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Vandsystemet - Vandmodel Vejle

Grejs Å

Vejle Å

Højen Å

Vejle Fjord

Hændelsestyper der udfordrer vandsystemet
•Skybrud
•Ekstrem nedbør
•Tøbrud
•Stigende grundvandsstand 
•Høj vandstand - fjord
•Stormflod
•Kombinationer af hændelsestyper



Stadsarkitekt Lisbet Wolters, Vejle Kommune, 30. marts2017

Vejle anno 1947 Vejle anno 2007

1872
Stormflod
VS i fjorden
2,15 m

1./2. nov. 2006
Stormflod
VS i fjorden
1,68 m

6. dec. 2013
Stormflod
VS i fjorden
1,52 m

2100
VS i fjorden +0,8 m

[gns] [kilde DMI]

20. jan. 2007
Ekstremnedbør
9,7 m3/s

1. marts 2008
Ekstremnedbør
5,8 m3/s

23. maj 2014
Skybrud
8 m3/s

6. maj 2015
Skybrud
8 m3/s

4. sep. 2015
Ekstrem nedbør
14 m3/s

26-27. dec. 2015
Ekstrem nedbør
11 m3/s

2050
Årsnedbør
+ 11%

Skybrud + 20%
[kilde DMI]

25.jul. 2016
Skybrud

26. dec. 2016
Høj vandstand

i fjorden
1,24 m

4-5. jan. 2017
Høj vandstand
i fjorden
1,30 m

Når vandet i fjorden stiger, og der samtidig falder mere nedbør, er 
Vejle særligt udsat – både historisk og i fremtiden

9.juni. 2017
Skybrud x2



…vandet ender i midtbyen. Borgere, 
bebyggelser og veje belastes.



Tilbageholde vand i oplandet til Grejs Å



Grejs Å´s opland – 81 Km2



Natura2000 og fredninger Grejs Ådal



Topografi Grejs Ådal



De 40 områder - vandtilbageholdelse

Jelling

Grejs

St. Grundet



Område Volumen [m³] Areal [ha] Pris –
mio.kr. *

1 17900 1.33 2
13 6400 0.54 1.5
19 19900 1.72 1.8
21 1200 0.14 1
22 5700 0.41 2
27 25600 3.64 5.6
36 26100 1.93 3.4
38 22700 2.78 1.8
39 7800 0.55 1.4

Fårup Sø 36400 95.76 1.3**
Total 169700 108,8 21.8

Hvilket volumen er nødvendigt?
Beregninger viser at 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 områderne er fordelt i oplandet.

* - pris ikke indregnet arealerhvervelse eller erstatning.

** - nyt reguleringsbygværk



Den overordnede fortælling i 
Synergiprojekt Grejs Ådal er: 

Ved at tænke helhedsorienteret, når vi 
arbejder med klimatilpasninger, kan vi opnå 
en række gevinster indenfor tilknyttede 
udfordringer – ringe tilstand i vandmiljøet, 
tilbagegang i biodiversitet, øget 
efterspørgsel på friluftsaktiviteter – og 
dermed opnå synergi mellem tiltagene!



Vandtilbageholdelsesområder

Vådområder



Projektets delmål

- Reducere risikoen for oversvømmelser i Vejle by 

- Reducere kvælstofudvaskningen i et delopland til Vejle 
Fjord

- Beskytte og udvikle naturværdierne i området

- Forøge borgernes rekreative brug af området

- Skabe accept omkring klimatilpasninger og 
skabe ejerskab til de synergigevinster, der 
kan opnås gennem helhedstænkning



Synergiprojekt Grejs Ådal

Rekreative tiltag

Biodiversitetsskov

Vandtilbageholdelse

Vådområder

Vandløbsrestaurering

Klimaskov

Forbedre natur og biodiversitet





Udeundervisningslokale

Shelters

MTB teknikbane

Grejsdalsstien



Dilemmaer i det konkrete projekt:

Hvor lander vi vandtilbageholdelsen i det konkrete projekt?
Landbrugsjord
Ekstensive arealer 
Natur
En kombination af de tre

Landbrugsarealer
- Vi er afhængig af frivillige aftaler.
- Hvad gør vi når vi ikke kan komme igennem af frivillighedens vej?

Natur
- Hvor meget påvirkes naturen i området?
- Hvordan kan vi tilbageholde sediment inden det når naturarealer?





Vest: dyrket landbrugsjord

Øst: græs (ikke §3 eng))

Fløjstrup



Muligt vandtilbageholdelsesområde i Fløjstrup Bæk

vest øst



21

20

2500 m3

25.000 m3







Uklart vand fra tilløb til Grejs Å efter regnskyld



Synergiprojekt Grejs Ådal

Rekreative tiltag

Biodiversitetsskov

Vandtilbageholdelse

Vådområder

Vandløbsrestaurering

Klimaskov

Forbedre natur og biodiversitet



Projektets målsætning er at realisere følgende leverancer:

 To oversvømmelsesområder på 10-20 ha i Grejsdalen
 To kvælstofvådområder på hhv. 10 og 35 ha i Hørup-Fløjstrup Bæk
 En jordfordeling ifm. vådområdeprojektet
 En række vandbufferområder, dels som efterfølgende tiltag ifm. kvælstofvådområderne, dels på 

selvstændige placeringer
 Åbning af ca. 1 km. rørlagt strækning inden for projektområdet
 Restaurering af ca. 2 km vandløb i Hørup, Fløjstrup og Keglkær Bæk
 Rydning/hegning og afgræsning af ca. 8 ha lysåben skoveng (Natura2000)
 Hegning og afgræsning af omkring 25 ha nye enge ifm. vådområder og oversvømmelsesområder
 Sikring af biodiversitet / levesteder i skovene, herunder kildevældsområder
 Etablering af 4 ha klimaskov
 Etablering af 2 opholdssteder og 2 udsigtssteder med parkering, information og bord/bænke-sæt
 Etablering af 3-4 km MTB-spor med ’pitstop’ ved Brandbjerg Højskole
 Etablering af 2-3 stirundture á 1 km i forbindelse med projekttiltagene
 Etablering af ’udendørs undervisningslokale’ med formidling ved Brandbjerg Højskole
 Skiltning i forbindelse med projekttiltagene
 Mediekommunikation i aviser og radio, på sociale medier mv.
 Udstilling om klimaløsninger og synergigevinster i Økolariet i Vejle



Hvad har vi lært?

Dynamisk projekt

Baseret på frivillighed

Projekter tager tid

Vigtig med kontinuitet i forhold til lodsejerkontakt

Netværk i området – basis for næste projekter

Synergi – men adskilte delprojekter 



• Tab og 
påvirkning af 
naturværdier

• Lodsejer 
interesser 

• Risiko for 
oversvømmelse og tab 
af samfundsmæssige 
værdier – Vejle midtby

• Risiko og fare for 
sundhed ved 
oversvømmelse

Hvordan vægter vi naturværdier og 
lodsejerinteresser kontra 
beskyttelse af samfundsmæssige værdier i 
Vejle midtby? 


