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1. INDLEDNING

Efter voldsomme oversvømmelser i Central-
europa i perioden 1998-2002 besluttede EU, at 
alle medlemslande skal planlægge for ekstreme 
oversvømmelser, som kan medføre væsentlige 
negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller 
økonomi. Dette er besluttet i EU’s oversvømmel-
sesdirektiv, som efterfølgende er implementeret i 
dansk lovgivning.

Implementering af EU’s oversvømmelsesdirektiv i 
medlemslandene gennemføres i tre plantrin. I det 
første plantrin (2010-2011) blev der foretaget en 
udpegning af risikoområder, hvor der må anses 
at være en potentiel væsentlig risiko for over-
svømmelser fra vandløb, søer, havet og fjorde. I 
Danmark blev plantrin 1 afsluttet den 22. december 
2011 med udpegning af 10 risikoområder: Holste-
bro, Randers Fjord, Juelsminde, Fredericia, Aaben-
raa, Odense Fjord, Køge Bugt, Korsør, Nakskov og 
Vejle [1].

I direktivets andet plantrin (2012-2013) skal 
medlemsstaterne for hvert risikoområde, der er 
udpeget i henhold til direktivets første plantrin, 
udarbejde kort over faren for oversvømmelse og 
kort over risikoen for oversvømmelse i en passende 
skala. Plantrin 2 har således taget afsæt i de 10 
danske risikoområder med det formål at undersøge 
og analysere faren for oversvømmelse og risikoen 
for oversvømmelse mere grundigt, hvorefter resul-
taterne er blevet præsenteret på kort. 

Kortlægningen af oversvømmelsesfaren og over-
svømmelsesrisikoen baserer sig på resultaterne af 
en risikoanalyse, som er blevet gennemført af Kyst-
direktoratet og Naturstyrelsen for hvert område, og 
som analyserer, hvordan en oversvømmelse vil 
forløbe, samt hvilke konsekvenser dette vil have 
for det pågældende område.
Direktivets tredje plantrin omfatter ud
arbejdelsen af risikostyringsplaner for hvert risi-
koområde i perioden 2014-2015. I Danmark skal 
udarbejdelsen af risikostyringsplanerne gennemfø-
res af de 22 berørte kommuner. Risikostyringspla-
nerne skal udarbejdes på grundlag af kort og data, 
som staten har stillet til rådighed i forbindelse med 
direktivets plantrin 2.

Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har lavet en 
vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner, 
som skal hjælpe kommunerne med udarbejdelsen 
af risikostyringsplaner samt give en forståelse af, 
hvordan kommunerne skal anvende kort og data 
[2]. Vejledningen beskriver generelt styringsplaner-
nes formål, indhold og tidsramme, samt et eksem-
pel på opbygning af en risikostyringsplan og intro-
duktion af en metode til vurdering og analyse af 
fare- og risikokortene. 

Dansk lovgivning
EU’s oversvømmelsesdirektiv (direktiv 2007/60/
EF) implementeres i Danmark efter lovbekendtgø-
relse nr. 950 af 3/7/2013 af lov om vurdering og 
styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb 
og søer samt bekendtgørelse nr. 121 af 2/2/2010 
(med senere ændringer) om vurdering af styring 
af risiko for oversvømmelse fra havet, fjorde eller 
andre dele af søterritoriet.

De to første plantrin varetages af Naturstyrelsen 
og Kystdirektoratet. Det tredje plantrin varetages af 
de berørte kommuner, der inden den 22. decem-
ber 2014 skal udarbejde et forslag til risikostyrings-
plan på baggrund af statens kortlægning og sikre 
en endelig vedtagelse inden 22. oktober 2015. 
Planerne sendes derefter til Miljøministeriet, som 
senest den 22. december 2015 skal offentliggøre 
en samlet risikostyringsplan for hvert af vandom-
råderne.

De tre plantrin er en del af en 6-årig planperiode. 
Det betyder, at de ansvarlige myndigheder hvert 
sjette år skal revurdere og ajourføre henholdsvis 
vurdering, udpegning, kortlægning og planer.

Risikostyringsplan for Vejle Midtby og 
baggrundsrapporten 
Risikostyringsplanens formål er at fastsætte mål 
for styring af risiciene for oversvømmelse inden for 
det udpegede område i Vejle. Fastsættelsen af mål 
fører til udvælgelsen af konkrete tiltag, der mind-
sker de potentielle negative følger af oversvøm-
melser for menneskers sundhed, miljø, kulturarv 
og økonomiske aktiviteter.

Risikostyringsplanen for Vejle Midtby [3] er udar-
bejdet på grundlag af de kort og data, som Kystdi-
rektoratet og Naturstyrelsen har stillet til rådighed 
i forbindelse med plantrin 2. Risikostyringsplanen 
suppleres med denne baggrundsrapport, som 
har til formål at beskrive det tekniske grundlag for 
planen.

I Kapitel 2 beskrives baggrunden for udpegningen 
af Vejle som risikoområde, og der gives en oversigt 
over historiske oversvømmelseshændelser i Vejle. 
Kapitel 3 giver en kort definition af oversvømmel-
sesfaren og oversvømmelsesrisikoen. Kapitel 4 
indeholder en beskrivelse af det datagrundlag, 
som staten har stillet til rådighed, og den metodi-
ske fremgangsmåde, som er valgt til analysen af 
data- og kortmaterialet. Endelige omfatter Kapitel 5 
selve analysen af data- og kortmaterialet.

Baggrundsrapporten suppleres med et bilag, som 
omfatter følgende:

• Bilag 1: Oversvømmelsesscenarier 

 Bilaget indeholder en oversigt over over 
 svømmelsesscenarierne, som er grund 
 laget for statens udarbejdelse af kort over  
 faren for oversvømmelse og kort over risi 
 koen for oversvømmelse.

• Bilag 2: Kortmateriale

 Bilaget består af diverse kort i form af over 
 sigtskort over det udpegede risikoområde  
 i Vejle, samt kort over faren for oversvøm 
 melse og kort over oversvømmelsesrisiko 
 en, der er afgørende for konklusionerne af  
 vurdering af oversvømmelsesrisikoen. 
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Dette kapitel giver faktuelle oplysninger om over-
svømmelser i form af definitioner og kategorier, 
redegør for udpegningen af Vejle som risikoom-
råde, og beskriver en række historiske oversvøm-
melseshændelser i Vejle. Der henvises endvidere 
til de historisk udsatte oversvømmelsesområder i 
Vejle by, som er beskrevet i kommunens Klimatil-
pasningsplan (Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-
2025) [4].

2.1 Oversvømmelser
Definitionen af en oversvømmelse kan være meget 
omfattende, idet den kan beskrive alt fra en over-
svømmet kælder til f.eks. en mere permanent over-
svømmelse af lavtliggende arealer som følge af en 
stigning af havvandspejlet. I oversvømmelsesdirek-
tivet betegnes en oversvømmelse som en midler-
tidig vanddækning af landarealer, der normalt ikke 
er dækket af vand, som kommer fra havet, fjorde, 
søer eller vandløb. Det vil sige, at der er tale om 
oversvømmelser, når landområder bliver dækket af 
vand i en tidsbegrænset periode. Fra et naturrela-
teret synspunkt er en forbigående oversvømmelse 
en naturlig proces: Enhver å eller flod går over sine 
bredder i forbindelse med en længere nedbørs-
periode, og lavtliggende kystområder er gennem 
århundreder blevet oversvømmet som følge af 

stormfloder. Oversvømmelser af normal eller 
ekstrem udstrækning er derfor naturlige hændelser 
i områder med vandløb, floder, søer, flodmundinger 
og kyster. 

Men selvom oversvømmelser er naturlige, kan de 
udgøre en fare for de mennesker, der lever i udsatte 
oversvømmelsesområder. En fare opstår, når en 
fysisk hændelse, et fænomen eller en aktivitet kan 
påføre mennesker skade. Oversvømmelsesfaren 
udgør derfor en oversvømmelseshændelse, som 
har skadelige virkninger for mennesker og værdier.

For at kunne analysere oversvømmelsesfaren og 
fastlægge passende tiltag til håndtering af over-
svømmelser og de forbundne konsekvenser, 
opdeles oversvømmelserne i kategorier ud fra 
følgende kriterier:

• Årsagen/kilden til oversvømmelsen,

• Geografisk udstrækning af det oversvøm- 
 mede område,

• Hastigheden for oversvømmelsens opstå 
 en.

Med ’årsag’ eller ’kilde’ til oversvømmelsen henvi-
ses til, hvor vandet i forbindelse med en oversvøm-
melse stammer fra, dvs. om der er tale om vand fra 

2. OVERSVØMMELSER I VEJLE

Figur 1: Forskellige årsa-
ger/kilder til oversvøm-
melser (Kilde: Kystdirek-
toratet).

havet (kystoversvømmelse), vand fra åer og floder 
(åoversvømmelse), vand fra oven (oversvømmelse 
som følge af regnvand) eller vand fra neden (over-
svømmelse som følge af grundvand eller fra opstu-
vede kloakker), jf. Figur 1.
Oprindelsen af vandet er tæt forbundet med over-
svømmelsens geografiske udstrækning, som 
enten kan omfatte (a) kystzonen og flodmundin-
ger, hvor havet trænger ind i lavtliggende kystnære 
områder, (b) områder langs åer og floder, hvor 
åerne/floderne går over deres bredder, eller (c) 
opland eller bymæssige områder, hvor kapaciteten 
af afvandingssystemet er utilstrækkelig i forhold til 
kraftige nedbørshændelser.

Oversvømmelsens hastighed henviser til tidsper-
spektivet i forbindelse med oversvømmelsens 
opståen, og strækker sig fra kraftige og pludse-
lige oversvømmelser til langsomt opstående over-
svømmelser. Pludselige, kraftige oversvømmelser 
opstår normalt i kuperet terræn i forbindelse med 
en kraftig nedbørshændelse (minutter – timer). 
Hurtige oversvømmelser kan forekomme i forbin-
delse med brud på f.eks. et dige eller en dæmning, 
hvor en høj ydre vandstand presser store mængder 
vand gennem bruddet og oversvømmer baglan-
det (timer). Langsomme oversvømmelser opstår 
normalt ved, at vandet opstuves over dage eller 
uger i oplandet til store vandløb, eller i byområder 
hvor underdimensionerede afvandingssystemer 

fører til, at vandet fra selv mindre nedbørshændel-
ser ikke kan ledes væk gennem kloakkerne. Kate-
gorier af oversvømmelser er vist i Figur 2.

Oversvømmelser beskrives endvidere ved hjælp af 
sandsynligheden for oversvømmelse og omfanget 
af de potentielle skader. Oversvømmelser i lavtlig-
gende kystområder kan have store konsekvenser 
i form af dødsofre og økonomisk skade. Jævnfør 
[5], er sandsynligheden for oversvømmelseskata-
strofer i kystzonen lav, og oversvømmelserne kan 
ofte varsles en til flere dage i forvejen. De kan dog 
ramme et stort geografisk område, hvor der ophol-
der sig mange mennesker, hvis evakuering vanske-
liggøres på grund af de ekstreme vejrforhold under 
stormfloden.

Oversvømmelser fra floder og åer berører normalt 
store områder af det nedre opland og kan forudses 
flere dage, før hændelsen opstår. Hastigheden på 
oversvømmelsens udbredelse er lav, men kan dog 
alligevel medføre meget store skader. Antallet af 
dødsofre er normalt lavt.

Oversvømmelser i det øvre opland og bymæs-
sige områder opstår normalt lokalt efter kraftige 
nedbørshændelser. Er vejrsituationen præget af et 
stort lavtryksområde, kan denne type oversvøm-
melse udbrede sig over en hel region. I tæt beboede 
områder kan oversvømmelserne have en voldsom 

Figur 2: Oversvømmelseskategorier, jf. [5].
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effekt, som primært omfatter materielle skader.
Pludselig kraftig oversvømmelse, som normalt 
forekommer i kuperet eller bjergrigt terræn, opstår 
meget lokalt. På grund af oversvømmelsens høje 
hastighed (flodbølge – flash flood) og den store 
mængde af drivgods er konsekvenserne (mate-
rielle skader) af denne type oversvømmelse tit 
meget stor.

2.2 Udpegning af risikoområde Vejle Midtby
Risikoområde ’Vejle’ blev udpeget iht. oversvøm-
melsesdirektiv i 2011 [1] som potentielt truet af over-
svømmelse fra havet (Vejle Fjord), oversvømmelse 
fra vandløb (Vejle Å og Grejs Å) eller i en kombi-
nation af hav- og vandløbsoversvømmelse. Over-
svømmelsen kan have forskelligt udbredelsesmøn-
ster og omfang afhængig af kilden. Risikoområde 
Vejle er beliggende i Vanddistrikt I, hovedvandop-
land 1.11 Lillebælt/Jylland, i Vejle Kommune. 

Risikoområde Vejle, Figur 3, udgøres i hovedtræk 
af hele den lavt beliggende del af byen mellem Vejle 
Fjord og Vejle Ådal. Enkelte områder i centrum er 
dog ikke potentielt oversvømmelsestruede. Mod 

nord afgrænses området af Vestbanevej-Vester-
brogade-Rødkildevej og mod syd af Ribe Lande-
vej-Fredericiavej-Mågevej.

Grundlaget for udpegning af alle 10 risikoom-
råder i Danmark, og derved også risikoområde 
Vejle, danner en foreløbig vurdering af områder 
i Danmark, hvor der er en potentiel væsentlig 
risiko for oversvømmelse eller, hvor en sådan må 
anses for sandsynlig. Den foreløbige vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen, inklusiv beskrivelse af 
oversvømmelseshændelserne, blev gennemført 
på baggrund af foreliggende eller let tilgængelige 
oplysninger i perioden 2010-2011 [1].

Ved gennemførelsen af en foreløbig vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen var kravet på den ene 
side en beskrivelse af historiske oversvømmel-
ser ,der tidligere har fundet sted og har forårsaget 
omfattende skader på menneskers sundhed, miljø, 
kulturarv og økonomiske aktiviteter, og som sand-
synligvis vil kunne gentage sig i fremtiden [1]. På 
den anden side skulle en foreløbig vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen indeholde en vurdering 
af, hvilke skader potentielle fremtidige oversvøm-
melser kan forårsage, når der tages i betragtning, at 

Figur 3: Risikoområde Vejle, jf. [5].

forhold såsom vandløbenes beliggenhed og deres 
generelle hydrologiske og geomorfologiske kende-
tegn, herunder lavbundsarealer som ferske enge 
og ådale som naturlige overløbsområder, effektivi-
teten af højvandsbeskyttelsen, befolkningsområ-
dets beliggenhed, områder med økonomisk aktivi-
tet og klimatologiske udviklinger, herunder stigning 
af havspejlet samt frekvensen og intensiteten af 
skybrud, vil ændre sig.

Til vurdering af potentielle frem-
tidige oversvømmelser blev der 
foretaget en screening af hele 
Danmarks kystlinje i forhold til 
oversvømmelsesudbredelse ved 
forskellige ekstremvandstande. 
Vurderingen blev foretaget dels i 
et år 2010 scenarie med udgangspunkt i de udvalgte 
beskrevne historiske stormflodshændelser, og dels 
i et år 2060 scenarie, hvor vandstandene er tillagt 
et klimabetinget bidrag. Til dette brug blev der 
konstrueret repræsentative screeningsvandstande 
med udgangspunkt i 8 udvalgte historiske storm-
flodshændelser, deres geografiske udbredelse og 
de tilhørende registrerede vandstande.

Til hver kyststrækning blev der udpeget to repræ-
sentative stormfloder, tilknyttet to screeningsvand-
stande, S1 & S2, hvor S2 angiver den højeste 
screeningsvandstand for år 2010. For Vejle området 
blev der anvendt år 2010 screeningsvandstand på 
180 cm DVR90 (S1), der relaterer til stormflods-
hændelsen den 1.-2. november 2006, og år 2010 
screeningsvandstand på 215 cm DVR90 (S2), 
der relaterer til stormflodshændelsen den 12.-13. 
november 1872. Stormflodshændelsen i november 
2006 medførte oversvømmelser i de havnenære 
og indre dele af Vejle, herunder oversvømmede 
ejendomme i nærhed af ikke rørlagte dele af Vejle 
Å. Vedrørende stormfloden i 1872 er der ikke fore-
taget analyse af oversvømmelsernes omfang i den 
daværende by. Selvom det kan være problematisk 
at sammenligne historiske vandstande og relatere 
disse til bybilledet af i dag, vurderede Kystdirekto-
ratet den registrerede vandstand i 1872 til at være 
både troværdig og repræsentativ for en potentiel 
fremtidig hændelse [6].
Tilsvarende blev der konstrueret ud fra S1 og S2 to 

screeningsvandstande for år 2060, S3 og S4, hvori 
er indregnet et bidrag for klimabetinget havspejls-
stigning, Tabel 1. Med en klimabetinget havspejls-
stigning på 30 cm, der er fratrukket landhævning 
på 3 cm, blev fastlagt screeningsvandstande for år 
2060 på 207 cm DVR90 (S3) og 242 cm DVR90 
(S4). 

Med de, i Tabel 1, nævnte vandstande for år 2010 
(S1 & S2) og år 2060 (S3 & S4) er screening for 
oversvømmelse fra hav og fjorde gennemført for 
risikoområdet Vejle. Screeningen resulterede i, at 
vandstanden S1 (180 cm) oversvømmer en del af 
havnearealerne og lystbådehavnen. Oversvøm-
melsen udbreder sig langs med Ørstedsgade og 
vil påvirke boligområderne mellem Fjordgade og 
Parkvej. Oversvømmelsen vil fortsætte op langs 
Vejle Å vest for Landevej 170 og indre dele af byen 
mellem Vestre Engvej og Ågade. Potentielt over-
svømmes engene langs med åen syd for Bred-
stenvej/Billundvej. Ved screeningsvandstanden 
S4 (242 cm), vest for Boulevarden, oversvøm-
mes dele af bolig- og erhvervsområdet langs med 
Vestre Engvej. Imellem Boulevarden og jernbanen 
oversvømmes alle områder bortset fra den gamle 
bykerne. Øst for jernbanen er alle arealer over-
svømmet bortset fra et mindre område omkring 
Langelinie. Der blev således konstateret en poten-
tiel betydelig oversvømmelsesfare i Vejle ud fra de 
screenede vandstande S2 og S4.
Til vurdering af konsekvenserne af oversvømmel-
ser fra vandløb, blev der benyttet vandløbsmåler-
stationen ved Vejle Å ved Haraldskær. Til grund for 
vurderingen ligger en måleperiode på 32 år [1], ved 
hjælp af en ekstrem høj vandstand i Vejle Å kan 
estimeres til 130 cm over en normal å-vandstand. 
Vejle Å kan (tilsammen med Grejs Å, der har sit 
udløb i Vejle Å inde i Vejle by) potentielt forårsage 
oversvømmelse i Vejle i fremtiden, og der har histo-

Tabel 1: Screeningsvandstande [cm DVR90] for risikoområde Vejle.

Risikoområde	   Screenings-‐
vandstand	  S1	  

Screenings-‐
vandstand	  S2	  

Screenings-‐
vandstand	  S3	  

Screenings-‐
vandstand	  S4	  

Vejle	   180	   215	   207	   242	  
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risk set været en del oversvømmelseshændelser. 
Screeningen af oversvømmelsesudbredelsen ved 
en å-vandstand på 130 cm er for en del af risikoom-
rådet sammenfaldende med områder, der poten-
tielt kan oversvømmes fra havet.

Udpegning af risikoområde Vejle blev foretaget på 
baggrund af en opgørelse af ejendomsværdier for 
potentielt oversvømmelsestruede ejendomme ved 
vandstanden 215 cm DVR90 (S2) og en å-vand-
stand 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. Udpeg-
ningskriterier var således opfyldt, som betingede 
et økonomisk skadespotentiale i form af en akku-
muleret ejendomsværdi for alle typer af bygninger 
større end 2 mia. kr. og antallet af berørte adresser 
ved en potentiel oversvømmelse større end 500.

Den geografiske afgrænsning af risikoområde 
Vejle blev foretaget på baggrund af en sammen-
hængende maksimal oversvømmelse fra hav ved 
vandstanden 242 cm DVR90 (S4) kombineret med 
vandløbsoversvømmelse ved en å-vandstand på 
130 cm, Figur 3.

2.3 Historisk udsatte oversvømmelsesområ-
der
Historiske oversvømmelseshændelser i Vejle by 
beskrives også i kommunens klimatilpasningsplan 
(Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025). Tilbage 
i tiden findes der en række ekstreme hændelser, 
der har ført til oversvømmelser. I 1941 blev byen 
ekstremt oversvømmet ved en meget kraftig vand-
føring i Grejs Å, som skyldtes tøbrud.

Ifølge Vandløbsbøgerne blev den maksimale vand-
føring i 1941 vurderet til 32 m3/s [4]. Den næststør-
ste vandføring i Grejs Å er vurderet til 21 m3/s for en 
ekstremhændelse i 1924. I nyere tid er den højeste 
vandføring målt med ca. 12 m3/s ved Plateskolen i 
Grejsdalen den 20. januar 2007.

Figur 4: Oversvømmelse ved Grejs Å (øverst), i Vejle Enge (nederst) 
og i Vesterbrogade i 1941 Foto: Johs. Røvig, Vejle, dommerfuldmægtig 
Erik Lund og Einar Pedersen, Vejle via Vejle Stadsarkiv [4].

Figur 5: Oversvømmelse ved Abelones Plads, Odinsgade og Vedelsgade 
ifølge ekstrem vandføring i Grejs Å, den 20. januar 2007, jf. [4].

På baggrund af oversvømmelseshændelserne ved 
ekstrem vandføring i vandløbene sammen med 
højvandshændelserne i Vejle Fjord i 1993, 2006 og 
2008 kan der konstateres, at oversvømmelsesfa-
ren i Vejle by har eksisteret i hele byens historie og 
er et velkendt fænomen, som i gennemsnit fore-
kommer hver 5. år [4]. Ved at tage højde for alle 
kilder for oversvømmelse, kan der overordnet defi-
neres nogle områder, som regelmæssigt udsættes 
for oversvømmelse, enten fra havet eller fra ét af 
byens vandløb, Figur 6. 

Ved at betragte konsekvenserne og skadesomfan-
get som følge af oversvømmelserne kan der over 
tiden konstateres en stigning, som skyldes byud-
viklingen i de lavtliggende vådområder langs vand-
løbene og dele af havneområdet. For eksempel har 
byudviklingen medført inddragelse af områder vest 
for Omløbsåen, som tidligere blev oversvømmet 
og fungerede som stort bassin, når vandløbene gik 
over deres bredder.

Figur 6: Problemområder, som historisk er blevet oversvømmet [4].
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Parallelt med inddragelse af en række områder til 
byudvikling blev det løbende forsøgt at øge kapa-
citeten i vandløbene. I 1924 og 1941 blev risiko-
området ramt af voldsomme oversvømmelser som 

følge af ekstreme vandføringer i Grejs Å. Af histo-
risk arkivmateriale fremgår, at vandføringerne ved 
oversvømmelserne i 1924 og 1941 blev vurderet til 
hhv. 21 m3/s og 32 m3/s. 

Figur 7: Problemområder sammenholdt med byudviklingen i 1899 (øverst) og 1945 (nederst) [4].

Ved begge hændelser blev den meget store vand-
føring i Grejs Å forårsaget af et flere dage varende 
regnvejr, der samtidigt gav en hurtig snesmelte. 
Hændelsen i 1924 er nærmere beskrevet i Vand-
løbsbogen (uddrag af vandløbsbog):

Efter de voldsomme oversvømmelser i 1924 og 
1941 blev der etableret en større underføring for 
bedre at forbinde Grejs Å og Omløbsåen. I forbin-
delse med etablering af Kongens Kær blev der 
anlagt et dige mellem Vejle Å og Toftevej, som 
beskytter Toftevej mod oversvømmelse.

Ved gennemgang af en række historiske over-
svømmelseshændelser er det kommet frem, at 
også andre områder er blevet udsat for oversvøm-
melser i mere elle mindre omfang. Hertil hører 
områder ved Valløesgade og Rødkildevej, samt en 
række viadukter, f.eks. viadukten i Havnegade, der 
påvirkes ved skybrud og stormflod. 

Da stormfloden Bodil ramte den 6. december 2013, 
blev vandstanden i Vejle Fjord målt til 152 cm, og 
var Vejle blevet ramt med samme styrke som i 
Roskilde, havde vandstande sandsynligvis været 

på ca. 205 cm – hvilket svarer til en vandstand ved 
en 100-års hændelse i år 2050 (200 cm). Stormen 
Bodil gav oversvømmelser i Vejle by – særligt i 
området ved Ågade, og flere veje blev oversvøm-
met, særligt Enghavevej, Rødkildevej og Valløes-

gade. Herudover var der et område på Nordkajen 
og på boldbanen ved Rødkilde Gymnasium.

Den 23. maj 2014 blev Vejle ramt af skybrud, hvilket 
forårsagede oversvømmelser i kældre og på veje i 
Vejle midtby. Ved dette skybrud erfarede vi bl.a., 
at vandmasserne fra skråningerne/bakkerne og de 
højere liggende arealer forårsagede jorderosion og 
oversvømmelser ved ejendomme neden for skrå-
ningerne/bakkerne – bl.a. på Vardevej – hvor jord 
og stenmaterialer var skyllet ned sammen med 
vandmasserne. Skybruddet i Vejle svarede til en 
60-års hændelse – der faldt 51,4 mm på 4 timer og 
31 mm over de værste 30 min. (dvs. svarende til 
dobbelt skybrud). 

 Figur 8: Oversvømmelser langs Omløbsåen ved Flegmade (til venstre) 
og ved Vejle Å vest for byen, i dag kolonihaveområde, (til højre) i 1924.

Figur 9: Vandstanden i Vejle Å ved Enghavevej (til venstre) og over-
svømmelser i Grejsdalen (til højre) i 1941.
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3. OVERSVØMMELSESFARE OG OVERSVØMMELSESRISIKO

Risikostyringsplanen for Vejle skal udarbejdes på 
grundlag af de kort og data, som Kystdirektoratet 
og Naturstyrelsen har lavet. Kortene viser dels 
faren for oversvømmelse fra hav, fjord, vandløb 
og søer, dels risiko ved oversvømmelse, som er 
kombinationen af faren for oversvømmelse med 
de værdier, der kan gå tabt ved en oversvøm-
melse. Der er således tale om to sæt af kort, som 
henholdsvis viser faren for oversvømmelse og risi-
koen ved oversvømmelse.

For at skabe en bedre forståelse af forskellen 
imellem og sammenfletningen af begreberne ’fare’ 
og ’risiko’, gives der i dette kapitel indledningsvis 
en kort beskrivelse af disse to begreber og af det, 
som kortene indeholder og viser. Efterfølgende 
foretages der en vurdering af faren og risikoen for 
oversvømmelse på baggrund af de udleverede kort 
og data. Dette kapitel afsluttes med konklusionerne 
af analysen.

For at kunne foretage en vurdering af oversvøm-
melser, der kan medføre negative følger for menne-
sker og økonomiske værdier, er der en række 
spørgsmål, som skal undersøges og besvares: 

• Hvor hyppigt opstår der en oversvøm- 
 melse i et specifikt område?

• Hvilken initialhændelse skal der til, for at et  
 specifikt område bliver oversvømmet (år 
 sag)?

• Hvor kommer vandet fra (kilde)?

• Hvor hurtigt kommer vandet, og hvor løber 
 vandet hen (rute)?

• Eksisterer der allerede en højvandsbeskyt 
 telse (f.eks. højvandsmur, dige), og er høj 
 vandsbeskyttelsen stærk/høj nok?

• Hvem bliver berørt af oversvømmelsen  
 (modtager)?

• Hvilke skader som følge af oversvømmel 
 sen skal der regnes med?

For at belyse hyppigheden, udstrækningen og 
konsekvenserne af oversvømmelser, anvendes 
der tit en simpel tilgang ved at ’følge vandet’, Figur 
10. Tilgangen gør, at der ses på kilden eller initial-
hændelsen (f.eks. storm, skybrud) for oversvøm-
melsen. For at opnå et mere detaljeret billede af 
konsekvensernes omfang ved en oversvømmelse, 
er det også vigtigt at kende den ’rute’, som vandet 
tager, når et specifikt område oversvømmes. Netop 
kendskabet til vandets rute er afgørende for, at 
konsekvenserne af en oversvømmelse i form af en 
eller flere ’modtagere’ kan belyses.

Vurderingen af oversvømmelse er således todelt. 
På den ene side handler det om at have kend-
skabet til oversvømmelsernes årsag og kilde, på 
den anden side om at belyse de specifikke nega-
tive konsekvenser, som en oversvømmelse har for 
’modtagerne’. Ved at se på årsagerne og kilderne 
til oversvømmelser samt analysen af sandsynlig-
heden for en oversvømmelse, foretages der en 
såkaldt fareanalyse, som omfatter undersøgelsen 
af kilden og af oversvømmelsens rute, Figur 10. 
Resultatet af en fareanalyse kan være et farekort, 
der viser oversvømmelsens udbredelse og dybde, 
eller f.eks. også den maksimale strømhastighed 
under oversvømmelsens forløb. Farekortene udar-
bejdes normalt for en oversvømmelseshændelse, 
som er behæftet med en beregnet sandsynlighed. 
I beregningen af sandsynligheden for oversvøm-
melse indgår også spørgsmålet om eksisterende 
højvandsbeskyttelse (f.eks. højvandsmur, dige), og 
om denne er stærk/høj nok.

Figur 10: Systematisk tilgang til at ’følge vandet’: Fra kilde til modtager [5].

Storm	  

Højvands-‐	  
besky4else	   Risikoområde	  

Kilde	   Rute	   Modtager	  

Når man derimod taler om risikoen for oversvøm-
melse, består oversvømmelsesrisikoen af 2 fakto-
rer, jf. Figur 11:

• Sandsynligheden for oversvømmelse  
 (resultatet af fareanalysen) og

• De potentielle konsekvenser af oversvøm- 
 melse for mennesket og dets værdier.

Begge faktorer skal således være til stede, før 
der kan tales om en oversvømmelsesrisiko. Det 
betyder, at der sagtens kan forekomme oversvøm-
melser, uden at der opstår en oversvømmelsesri-
siko, hvis blot oversvømmelsesområdet er affol-
ket og fri for infrastruktur og andre værdier. Det vil 
sige, at en fare ikke nødvendigvis fører til skadelige 
konsekvenser, og at faren blot betyder, at der kan 
opstå skadelige konsekvenser afhængigt af ekspo-
neringen og karakteregenskaber af modtagerne.
De potentielle konsekvenser af oversvømmelse for 
mennesket og dets værdier belyses i en sårbar-
hedsanalyse, hvor de potentielle skader beskrives 
enten kvantitativt eller kvalitativt. Analysen omhand-
ler således spørgsmålene ’Hvem bliver berørt af 
oversvømmelsen?’ og ’Hvilke skader ifølge over-
svømmelsen skal der regnes med?’. Besvarelsen 
af begge spørgsmål kræver dog en afgrænsning, 
idet konsekvenserne og skaderne som følge af en 
oversvømmelse er meget komplekse og mange-

artede. Der kan være tale om direkte og indirekte 
skader, såvel håndgribelige som ikke-håndgribelige 
skader. De direkte skader er de skader, der opstår 
ifølge kontakt med vandet, mens de indirekte 
skader er følgevirkninger medført af de direkte 
skader.  For de håndgribelige skader gælder, 
at skadesværdien kan prissættes i økonomiske 
termer, mens de uhåndgribelige skader ikke umid-
delbart kan opgøres efter en fælles målestok [6]. 
Ved gennemførelsen af sårbarhedsanalyserne har 
staten sat mest fokus på de direkte håndgribelige 
skader som bygningsskader samt skader på indbo, 
infrastruktur, afgrøder og husdyr. Den direkte hånd-
gribelige skade vises på såkaldte skadeskort.

Beregningen af risikoen for oversvømmelse fore-
tages ved at multiplicere sandsynligheden for 
oversvømmelse og det potentielle skadesbeløb.  
Oversvømmelsesrisikoen er dermed produktet af 
sandsynlighed og det totale økonomiske tab og 
præsenteres som et beløb per år (kr./år), benævnt 
’forventet årlig skade’ (FÅS) [5]. Oversvømmel-
sesrisikoen præsenteres ligeledes på et kort, som 
giver overblik over risikoen i et specifikt område 
differentieret på delområder eller prædefinerede 
geometriske felter.
For yderligere informationer om fareanalysen, 
sårbarhedsanalysen og risikoberegningen henvi-
ses der til [5] og [6].

Figur11: Definition af risikoen for oversvømmelse bestående af en fareanalyse og en sårbarhedsanalyse [5].
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Højvands-‐	  
besky4else	   Risikoområde	  
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Sandsynligheden	  
for	  ekstrem-‐
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Sandsynligheden	  
for	  

oversvømmelse	  
Sårbarhed	  

Fareanalyse	  

Sandsynlighed	  for	  oversvømmelse	  (Pf)	  

Sårbarhedsanalyse	  

Poten<el	  skader	  (D)	  

Risiko for oversvømmelse 
Rf = Pf * D 
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4. DATAGRUNDLAG OG METODISK FREMGANGSMÅDE

Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har udgivet kort 
og data, der er grupperet i tre kortgrupper. De tre 
kortgrupper indeholder henholdsvis farekort, skade-
skort og risikokort. Kortgruppen med farekortene er 
betegnet med ’Kortgruppe A´ og omfatter kort, som 
viser oversvømmelsens udbredelse sammen med 
antal af berørte indbyggere og vandets maksimale 
strømhastighed under oversvømmelsen, jf. Tabel 
2.

Sårbarhedsanalysen er udført på følgende skade-
selementer: Bygningsskade, indbo, infrastruktur, 
kritisk infrastruktur, kulturarv, risikovirksomhe-
der, vandboringer, EU-beskyttede naturområder, 
grundvand, afgrøder og husdyr. Analysens resul-
tater præsenteres i ’Kortgruppe B’, som omfatter i 
alt syv kort.

Tredje kortgruppe er benævnt ’Kortgruppe C’ og 
omfatter kortene over den totale økonomiske 
skade, det vil sige en opsummering af alle håndgri-
belige skader, og risikokortene for oversvømmelse.

Tabel 2:Oversigt over kortgrupperne og temakortene [5].

Kortgruppe	   Kort	  

A	   A1:	  Oversvømmelse	  +	  Indbyggere	  

A2:	  Strømhas9ghed	  

B	   B1:	  Bygningsskade	  

B2:	  Indbo	  

B3:	  Infrastruktur	  

B4:	  Afgrøder	  

B5:	  Husdyr	  

B6:	  Natur	  +	  Forurening	  

B7:	  Kulturarv	  

C	   C1:	  Total	  økonomisk	  skade	  

C2:	  Risikokort	  

Scenarier
Alle kort er udarbejdet for i alt 6 scenarier: tre 
nutidsscenarier med henholdsvis stor, middelstor 
og ringe sandsynlighed, samt tre klimascenarier 
med reference til år 2050 og år 2100. Endvidere 
er alle kort udarbejdet i fem gridstørrelser, dvs. fem 
forskellige prædefinerede geometriske feltstørrel-
ser, som anvendes til at vise de forskellige resul-
tater på kortene, Figur 12. For risikoområde Vejle 
foreligger der resultatdata i 11 tematiske kort for 
hvert scenarie i fem forskellige opløsninger.
 

Som udgangspunkt har staten foretaget bereg-
ninger af oversvømmelsesfaren og oversvømmel-
sesrisikoen for seks scenarier: tre nutidsscenarier 
med henholdsvis stor, middelstor og ringe sand-
synlighed: 20MT2012, 100MT2012, 1000MT2012 
samt tre klimascenarier: 20MT2050, 100MT2050, 
100MT2100. For hvert scenarie er udarbejdet fare-
kort, skadeskort og risikokort i fem gridstørrelser: 
25 x 25m, 50 x 50m, 100 x 100m, 200 x 200m og 
500 x 500m [5]. Dette giver et maksimalt antal kort 
på 330 for hvert risikoområde.

Figur 12: Oversvømmelseskort for risikoområde Vejle i gridstørrelse (opløsning) 25x25m (venstre) og 100x100m (højre) for scenariet 100MT i 2012.
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Metode for analyse af fare- og risikokortene 
Analysen af fare- og risikokortene for risikoområde 
Vejle gennemføres i fire trin, jf. Figur 13. Målet er 
at nå frem til de retningsgivende resultater, der skal 
anvendes til fastlæggelsen af målene og handlin-
gerne for risikostyringsplanen. Det er afgørende 
at holde fokus på de kort og data, der kan danne 
grundlaget til fastlæggelsen af målene og tiltagene, 
og frasortere de oplysninger, der er mindre rele-
vante i den videre proces i forhold til risikostyrings-
planen.

Første trin i den metodiske tilgang til analysen 
af fare- og risikokortene omfatter valget af 1-2 
passende gridstørrelser, som anses mest brugbare 
for selve analysen af data og kort. Valget er afhæn-
gigt af risikoområdets størrelse og geografisk 
udstrækning. I bebyggede områder vil en gridstør-
relse på typisk 25 x 25m være passende, hvorimod 
en større gridstørrelse på f.eks. 100 x 100m kan 
anvendes i landområder.

Andet trin omfatter en visuel gennemgang af alle 
scenarier for risikoområde Vejle på grundlag af de 
udvalgte gridstørrelser. Formålet med den visuelle 
gennemgang er at skabe et overordnede overblik 
over resultaterne for risikoområdet og en udpeg-
ning af områder, som ved flere scenarier typisk 
oversvømmes. Disse områder identificeres som 
områder med særlig fokus.

I Trin 3 beskrives de hydrauliske kendetegn, der 
fører til oversvømmelser i de udpegede oversvøm-
melsesområder. Formålet er at identificere kilden 
og årsagen til oversvømmelse i de specifikke 
områder. Herigennem skal der skabes et over-
blik over de komplekse processer, der kan føre til 
voldsomme oversvømmelser i risikoområde Vejle. 
Beskrivelsen af de hydrauliske kendetegn tager 
derfor højde for oversvømmelser ved en forhøjet 
vandstand i fjorden, en forøget vandføring i de tre 
vandløb og ved skybrud. Samtidig skal der ses på 
eventuelle tidsmæssige sammenfald af to ekstrem-
hændelser og hydrauliske interaktioner mellem 
f.eks. vandføringen og fjordvandstanden. Trin 3 
kan endvidere anvendes til at eventuelt frasortere 
scenarier, som er mindre relevante for den videre 
analyse.

Endvidere skal det undersøges, i hvilken grad over-
svømmelsesområderne kan sammengrupperes 
i forhold til deres hydrauliske kendetegn. Formå-
let med sammengruppering af oversvømmelses-
områderne er at identificere større geografiske 
distrikter, der er kendetegnet ved flere oversvøm-
melsesområder med samme hydrauliske kende-
tegn. På grundlag af disse samme kendetegn 
opstilles der overordnede mål for håndtering af 
oversvømmelsesfaren, dvs. mål der skal forhindre 
oversvømmelser i det pågældende risikodistrikt.

I fjerde trin foretages en nærmere analyse af de 
identificerede risikodistrikter i forhold til oversvøm-
melsesskaderne og oversvømmelsesrisikoen. 
Analysen og beskrivelsen af risikodistrikterne 
danner derefter grundlaget for identificering og 
formulering af passende mål og tiltag i forhold til 
forebyggelse af nye risici og reduktion af eksiste-
rende risici i de udpegede risikodistrikter.
 

Figur 13: Metodisk tilgang til analyse af fare- og risikokortene.
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5. ANALYSE I FIRE TRIN

Analysen af fare- og risikokortene for risikoom-
råde Vejle gennemføres i fire trin, der beskrives 
nærmere i det følgende.

Figur 14: Oversvømmelseskortene 
for 20-års scenariet i 2012 vist i 
de fem foreliggende gridstørrelser.

25 x 25m 50 x 50m 

100 x 100m 200 x 200m 

500 x 500m 

5.1 Passende gridstørrelse (Trin 1)
Udvælgelsen af 1-2 passende gridstørrelser foreta-
ges på baggrund af oversvømmelseskortene, som 
foreligger i gridstørrelserne 25 x 25m, 50 x 50m, 
100 x 100m, 200 x 200m og 500 x 500m. Hertil 
vælges kortene, som viser oversvømmelsesudbre-
delsen for 20-års scenariet i 2012. Figur 14 viser 
oversvømmelseskortene for samme kortudsnit af 
risikoområder Vejle i målestoksforhold 1:25.000.
 
Det kan tydeligt ses i Figur 14, at gridstørrelserne 
på 500 x 500m, 200 x 200m og 100 x 100m har en 
for grov opløsning til at kunne analysere udbredel-
sen og dybden af en oversvømmelse for et kortud-
snit, der viser hele risikoområdet i målestoksfor-
hold 1:25.000. Ved en mere detaljeret analyse af et 
specifikt oversvømmelsesområde i et større måle-

stoksforhold, f.eks. 1:10.000, vil disse gridstørrel-
ser ikke være brugbare. 

At hele risikoområdet kan vises på et kortudsnit i 
målestoksforhold 1:25.000 er i overensstemmelse 
med, at risikoområdets udstrækning kan afgræn-
ses af et geografisk område på 2 x 7km.
Ses der f.eks. på lokalområdet omkring Sydkajen, 
kan der ses en klar forskel i detaljeringsgraden 
for udbredelsen og dybden af oversvømmelsen 
mellem gridstørrelserne 25 x 25m og 50 x 50m. 
Gridstørrelsen på 25 x 25m præsenterer resulta-
terne i en god detaljeringsgrad for et kortudsnit i 
målestoksforhold 1:25.000. Figur 15 viser udbre-
delsen og dybden af en oversvømmelse i gridstør-
relse 25 x 25m for forskellige målestoksforhold.
 

Figur 15: Oversvømmelseskort i gridstør-
relse 25 x 25m for forskellige målestoksfor-
hold.

100MT2012 

Målestok 1:10.000 

100MT2012 

Målestok 1:25.000 

100MT2012 

Målestok 1:2.500 
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Figur 15 viser, at gridstørrelsen 25 x 25m også er 
anvendelig ved forskellige målestoksforhold, helt 
op til meget store målestoksforhold på 1:2.500. 
Gridstørrelsen 25 x 25m vælges således som 
passende gridstørrelse til analysen af de udleve-
rede resultatdata og kort.

5.2 Visuel gennemgang af farekortene 
(Trin 2)
For risikoområde Vejle har staten opstillet tre 
nutidsscenarier med henholdsvis stor, middel-
stor og ringe sandsynlighed. Scenarierne står for 
ekstreme vandstande i fjorden og tilhørende sand-
synligheder for disse højvande. Sandsynligheden 
for en ekstrem vandstand angives som en middel-
tidshændelse. En middeltidshændelse er den 
vandstand, der statistisk set forventes at indtræffe 
eller blive overgået inden for en vis tidsperiode 
(f.eks. hvert 20. eller 100. år). Tidsperioden for, at 
en given vandstand nås eller overskrides, betegnes 
tilsvarende som middeltidsafstanden (MT). Den 
statistiske beregning af en middeltidshændelse 
baserer sig på data af historiske ekstremhændel-
ser. En middeltidshændelse oplyser således om en 
beregnede ekstremvandstand i den aktuelle situa-
tion, hvor middeltidshændelsen beregnes med de 
foreliggende data. En middeltidshændelse giver 
ingen information om ekstreme vandstande i frem-
tiden, hverken om højden af eller tidspunktet for en 
fremtidig ekstremvandstand.

Som nutidsscenarier er henholdsvis valgt en 
20-års (stor sandsynlighed) og 100-års (middelstor 
sandsynlighed) højvandshændelse for fjorden med 

reference i år 2012. Som scenariet for en ekstrem-
hændelse med ringe sandsynlighed er valgt et 
kombinationsscenarie. Dette skyldes statens 
ønske om at sætte fokus på kombinerede ekstrem-
hændelser [5]. Der er derfor defineret et oversvøm-
melsesscenarie 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. Jævnfør [5] kan den kombinerede sand-
synlighed for disse ekstremhændelser beregnes til 
en 1000-års hændelse under forudsætning af, at 
begge hændelser er statistisk uafhængige, og at 
ekstremerne ved begge hændelser (forøget vand-
føring i tre åer og forhøjet vandstand i fjorden) er 
tidsmæssigt sammenfaldende. Dette må dog anses 
for at være ret urealistisk, idet begge ekstremhæn-
delser i fjorden og vandløbene normalt er korrele-
ret i en vis grad, og ekstremerne normalt ikke er 
tidsmæssigt sammenfaldende. Sandsynligheden 
på 1/1000 for kombinationsscenariet, bestående 
af en 100-års middeltidshændelse og en 10-års 
hændelse for vandføringen i alle tre vandløb, må 
derfor anses som et teoretisk scenarie, jf. [5]. 

Ved siden af de tre nutidsscenarier er der endvi-
dere defineret tre klimascenarier for vandstanden i 
fjorden. To klimascenarier refererer til år 2050, som 
derved har samme tidsperspektiv som kommunens 
klimatilpasningsplan. Det sidste klimascenarie 
refererer til år 2100. Alle seks scenarier med tilhø-
rende ekstremværdier er listet i Tabel 3. Bidragene 
for havspejlsstigning og korrektionen for landhæv-
ning er listet i Bilag 1. Alle ekstremvandstande for 
scenarierne er vurderet ud fra Kystdirektoratets 

Tabel 3: Oversigt over de tre nutidsscenarier og tre klimascenarier for risikoområde Vejle Fjord.

Scenarie	   20-‐års	  MT	  	  
i	  2012	  

100-‐års	  MT	  
i	  2012	  

1000-‐års	  MT	  
i	  2012	  

20-‐års	  MT	  	  
i	  2050	  

100-‐års	  MT	  
i	  2050	  

100-‐års	  MT	  
i	  2100	  

Fjordvandstand	  i	  
Vejle	  Fjord	  
[cm	  DVR90]	  

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

179	   200	   244	  

højvandsstatistik [7]. 
Ved udarbejdelse af klimatilpasningsplanen for 
Vejle Kommune er der også undersøgt fire scena-
rier, som skal belyse oversvømmelsesfaren i 
forhold til 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 henholdsvis for en 
20-års og 100-års vandføring i alle tre vandløb. 

Som klimascenarie for vandføring i vandløbene 
er der ligeledes valgt en 20-års og en 100-års 
hændelse med reference i år 2050. Tabel 4 viser 
de fire scenarier for vandføringen i de tre vandløb 
Vejle Å, Grejs Å og Højen Å.

Den visuelle gennemgang af alle scenarier for risi-
koområde Vejle tager udgangspunkt i 20-års scena-
riet med reference i år 2012 for en forhøjet vand-
stand i fjorden. Jf. Figur 16 udpeges fem områder, 
hvor en fjordvandstand på 154 cm DVR90 medfø-
rer oversvømmelse af lavtliggende arealer. Tre af 
de fem områder ligger i den østlige del af byen. 
Område H1.1 omfatter arealer nord for havnebas-
sinet ved Ndr. Tværkaj, Kahytten, Dyrskuevej, Ved 
Bølgen og langs med Tirsbæk Strandvej. Område 
H1.2 ligger syd for område H1.1, afgrænset af 
havnebassinet i nord og Vejle Å i syd. Oversvøm-
melseskortet viser oversvømmelser af havnearea-
lerne ved Sydkajen og Pakhusgade. Den kraftige 
oversvømmelse af området øst for Stålvej er misvi-
sende, idet terrænet er blevet opfyldt i de seneste 
år. Område H1.3 ligger syd for område H1.2 og 
afgrænses i nord af Vejle Å og dens munding i 
fjorden. Her oversvømmes arealer langs med Ibæk 
Strandvej og mellem Ibæk Strandvej og Mågevej. 
Oversvømmelserne forløber langs Ibæk Strandvej 
ud til Vejlefjordbroen.

I den centrale del af byen oversvømmes arealer 
langs med Aagade. Område H2.1 afgrænses mod 
vest og mod syd af Nyboesgade.

Område H3.1 omfatter den lavtliggende ådal langs 
med Vejle Å syd for Bredstenvej. Selve Bredsten-
vej (landevej nr. 28) oversvømmes på strækningen 
vest for krydset Bredstenvej/ Boulevarden. 

Tabel 4: Oversigt over de fire scenarier for vandføring i de tre vandløb Vejle Å, Grejs Å og Højen Å.

Scenarie	   20-‐års	  MT	  	  
i	  2012	  

100-‐års	  MT	  
i	  2012	  

20-‐års	  MT	  	  
i	  2050	  

100-‐års	  MT	  
i	  2050	  

Vandføring	  i	  Vejle	  Å	  	  
[m3/s]	  

15,4	   17,2	   20,0	   24,2	  

Vandføring	  i	  Grejs	  Å	  
[m3/s]	  

10,9	   12,6	   14,2	   17,6	  

Vandføring	  i	  Højen	  Å	  
[m3/s]	  

4,9	   5,8	   6,5	   8,2	  
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Figur 17 viser oversvømmelsesudbredelsen ved 
en 100-års vandstand (175 cm DVR90) i fjorden 
med reference i år 2012. I områderne H1.1, H1.2 
og H1.3 forøges det oversvømmede areal. Det 
samme gør sig gældende for H3.1. Her udvides 
oversvømmelsen til arealer, der ligger nord for 
Vejle Å (se pil). I forhold til område H2.1 kan der 
ses en klar forskel i forhold til 20-års scenariet. Her 
oversvømmes flere arealer vest for Omløbsåen, 

især langs med Vestre Engvej og ved Flegmade. 
Også arealer omkring Spinderihallerne og vest for 
Vedelsgade bliver oversvømmet. 
Øst for Mølleåen dannes der oversvømmelser ved 
jernbaneunderføringer i Havnegade og Strand-
gade/Kalkbrænderivej. Oversvømmelserne ved 
jernbaneunderføringen i Havnegade forløber langs 
med Jernbanegade. Oversvømmelserne udpeges 
som sjette område H2.2, jf. Figur 17.

Figur 16: Oversvømmelseskort for en 20-års vandstand i fjorden med reference i år 2012, samt lokalisering af oversvømmelsesområder i risikoområde 
Vejle.

 Figur 17: Oversvømmelseskort for en 100-års vandstand i fjorden med reference i år 2012.

Som scenarie for en ekstremhændelse med ringe 
sandsynlighed er valgt et kombineret scenarie, hvor 
en 100-års vandstand i fjorden kombineres med en 
10-års vandføring i de tre vandløb Vejle Å, Grejs Å 
og Højen Å. Scenariet tager udgangspunkt i den 
samme fjordvandstand ved 100-års scenariet med 
reference i år 2012, tillagt en 10-års vandføring i alle 

tre vandløb. Vandføringen af en 10-års hændelse i 
Vejle Å beregnes til 14,5 m3/s, for Grejs Å til 10,1 
m3/s og for Højen Å til 4,5 m3/s. Kombinationssce-
nariet giver mulighed for at vurdere effekten af en 
tidsmæssigt sammenfaldende forøget vandføring i 
vandløbene og en forøget vandstand i fjorden. 

Figur 18: Oversvømmelseskort for en 100-års vandstand i fjorden (øverst) og for en 100-års vandstand i fjorden kombineret med en 10-års vandføring 
i de tre vandløb Vejle Å, Grejs Å og Højen Å (nederst).
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Effekten af en 10-års vandføring i de tre vandløb 
kombineret med en 100-års vandstand i fjorden er 
vist ved hjælp af pile i Figur 18 (s. 33). Især i område 
H3.1 udvides det oversvømmede areal nord for 
Vejle Å over et betydeligt større areal helt til Holme-
vej og Thyrasgade. Disse oversvømmelser danner 
grundlag for udpegning af et nyt område H4.1.

Oversvømmelserne forøges også i den vestlige 
ende af område H3.1. Her udvides oversvømmel-
sen mod vest mellem Vejle Å og Nr. Vilstrup Skov.

I den centrale del af byen kan der konstateres 
en kraftig forøgelse af det oversvømmede areal i 
område H2.1. Samtidig oversvømmes flere arealer 
øst for Mølleåen i område H2.2. Som yderligere 
område udpeges område H2.3 langs med Grejs 
Å, nord for forgrening af Grejs Å i Omløbsåen og 
Mølleåen.

Kombinationsscenariet sammenholdt med 100-års 

scenariet viser tydeligt, at områderne langs med 
Vejle Å og i den centrale del af byen er meget 
følsomme over for sammenfaldende ekstrem-
hændelser i form af en forhøjet vandstand i fjorden 
samtidig med en forøget vandføring i vandløbene. 
Tydeligst kan dette ses for arealerne nord for Vejle 
Å mellem Bredstenvej og Vestre Engvej, samt area-
lerne langs med Mølleåen. Kombinationen af en 
forøget vandføring og en forhøjet fjordvandstand 
har derimod ingen nævneværdig effekt på over-
svømmelsesudbredelsen i de fjordnære områder 
H1.1, H1.2 og H1.3.

Dette kan endvidere bekræftes af vandførings-
scenarierne for de tre vandløb. Scenarierne inde-
holder en forøget vandføring i form af en 20-års 
og 100-års hændelse ved en normal vandstand i 
fjorden. 

Oversvømmelsesudbredelse og -dybde for de to 
vandføringsscenarier kan også ses i Bilag 2, hhv. 
kort B2.18 og B2.19.
Betragter man oversvømmelseskortene for en 

Figur 19: Oversvømmelseskort for en 20-års vandføring i vandløbene Vejle Å, Grejs Å og Højen Å.

20-års og 100-års vandføring i de tre vandløb, er 
det hovedsageligt ådal-områderne vest for byen og 
syd for Vejle Å, som oversvømmes (område V2.1). 
Ved en 20-års vandføring kan der ses mindre 
arealer oversvømmet langs med Grejs Å (område 
V1.1) og langs med Omløbsåen (område V1.2), jf. 
Figur 19. Disse oversvømmede arealer forøges ved 
en 100-års vandføring med reference i år 2012, jf. 
Figur 20. Her oversvømmes der også arealer langs 
med Mølleåen (område V1.3). Oversvømmelserne 
i den centrale del af byen er dog betydeligt mindre 
end i forhold til kombinationsscenariet, idet opstuv-

ningseffekten som følge af en forhøjet fjordvand-
stand ikke er til stede.

Der skal ses bort fra det oversvømmede areal øst 
for Stålvej. Arealet udgør havnens indspulings-
område og er mod øst afgrænset med en 2 meter 
høj spunsvæg og mod syd af en jorddæmning, 
og terrænet er i den forbindelse blevet forhøjet. 
Terrænforholdene er et væsentligt grundlag i over-
svømmelsesmodelleringen.

Figur 20: Oversvømmelseskort for en 100-års vandføring i vandløbene Vejle Å, Grejs Å og Højen Å.
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Klimascenarierne for ekstreme højvande i Vejle 
Fjord omfatter en 20-års og 100-års vandstand 
med reference i 2050 og en 100-års vandstand 
med reference i 2100. Oversvømmelseskortet for 
en 20-års vandstand i 2050 viser oversvømmelse i 
område H4.1, jf. Figur 21. 

 Figur 21: Oversvømmelseskort for en 20-års fjordvandstand i år 2050.

Figur 22: Oversvømmelseskort for en 100-års fjordvandstand i år 2012 (øverst) og en 100-års fjordvandstand i år 2050 (nederst).

På trods af at forskellen mellem en 100-års vand-
stand i 2012 og en 20-års vandstand i 2050 kun 
udgør 4 cm, forøges det oversvømmede areal i 
områderne H1.1, H1.2 og H1.3. I område H1.3 er 
forøgelsen dog meget beskeden. Endvidere kan 
der konstateres en forøgelse af det oversvømmede 
areal i områderne H2.1 og H2.2. 
Oversvømmelseskortet for en 100-års vandstand 
i 2050 (200 cm DVR90) i forhold til en 100-års 
vandstand i 2012 (175 cm DVR90) viser en tydelig 

forøgelse af de oversvømmede arealer (Figur 22). 
Yderligere kan der ses en forøgelse af vanddyb-
den på de arealer, som allerede oversvømmes 
ved en 100-års hændelse med reference i 2012. 
I de østlige områder H1.1 og H1.2 er næsten hele 
arealet vanddækket. Vest for område H1.2 over-
svømmes flere arealer ind mod byen, bl.a. mellem 
Havnegade og Havneparken. I område H1.3 
forøges det oversvømmede areal mod Toldbodvej.
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Figur 23: Oversvømmelseskort for en 100-års vandstand i fjorden i år 2050 (øverst) og en 100-års vandstand i fjorden i år 2100 (nederst).

Udstrækningen af oversvømmelserne i område 
H3.1 syd for Vejle Å forøges ikke nævneværdigt, 
derimod kan der konstateres en forøgelse af over-
svømmelsesdybden. Nord for Vejle Å udvides 
oversvømmelserne mod nord (pil) på samme vis 
som ved kombinationsscenariet og udgør omtrent 
det samme areal som i kombinationsscenariet 
(område H4.1), dvs. arealer vest for Chr. Jensens 
Vej og på begge sider af Vestre Engvej. 

I område H2.1 forøges det oversvømmede areal 
betydeligt, samtidig med at der oversvømmes flere 
nye arealer øst for Mølleåen (område H2.2).
Ser man på oversvømmelseskortet for en 100-års 
vandstand med reference i 2100 (244 cm DVR90), 
kan der ses en tilspidsning af oversvømmelsessitu-
ationen i hele byen (se Figur 23). Områderne H1.1, 
H1.2 og H1.3 er komplet vanddækkede. I område 
H3.1 forøges oversvømmelsen mod vest (pile).  

Oversvømmelsessituationen i område H4.1 nord 
for Vejle Å, vest for Chr. Jensens Vej og på begge 
sider af Vestre Engvej, viser dog kun en lille udvi-
delse i forhold til klimascenariet med reference i år 
2050, jf. Figur 23. Oversvømmelsen i område H2.1 
udvides betydeligt mod vest og syd, og inddrager 
arealer langs med Boulevarden. I område H2.2 
udvides oversvømmelsen mod nord, samtidig med 
at der dannes en sammenhængende oversvøm-
melse af arealerne i område H1.1, H2.2 og H2.1. 
Bortset for nogle enkelte højtliggende områder, 
oversvømmes samtlige arealer i den centrale og 
østlige del af byen.

Klimascenarierne for vandføring i de tre vandløb 
Vejle Å, Grejs Å og Højen Å omfatter en 20-års og 
100-års vandføring med reference i 2050. Der er 
antaget en 23 % og 29 % forøgelse af vandførin-
gen for henholdsvis 20-års og 100-års hændelsen. 
Klimascenarierne for vandføringen omfatter endvi-
dere en normal vandstand i fjorden. Oversvømmel-
sesudbredelse og -dybde for de to klimascenarier 
for vandføringen er også vist i Bilag 2, hhv. kort 
B2.20 og B2.21.

Figur 24: Oversvømmelseskort for en 20-års vandføring i de tre vandløb i år 2012 (øverst) og en 20-års vandføring i vandløbene Vejle Å, Grejs Å og 
Højen Å i år 2050 (nederst).
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Oversvømmelseskortet for en 20-års vandføring 
med reference i år 2050 viser en forøgelse af over-
svømmelsen i områderne V1.1 og V1.2. Oversvøm-
melsen i område V1.1 udvides især mod syd langs 
med Grejs Å. I område V1.2 breder oversvømmel-
sen sig på begge sider af Omløbsåen og berører 
arealer bl.a. langs med Aagade, Spinderigade og 
Vedelsgade. Øst for Mølleåen oversvømmes flere 
arealer langs med Dæmningen, som udpeges til 
område V1.3.
I område V2.1 forøges oversvømmelsen i ådal-
områderne vest for byen og syd for Vejle Å, jf. Figur 
24.

Klimascenariet for en 100-års vandføring med refe-
rence i 2050 er vist i Figur 25.

Oversvømmelseskortene viser en forøgelse af det 
oversvømmede areal i områderne V1.1, V1.2 og 
V1.3. Det gælder især for område V1.2, hvor det 
oversvømmede areal forøges meget. Det samme 
gør sig gældende for området i ådalen V2.1, jf. 
Figur 25. Her udvides oversvømmelsen i vestlige 
retning. Samtidig kan der konstateres en betydelig 
forøgelse af oversvømmelsesdybden. 

Figur 25: Oversvømmelseskort for en 100-års vandføring i de tre vandløb i år 2012 (øverst) og en 100-års vandføring i vandløbene Vejle Å, Grejs Å og 
Højen Å i år 2050 (nederst).

Kendetegnende for dette klimascenarie er endvi-
dere de oversvømmede arealer nord for Bredsten-
vejen og vest for Vejledalen. Her løber vandet mod 
nord og oversvømmer arealer nord for Vejledalen 
og Vestre Engvej, inklusiv den nordlige del af kolo-
nihaveområdet. Disse arealer udpeges til område 
V3.1.

Tabel 5 indeholder en sammenskrivning af den 
forudgående vurdering og beskrivelsen af de over-
svømmede arealer i de 8 områder i forhold til de 
seks scenarier.

Tabel 5: Kvalitativ oversigt over udstrækning og udvikling af de oversvømmede områder i forhold til de seks scenarier for fjordvandstanden.

Scenarie	   20-‐års	  MT	  i	  	  
2012	  

100-‐års	  MT	  i	  
2012	  

1000-‐års	  MT	  i	  
2012	  

20-‐års	  MT	  i	  
2050	  

100-‐års	  MT	  i	  
2050	  

100-‐års	  MT	  i	  
2100	  

Vandstand	  (VS)	  
i	  Vejle	  Fjord	  
[cm	  DVR90]	  

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

179	   200	   244	  

Område	  H1.1	  
(østlige	  del	  af	  
byen,	  ud	  mod	  
Norden)	  

Oversvømmelser	  
langs	  med	  Ndr.	  
Tværkaj,	  KahyVen,	  
Dyrskuevej,	  Ved	  
Bølgen	  og	  langs	  
med	  Tirsbæk	  
Strandvej	  

IY.	  20-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Mindre	  forøgelse	  af	  
det	  oversvømmede	  
areal	  i	  den	  vestlige	  del	  
af	  området	  
(Stormgade,	  
Langelinie)	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Betydelig	  forøgelse	  af	  
det	  oversvømmede	  
areal;	  næsten	  helt	  
vanddækket	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2050:	  
Området	  er	  komplet	  
vanddækket.	  

Område	  H1.2	  
(østlige	  del	  af	  
byen,	  ud	  mod	  
Norden)	  

Oversvømmelser	  
ved	  Sydkajen	  og	  
Pakhusgade	  

IY.	  20-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Ingen	  nævneværdig	  
forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Betydelig	  forøgelse	  af	  
det	  oversvømmede	  
areal;	  næsten	  helt	  
vanddækket	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2050:	  
Området	  er	  komplet	  
vanddækket.	  

Område	  H1.3	  
(østlige	  del	  af	  
byen,	  ud	  mod	  
Norden)	  

Oversvømmelser	  
langs	  med	  Ibæk	  
Strandvej	  og	  
mellem	  Strandvej	  
og	  Mågevej	  

IY.	  20-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Ingen	  nævneværdig	  
forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Beskeden	  forøgelse	  af	  
det	  oversvømmede	  
areal	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Betydelig	  forøgelse	  af	  
det	  oversvømmede	  
areal;	  over-‐
svømmelser	  _l	  
Toldbovej	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2050:	  
Området	  er	  komplet	  
vanddækket.	  

Område	  H2.1	  
(central	  del	  af	  
byen,	  langs	  med	  
Omløbsåen)	  

Mindre	  
oversvømmelser	  	  
langs	  med	  Aagade	  

IY.	  20-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  
areal,	  især	  vest	  for	  
Omløbsåen	  langs	  
med	  Vestre	  Engvej	  
og	  Flegmade	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
KraYig	  forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Betydelig	  forøgelse	  af	  
det	  oversvømmede	  
areal	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2050:	  
Betydelig	  forøgelse	  af	  
det	  oversvømmede	  
areal	  mod	  vest	  og	  syd,	  
næsten	  helt	  
vanddækket	  

Område	  H2.2	  
(central	  del	  af	  
byen,	  øst	  for	  
Mølleåen)	  

IY.	  20-‐års	  MT	  i	  2012	  
-‐	  nyt	  område:	  
Oversvømmelser	  ved	  
jernbane-‐udføringer	  
Havnegade	  og	  
Strandgade/Kalk-‐
brænderivej	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Yderligere	  arealer	  
oversvømmes	  øst	  for	  
Mølleåen	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Oversvømmelse	  af	  
yderligere	  arealer	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2050:	  
Forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal;	  
sammenhængende	  
oversvømmelse	  fra	  
H1.1,	  H2.2	  og	  H2.1	  

Område	  H2.3	  
(nordlige	  del	  af	  
byen,	  langs	  med	  
Grejs	  Å)	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012	  
-‐	  nyt	  område:	  
Oversvømmelse	  langs	  
med	  Grejs	  Å,	  nord	  for	  
forgrening	  af	  Grejs	  Å	  

Område	  H3.1	  
(vestlige	  del	  af	  
byen,	  ådalen	  syd	  
for	  Vejle	  Å)	  

Oversvømmelse	  af	  
den	  lavtliggende	  
ådal	  syd	  for	  
Bredstenvej	  

IY.	  20-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal	  
mod	  vest,	  breder	  sig	  
også	  mod	  nord	  hen	  
over	  Bredstenvej	  	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Oversvømmelsen	  
udvides	  i	  ådalen	  i	  
vestlig	  retning	  og	  mod	  
nord	  ind	  i	  område	  
H4.1	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Det	  oversvømmede	  
areal	  forøges	  
betydeligt	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Ingen	  nævneværdig	  
forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2050:	  	  
Oversvømmelserne	  
udvides	  i	  ådalen	  mod	  
vest.	  

Område	  H4.1	  
(vestlige	  del	  af	  
byen,	  syd	  og	  nord	  
for	  Vestre	  Engvej)	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012	  
-‐	  nyt	  område:	  Vand	  
trænger	  ind	  fra	  
område	  3.1	  og	  
oversvømmer	  et	  større	  
areal	  op	  _l	  Holmevej	  
og	  Thyrasgade	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012	  
–	  nyt	  område:	  Vand	  
trænger	  ind	  fra	  
område	  3.1	  og	  
oversvømmer	  et	  areal,	  
som	  er	  mindre	  end	  
arealet	  i	  1000-‐års	  MT	  i	  
2012	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2012	  
–	  nyt	  område:	  Vand	  
trænger	  ind	  fra	  
område	  3.1	  og	  
oversvømmer	  et	  større	  
areal,	  sammenlignelig	  
med	  1000års	  MT	  i	  
2012	  

IY.	  100-‐års	  MT	  i	  2050:	  
Forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal	  
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En tilsvarende sammenskrivning af arealer, der er 
oversvømmet ved en forøget vandføring i de tre 
vandløb Vejle Å, Grejs Å og Højen Å, kan ses i 
Tabel 6.

Tabel 6: Kvalitativ oversigt over udstrækning og udvikling af de oversvømmede områder i forhold til de 
seks scenarier for vandføring i de tre vandløb Vejle Å, Grejs Å og Højen Å.

5.3	 Identifikation	af	risikodistrikter	(Trin	3)
I Trin 3 beskrives de hydrauliske kendetegn, der 
fører til oversvømmelser i de udpegede områder 
enten som følge af en forhøjet vandstand i fjorden 
eller en forøget vandføring i vandløbene. Formålet 
er at identificere de specifikke årsager til over-
svømmelse i det konkrete område. Herved skabes 
et overblik over de komplekse processer, der kan 
føre til voldsomme oversvømmelser i risikoområ-
det. Endvidere skal det undersøges, i hvilken grad 
oversvømmelsesområderne kan sammengrupperes 
i forhold til deres hydrauliske kendetegn. Formålet 
med sammengruppering af oversvømmelsesområ-
derne er at identificere større geografiske distrikter, 
der er kendetegnet ved flere oversvømmelsesområ-
der med samme hydrauliske kendetegn. 

Scenarierne vedrørende en forhøjet vandstand i 
fjorden danner grundlaget for udpegning af 8 om-
råder: H1.1, H1.2, H1.3, H2.1, H2.2, H2.3, H3.1. 
og H4.1. Scenarierne med hensyn til en forøget 
vandføring i Vejle Å, Grejs Å og Højen Å giver 
anledning til udpegning af 5 områder: V1.1, V1.2, 
V1.3, V2.1 og V3.1. 

I den forbindelse er følgende områder enten helt 
eller delvis sammenfaldende: 

H2.1 og V1.2
H2.2 og V1.3
H2.3 og V1.1

H3.1 og V2.1
H4.1 og V3.1

Scenarie	   20-‐års	  MT	  i	  	  
2012	  

100-‐års	  MT	  i	  
2012	  

20-‐års	  MT	  i	  
2050	  

100-‐års	  MT	  i	  
2050	  

Vandføring	  (HQ)	  i	  
Vejle	  Å,	  	  
Grejs	  Å,	  
Højen	  Å	  
[m3/s]	  

15,4	  
10,9	  
4,9	  

17,2	  
12,6	  
5,8	  	  

20,0	  
14,2	  
6,5	  

24,2	  
17,6	  
8,2	  

Område	  V1.1	  
(nordlige	  del	  af	  byen,	  

langs	  med	  Grejs	  Å)	  

Mindre	  arealer	  
oversvømmet	  langs	  
med	  Grejs	  Å.	  

IL.	  20-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal	  

IL.	  20-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal,	  
især	  mod	  syd	  

IL.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Mindre	  forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal	  

Område	  V1.2	  
(central	  del	  af	  byen,	  
langs	  med	  Omløbsåen)	  

Mindre	  arealer	  
oversvømmet	  langs	  
med	  Omløbsåen	  	  

IL.	  20-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal	  

IL.	  20-‐års	  MT	  i	  2012:	  	  
Forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal	  
på	  begge	  sider	  af	  
Omløbsåen	  

IL.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Betydelig	  forøgelse	  af	  
det	  oversvømmede	  
areal;	  store	  områder	  på	  
begge	  sider	  af	  
Omløbsåen	  er	  
vanddækkede	  

Område	  V1.3	  
(central	  del	  af	  byen,	  
langs	  og	  øst	  for	  
Mølleåen)	  

IL.	  20-‐års	  MT	  i	  2012	  
–	  nyt	  område:	  
Mindre	  arealer	  langs	  
med	  Mølleåen	  
oversvømmes	  

IL.	  20-‐års	  MT	  i	  2012	  –	  
nyt	  område:	  
Oversvømmelse	  ost	  
for	  Mølleåen,	  langs	  
med	  Dæmningen	  

IL.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal	  
øst	  for	  Mølleåen	  

Område	  V2.1	  
(vestlige	  del	  af	  byen,	  

ådalen	  syd	  for	  Vejle	  Å)	  

Oversvømmelse	  af	  
den	  lavtliggende	  
ådal	  syd	  for	  
Bredstenvej	  

IL.	  20-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Mindre	  forøgelse	  af	  
det	  oversvømmede	  
areal	  

IL.	  20-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal,	  
især	  i	  ådalen	  mod	  
vest	  

IL.	  100-‐års	  MT	  i	  2012:	  
Forøgelse	  af	  det	  
oversvømmede	  areal,	  
især	  i	  ådalen	  mod	  vest;	  
oversvømmelses-‐
dybden	  [ltager	  
betydeligt	  

Område	  V3.1	  
(vestlige	  del	  af	  byen,	  
nord	  for	  Bredstenvej,	  
mellem	  Vardevej	  og	  
Vejledalen)	  

IL.	  100-‐års	  MT	  i	  2012	  	  
–	  nyt	  område:	  
Oversvømmelse	  af	  
arealer	  nord	  for	  
Bredstenvejen	  og	  vest	  
for	  Vejledalen.	  	  

Figur 26 og Figur 27 viser henholdsvis de hydrauli-
ske kendetegn af de 8 identificerede områder som 
følge af fjordscenarierne og de 5 identificerede 
områder ifølge vandløbsscenarierne.

Figur 26: Hydrauliske kendetegn af de 8 identificerede områder, der oversvømmes ved en forhøjet vandstand i fjorden. 

Figur 27: Hydrauliske kendetegn af de 5 identificerede områder, der oversvømmes ved en forøget vandføring i de tre vandløb Vejle Å, Grejs Å og Højen Å.
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Område H1.1, H1.2 og H1.3
Områderne ligger ud mod fjorden og oversvømmes 
fra fjorden i tilfælde af, at vandstanden i fjorden 
stiger. Ved områderne H1.1 og H1.2 trænger vandet 
ind ved områdernes østlige ende, men også langs 
med kajkanterne på begge sider af havnebassinet. 
Koten på kajkanten varierer mellem 160 og 210 
cm DRV90 og er lavest ved havnebassinets vest-
lige ende. Her må der også indregnes en opstuv-
ning af vandet i tilfælde af en højvandshændelse, 
idet vandet presses ind i havnebassinet. Samme 
effekt antages for åmundingen af Vejle Å og over-
svømmelsen af område H1.3 og den sydlige del 
af område H1.2. En forhøjet vandstand i fjorden 
medfører, at fjordvand løber ind i åmundingen og 
modsat i retningen af åens vandføring. Indtræng-
ningen af fjordvandet i Vejle Å er dog afhængig af 
højden på fjordvandstanden og den modrettede 
kraft i form af åens vandføring. Jo højere fjordvand-
standen bliver, jo mere trænger fjordvandet ind i 
Vejle Å og medfører en nedbremsning af den mod 
fjorden gående vandføring. Nedbremsningen af 
vandføringen i Vejle Å har til konsekvens, at vandet 

fra åen, som konstant løber fra oplandet ned til 
åmundingen, stuves op i Vejle by og vest for byen.

Oversvømmelsen af områderne og graden af over-
svømmelsesudbredelsen står i klar relation til den 
forhøjede vandstand i fjorden. Ved en forhøjet 
vandstand på omkring 200cm DVR90 og højere er 
områderne næsten helt vanddækkede, og vandet 
strømmer længere ind i byen. Dvs. fjordvandet 
strømmer hen over disse 3 områder ind i den 
centrale del af byen, det bliver ikke holdt tilbage i en 
eller anden form i disse tre områder. Endvidere er 
Vejle Å og dens åmunding et vigtigt aspekt i over-
svømmelsen af områderne H1.2 og H1.3, såvel 
som transporten af fjordvand længere ind i byen 
og dens påvirkning på vandføringen af Vejle Å. Idet 
transporten af fjordvand op ad åen længere ind i 
byen og nedbremsning af vandføringen er meget 
afgørende for oversvømmelserne i den centrale del 
af byen og i områder vest for byen, anbefales det, 
at der gennemføres en detaljeret modelundersø-
gelse af den hydrauliske interaktion mellem vand-
løbene og fjorden i de kommende år.

Område H2.1 / V1.2 og H2.2 / V1.3
Områderne ligger henholdsvis langs med 
Omløbsåen og Mølleåen, syd for forgreningen af 
Grejs Å. Ved siden af den visuelle gennemgang af 
farekortene og beskrivelsen af oversvømmelses-
omfanget i Trin 2, er omfwanget af det vanddæk-
kede areal blevet beregnet for alle områder i Trin 3. 
Beregningsresultater for fjordscenarierne er vist i 
Tabel 7, og for vandløbsscenarierne i Tabel 8. 

Tabel 8 viser tydeligt, at oversvømmelse i begge 
områder langs vandløbene står i relation til den 
forøgede vandføring i Grejs Å, som fordeles på 
Omløbsåen og Mølleåen. Forholdet mellem vand-
føring og oversvømmet areal er illustreret i Figur 
28. Det kan ses af den relative forøgelse, at det 
oversvømmede areal er større langs Mølleåen 
end langs Omløbsåen, hvis vandføringen stiger fra 
10,9 m3/s til 12,6 m3/s i Grejs Å. Ved en yderli-
gere forøgelse af vandføringen i Grejs Å stiger det 
oversvømmede areal langs Omløbsåen dog mere 
end langs Mølleåen. Dette skyldes Omløbsåens 
større tværprofil og vandføringskapacitet såvel 
som terrænforholdene langs Omløbsåen.

Tabel 7: Kvantitativ oversigt over udstrækning og udvikling af de oversvømmede områder i forhold til de seks scenarier for vandstanden i 
Vejle Fjord.

Scenarie	   20-‐års	  MT	  i	  	  
2012	  

100-‐års	  MT	  i	  
2012	  

1000-‐års	  MT	  i	  
2012	  

20-‐års	  MT	  i	  
2050	  

100-‐års	  MT	  i	  
2050	  

100-‐års	  MT	  i	  
2100	  

Vandstand	  (VS)	  
i	  Vejle	  Fjord	  
[cm	  DVR90]	  

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

179	   200	   244	  

Område	  H1.1	   116.250	   242.500	   393.750	   388.750	   525.000	   641.250	  

Område	  H1.2	   96.250	   223.750	   298.750	   298.125	   358.125	   401.250	  

Område	  H1.3	   88.125	   105.000	   140.625	   119.375	   221.875	   365.000	  

Område	  H2.1	   12.500	   135.000	   410.000	   306.250	   498.125	   902.500	  

Område	  H2.2	   0	   36.875	   187.500	   78.125	   158.750	   281.845	  

Område	  H2.3	   0	   0	   24.375	   0	   0	   0	  

Område	  H3.1	   573.750	   795.625	   1.844.375	   1.028.750	   1.136.250	   1.870.625	  

Område	  H4.1	   0	   0	   441.875	   283.750	   388.750	   550.625	  

SUM	   886.875	   1.538.750	   3.741.250	   2.503.125	   3.286.875	   5.013.095	  
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Tabel 8: Kvantitativ oversigt over udstrækning og udvikling af de oversvømmede områder i forhold til de seks 
scenarier for vandføring i de tre vandløb Vejle Å, Grejs Å og Højen Å

Scenarie	   20-‐års	  MT	  i	  	  
2012	  

100-‐års	  MT	  i	  
2012	  

20-‐års	  MT	  i	  
2050	  

100-‐års	  MT	  i	  
2050	  

Vandføring	  (HQ)	  i	  
Vejle	  Å,	  	  
Grejs	  Å,	  
Højen	  Å	  
[m3/s]	  

15,4	  
10,9	  
4,9	  

17,2	  
12,6	  
5,8	  	  

20,0	  
14,2	  
6,5	  

24,2	  
17,6	  
8,2	  

Område	  V1.1	   23.750	   33.125	   36.250	   73.750	  

Område	  V1.2	   18.125	   30.000	   119.375	   250.000	  

Område	  V1.3	   0	   62.500	   88.750	   134.375	  

Område	  V2.1	   1.241.250	   1.508.750	   1.709.375	   1.767.500	  

Område	  V3.1	   0	   0	   0	   400.625	  

SUM	   1.283.125	   1.634.375	   1.953.750	   2.626.250	   Sammenfattende kan der konkluderes ved hjælp 
af vandløbsscenarierne, at den samlede vandfø-
ringskapacitet af Omløbsåen og Mølleåen ikke er 
tilstrækkelig i tilfælde af en vandføring på mere 
end 10 m3/s i Grejs Å, idet der oversvømmes store 
arealer langs med Omløbsåen, jf. Figur 28.

I tilfælde af et tidsmæssigt sammenfald af en 
forøget vandføring i Grejs Å med en forhøjet vand-
stand i fjorden, bliver oversvømmelserne langs 
Omløbsåen og Mølleåen markant større. Dette 
skyldes opstuvningseffekten i Vejle Å, som også 
påvirker vandføringen i Omløbsåen og Mølle-
åen. Vandføringskapacitet nedsættes betydeligt, 
og vandet fra Grejs Å stuves op i Omløbsåen og 
Mølleåen. Dette fænomen kan ses tydeligt ved at 
sammenligne tallene fra 100-års hændelsen i 2012 
med kombinationsscenariet, hvor en 100-års vand-
stand i fjorden kombineres med en 10-års vandfø-
ring i alle tre vandløb, og i Grejs Å (se Tabel 7). Langs 
Omløbsåen (område H2.1) forøges det oversvøm-
mede areal med omkring 67 % og langs Mølleåen 
(område H2.2) med omkring 80 %. Endvidere kan 
der ses i Tabel 7, at det oversvømmede areal især 
langs Omløbsåen er tydeligt større ved fjordsce-
narierne sammenholdt med vandløbsscenarierne. 
Med udgangspunkt i en 100-års hændelse i 2012 
er det oversvømmede areal i område H2.1 (V1.2) 
4,5 gange større end ved en oversvømmelse som 
følge af vandføringen. Ved samme scenarie viser 
tallene, at det oversvømmede areal i område H2.2 

(V1.3) er omkring 1,7 gange større end ved en 
forøget vandføring sammenholdt med oversvøm-
melsen ved en forhøjet vandstand i fjorden. 

Der kan således konkluderes, at en forhøjet vand-
stand i fjorden har en negativ effekt på vandfø-
ringskapaciteten i Omløbsåen og Mølleåen, og at 
vandet stuves op i begge vandløb allerede ved 
daglig vandføring, hvilket giver oversvømmelser af 
arealerne langs begge vandløb. Oversvømmelse 
af arealerne langs begge vandløb forøges drastisk 
i tilfælde af et tidsmæssigt sammenfald ved forøget 
vandføring i Grejs Å.

Område H2.3 / V1.1
Området ligger nord for forgreningen af Grejs Å i 
Omløbsåen og Mølleåen. Arealerne langs Grejs 
Å oversvømmes i alle vandløbsscenarier. Ved 
fjordscenarierne oversvømmes arealerne kun i 
kombinationsscenariet, som omfatter en 10-årige 
vandføring sammen med en forhøjet fjordvand-
stand. Idet arealerne langs med Grejs Å oversvøm-
mes allerede ved vandløbsscenarierne, som forud-
sætter en daglig vandstand i fjorden, understreger 
det en ikke tilstrækkelig stor vandføringskapacitet 
af Omløbsåen og Mølleåen i tilfælde af en forøget 
vandføring i Grejs Å. Det kan endvidere konstate-
res, at det oversvømmede areal på begge sider af 
Grejs Å forøges mere for vandføringer større end 
14,2 m3/s end for mindre vandføringer, jf. Figur 28.

Figur 28: Vandføringen i Grejs Å i forhold til det oversvømmede areal langs med Omløbsåen, Mølleåen og Grejs Å.

0	  

50.000	  

100.000	  

150.000	  

200.000	  

250.000	  

300.000	  

10	   12	   14	   16	   18	  

O
ve

rs
vø

m
m

et
	  a

re
al

	  i	  
m

2	  

Vandføring	  (HQ)	  i	  m3/s	  

Område	  V1.2,	  Omløbsåen	  

Område	  V1.3,	  Mølleåen	  

Område	  V1.1,	  Grejs	  Å	  



48 49

Område H3.1 / V2.1
Område H3.1 omfatter den lavtliggende ådal langs 
med Vejle Å syd for Bredstenvej. Området over-
svømmes ved alle vandløbsscenarier og ved alle 
fjordscenarier. Ved vandløbsscenarierne kan der 
konstateres en aftagende forøgelse af det over-
svømmede areal med stigende vandføring, jf. Figur 
29. Især fra 20,0 m3/s til 24,2 m3/s er forøgelsen af 
oversvømmelsens udstrækning lille, set i forhold til 
en forøgelse af vandføringen med 4,2 m3/s. Denne 
mindre stigning skyldes, at vandet løber over 
kronen af ådiget og oversvømmer arealerne nord 
for vejen. Oversvømmelse af arealerne syd og nord 
for ådiget skyldes en for lille vandføringskapacitet 
igennem Vejle by ud til åmundingen i fjorden.
 
Ved fjordscenarierne kan der også ses en forøgelse 
af det oversvømmede areal med stigende fjord-
vandstand. Effekten af en forhøjet fjordvandstand 
på vandføringen i Vejle Å kan også ses tydeligt i 
arealberegningerne for område H2.1. Endvidere 
viser kombinationsscenariet også her, at vandløbs-
systemet for Vejle Å er meget følsom over for to 
tidsmæssigt sammenfaldende hændelser i form af 
en forhøjet fjordvandstand og en forøget vandfø-
ring. Sammenlignes kombinationsscenariet med 

en ren 100-års hændelse for vandstanden i fjorden, 
forøges det oversvømmede areal i område H2.1 
med omkring 57 % og når op til omkring samme 
areal som det oversvømmede areal i klimascena-
riet for år 2100 med en forhøjet fjordvandstand på 
244 cm DVR90.

Samspillet mellem vandføringen i Vejle Å og en 
forhøjet vandstand i fjorden kan også tydeligt ses i 
forholdstallene for det oversvømmede areal for de 
sammenfaldende scenarier ved fjord- og vandfø-
ringsscenarierne. Beregner man forholdet mellem 
det oversvømmede areal i disse vandløbsscenarier 
og fjordscenarier, kan effekten af opstuvning på 
vandføringen i Vejle Å som følge af fjordvandstan-
den ses i form af faldende forholdstal, der viser, at 
det oversvømmede areal i område H3.1 forøges, i 
takt med at vandstanden stiger i fjorden. 

Det kan også for dette område 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 til følge, der 
i meget ekstreme hændelser medfører oversvøm-
melse af områderne nord for Bredstenvej.

Figur 29: Vandføringen i Vejle Å i forhold til det oversvømmede areal i område H3.1/V2.1.

Område H4.1 / V3.1
Området ligger nord for Vejle Å og Bredstenvej. Med 
hensyn til fjordscenarierne oversvømmes området 
i kombinationsscenariet og i alle klimascenarier. 
Ved vandløbsscenarierne medfører klimascenariet 
med en ekstrem vandføring på 24,2 m3/s i Vejle Å 
oversvømmelser i området. 

Ved fjordscenarierne løber vandet hen over 
ådigerne ved DGI, som har en kritisk kote på ca. 
170 cm DVR90. Interessant i den forbindelse er, 
at sammenligne arealberegningerne for 100-års 
hændelsen i år 2012 og 20-års hændelsen i år 2050. 
Der er tale om forhøjede vandstande i fjorden med 
hhv. 175 cm DVRR90 og 179 cm DVR90. Forskel-
len mellem begge forhøjede fjordvandstande er 
således kun 4 cm. Ved en fjordvandstand på 175 
cm DVR90 oversvømmes området H4.1 (V3.1) 
kun meget lidt, se pilen på Figur 17. Vandstanden 
i Vejle Å ved DGI må derfor være meget tæt på 
kronen af ådigerne, som er en lavere vandstand 
end fjordvandstanden. Dette skyldes især områder 
ved Kongens Kær, der holder vandstanden i åen 
lidt lavere end vandstanden i fjorden. Endvidere er 
tidsfaktoren for oversvømmelse afgørende. Dette 
betyder, at et eventuelt overløb af ådigerne vil 
være meget kortvarigt, og ikke langt nok til at over-
svømme et stort areal i området. 

Ved en fjordvandstand på 179 cm DVR90 er overlø-
bet over digekronen større. Yderligere beregninger 
viser, at der strømmer 600 m3 under Vestre Engvej 
til kolonihaveområdet ved en fjordvandstand på 175 
cmDVR90 mod 20.000 m3 ved en fjordvandstand 
på 179 cmDVR90. Det kan konkluderes, at ved en 
fjordvandstand mellem 175 cm DVR90 og 179 cm 
DVR90 sker der et begyndende overløb af åvandet 
hen over digekronen, som giver oversvømmelse i 
området. Overløbet hen over digekronen på 170 
cm DVR90 forøges enten ved en højere vandstand 
i fjorden eller ved en forøgelse af vandføringen i 
Vejle Å, som kan ses ved kombinationsscenariet, 
jf. Tabel 7. 

Gennemgang og beskrivelse af områdernes 
hydrauliske kendetegn giver anledning til at 
sammengruppere områder med samme kende-
tegn. Dette giver mulighed for at identificere større 
geografiske distrikter, som har samme hydrauliske 
kendetegn og mulighed for at opstille overord-
nede mål for håndtering af oversvømmelsesfaren, 
dvs. mål der skal forhindre oversvømmelser i det 
pågældende distrikt.

I alt er der identificeret 4 distrikter, som er illustreret 
i Figur 30. Sammenhængen mellem områderne og 
distrikterne er vist i hhv. Figur 31 og Figur 32.

Figur 30: Definition af de fire distrikter for risikoområde Vejle.
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Figur 31: Sammenhængen mellem distrikterne og de 8 oversvømmelsesområder ifølge fjordscenarierne.

Figur 32: Sammenhængen mellem distrikterne og de 5 oversvømmelsesområder ifølge vandføringsscenarierne.

Distrikt ”Øst” defineres ved områderne H1.1, H1.2 
og H1.3. Alle tre områders kendetegn er, at områ-
derne oversvømmes ved en forhøjet fjordvand-
stand. For at forhindre oversvømmelse af områ-
derne skal områderne beskyttes mod højvande i 
fjorden.

Distrikt ”Midt” defineres ved områderne H2.1, H2.2 
og H2.3 som følge af fjordscenarierne og områ-
derne V1.1, V1.2 og V1.3 som følge af vandløbs-
scenarierne. Alle områder er kendetegnet ved, at 
oversvømmelse skyldes en for lille vandføringska-
pacitet enten i tilfælde af ekstreme vandmængder i 
Grejs Å, eller som følge af en opstuvning af vandfø-
ringen ved en forhøjet vandstand i fjorden/Vejle Å. 
For at forhindre oversvømmelse af arealerne langs 
Grejs Å, Omløbsåen og Mølleåen er det afgørende, 
at vandføringskapaciteten af Omløbsåen og Mølle-
åen forøges for at få vandet hurtigt ført igennem 
byen. Samtidigt er det afgørende, at vandføringen i 
Grejs Å kan reguleres og nedsættes i tilfælde af en 
stigning som følge af f.eks. længerevarende regn-
vejr. Dette er muligt ved hjælp af vandophobning 
opstrøms af Grejs Å, hvor vandet holdes tilbage 
på større eng- og naturarealer. Kontrolleret vand-
ophobning vil især være afgørende i tilfælde af en 
nedsat vandføringskapacitet som følge af en forhø-
jet fjordvandstand.

Distrikt ”Sydvest” er defineret ved kun ét område, 
område H3.1 som følge af fjordscenarierne og 
område V2.1 som følge af vandløbsscenarierne. 
Distriktet er kendetegnet ved, at der er arealer 
syd for Vejle Å, der oversvømmes. Dette sker 
allerede ved en mindre forøget vandføring i Vejle 
Å eller en opstuvning pga. en forhøjet vandstand 
i fjorden.  Distriktet, som hovedsagelig består af 
den lavtliggende ådal, er beregnet til ophobning 
af vand i tilfælde af en forøget vandføring. Kapa-
citeten til vandophobning er dog begrænset. Over-
skrides kapaciteten, bliver områder oversvømmet, 
som ikke er beregnet til regelmæssig oversvøm-
melse, eller vandet løber over det nordlige ådige 
ind i naboområdet. For at kunne holde sig under 
den maksimale kapacitet til vandophobning, er en 
yderligere kontrolleret vandophobning længere 
opstrøms af Vejle Å nødvendig, som holder vandet 
tilbage.

Distrikt ”Nordvest” er ligeledes defineret ved 
kun ét område, enten område H4.1 som følge af 
fjordscenarierne eller område V3.1 som følge af 
vandløbsscenarierne. Området oversvømmes, ved 
at vandet fra Vejle Å løber over digekronen ind i 
området. Dette sker, hvis vandstanden i Vejle Å når 
en højde på omkring 175 cm DVR90 eller højere. 
For at forhindre oversvømmelser i distrikt Nordvest 
skal diget forhøjes.

5.4 Risiko- og skadesopgørelse for di-
strikterne (Trin 4)
I Trin 4 foretages en nærmere analyse af de iden-
tificerede distrikter i forhold til oversvømmelses-
skaderne og oversvømmelsesrisikoen. Analysen 
og beskrivelsen af distrikterne danner derefter 
grundlaget for identificering og formulering af mål 
og handlinger i forhold til forebyggelse af nye risici 
og reduktion af eksisterende risici i de udpegede 
risikodistrikter. Der henvises til risikostyringsplanen 
[3] for identificering af mål og handlinger.

I analysen af oversvømmelsesskaderne og over-
svømmelsesrisikoen inddrages kun fjordscenari-
erne. Sammengruppering af områderne og beskri-
velsen af de hydrauliske kendetegn i Trin 3 har vist, 
at vandløbsscenarierne medfører en mindre over-
svømmelsesfare i risikoområdet, og at alle hydrau-
liske processer, der fremkommer ved vandløbssce-
narierne, også er genkendelige i fjordscenarierne. 
Skadesanalysen på grundlag af fjordscenarierne 
anses derfor at være tilstrækkelig.
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Distrikt Øst
Distrikt Øst omfatter den østlige del af risikoområ-
det med bl.a. havnen, Østerled, Bølgen, Havne-
øen og Ibæk Strandvej (se Figur 33). Distriktet er 
omkring 190 ha stort.
 
Større områder i distriktet er fælleskloakerede, og 
der er risiko for spildevand på terræn i ekstreme 
oversvømmelsessituationer. I den nordlige del af 
distriktet (område H1.1) befinder sig mange etage-
ejendomme, en risikovirksomhed og forsynings-
virksomheder. I område H1.2 er en række virk-
somheder, herunder to IPPC-virksomheder og et 
gødningsoplag. Risiko- og forsyningsvirksomheder 
i distrikt Øst fremgår af oversigtskortet B2.17 i Bilag 
2. Der er også 3 daginstitutioner i distriktet.

Den sydlige del af området (H1.3) er delvis fælles-
kloakeret. I en oversvømmelsessituation er der 
mulighed for spildevand på terræn. I området befin-
der sig også en række virksomheder og boliger 
(syd for Ibæk Strandvej).  

Tabel 9 og Figur 34 viser, at skadesbeløbet på 
bygninger er størst ved alle scenarier i et interval fra 
5,3 mio. kr. til omkring 600 mio. kr. Skadebeløbene 
stiger i takt med de ekstreme vandstande i fjorden 
med det resultat, at de største skader opstår ved 
100-års hændelsen i år 2100. Ser man på bygnings-
skaderne i 20-års hændelsen i år 2050 og kombi-
nationsscenariet for år 2012, er forskellen mellem 
begge skadesbeløb forholdsvis lille sammenlignet 
med forskellen mellem 100-års hændelsen i 2012 
og kombinationsscenariet. Dvs. at en samtidig 
10-årig vandføring i vandløbene medfører en bety-
delig forøgelse af bygningsskaderne på bygninger 
ved en 100-års hændelse i fjorden.

Figur 33: Distrikt Øst.

Skader på indbo udgør den næststørste skades-
gruppe med skadesbeløb, der ligger mellem 0,4 
mio. kr. og 40 mio. kr. Skaderne på infrastruktu-
ren udgør mindste skadesbeløb, som dog skyldes 
statens skadesmodel for infrastruktur. Skadesmo-
dellen for infrastruktur indeholder kun de poten-
tielle omkostninger, der er forbundet med opryd-
ning efter en oversvømmelse. Nyetablering eller 
skader på infrastruktur (f.eks. veje) er ikke medta-
get. Dette giver således en bedre forståelse for, at 
skadesbeløbene for infrastruktur ligger mellem 0,1 
mio. kr. og 0,4 mio. kr. Det må antages, at skades-
beløbet for infrastruktur vil være en del højere, især 
efter ekstreme oversvømmelser, idet der vil opstå 
skader på veje og anden infrastruktur.

Det totale skadesbeløb for distrikt Øst ligger mellem 
5,8 mio. kr. og 641 mio. kr. fordelt over de seks 
scenarier. Det er tankevækkende, at der allerede 
ved en vandstand på 175 cmDVR90 i fjorden med 
en sammenfaldende forøget vandføring i alle tre 
vandløb (kombinationsscenariet) opstår skader for 
omkring 100 mio. kr. kun i distrikt Øst.

Tabel 9: Skadesanalyse for distrikt Øst

Figur 34: Skadesdiagram for distrikt Øst.
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Distrikt Midt
Distrikt Midt omfatter den centrale del af Vejle by 
inklusiv områderne langs med Omløbsåen og 
Mølleåen samt boligområderne langs Grejs Å nord 
for forgreningen (se Figur 35). Distriktet er omkring 
140 ha stort. 

Område H2.1 i distrikt Midt er fælleskloakeret.  I en 
oversvømmelsessituation er der risiko for, at spil-
devand trænger ud af kloaksystemet. I området er 
der erhverv og boliger og en del offentlige institutio-
ner og infrastruktur.  Endvidere er der en del kultur-
historiske værdier i området, bl.a. Spinderihallerne.  
Området H2.2 er også fælleskloakeret, hvorfor spil-
devand kan trænge ud af kloaksystemet, når kapa-
citeten er opbrugt pga. oversvømmelse. I området 
er der primært etage-ejendomme med boliger og 
erhverv. Der findes flere viadukter, som allerede 
oversvømmes ved en 100-års vandstand i fjorden 
med reference i år 2012. I området ligger der flere 
daginstitutioner og forsyninger. Politiet, Falck og 
to sundhedsinstitutioner er også placeret i distrikt 
Midt (se oversigts-kort B2.17 i Bilag 2).  I den nord-
lige del af distriktet (område H2.3) er en del boliger, 
erhverv og infrastruktur. 

Figur 35: Distrikt Midt.

Beløbene for bygningsskader, indboskader og 
skader på infrastrukturen i distrikt Midt er vist i 
Tabel 10 og Figur 36. Det ses tydeligt, at skaderne 
på bygninger i distrikt Midt også udgør de største 
skadesbeløb. Skadesbeløbene på bygninger ligger 
i et interval fra 2,2 mio. kr. til omkring 926 mio. kr. I 
klimascenariet med en forhøjet vandstand i fjorden 
på 244 cm DVR90 opstår de største skader ved 
alle skadestyper, dvs. bygningsskader, indboska-
der og skader på infrastrukturen. 

Betragter man klimascenariet med 100-års 
hændelsen i år 2050 og kombinationsscenariet 
med reference i 2012, resulterer begge hændelser 
i skader på bygninger for over 200 mio. kr. Skades-
beløbet for bygninger i klimascenarieret er dog 
omkring 25 % højere end ved kombinationsscena-

riet. Afgørende ved kombinationsscenariet er dog, 
at bygningsskaderne opsummeres til tredjehøjeste 
beløb på omkring 230 mio. kr. Sammenholdt med 
100-års hændelsen for fjordvandstanden i år 2012 
er skadesbeløbet for bygninger 190 mio. kr. større. 
Dvs. effekten af en forøget vandføring (10-årig 
vandføring) i distrikt Midt har stor indflydelse på 
skadesbeløbene.

Skadesbeløbene på infrastruktur er mindre end i 
distrikt Øst. Dette skyldes, at distriktet arealmæs-
sigt er mindre og længde på vejnettet. Det totale 
skadesbeløb for distrikt Midt ligger mellem 2,4 mio. 
kr. og 990 mio. kr. fordelt over de seks scenarier.
For risikoområde Vejle Midtby foreligger der endvi-
dere en vurdering af tab af kulturarv. Vurderingen af 
tab af kulturarv består af en evaluering af kulturelle 

Tabel 10: Skadesanalyse for distrikt Midt.

Figur 36: Skadesdiagram for distrikt Midt.
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værdier, i form af den kulturelle betydning kombi-
neret med elementets sårbarhed, som fastsættes 
på baggrund af oversvømmelsens omfang og den 
opståede skade [8].

For distrikt Midt er det især fortidsminder og 
fredede bygninger, som vurderes at blive beskadi-
get af oversvømmelsen. Bilagskortene B2.6, B2.11 
og B2.15 i Bilag 2 viser en række bygninger med 
kulturel betydning langs Vedelsgade, Spinderi-
gade og Nyboesgade. Endvidere er Spinderihal-
lerne udpeget som bygning med kulturel betydning 
og sårbarhed over for oversvømmelse. Især ved 
klimascenariet med reference i år 2100 (bilags-
kort B2.15) kan der ses en forøget sårbarhed af de 
kulturelle værdier over for oversvømmelsen, som 
skyldes en større oversvømmelsesdybde.

Distrikt Sydvest
Distrikt Sydvest omfatter ådalen langs Vejle Å vest 
for Vejle by (se Figur 37). Distriktet er omkring 240 
ha stort.
 
Distriktet består primært af et vådområde med 
stianlæg. Langs distriktets nordlige side befinder 
sig vigtig vejinfrastruktur i form af Bredsten-Billund-
vej. I syd støder distriktet op til et boligområde ved 
Toftevej, som kan blive udsat for oversvømmelser 
ved forhøjet vandstand (højere end 1,6 m). 

Figur 37: Distrikt Sydvest.

Tabel 11: Skadesanalyse for distrikt Sydvest. 

Figur 38: Skadesdiagram for distrikt Sydvest.

Beløbene for bygningsskader, indboskader og 
skader på infrastrukturen i distrikt Sydvest er vist 
i Tabel 11 og Figur 38. Der kan tydeligt ses, at 
skadesbeløbene på bygninger i forhold til distrik-
terne Øst og Midt er meget mindre. Skadesbe-
løbene ligger i et interval mellem 2,4 mio. kr. og 
16,2 mio. kr. Det største beløb på bygningsskader 
opnås i klimascenariet med reference i år 2100. 
Skadesbeløbet er mellem 11,7 mio. kr. og 12,8 
mio. kr. højere end ved de to andre klimascena-
rier og kombinationsscenariet med reference i 
2012. Denne store forskel skyldes oversvømmel-
sens udstrækning i klimascenariet for år 2100, hvor 
der oversvømmes forholdsvis mange boliger i den 

sydlige del af distrikt Sydvest.
Skadesbeløbene for infrastruktur er ret ens fordelt 
over alle scenarier, bortset fra 20-års hændelsen 
i år 2012, hvor skadesbeløbet ligger 0,1 mio. kr. 
Det totale skadesbeløb for distrikt Sydvest ligger 
mellem 2,7 mio. kr. og 17,5 mio. kr. fordelt over de 
seks scenarier.
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Distrikt Nordvest
Distrikt Nordvest ligger nord for distrikt Sydvest og 
Vejle Å. Distriktet omfatter områderne nord og syd 
for Vestre Engvej med DGI-huset, Rosborg Gymna-
sium, kolonihaverne og Syddansk Erhvervsskole 
(se Figur 39). Distriktet er omkring 85 ha stort.

Figur 39: Distrikt Nordvest.

I området befinder sig en række virksomheder, 
boliger, offentlige institutioner og kolonihaver samt 
infrastruktur, herunder forsyningsfaciliteter. 

Beløbene for bygningsskader, indboskader og 
skader på infrastrukturen i distrikt Nordvest er vist 
i Tabel 12 og Figur 40. I distrikt Nordvest opstår 
der kun skader ved kombinationsscenariet og de 
tre klimascenarier. Skadesbeløbet for bygninger 
ligger mellem 16,8 mio. kr. og 45 mio. kr. og udgør 
den største skadesgruppe. Skadesbeløbene for 
kombinationsscenariet og 20-års hændelsen i år 
2050 er med henholdsvis 16,8 mio. kr. og 17,4 mio. 
kr. næsten ens. De største beløb for bygningsska-

der og indboskader opnås ved klimascenariet med 
reference i år 2100. 

Der kan ses bort fra skaderne på infrastruktur og 
afgrøder. Ved begge skadestyper ligger beløbene 
under 0,1 mio. kr. Det totale skadesbeløb for distrikt 
Nordvest ligger mellem 17,7 mio. kr. og 46,3 mio. 
kr. fordelt over de fire scenarier.

Tabel 12: Skadesanalyse for distrikt Nordvest. 

Figur 40: Skadesdiagram for distrikt Nordvest.
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Skadesopgørelse over alle distrikter
Tabel 13 og Figur 41 viser de totale skadesbeløb 
for alle fire distrikter fordelt over alle seks fjordsce-
narier. 

Tabel 13: Skadesanalyse over alle 4 distrikter i Vejle Midtby.

 Figur 41: Skadesdiagram for risikoområde Vejle Midtby.

Af Tabel 13 fremgår, at skadesbeløbene er størst i 
klimascenariet med reference i år 2100. Det totale 
skadesbeløb for hele risikoområdet 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 omkring 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 skadesbeløb 
24 gange større ved klimascenariet. Sammen-
ligner man begge klimascenarier, dvs. 100-års 
hændelsen i år 2050 og 100-års hændelsen i år 

2100, bliver det totale skadesbeløb kun 2,2 gange 
større. Skadesbeløbene stiger fra 757 mio. kr. til 
1.695 mio. kr., som i begge tilfælde er meget store 
skadesbeløb. 

Forskellen på forholdstallene mellem 100-års 
hændelserne kan forklares med, at mange værdier 
først bliver oversvømmet ved en forhøjet vand-
stand i fjorden på over 175 cm DVR90. F.eks. bliver 
distrikt Nordvest først oversvømmet ved enten 
kombinationsscenariet eller de tre klimascenarier.

Ser man på de fire udpegede distrikter, kan det 
tydeligt ses, at de totale skadesbeløb for distrikt 
Sydvest og Nordvest, bortset fra 20-års hændel-
sen i år 2012, er betydeligt mindre end i distrik-
terne Midt og Øst. Største del af distrikt Sydvest er 
vådområde, og der oversvømmes kun i distriktets 
sydlige del bygninger og boliger. Oversvømmelse i 
distrikt Nordvest kræver en vandstand i Vejle Å på 
mindst 175 cm DVR90, for at vandet kan løbe over 
kronen af det nordlige ådige. Endvidere er distrikt 
Nordvest præget af nogle større uddannelsesfacili-
teter og et større kolonihaveområde.

Den største andel af de totale skadesbeløb set 
over alle scenarier genereres i de tæt bebyggede 
distrikter Øst og Midt. Jf. skadesdiagrammet i Figur 
41 kan der konstateres en betydelig større skade i 
distrikt Midt for klimascenariet i år 2100 og kombi-
nationsscenariet 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 effekt på 
det totale skadesbeløb i distrikt Midt. Ved klimasce-
nariet i år 2100 forklares forskellen ved, at fjordvan-
det løber hen over distrikt Øst ind i distrikt Midt som 
følge af den ekstreme vandstand i fjorden, hvor 
oversvømmelserne i distrikt Midt i de andre scena-
rier sker som følge af opstuvning af vandføringen i 
vandløbene og via kloaksystemet.

Risikoopgørelse over alle distrikter
Risikoen for oversvømmelse beregnes ved at 
gange sandsynligheden for oversvømmelse med 
det totale skadesbeløb. Oversvømmelsesrisikoen 
opgøres som et beløb per år (kr./år).

Figur 42 viser de akkumulerede risikobeløb for 
alle fire distrikter samt for hele risikoområde Vejle 
Midtby fordelt over alle seks fjordscenarier. Det kan 
ses tydeligt, at oversvømmelsesrisikoen for klima-
scenarierne er meget højere end for scenarierne 
med reference i år 2012. Dette skyldes de totale 
skadesbeløb, som er en del højere ved klimasce-
narierne, jf. Figur 41. Interessant er, at skadesbelø-
bene for kombinationsscenariet (1000 MT 2012) set 
for hele Vejle Midtby er mere end 5 gange højere 
sammenlignet med 100-års hændelsen i år 2012, 
jf. Figur 41. Ser man derimod på oversvømmelses-
risikoen, er risikoen for oversvømmelse lidt større 
set for hele Vejle Midtby (se Figur 42). Dette kan 
forklares ved, at sandsynligheden for oversvøm-
melse er 10 gange større ved 100-års hændelse 
end ved kombinationsscenariet.

Figur 42: Akkumulerede risikobeløb for de fire distrikter og risikoområde Vejle Midtby.
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Figur 43: Gennemsnitlige risikobeløb pr. gridcelle for de fire distrikter og risikoområde Vejle Midtby.

5.5 Skybrud – ekstreme nedbørshændel-
ser
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 fjorden, 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 
meget 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 kraf-
tige skybrudshændelser. De var af en størrelse, 
som overstiger, hvad afløbssystemet i Vejle Midtby 
er dimensioneret til, og de gav anledning til over-
svømmelse af kældre og nogle steder oversvøm-
melser på terræn. Disse ekstreme nedbørshæn-
delser har vist, at byområdet kan være udsat for 
afstrømningen 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 mudderskred. Påvirkning af ekstreme 
nedbørshændelser indgår ved valg og dimensione-
ring 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 
områder med særlige udfordringer. 

I løbet af 2015 vil Vejle Kommune arbejde med en 
fornyelse af kommunens spildevandsplan, og i den 
forbindelse vil der være fokus på, hvilket service-
niveau der skal være gældende fremadrettet. Det 
gældende serviceniveau er specificeret i Tillæg til 
Spildevandsplan nr. 100 fra 2007. Den baserer sig 
på Spildevandskomiteens Skrift 27, og foreskriver 
et serviceniveau (stuvning til terræn) på 5 og 10 
år for hhv. separat- og fælleskloakerede områder. 
Spildevandskomiteen arbejder pt. med et Skrift 31, 
som forventes at blive retningsgivende for opstilling 
af sådanne målsætninger. 

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 
forholdsvis 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 ekstremsitua-
tion.

5.6 Resumé af analysen
Følgende overordnede konklusioner kan der 
drages ud af vurderingen af faren og risikoen for 
oversvømmelse:

• Vandsystemet i Vejle med tre vandløb  
 og deres opland samt fjorden er meget  
 komplekst og medfører, at årsagen til over- 
 svømmelse ikke er entydig. Dette skal der  
 tages højde for i fastlæggelsen af tiltag.

• Den største oversvømmelsesfare kommer  
 fra fjorden.

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

• De største skadesbeløb opnås i distrikt  
 Midt og Øst.

Ser man på klimascenarierne, er risikoen størst 
ved 100-års hændelsen i år 2100. Dette største 
akkumulerede risikobeløb skyldes de meget store 
oversvømmelsesskader i alle fire distrikter og for 
hele Vejle Midtby (se Figur 41). Klimascenariet ved 
år 2100 er således det scenarie af alle seks scena-
rier med den største oversvømmelsesrisiko set for 
hele risikoområde Vejle Midtby. I henhold til klima-
scenarierne med reference i år 2050 kan der dog 
konstateres de næststørste risikobeløb for 20-års 
hændelsen i år 2050. Risikobeløbene for 100-års 
hændelsen i år 2050 er lavere og ligger f.eks. for 
distrikterne Øst, Midt og hele Vejle Midt omkring 
2,5 til 3,5 gange under de tilsvarende risikobeløb 
for 20-års hændelsen i år 2050. Forklaringen kan 
igen findes i sandsynligheden for begge hændel-
ser, hvor sandsynligheden er 0,05 og 0,01 for 
henholdsvis 20-års hændelsen og 100-års hændel-
sen i år 2050, hvorved 20-års hændelsen i år 2050 
har en højere sandsynlighed end 100-års hændel-
sen for det samme referenceår.

Figur 43 viser det gennemsnitlige risikobeløb pr. 
gridcelle i alle fire distrikter samt risikoområde Vejle 
Midtby for alle seks fjordscenarier. Det gennem-
snitlige risikobeløb er beregnet på grundlag af risi-
kobeløbene i alle gridceller for hvert scenarie og 
distrikt samt Vejle Midtby. Figur 43 viser klart, at det 
gennemsnitlige risikobeløb pr. gridcelle er størst 
for distrikt Midt set over alle scenarier. Næsthøjest 
gennemsnitsrisiko pr. gridcelle kan konstateres for 
distrikt Øst, efterfulgt af distrikt Nordvest.
Det højeste gennemsnitlige risikobeløb pr. gridcelle 
i distrikt Midt viser, at distrikt Midt er mest sårbar 
i henhold til oversvømmelser og de medfølgende 
skader. Styring af oversvømmelsesrisikoen bør 
derfor foretages først i distrikt Midt. Ser man på de 
tiltag, som kommunen er i gang med at gennem-
føre i distrikt Midt i form af etablering af en sluse 
ved Omløbsåens munding i Vejle Å og et forde-
lerbygværk ved forgreningen af Grejs Å, må disse 
tiltag betragtes som en god løsning på baggrund 
af den høje gennemsnitlige oversvømmelsesrisiko.
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• 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 akkumulerede risikobeløb  
 beregnes for hele risikoområde 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 forde- 
 lerbygværk ved forgreningen af Grejs Å  
 må derfor betragtes som en god løsning  
 for at reducere oversvømmelsesrisikoen.

• Ved skybrud overskrides kloaksystemets  
 kapacitet, og der er fare for, at regn- og  
 overfladevand i nogle tilfælde blandes  
 med spildevand og strømmer på terræn  
 eller giver oversvømmelse af kældre.
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Bilag 1 indeholder en oversigt over oversvømmel-
sesscenarierne, som ligger til grund for statens 
udarbejdelse af kort over faren for oversvømmelse 
og kort over risikoen for oversvømmelse. 
Oversigten er stillet til rådighed af Kystdirektoratet.

BILAG 1: OVERSVØMMELSESSCENARIER

100års* MT, 20års* MT uden korrektion for landbevægelse og havspejlstigning i relation til 2012

Bilag 2 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.
For yderligere kort om oversvømmelsesudbredelse 
og –dybde, skadesopgørelse og oversvømmelses-
risikoen for fjordhændelserne henvises til Bilag 
1 i Risikostyringsplan for Oversvømmelse, Vejle 
Midtby [3].
Alle kort og data er også tilgængelige på http://
miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=oversvoem2. På 
miljøGIS er der adgang til alle baggrundskort samt 
alle emner og gridstørrelser for risikoområde Vejle, 
såvel som for de andre 9 udpegede risikoområder 
i Danmark.
Betegnelsen ’20 MT 2012’ angiver sandsynlighe-

den og referenceåret for det pågældende scena-
rie. Sandsynligheden for en ekstrem vandstand 
angives som en ’middeltidshændelse’. En middel-
tidshændelse er den vandstand, der statistisk set 
forventes at indtræffe eller blive overgået inden for 
en vis tidsperiode (f.eks. hvert 20. eller 100. år). 
Tidsperioden for, at en given ekstremvandstand 
(f.eks. 200 cm DVR90) nås eller overskrides, 
betegnes som middeltidsafstand (MT) eller genta-
gelsesperiode. 
Referenceåret står for hvilket år den pågældende 
ekstremvandstand referer til, f.eks. en ekstremvan-
dstand med relation til nutiden eller en ekstremvan-
dstand med reference til fremtiden (f.eks. år 2050 
eller år 2100), der normalt inkluderer et bidrag til 
havspejlsstigning.

BILAG 2: KORTMATERIALE

Kortliste

Fjordhændelse 20 MT 2012

B2.1 Oversvømmelsesudbredelse og –dybde samt berørte indbyggere

Fjordhændelse 100 MT 2012

B2.2 Oversvømmelsesudbredelse og –dybde samt berørte indbyggere

B2.3 Infrastruktur (vejnet)

Fjordhændelse 1000 MT 2012

B2.4 Oversvømmelsesudbredelse og –dybde samt berørte indbyggere

B2.5 Maksimal strømhastighed

B2.6 Kulturarv (fortidsminder og bygninger) i distrikt Midt

Fjordhændelse 20 MT 2050

B2.7 Oversvømmelsesudbredelse og –dybde samt berørte indbyggere

Fjordhændelse 100 MT 2050

B2.8 Oversvømmelsesudbredelse og –dybde samt berørte indbyggere

B2.9 Maksimal strømhastighed

B2.10 Infrastruktur (vejnet)

B2.11 Kulturarv (fortidsminder og bygninger) i distrikt Midt

Sta$on HVS	  st.	  nr. Dataperiode DVR/DNN

se	  Bemærk. se	  Bemærk.

Klimascenarier

Basisår	  2010 [mm/år] [mm]

Kombi-‐SC	  VS2012 7,5 300

100års	  MT2012 175 8,9 800

10års	  vandføring	  (3	  VL) 1,0

6,5 247

Spredning 7,9 694

100års*	  MT	  (trendfri) 172 100års	  MT2012 175 100års	  MT2012 175

Tillæg	  havspejl 3 Klima$llæg	  havspejl 25 Klima$llæg	  havspejl 69

100års	  MT2012 175 100års	  MT2050 200 100års	  MT2100 244

Spredning

Bemærkninger:

20års*	  MT	  (trendfri) 151 20års	  MT2012 154

Tillæg	  havspejl 3 Klima$llæg	  havspejl 25

20års	  MT2012 154 20års	  MT2050 179

Spredning
100års*	  MT,	  20års*	  MT	  uden	  korrek$on	  for	  landbevægelse	  og	  havspejls$gning	  i	  rela$on	  $l	  2012

Der	  foreligger	  ingen	  højvandssta$s$k	  for	  Vejle	  Fjord	  pga.	  for	  
lidt	  data.	  Højvandsscenarier	  for	  Vejle	  Fjord	  er	  derfor	  
beregnet	  på	  gennemsniZet	  af	  sta$onerne	  Bogense	  Havn,	  
Juelsminde	  Havn	  og	  Ballen	  Havn.	  Tidsserierne	  baserer	  på	  
$dskurver	  fra	  Juelsminde	  Havn,	  Ballen	  Havn,	  Aarhus	  Havn	  
og	  Vejle	  Havn.

OSD	  Højvandsscenarier	  
Risikoområde:	  Vejle	  Fjord

Ringe	  sandsynlighed	  [cm]

Middelstor	  sandsynlighed	  [cm]

Stor	  sandsynlighed	  [cm]

Måledata

2012	  (iht.	  Højvandssta$s$kken	  2012)

Antaget	  havspejlss$gning	  2050

Antaget	  havspejlss$gning	  2100

Landhævning

KLIMA_VS2050	  [cm]

Klima$llæg	  $l	  2050

Klima$llæg	  $l	  2100	  

KLIMA_VS2100	  [cm]

180,00	  

200,00	  

VS	  100	  år	  
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Fjordhændelse 100 MT 2100

B2.12 Oversvømmelsesudbredelse og –dybde samt berørte indbyggere

B2.13 Maksimale strømhastighed

B2.14 Infrastruktur (vejnet)

B2.15 Kulturarv (fortidsminder og bygninger) i distrikt Midt

Oversigtskort

B2.16 Kritisk infrastruktur samt natur og forurening

B2.17 Kritisk infrastruktur samt natur og forurening i distrikt Midt og Øst

Vandløbshændelser 

B2.18 Oversvømmelsesudbredelse og –dybde for vandløbshændelsen v20 MT 2012

B2.19 Oversvømmelsesudbredelse og –dybde for vandløbshændelsen v100 MT 2012

B2.20 Oversvømmelsesudbredelse og –dybde for vandløbshændelsen v20 MT 2050

B2.21 Oversvømmelsesudbredelse og –dybde for vandløbshændelsen v100 MT 2050
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Klimakontoret 
Teknik & Miljø


