbredelse og –dybde for fjordhændelsen 100 MT 2100

B1.5 Skadesopgørelse, total for fjordhændelsen 100 MT 2012

B1.6 Skadesopgørelse, total for fjordhændelsen 100 MT 2050

B1.7 Skadesopgørelse, total for fjordhændelsen 100 MT 2100

B1.8 Oversvømmelsesrisiko for fjordhændelsen 100 MT 2012

B1.9 Oversvømmelsesrisiko for fjordhændelsen 100 MT 2050

B1.10 Oversvømmelsesrisiko for fjordhændelsen 100 MT 2100

* MT - middeltidsafstand, gentagelsesperiode
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BILAG 2
Mål og handlinger
Bilag 2 indeholder en oversigt over de mål og over-
svømmelsesrelaterede handlinger, der er identifi-
ceret og prioriteret for det udpegede risikoområde 
i Vejle.
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Mål Handling Tidsperspektiv Ansvarlig Overvågning,
opfølgning 

 

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR OVERSVØMMELSE – Risikoområde Vejle Midtby 33 

Risikoområde Vejle Midtby   ”Gør Vejle robust mod oversvømmelser” 

Ved fremtidig planlægning og 
byggeri i området skal det 
sikres, at dette er 
klimatilpasset og sikret mod 
oversvømmelser. 

Ved fremtidig planlægning og byggeri i 
området fastsættes en minimums- 
sikringskote på 2,5 meter (DVR90).  

Sikringskoten 
indarbejdes i den 
kommende revision 
af kommuneplanen. 

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 

Sikre at kommende 
planlægning og projektering 
tager højde for 
klimaændringer, og at nye 
initiativer og tiltag i 
risikoområdet ikke påvirkes 
af oversvømmelser.  

I screeningværktøjet for miljøvurdering 
indarbejdes der et særskilt punkt vedr. 
oversvømmelsesrisici.  
Ved opstart af lokalplanlægning medtages 
risikoområdet i konfliktsøgningen. 

Iværksættes inden 
planen træder i 
kraft ved udgangen 
af 2015. 

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 
 

Sikre overblik med henblik på 
valg og vurdering af indsatser 
ved oversvømmelser.  
 

Etablering af et varslings- og styrings- 
system, som anvendes til styring af sluse- 
og pumpeanlæg, fordelerbygværk samt i 
beredskabet og i kommunikationen til 
borger. 

Etableres i risiko-
styringsplanens 
første planperiode. 
Projektet er 
opstartet, og første 
del etableres ved 
udgangen af 2015.  

Vejle 
Kommune 

Teknik og Miljø 

Sikre at der er en opdateret 
beredskabsplan og 
nødvendigt materiel samt 
mandskab til opgave-
håndtering i en 
krisesituation. 
 

Beredskabet indkalder kommunens 
Højvandsgruppe, der sikrer,  

 at der ved varsling af 
stormflod/højvande informeres 
til befolkningen via presse og 
hjemmeside. 

 at der kan rekvireres sandsække 
til sikring af ejendomme og 
værdier på materielgården. 

 
Beredskabsplanen skal opdateres og 
udvides mht., hvilke beredskabsmæssige 
tiltag der aktuelt skal iværksættes i de 
forskellige distrikter og områder, afhængig 
af hændelses-scenariet i forhold til 
oversvømmelse i området. I forbindelse 
med evt. anskaffelse af udstyr skal der 
planlægges for uddannelse af personale, 
drift og vedligeholdelse af udstyret, samt 
økonomi. Der afholdes en øvelse af 
beredskabet for oversvømmelse efter 
opdatering af planen. 
Borgere og virksomheder uddannes i at 
sikre egen ejendom og værdier mod 
oversvømmelse. 
 
Udarbejdelse af indsatsplan med særlig 
fokus på at beskytte kritisk infrastruktur og 
offentlige anlæg såsom: el-, gas-,tele- og 
vandforsyninger, veje, broer, 
plejehjem/ældreboliger, skoler og 
børnehaver. 
 
Beredskabsplanen revideres i takt med, at 
der iværksættes forebyggende og 
sikringsmæssige tiltag. 

Nedsættes en 
tværfaglig 
projektgruppe til 
opdatering og 
udvidelse af 
beredskabsplanen, 
inden planen 
træder i kraft ved 
udgangen af 2015.  
Beredskabsplanen 
er senest opdateret 
medio 2016 inkl. 
afholdelsen af en 
øvelse. 
Beredskabsplanen 
revideres i takt med 
ny viden og 
iværksættelse af 
tiltag.  
 

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 
Beredskab 

  

RISIKOOMRÅDE FOR VEJLE MIDTBY (1)
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Mål Handling Tidsperspektiv Ansvarlig Overvågning,
opfølgning 
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Risikoområde Vejle Midtby  (2) ”Gør Vejle robust mod oversvømmelser” 

Sikre væsentlige 
kulturmæssige værdier og 
kritisk infrastruktur mod 
oversvømmelser. 

Undersøge oversvømmelsesrisikoen for de 
særlige kulturmæssige værdier og kritisk 
infrastruktur i området 
 Og i samarbejde med relevante 
interessenter udarbejde et forslag til 
handlinger, der skal iværksættes, samt plan 
for hvornår og hvordan. 

Iværksættes i 
risikostyringsplanen
s første planperiode 
(2015-2021) 
 
 

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 

Sikre fremkommelighed i 
Vejle midtby ved skybrud, 
stormflod og højvande i fjord 
og åer. Skabe et overblik 
over, hvilke veje der kan 
anvendes i en krisesituation i 
forhold til oversvømmelse. 

Undersøge kommunevejenes tilstand, 
sikkerhed og farbarhed ved de forskellige 
hændelsesscenarier for oversvømmelse. På 
baggrund heraf udarbejde et forslag til 
hvilke handlinger, der skal iværksættes og 
plan for hvornår og hvordan.  
Dialog med Vejdirektoratet og 
BaneDanmark vedr. en fælles indsats, så 
vigtig infrastruktur ikke udsættes for 
oversvømmelser og ødelæggelser, samt 
sikre fremkommelighed. 

Iværksættes i 
risikosyringsplanens 
første planperiode 
(2015-2021) 
 
Dialog med 
BaneDanmark og 
Vejdirektoratet 
indledes i 2015. 

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 
 

Sikre kommunens bygninger 
og institutioner mod 
oversvømmelser  

Undersøge oversvømmelsesrisikoen for 
kommunens bygninger og institutioner i 
området og udarbejde et forslag til 
handlinger, der skal iværksættes, samt plan 
for hvornår og hvordan.  

Iværksættes i 
risikoplanens første 
planperiode (2015-
2021) 

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 
Børn & Unge 
Velfærd 
Kultur & Fritid 

Sikre at borgere, 
virksomheder og relevante 
interessenter inddrages i 
risikostyringen mht. ønsker 
om valg af virkemidler. 

Afholdelse af borgermøde og dialogmøder i 
risikoplanens høringsfase.  

Iværksættes i 
høringsfasen af 
forslaget til 
risikostyringsplanen 

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 
 

Sikre håndtering af vand på 
terræn ved skybrud, der 
overstiger afløbssystemets 
kapacitet.  

Undersøge mulighederne for etablering af 
foranstaltninger fx skybrudsveje, kanaler 
mv. til hurtig afledning af vand på terræn, 
så skader og ødelæggelser af værdier 
minimeres. 

Iværksættes i 
risikoplanens første 
periode (2015-
2021) 

Vejle 
Kommune  

Teknik & Miljø 
Vejle 
Spildevand A/S 

Sikre information og 
vejledning til borgere, 
virksomheder og øvrige 
interessenter om 
oversvømmelsesrisici og 
tiltag.  

Informere og vejlede borgere, 
virksomheder og relevante interessenter 
om risiko for oversvømmelser og 
nødvendigheden for klimatilpasning. Lave 
målrettede kampagner.  

Iværksættes i 
risikoplanens første 
periode (2015-
2012) 

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 

Sikre overvågning og 
opfølgning på 
risikostyringsplanens mål og 
handlinger.  

Der laves en oversigt over, hvordan 
overvågning og opfølgning af mål og 
handlinger sker. 

Iværksættes inden 
planens 
ikrafttrædelse ved 
udgangen af 2015.  

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 

  

RISIKOOMRÅDE FOR VEJLE MIDTBY (2)
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Mål Handling Tidsperspektiv Ansvarlig Overvågning,
opfølgning 
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Distrikt Øst   ”Hold fjorden på afstand” 

Fastlæggelse af sikringslinje i 
forhold til fjorden 

Det skal i samarbejde med områdets 
interessenter undersøges, hvilket 
sikringsniveau der skal være for havnen og 
byen. 

Planlægnings- 
arbejdet er 
påbegyndt og 
fortsætter i 
risikostyringens 
første planperiode 
(2015-2021) 

Vejle 
Kommune  

Teknik & Miljø  
 

Der skal fastlægges et 
sikringsniveau for området 
ved Lystbådehavnen og 
etageboligområdet i 
Østbykvarteret (H.1.1). 

Det skal undersøges, hvilket sikringsniveau 
området (H1.1) ved havnen skal have, og 
hvilke tiltag der dermed skal iværksættes 
for at sikre det valgte niveau.  
Det skal sikres, at fjordvandet ikke kan 
ledes via afløbssystemet ind i området 
(H.1.1).  
Det skal sikres, at overfladevand fra 
området kan afledes til fjorden og/eller 
ikke giver oversvømmelser i forbindelse 
med høj vandstand/stormflod.  

Iværksættes i 
risikoplanens første 
planperiode (2015-
2021) 

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 

Der skal fastlægges et 
sikringsniveau for 
erhvervsområdet (H1.2)  

Det skal undersøges, hvilket sikringsniveau 
erhvervsområdet (H1.2) på havnen skal 
have, og hvilke tiltag der dermed skal 
iværksættes for at sikre det valgte niveau.  
Udløb til havnebassin og Vejle Å skal sikres, 
så fjordvand ikke kan tilledes 
afløbssystemet og oversvømme området. 

Iværksættes i 
risikoplanens første 
planperiode (2015-
2021) 

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 

Der skal fastlægges et 
sikringsniveau for området 
ved Ibæk Strandvej (H1.3) 

Det skal undersøges, hvilket sikringsniveau 
området (H1.3) skal have, og hvilke tiltag 
der skal iværksættes for at sikre det valgte 
niveau.  
Udløb til Vejle Å og fjorden skal sikres, så 
fjordvand ikke kan ledes til området via 
afløbssystemet. 

Iværksættes i 
risikoplanens første 
planperiode (2015-
2021) 

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 

  

DISTRIKT ØST

Distrikt ”Øst”

Distrikt
”Midt”

Distrikt ”Sydvest”

Distrikt 
”Nordvest”

Figur 5: Definition af de fire distrikter for risikoområde Vejle Midtby.
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Distrikt Midt  ”Vandet hurtig ud til fjorden” 

Mindske belastningen af 
Vejle by (H2.1 & H2.2) fra 
ekstrem afstrømning fra 
oplandet til Grejs Å.  

Tilbageholdelse af vand fra oplandet. 
Undersøge mulighederne for 
tilbageholdelse af vand fra oplandet til 
Grejs Å. 
På baggrund af undersøgelserne skal der i 
planperioden laves en plan for, hvordan og 
hvornår der etableres mulighed for 
tilbageholdelse af vand i oplandet, og 
hvilken effekt dette har i forhold til 
sikringsniveauet i distrikt Midt. 

Undersøgelse af 
mulighederne 
iværksættes i 2015 
og etableres så vidt 
muligt i 
planperioden, hvis 
der kan findes 
finansiering til det. 

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 
 

Der skal fastlægges et 
sikringsniveau i forhold til 
fjorden og vandløbene. 

Undersøge mulighederne for, hvordan det 
sikres, at vand på terræn (fra vandløb, fjord 
og i forbindelse med skybrud) kan ledes 
hurtigt væk fra området og ud i fjorden.  
 
På baggrund af undersøgelserne skal der i 
planperioden fastlægges et sikringsniveau, 
med en plan for hvordan og hvornår 
sikringsniveauet er opnået for distrikt Midt. 
 
Undersøge mulighederne for, hvordan det 
sikres, at der ikke kan ske tilbagestuvning 
af vand fra fjorden. På baggrund af 
undersøgelserne skal der i planperioden 
fastlægges et sikringsniveau med en plan 
for, hvordan og hvornår sikringsniveauet er 
opnået for distrikt Midt. 

Undersøgelse af 
muligheder 
iværksættes i 2015, 
og sikringsniveau og 
etablering af tiltag 
fastlægges i risiko-
styringsplanens 
først planperiode 
(2015-2021). 

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 
Vejle 
Spildevand A/S 

Sikre en del af Vejle Midtby i 
området ved Omløbsåen 
(H2.1) mod oversvømmelse 
til et fastsat niveau. 

Etablering af sluse- og pumpeanlæg, 
fordelerbygværk samt etablering af øget 
kapacitet i Omløbsåen bl.a. ved forhøjelse 
af brinker mv. – skal sikre hurtig afledning 
af vand fra dele af området, og at der ikke 
sker opstuvning af vand fra fjorden ved en 
vandstand på 200 cm (DVR), hvilket pt. 
svarer til en 100 års hændelse i 2050. 

Projektet er 
igangsat og 
forventes færdigt i 
risikostyrings-
planens første 
planperiode (2015-
2021).  

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 
Vejle 
Spildevand A/S 

Sikre området ved Mølleåen 
(H2.2) mod oversvømmelser 
til et fastsat niveau. 

Undersøge mulighederne for yderligere 
kapacitet i Mølleåen og evt. etablering af 
skybrudsvej. 

Undersøgelser af 
muligheder 
iværksættes i 2015. 

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 
Vejle 
Spildevand A/S 

  

DISTRIKT MIDT
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Distrikt Sydvest  ”Brug området til at holde på vandet” 

Mindske belastningen af 
Vejle by fra ekstrem 
afstrømning fra oplandet til 
Vejle Å og Højen Å.  

Undersøge mulighederne for at holde vand 
tilbage i området og i oplandet til Vejle Å. 
I planperioden vil der blive lavet en 
oversigt over hvilke områder der kan 
benyttes til tilbageholdelse af vand, med 
henblik på en udpegning af områder. 
 

Iværksættes i 
risikostyrings-
planens første 
planperiode (2015-
2021)  

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 

Mindske risikoen for 
oversvømmelse af værdier 
og infrastruktur i området 
(H3.1).  

Undersøge brinker/diger langs med 
Bredstenvej og Toftevej (afgrænsningen af 
Kongenskærområdet) og fastsætte et 
sikringsniveau. Lave en plan for, hvordan 
og hvornår sikringen udføres.  
 

Iværksættes i 
risikostyrings-
planens første 
planperiode (2015-
2021) 

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 

Distrikt Nordvest  ”Hold Vejle Å på afstand” 

Mindske belastning af 
området (H4.1) ved ekstrem 
afstrømning i Vejle Å og ved 
højvandstand i fjorden.  

Undersøge mulighederne for at holde 
vandet tilbage i oplandet til Vejle Å. I 
planperioden vil der blive lavet en oversigt 
over, hvilke områder der kan benyttes til 
tilbageholdelse af vand, med henblik på en 
udpegning af områder. 

Iværksættes i 
risikostyrings-
planens første 
planperiode (2015-
2021) 

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 

Mindske risikoen for 
oversvømmelse af værdier 
og infrastruktur i området.  

Sikring af diger. 
Undersøge diger langs Vejle Å og fastsætte 
et sikringsniveau. Sikre at vand fra 
baglandet kan pumpes til Vejle Å. I 
planperioden vil digerne blive sikret til det 
niveau, der fastsættes, eller der laves en 
plan for, hvordan og hvornår sikringen 
udføres.  
 

Iværksættes i 
risikostyrings-
planens første 
planperiode (2015-
2021) 
Undersøgelse af 
diger vil blive 
iværksat i 2015.  

Vejle 
Kommune 

Teknik & Miljø 

 

 

DISTRIKT SYDVEST OG NORDVEST

Distrikt ”Øst”

Distrikt
”Midt”

Distrikt ”Sydvest”

Distrikt 
”Nordvest”

Figur 5: Definition af de fire distrikter for risikoområde Vejle Midtby.
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