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o 56.000 i 
Vejle by

o 114.000 i 
kommunen

o 800-1000 
nye om året
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Klimatilpasning

Vildere vejr og mere vand
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Hvilke udfordringer har vi?



Klimatilpasning

Kortlægning Resiliensstrategi Fyrtårnsprojekt  



aSlusebyrummet

aStormflodssikring 
aFjordpromenade med kystsikring

aRegnvandspark

aKlimaboulevard

aNy Rosborg bydel - klima og natur skaber merværdi

aNatur-, klima- og rekreativt område

Klimaprojekt -
Østbyen

aForhøjelse af brinker

Forsinkelse i oplandet 
– Grejs Å



Sluse- og pumpebygværk - ristebygværk



1. Grejs – forsinke vandet

2. Østbyen – styre vandet

3. Stormflodssikring – holde 
vandet på afstand

Resiliens projekt Fjordbyen



1. Grejs – forsinke vandet

ØU på besigtigelse i Grejsdalen august 2017



Grejs vandopland

Der er behov for 170.000 m3 volumen for at håndtere 

en 100 års hændelse i dag – svarende til en 25 års 

hændelse i år 2050.

For at få en robust løsning, er det vigtigt at volumenet 

er fordelt i oplandet.

Vestbyen

1694 beboere blev oversvømmet i 2015, fordi 

vi maksimalt kan håndtere hvad der svarer til 

en 20 års hændelse idag.

1. Grejs – forsinke vandet



2. Østbyen – styre vandet

ØU på besigtigelse i Østbykvarteret februar 2017



Østbyen

2000 beboere bliver jævnligt oversvømmet af 

vandet fra grundet og Nørremarken.

2. Østbyen – styre vandet

Grundet og Nørremarken 

vandopland



2. Østbyen – styre vandet

Abeburet
Eksisterende bassin udvides

Roms Hule
Eksisterende bassin udvides

Boldbanen på Horsensvej
Nye bassiner etableres

Rødkildevej
Omdannes til skybrudsvej + ledning under 

vejen

Østbyparken
Vandet ledes gennem området på terræn og 

pumpes ud i fjorden



Boldbanen på Horsensvej -
Fra boldbane til klimapark

2. Østbyen – styre vandet



Østbykvarteret
Den Grønne kile - mødestedet
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2. Østbyen – styre vandet



3. Stormflodssikring  – holde vandet på afstand

Høj vandstand i Vejle fjord januar 2019 +1.35 over daglig vande



SlusenDigerneHævet terræn Beredskab / Varsling

Hvad har vi gjort indtil  

nu?
Eksempler på sikringstiltag i Vejle idag
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1. BØLGEN

TERRÆN: 2.1 m

BYGN: 5.35 m

TERRÆN: 2.3 m

BYGN: 3.74 m

TERRÆN: 2.1 m

BYGN: 2.3 m

KOTE: 2.5 m KOTE: 2.5 m TERRÆN: 2.25 m

BYGN: 2.5 m

STUE: 2.3 m

1. SAL: 10.3 m

2. HAVNEBO 3. HAVNEØEN 4. SLUSEN 5. DIGE ROSBORG 6. SKUDEHAVNEN

7. FJORDENHUS
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Projekter som har

indarbejdet

oversvømmelse
100 års hændelse i 2050

+ 2.0 meter over normal vandstand

8. FORDELER-

BYGVÆRK
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Sluser, pumper og 
fordelerbygværkets kapacitet 
afhænger bl.a af vandstanden i 
fjorden.



Forslag til Vejles stormflodsikringsstrategi;
en resilient stormflodsbeskyttelse der gror med byen.

+ +

Fase A
2021–2024 (sikring til 2 meter)

Fase B
2025–2050 (sikring til 2,5 meter)

Fase C
2051–2060 (sikring til 3 - 4 meter)



Klimaforebyggelse

Reduktion af CO2
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Deadline 
2020

C40 indfrier Paris-aftalens mål med 
Deadline 2020. Realdania bringer 

metoden ud til 20 kommuner med 
DK2020.

DK2020

Realdania bringer DK2020 til 
Danmark og Vejle Kommune Albertslund

Allerød
Assens
Fredericia
Frederiksberg
Frederikshavn
Helsingør
Høje-Taastrup
Jammerbugt
Køge
Lejre
Lemvig
Lolland
Middelfart
Randers
Roskilde
Samsø
Sønderborg
Vejle
Aarhus



Kommunalt handlerum
Klimaforandringer (vand):

• tilpasning

• resiliens

Energi (CO2):

• reducér

• effektivisér 

• Omstil

Hvor:

• egen virksomhed

• regler & planlægning
• dialog & partnerskaber



Politikområder, der formentlig kommer i spil
• Kommunale bygninger (varme, el, renovering, anlæg)

• Indkøb (indkøbspolitik og vareforbrug)

• Transport (offentlig og privat)

• Virksomheder og borgere (Kommunen skal være motor for omstilling, 
RCV, industri 4.0, CØ)

• Læring og adfærd (Økolariet, Skole, Uddannelse)

• Kantine og institutioner (madspild, kød vs. grønt)

• Planlægning (lokalplaner, Rosborg mv)

• Forsyning (vand, spildevand, AffaldGenbrug og fjernvarme)

• Landbrug

• ?

• ?



DK2020

Unge- og

Klimaråd

Økolariet
Resiliens-
strategien

Cirkulær
økonomi

Politiske

udvalg

Energi-
alliancen

Grønt
Forum

Reciliens-

LAB

RCV



Eksempler på igangværende Klimaindsats

Skærbækværket, omstilling fra 
Naturgas til biomasse

Solvarme på decentrale værker

Solceller i Vandel Erhvervspark

Vedvarende energi til transport, 
El, Biogas og Brint

Organisk affald indsamles med 
biogasbiler, og bliver til biogas. CØ

LED i alle gadelamper.

Vindmølleplan

Affaldssortering med høj
udsorteringsgrad

El-kørertøjer til by-pedeller
og drift 

El-cykelkampagner

Test af ny teknologi

Rosborg ny bæredygtig,
resilient bydel



Tak for ordet!



www.middelfart.dk

Thorbjørn Sørensen, Teknik- og miljødirektør

Klimalaboratorium Middelfart 



www.middelfart.dk

Kommunernes styrke 

Nærhed til civilsamfundet

- Mobilisering af civilsamfundet

- Kan få ting til at ske

- Klimalaboratorium



www.middelfart.dk



www.middelfart.dk



www.middelfart.dk

Energirenovering, ESCO 



www.middelfart.dk

Middelfart Rådhus



www.middelfart.dk

Grøn gadelampe



www.middelfart.dk

Klimabyen - Middelfart



www.middelfart.dk
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Oplevelser til krop og sind
Effektivt teknisk anlæg g 



www.middelfart.dk

DK2020

Kommunale 
klimaplaner der lever 
op til Paris aftalen

Inspirere hinanden

Henvendelse fra 
Region Syddanmark



www.middelfart.dk



www.middelfart.dk

Region Syddanmark

• - partnerskab om videreførsel af 
initiativet efter 2019

• - udbrede erfaringer og værktøjer 
til øvrige kommuner i regionen -
regionen som ”testregion” med 
klimaplan efter C40 standarden

• - vi har finansiering (regionale 
midler) og har kompetencer / 
ressourcer til at søge yderligere 
funding, hvis relevant



www.middelfart.dk

Borgmester


