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LØSNINGSKATALOGETS FUNKTION
OG ANVENDELSE

Baggrund
Vejle Midtby er særligt truet af oversvømmelser, nu og i 
fremtiden, og er udpeget som et af de 14 områder i Dan-
mark med særlig risiko for oversvømmelse. Dette betyder, 
at Vejle Kommune er forpligtiget til at udarbejde en risi-
kostyringsplan jf. EU´s oversvømmelsesdirektiv, som skal
revideres hvert 6. år. Vejle Byråd vedtog i 2015 en risiko-
styringsplan, hvor der er opstillet en række mål og hand-
linger, som skal efterleves. Som en del af dette arbejde, 
besluttede byrådet, at der laves en stormflodsstrategi, 
som skal være med til at sætte en retning, for hvordan risi-
koen håndteres i forhold til oversvømmelse fra stormflod 
og havvandsstigninger.

Vejles Stormflodsstrategi
Der er udarbejdet en stormflodsstrategi, hvor der bl.a. 
indgår forslag til handlinger, som skal reducere risikoen 
for oversvømmelser og tab af værdier i forbindelse med 
stormflod og høj vandstand i fjorden. 

Det er en faseopdelt strategi, hvor fase 1 er beskyttelse 
her og nu, der dækker perioden 2021-2025 og indeholder 
etablering af en sikringslinje, der skal beskytte byen op 
til en vandstand på kote 2 meter. I denne fase minimeres 
antallet af steder langs sikringslinjen, hvor der er behov 
for beredskab.

Løsningskatalog
Dette Løsningskatalog udfolder forslag til de enkelte del-
projekter langs med Vejles sikringslinje. Kataloget skal ses 
som et bilag til stormflodsstrategien, og kan bruges som 
inspiration af aktører og interessenter, når der arbejdes på 
kommende stormflodstiltag i Vejle. Ligesom i stormflods-
strategien arbejdes der efter et adaptivt princip, hvor nye 
prognoser og teknisk udvikling kan komme til at påvirke 
løsningstiltagenes udformning.

Stormflodsstrategi Løsningskatalog Risikostyringsplan 2.0

Løsningskataloget er et bilag til Vejles Stormflodsstrategi. I Løsningskataloget bliver en række løsninger for stormflodstiltag beskre-
vet og herefter kan blive anvendt i forhold til de tiltag der medtages i Risikostyringsplanen.
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TREDJE NATUR

HÆVET STI SKABER SIGTELINJER OG GIVER PLADS TIL LIV UNDER FØDDERNE
STORMFLODSSIKRINGENS LAG

En hævet sti på "pæle" skaber adgang til nære naturoplevelser. 
Ved at stien er hævet over terrænet, giver det mulighed for 
biodiversiteten at brede sig ubegrænset under gangarealet. Der 
skabes dermed maksimal biodivers overflade og minimal fast 
belægning. 
På samme måde opnår man flexibilitet da man kan forhøje stien 
i takt med fremtidig højere stormflodssikring.

ÅBRINKEN SOM
STORMFLODSSIKRING

BIODIVERS OVERFLADE

GANGSTI

TREDJE NATUR

HÆVET STI SKABER SIGTELINJER OG GIVER PLADS TIL LIV UNDER FØDDERNE
STORMFLODSSIKRINGENS LAG

En hævet sti på "pæle" skaber adgang til nære naturoplevelser. 
Ved at stien er hævet over terrænet, giver det mulighed for 
biodiversiteten at brede sig ubegrænset under gangarealet. Der 
skabes dermed maksimal biodivers overflade og minimal fast 
belægning. 
På samme måde opnår man flexibilitet da man kan forhøje stien 
i takt med fremtidig højere stormflodssikring.

ÅBRINKEN SOM
STORMFLODSSIKRING

BIODIVERS OVERFLADE

GANGSTI

Tre eksempler på nogle af de stormflodstiltag, som kan anlægges langs Vejles sikringslinje.

Sønder Å-stien

HavnepladsenFjordpromenaden

Rekreativ, biodiverst dige, som giver merværdi.Teknisk grundløsning - Eksempel på et hævet dige 
som beskytter mod stormflod og stigende havvand.

Tekniske løsninger med merværdi
Vejles stormflodsstrategi beskriver hvordan de storm-
flodstiltag, der bygges, skal bidrage til merværdi og det 
gode møde med vandet i byen. Det betyder at tekniske 
grundløsninger skal gentænkes, således at løsninger bi-
drager til ophold, mobilitet, rekreation, natur og biodi-
versitet og æstetisk kvalitet i bybilledet.
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STORMFLODSBESKYTTELSE 
DER GROR MED BYEN

Fase 1
Kote 2 meter i 2025

Fase 2
Kote 2.5-3.0 meter i 2050

Fase 3
Kote +3.0 meter i 2070

En adaptiv strategi
Vejles Stormflodsstrategi beskriver en adaptiv strategi, 
hvor beskyttelse og byudvikling med merværdi går hånd i 
hånd. Det indebærer nye løsninger, hvor vi kobler storm-
flodsbeskyttelse og bæredygtig klimatilpasning, og hvor 
vi udnytter synergieffekterne mellem natur og infrastruk-
tur til at skabe mere resiliente løsninger, der favner både 
socialt, miljømæssigt og økonomisk. Vejles stormflods-
strategi skal imødekomme denne fremtidige udvikling 
gennem en adaptiv tilpasning.

I Stormflodsstrategien er der skitseret tre mulige faser i 
udviklingen af en stormflodsbeskyttelse i Vejle, som gror 
med byen. Forslaget til de tre faser er udarbejdet ved 
hjælp af forskellige videnssamarbejder med en lang ræk-
ke aktører. Et af disse samarbejder har været med Kystdi-
rektoratet omkring testen af et nyt redskab til at identifi-
cere mulige tiltag og se deres indbyrdes afhængighed til 
mindskelsen af risikoen for oversvømmelser over tid.

Stormflodsstrategiens faser
Fase 1: Sikring til minimum kote 2 meter i år 2025. Der 
etableres en sammenhængende sikringslinje, gennem en 

række kantprojekter.

Fase 2: Kote 2,5/3 meter i år 2050. Udvikling af byen og 
erhvervshavnen, så tiltagene beskytter den bagvedlig-
gende by mod stormflodshændelser. Samt etablering af 
en sluse ved Sønder Å/Vejle Å.

Fase 3: Kote +3 meter i år 2070. En naturbaseret storm-
flodsbarriere, placeret ude i Vejle Fjord. Der skal findes 
innovative tiltag, som kan sikre en naturbaseret løsning.

På baggrund af politiske ønsker foreslås det at fase 1 og 
fase 2 i størst muligt omfang sammentænkes.

Stormflodsstrategiens kriterier og grundprincipper
Stormflodsstrategien, og dermed de løsninger der er 
beskrevet i Løsningskataloget, følger tre kriterier, og der-
tilhørende grundprincipper. Kriterierne og grundprincip-
perne er vedtaget for at sikre en stormflodsbeskyttelse 
hvor beskyttelse og byudvikling går hånd i hånd. Kriteri-
erne og grundprincipperne kan ses på modstående side.

Stormflodsstrategiens faser. I dette løsningskatalog foreslås det at fase 1 og fase 2 tænkes sammen i det omfang det anses 
fordelagtigt.
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Kriterie 3
Alle stormflods-

 tiltag skal følge de tre 
grundprincipper.

Kriterie 2
Vi vil beskytte byen og gøre 

vandet til et aktiv for den 
urbane og sociale kapital.

Kriterie 1
Alle stormflodstiltag skal 
styrke Vejles identitet.

Grundprincip 2
Alle tiltag skal sikre det 

bagvedliggende

Grundprincip 1
Alle tiltag skal sikre merværdi

Grundprincip 3
Alle tiltag skal bidrage til det 

gode møde med vandet
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SIKRINGSLINJENS DELPROJEKTER
- OVERSIGT

ØSTBYEN

VEJLE HAVN

IBÆK STRANDVEJ

VEJLE MIDTBY

4.5.

6.
7.

8.

Fakta:

År 2065
Daglig vandstand i fjorden 
+33 cm

100-års stormflodshændelse 
inkl. ny vandstand kote 1,91 
meter

År 2115 
Daglig vandstand i fjorden 
+83 cm

100-års stormflodshændelse 
inkl. ny vandstand kote 2,37 
meter

(tallene justeres næste gang 
ultimo 2025 af Kystdirekto-
ratet)



11

1.

1.

2.

3.

9.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

9.

Fjordpromenaden
Stormflodsbeskyttelse: 
Permanent løsning: 24 mio. kr.

Havnepladsen
Stormflodsbeskyttelse: 
Water tubes: 0,4 mio. kr. 
Betonkant: 1.3 mio. kr. 
Mobil planke-løsning: 1,8 mio. kr. 

Bølgen
Stormflodsbeskyttelse:
Permanent løsning: 20 mio. kr. 
Beredskabsløsning: 10 mio. kr.

Sydkajens Nordside
Stormflodsbeskyttelse: 
Sikringskant: 23 mio. kr. 

Roklubben
Stormflodsbeskyttelse: 
Beredskab: 1 mio. kr.

Dige på Sydkajen
Stormflodsbeskyttelse: 
Hævet dige: 4.3 mio. kr.

Nordkajen
Stormflodsbeskyttelse: 
Water tubes: Estimeret pris 5 mio. kr.
Fleksibel beredskabsløsning: 15 mio. kr. 
Hævet kajkant: 25 mio. kr. 

Dige Sønder Å-stien
Stormflodsbeskyttelse: 
Hævet sti: 3,7 mio. kr.
Rekreativ stiforbindelse: 14 mio. kr.

Højvandssluse
Stormflodsbeskyttelse: 
160 mio. kr.
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LØSNINGER
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FJORDPROMENADEN

Beskrivelse af projekt

Fjordpromenaden er sikringslinjen langs Tirsbæk Strand-
vej ud til Skyttehuset, der udformes som en fjordprome-
nade, som dels kan sammenbinde byen og den nye bydel 
Fjordbyen med de mange destinationer fra Bølgen til Al-
buen. 

Fjordpromenaden kan motivere borgere og turister til at 
opholde sig ved og bevæge sig langs fjorden. Endelig vil 
en fjordpromenade også kunne fungere som en del af en 
klimaindsats ifm. stormflodssikring. Ved at sammentænke 
stormflodsbeskyttelse med en fjordpromenade skaber vi 
rammer for en sundere by, en by hvor mennesker mødes 
og en by hvor vandet er et aktiv og ikke en trussel. 

Dette gøres bl.a. ved at arbejde med terrænet og etable-
re en kant ud til vandet, som kan være naturbaseret. Der 

kan udformes en nedre promenade, hvor man kan bevæ-
ge sig op til en øvre promenade med plads til f.eks. cykler,
beplantning og parkeringslommer til biler. De to prome-
nader adskilles f.eks. af en mur, der dels vil skærme mod 
trafikken og dels fungere som stormflodsbeskyttelse.

Udformningen af stormflodsbeskyttelsen er under ud-
vikling i forbindelse med Vejles deltagelse i Realdania 
og Kystdirektoratets projekt ”Byerne og det stigende 
havvand”. Et element i dette samarbejdsprojekt er bl.a. 
hvordan man kan designe en stormflodsbeskyttelse og 
fjordpromenade, der skaber merværdi for kommunens 
borgere. 

Der er i 2020 blevet afholdt en idékonkurrence, hvor der 
efterspurgtes løsninger herpå, som skal indgå i det ende-
lige design. Disse løsninger er beskrevet kort på de kom-
mende sider.
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Type: Promenade og kantsikring

Økonomi: 24 mio. kr. 

Tidsplan: Når anlægsprojekt igangsættes, kan det 
forventes at være færdigt efter 12-18 måneder.

Øvrige økonomiske hensyn: Idéudvikling og projek-
tering udføres ved både interne og eksterne rådgi-
vere. Anlægsarbejder forventes udbudt i indbudt 
licitation.

Koordinering og / eller synergi med andre projek-
ter
Projektet vil skulle koordineres med øvrige klimapro-
jekter og evt. stier og vejprojekter.

Fase 1
Kote 2 meter i 2025

Fase 2
Kote 2.5-3.0 meter i 2050

Fase 1 er indarbejdet i Fase 2.
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FJORDPROMENADEN
Forslag fra idékonkurrencen Kanten

Beskrivelse af projekter

Illustrationerne viser et udpluk fra 1-2-3.præmie projekter-
ne fra idékonkurrencen Kanten. 

1. præmie: Membranen
Cykelstien flyttes en meter ud og der skabes et ”mem-
branlandskab”, hvor vandet kan komme og gå. Området 
tænkes i forslaget præget af blandt andet rørskov og åle-
græs. Her tilføjes der trægangbroer på tværs ud i vandet, 
der giver adgang til vandet og en variereret oplevelse af 
forskellige landskabstyper i overgangszonen.

2. præmie: Mens vi venter på vandet
Stormflodssikringen tager udgangspunkt i en depone-

ringsstrategi for overskudsmaterialer i nærområdet – her 
primært overskudsjord fremfor asfalt og murbrokker, med 
henblik på at skabe et naturligt udtryk. Der plantes høje 
træer langs med Tirsbæk Strandvej og stormflodsikringen 
udgøres i princippet af et dige op til kote 3.0 med en pro-
menade for de gående langs med fjorden.

3. præmie: På kanten af en utopi
Selve stormflodssikringen består af en modstandsdygtig 
og tilpasningsdygtig geo-cellemembran, hvori der plan-
tes vækster, der kan absorbere vandet. På den tørre kant 
gror planter og vækster, og over tid vokser landskabet 
vildt med f.eks.  strandkål og tagrør. Den brede kant gør 
gradvist landskabet mere og mere vådt.

S. 14 | ID: 88057

Membrane - perspektiv på vand:  
Inviter vandet og naturen

Hvad sker der, når vi åbner i 
stedet for at lukke ud? Ideen 
om at invitere vandet er en 
symbolsk handling ved at 
gøre et terræn infiltrable og 
vise vores manglende evne 
til at kontrollere.

Regnbeder til filtrering 
og stormflod. Idéen med 
filtreringen er at fremme 
spredningen af arter i vandet 
og mindske risikoen for 
oversvømmelser

Et normalt vandstandFor at livet skal vokse har vi 
brug for gradient fra hård til 
blød, forskellige strukturer og 
tilbøjeligheder, der ikke er for 
stejle. Dette stenlandskab er 
placeret med ideen om at øge 
infiltrationen og biodiversiteten.

1 2 Tid og Adaptivitet
Regn og havvandsstigning

4 Materialitet og nøglearter:

forskellige 
kornstørrelser som 
kan gavne vegetation

blæretang og algerlærk træ stedstøbt og 
genbrugt beton 
over og under 
vandet ID: 88057 |  S. 15 

Projektets succes er baseret på de 
forskellige rum til møde, der understøtter 

grænseoverskridende integration 
mellem levende arter. Grove overflader, 

platforme og Broer. 

Alle møder er lokaliseret i 
forskellige stader og zoner, og 

også her er de placeret i et 
filtrerende og gennemtrængeligt 

terræn. Tanken er at give et andet 
perspektiv på vand gennem 

platformene på dets forskellige 
niveauer.

Et normalt vandstand Stormflod +3m

Steder for møderTid og Adaptivitet
Regn og havvandsstigning

3
mikroverdener mødes

variation i hårde 
materialer over og 
under vandet

Regnebed Fleksible stormflodbænke, der kan 
tilpasses hinanden

Leg med teksturer 
under vand på 
betonen / stenene

ID: 88057 |  S. 15 

Projektets succes er baseret på de 
forskellige rum til møde, der understøtter 

grænseoverskridende integration 
mellem levende arter. Grove overflader, 

platforme og Broer. 

Alle møder er lokaliseret i 
forskellige stader og zoner, og 

også her er de placeret i et 
filtrerende og gennemtrængeligt 

terræn. Tanken er at give et andet 
perspektiv på vand gennem 

platformene på dets forskellige 
niveauer.

Et normalt vandstand Stormflod +3m

Steder for møderTid og Adaptivitet
Regn og havvandsstigning

3
mikroverdener mødes

variation i hårde 
materialer over og 
under vandet

Regnebed Fleksible stormflodbænke, der kan 
tilpasses hinanden

Leg med teksturer 
under vand på 
betonen / stenene

Sand til udfyldning tages 
fra de dybere havzoner i 
Vejle. Når sandet udgraves 
et sted, dukker der også 
flere sten op og hjælper 
bunden med at få en 
hårdere struktur.Sandet 
hæver den eksisterende 
kant kanten mellem 25-50 
cm og får en hældning 
på 3-4% for at forhindre 
erosion. 

Membrane - andre perspektiv på vand:  
Inviter vandet og naturens løsninger

1

2 Tid og Adaptivitet
Regn og havvandsstigning

Projektets succes er baseret på 
de forskellige rum til møde, der 
understøtter grænseoverskridende 
integration mellem levende arter. Grove 
overflader. Platforme. Broer. Alle møder 
er lokaliseret i forskellige stader og 
zoner.

Ud over terrænet, der når op til 2,5 m, 
er der placeret bevægelige bænke 0.5m 
langs cykel- og gangstien. Bænke er 
spredt og har forskellige former såvel 
som farver, lys og materialer. Under 
stormbølger danner de en legende 
barriere. Vores idé er ikke at gå ind og 
beslutte, hvordan de skal se ud, men 
kun give den en idé om en legesyg og 
fleksibel barriere, der også kan fange 
nye perspektiver på vand.

Steder for møder3
mikroverdener mødes med hjælp fra teksturer og naturbaserede løsninger

Rørskov med åbninger i form af 
mønstre. Giver en balance mellem 
filtrering af overnæringer og giver 
reden for dyr

Regnbeder til filtrering og stormflod. 
Idéen med filtreringen er at fremme 
spredningen af ålgræs og andre arter.

Pooler, der efterlader spor fra 
vandstorme og giver et visuelt 
indtryk fra vandstanden

3-4%

Faser
bevidsthed og refleksion over vand 

To faser: Strandvej består af 2 faser ligesom havnen. Også her handler den første fase 
om at vække en tanke og en bevidsthed omkring emnet med stigende vand. Vi mener 
også, at en jævn overgang mellem land og hav er vigtig såvel som at filtrere vandet 
i begge retninger. Sikring af udstrømme såvel som indstrømme. Den første fase har 
to bevægelser baseret på en ændring i terrænet. Den første gestus er at arbejde med 
terrænet i nærheden af   vejkanten, hvor cykelstien flyttes fremad 1,5 m og flyttes op 
til et niveau på +2,5 m højde. Cykelstien giver plads til regnbed mellem cykelstien og 
vejkanten, hvor vand får lov til at sprede sig. Den anden gestus er i zonen mellem 
hav og land. Der søges en længere og mere afrundet kant. For at trække kanten ud 

placeres sand og sten i en hældning på ca. 3-4% for at undgå erosion. Sandet hentes 
fra de dybere havzoner uden for Vejle, ikke alle på én gang, men lidt ad gangen. Når 
der opsamles sand i de dybere zoner, vil flere sten også være i stand til at dukke op fra 
bunden, hvilket igen giver gavn for de hårde strukturer i bunden.

Den anden fase handler om at skabe tilgængelighed i landskabet for både dyr og 
mennesker. Det er i denne fase, broer, betonstammer og teksturer er bygget både 
over og under vandet. Til sidst vil der være mødesteder i grænsezonerne, hvor 
grænseoverskridende møder kan finde sted.

Fase 1 Fase 2

Strandvej fra landsiden

+3m

+0.69m

+ 0.25 + 0.69 + 3.0

plan 1:100
planen og sektionen viser scenariet om 
50 år med en vandstand på + 0,25 m

snit 1:50

kendingstal: 88057

Adaptivitet og beskyttelse
Regn og havvandsstigning Membranen 

2.Strandvej

platform +1.5

platform +0.69

naturlig pool +0.69
naturlig pool, for vandet at 
efterlade sine spor

naturlig pool +0.25
naturlig pool, for vandet at 
efterlade sine spor

naturlig pool +0.25

naturlig pool +0.69

platform med tekstur
under vand +0.25

platform med tekstur
under vand +0.25

cykelsti +2.5

+2.0

gangsti i regn

gangsti i regnbed

regnbed beskyttelsesbænker 
bevægelige 0.5m

beskyttelsesbænker 
bevægelige 0.5m

regnbed

regnbed

vejbane

platform +2.0

træbrygge
træbrygge

betonsti

betonsti

betongsti med 
tekstur under 
vand +0.0

Rørskov

RørskovRørskov

Beskåret Rørskov
giver et markeret 
vandspejl

Beskåret Rørskov
giver et markeret 
vandspejl

træbrygge

beskyttelsesbænker 
bevægelige 0.5m

naturlig pool +0.25 Rørskov/ filtreringseffekt 
og skjulested for dyr

Beskåret Rørskov
giver et markeret vandspejl

Designet er ikke forudbestemt. Det er afhængig af samfundets aktive deltagelse, da det gradvist 
åbner pladser til at holde vand. Dets succes som en levende membran afhænger af hver generations 
arbejde og den gradvise ændring af opfattelsen af vand som det vigtigste rum, hvor livet manifesterer 
sig. At genoverveje kanten som en proces, der er udviklet gennem tid betyder inddragelse af 
arealanvendelse og forhold til vand gennem proces og lag i tid. Det er designet til det uforudsigelige.
Faser, anvendelse og stadier. 

Den imaginære vandlinje omfavner fjorden i Vejle som byens sociale og miljømæssige livsgrund. Det 
strikker byens bymateriale tilbage til fjorden og bruger selve fjorden - og de fornyede rum inden for 
det, som kommunen kalder fjordby - som katalysatorer til byfornyelse gennem tiden i samfund med 
dess Cirkulær proces og partnerskab hvilket ikke er forudbestemt.

En Fjordby der udvikler sig over tid i interaktion 
med sine medspillere

+.0.69 +.0.80

+.2.0

+.2.5

+.3.0

0.8-1.2 m
Betonsti

sand og stenlandskab

regnbed

1.5m
flydende gangbrygge

3.8m
cykelstieksisterende 

vejbane +2.0

hældning 3-4%
for reduceret erosion

Illustration 1. præmie: Tirsbæk Strandvej forvandles til et akvatisk land-
skab af rørskov og ålegræs, med gangbroer på tværs. Sikringen er en 
klassisk hævelse af terræn.

Illustration 1. præmie: Ved Tirsbæk strandvej etable-
res cykelstien i kote 2.5. Langs vejen er beskyttelses-
bænke spredt langs strækningen. Disse skal flyttes 
manuelt og udgør sikringsniveauet til kote 3.0.
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Sommermorgen langs Tirsbæk 
strandvej år 2100. En belagt 
promenade snor sig gennem en 
menneskeskabt biotop hele vejen 
ind til centrum af Vejle.

Havnepladsen er det rumlige knudepunkt mellem byen og vandet,  det menneskeskabte 
og naturen. Herfra udfoldes fortællingen om kanten i et storslået perspektivisk blik ud 
gennem havneløbet og videre ud over vandfladen hvor Vejle Fjord Broen tegner en præcis 
menneskeskabt silhuet mod den landskabelige baggrund. At stå i dette rum er allerede 
imponerende, men infrastruktur og logistik dominerer stedet som det ser ud i dag. Det vi ønsker 
med fremtidens havneplads er at lade biltrafikken træde i baggrunden og løfte stedet til en  
monumental oplevelse, hvor mennesker mødes og hver generation ser et nyt perspektiv ud 
gennem havnens løb. 

Pladsen indrammer det centrale kig mod fjordens horisont flankeret af fjordens grønne kanter 
- en genetablering af de historiske billede af havnegade, som vi lagde ud med. Nu trækkes 
naturen blot ind i hjertet af vejle gennem det nye menneskeskabte landskab langs havneløbet. 
Et landskab som kulminerer på havnepladsen. Havnepladsens fremtidige udformning har 
således til formål at styrke og understrege det eksisterende potentiale og samtidig skabe et 
særligt sted, der kan fungere som bindeled mellem det historiske oliemaleri i starten af hæftet 
og udvilklingen frem mod år 2100. Det forvredne perspektiv i det gamle oliemaleri, som er vist 
tidligere, etablerer en forbindelse mellem byen og fjorden som vi ønsker at genskabe efter at 
have været tilsløret siden udbygning af jernbanen og industrihavnen.

FREMTIDENS HAVNEPLADS

1. fase. Sikring til kote 2,5 meter. Eksisterende 
Infrastruktur og havnekant intakt.

2. fase. Sikring til kote 2,5 meter. Etablering af 
menneskeskabt natur i overgangen til vandet i 
bunden af havnebassinet.

Plan, fremtidens havneplads, 1:500

3. fase. Sikring til kote 2,5 meter. Adaptivitet 
til kote 3,0  meter vist med stipling. Etablering 
af menneskeskabt natur helt ind til pladsens 
møde med den oprindelige by.

Snit, fremtidens havneplads, 1:200 NATURGENOPRETNING LANGS YDERKAJ OG 
STRANDVEJE

Visionen for naturkanten er at stormflodssikringen genetablerer Vejles historiske og 
naturlige møde med fjorden.

Vender vi tilbage til oliemaleriet først i hæftet, så lå Vejle oprindeligt på en holm i bunden 
af ådalen omgivet af marker, overdrev og strandenge, der skabte et naturligt møde med 
fjorden. Det er disse naturtyper og den medfølgende biodiversitet, som vi i forbindelse 
med stormflodssikringen vil genskabe langs naturkanterne, og som vist i de foregående 
afsnit trækkes videre ind langs byens urbane vandkant. Den centrale vision i forslaget er 
således  at styrke byens forbindelse til landskabet ved at trække elementer fra fortiden 
med ind i fremtidens menneskeskabte natur. 

På samme måde som langs de urbane kanter, tager stormflodssikringen af naturkanten 
udgangspunkt i den samlede deponeringsstrategi for overskudsmaterialer i nærområdet 
- her primært med overskudsjord frem for asfalt og brokker, med henblik på at skabe et 
mere naturligt udtryk.

Vandkanterne langs de to strandveje udgør stormflodssikringens møde med det 
naturskabte istidslandskab. I dag domineres disse stræk af vej og jernbane og har karakter 
af at være et sted som passeres uden nævneværdige muligheder for at standse og 
betragte landskabets herlighed. Stormflodssikringen rummer også her (med særligt fokus 
på Tirsbæk Strandvej) en oplagt mulighed for, dels at skabe et særligt oplevelsesrigt sted i 
kombination med den funktionelle nødvendighed. 
Den grundlæggende tanke for naturkanten er, at den skal være naturlig og samtidig 

tale det samme sprog som den urbane kant. Stormflodssikringen består i første fase af en 
simpel forhøjning af landskabet langs vejene til Kote 2,5, som herefter tilplantes. Forhøjningen 
møder vandet som en lang og meget flad hældning, der i fremtidens landskab fremstår som 
et lavtliggende overdrevslandskab. Dette landskab vil at rumme en stor biodiversitet og 
herlighedsværdi bryde bølgerne under stormflod, hvormed behovet for en hård sikringskant/
armeret kappe frafalder. I senere faser foreslår vi at  tilføje en promenade langs Tirsbæk 
Strandvej og Ibæk Strandvej, der i sin udformning og materialitet udføres i beton ligesom den 
urbane sikringskant. Promenden løber i kote 1,40 hvilket svarer til 20cm over højvande i år 2100, 
hvor normal vandstanden er steget med 100cm. Herved vil man i fremtiden opleve en variation 
i mødet mellem land og vand, som skifter i takt med ebbe og flod, regn og vind. Ved højvande 
i fjorden står vandspejlet næsten oppe ved promenadens kant mens lavvandet afslører en 
udvidet kantzonen langs strandvejene i form af et oversvømmelseslandskab, der sikrer en større 
biodiversitet og artsrigdom og samtidig peger tilbage til fortidens landskab omkring Vejle. Det 
langsigtede mål for vores strategi er desuden at trække naturkant og promenade med ind i 
byen ved at etablere en stormflodssikret landskab langs de nord-sydgående kajkanter, som i 
konkurrenceprogrammet er defineret som urban kant. Ligesom langs naturkanten er det her 
tanken at på-fore et fladt overdrevslandskab, der oversvømmes ved stormflod - dog først i en 
senere fase såfremt dette kan tilpasses de øvrige planer for Vejles byudvikling.

1. fase: Snit, 1.200
Sikring til kote 2,5 meter. Eksisterende vejprofil 
og kystlinje intakt. Bevoksning etableres som 
armering i deponeringslandskabet af grus og 
overskudsjord.

2. fase: Snit, 1.200
Sikring til kote 3,0 meter etableres ved at 
udbygge og hæve landskabet med ekstra 
overskudsjord. Fortovet langs Tirsbæk 
strandvej nedlægges og en promenade 
etableres på sikringens yderside istedet for. 
Eksisterende kystlinje intakt.

3. fase: Snit, 1.200
Sikring til kote 3,0 meter. Etablering af ny natur 
over og under vand langs strandvejene. Stenrev 
under vand og oversvømmelseslandskaber 
sammen med selvgroet natur over vand - Nye 
levesteder for både menensker og dyr!!

Planudsnit, fremtidens havneplads, 1:100 Planudsnit, fremtidens naturkant, Tirsbæk Strandvej, 1:100 

CIRKULÆR TÆNKNING TIL LANDS OG TIL VANDS

Foruden at sikre mod stormflod søger projektet at øge biodiversiteten i hele Vejle fjord, både til 
lands og vands. 
Ved at genetablere Vejles naturlige møde med vandet opstår, foruden de vildtvoksende 
forhøjninger langs naturkanten, et stort marsk- / overdrevslandskab, der med tiden vil blive 
oversvømmet. Disse landskaber danner på sigt en vifte af nye våde biotoper i et blødt møde 
mellem land og vand, som Vejle Fjord har været foruden siden industrialiseringen, hvor Vejle 
ophørte med at være et vadested beliggende på en lille holm i ådalen. Landskaberne som 
periodevis oversvømmes danner, foruden herlighedsværdien, levested for en lang række nye 
planter og dyr, som trives i overgangen mellem land og vand.

Både vildtvoksende volde, forhøjninger og bakker og de våde marsk-biotoper trækkes ligeledes 
ind i hjertet af Vejle langs kajkanter og danner et grønt og varieret byrum på Havnepladsen og 
kan på sigt sætte kimen og grundtonen i en ny grøn omdannelse af fjordbyens industriområder. 
Det er således visionen at ikke kun naturkanterne, men hele fjordbyen på sigt kan bidrage til at 

hæve biodiversiteten i Vejle fjord - til glæde for både dyr, planter og mennesker.
Foruden de periodevist oversvømmede arealer, hæves biodiversiteten til vands gennem samme 
deponeringsstrategien, som i resten af projektet. Dette gennem etablering af stenrev langs 
kajkanter kyst, samt i forbindelse med etablering af marsk- / overdrevslandskaber og holme.
Som en del af industrialiseringen af Danmark har man benyttet granitsten opgravet fra bunden 
af fjorde og sunde, til at etablere fundamenter i bebyggelser samt til moler, havneanlæg og 
anden kystsikring, med det resultat at stenrevene på bunden af vandet er forsvundet og 
hermed også væsentlige levesteder for bundlevende fisk og skaldyr. I Århus har man iværksat 
en omfattende genetablering af disse stenrev. I forbindelse med nedrivningsprojekter samler 
man de gamle granitsten og fører dem tilbage til vandet, hvor de påny kan danne levested for 
vandlevende organismer. 
Vi foreslår at benytte den samme strategi i Vejle som en del af projektet overordnede idé 
om genanvendelse og cirkulær tænkning i vores landskabelige deponeringsstrategi for 
stormflodssikring af Fjordbyen.

Projektet forholder sig til konkurrenceoplægget ved at forankre afsæt, vision 
og hovedgreb direkte i programmets, kriterier og principper:

KRITERIE 1: VEJLES IDENTITET
Visionen for vores forslag er at skabe en tydelig identitet forankret i byens 
historie og dens særlige landskabelige karakter og på den baggrund udvikle 
en fælles procesbaseret, byggeteknisk og landskabskunsterisk tilgang for 
både naturkanten og den urbane kant, der kan udvikles over tid i dialog med 
det fysiske sted og lokale interesser. 

KRITERIE 2: FJORDBYEN - EN RESILIENT BYDEL
Projektets hovedgreb foreslår at etablere en resilient og adaptiv 
stormflodssikring af Vejle, udformet som et rekreativt land-art projekt, der 
baseres på et fortløbende samspil mellem naturlige og menneskeskabte 
processer frem mod år 2100.

Ud fra et ønske om at opbløde grænsen mellem menneskeskabt natur og 
“naturlig” natur, er idéen at lade disse mødes i en blandingszone, der i den 
ene retning skaber et oplevelsesrigt møde mellem land og vand, og den anden 
retning forbinder tunneldalens to sider med hinanden i et sammenhængende 
landskabsbånd som opfordrer til at blive indtaget til fods eller på to hjul - i 
badetøj eller med en pagaj i hænderne.

RESUME: MENS VI VENTER PÅ VANDET

Projektet er baseret på en cirkulær og ressourcebesparende tankegang, som 
definerer principper for genanvendelse af byggematerialer og overskudsjord i 
forbindelse udvikling af Vejles stormflodssikring. Herved er tanken at skabe en 
tydelig landskabelig og kunstnerisk identitet som kan udvikles over tid i dialog 
med lokale aktører og konkrete praktiske benspænd. Projektet skal således 
forstås som et visionsoplæg med lydhørhed overfor borgere og interessenter i 
Vejle, der deler vores drøm om at skabe gode rammer for fællesskab og møder 
mellem mennesker i den nye natur langs kanten.

KRITERIE 3: SIKRING AF DET BAGVEDLIGGENDE, MERVÆRDI OG DET GODE 
MØDE MED VANDET
Forslaget sikrer økonomisk merværdi ved at danne afsæt for fremtidens 
bydannelse i fjordbyen, som herved får en rekreativ og økonomisk fordel samt 
et stærkt helhedsgreb at forholde sig til. 

Projektet sikrer det bagvedliggende og skaber samtidig merværdi i Fjordbyen 
og for byen som helhed i et samlet greb. Ved at etablere et sammenhængende 
landskabsrum i kantzonen, der inviterer til gåture, roture og svømmeture er 
tanken, at fremtidens søndagstur vil foregå af en lang promenade, der sømløst 
forbinder den nye havneplads, den urbane kant og den naturlige kant med 
fjordens skovklædte skrænter. En gåtur, der iscenesætter det karakterfulde 
havnebassin i Vejle, naturens foranderlighed og vandets langsomme stigning 
gennem århundret. 

Snit, fremtidens naturkant, Tirsbæk Strandvej, 1:50

Havnepladsen etableres i faser sammen med resten af stormflodssikringen, hvor den første fase 
fungerer som en del af denne. Den fuldt udbyggede plads er således ikke en nødvendighed for 
at beskytte til kote 2,5. 

På længere sigt er det formålet med pladsen at etablere en ny menneskeskabt natur, der 
understreger og indrammer den helt særlige udsigt gennem havneløbet. Vi foreslår, at dette 
kan opnås gennem en bearbejdning af terrænet (stormflodssikringen) i kombination med 
beplantning og bevoksning. Pladsen forbinder således Havnegade med havnebassinet i et 
vifteformet rumligt forløb, udformet som en bred landskabelig trappe, der i al ubemærkethed 

Delsnit, fremtidens havneplads, 1:50

løfter sig til kote 2,5-3,0 for derefter at løbe ud i havnens vand i et oversvømmelses-
landskab bestående af småøer og lavninger. Det tragtformede rum understreges af 
lave vold-formationer langs dets sider samt af træer og buske som vokser i disse og 
bagvedliggende områder.

Overordnet afgrænses den nye havneplads i den øst-vest gående retning af henholdsvis 
byens oprindelige kant og havnebassinet. På nord og syd siden af pladsen afgrænses 
den af søjlepopler, der plantes som allétræer, der fortsætter ud langs havnekantens 
sikringslinje.

Stormflod: Kote 1.90 Stormflod: Kote 2.7

Snit, fremtidens havneplads, 1:50

Planche 2  Kendingstal: 84608

Udsigten fra fremtidens 
havneplads, hvor trærækker 
og selvgroet natur indrammer 
kigget genne fjorden samt 
et fladt og delvist belagt  
oversvømmeseslandskab.

Sommermorgen langs Tirsbæk 
strandvej år 2100. En belagt 
promenade snor sig gennem en 
menneskeskabt biotop hele vejen 
ind til centrum af Vejle.

Havnepladsen er det rumlige knudepunkt mellem byen og vandet,  det menneskeskabte 
og naturen. Herfra udfoldes fortællingen om kanten i et storslået perspektivisk blik ud 
gennem havneløbet og videre ud over vandfladen hvor Vejle Fjord Broen tegner en præcis 
menneskeskabt silhuet mod den landskabelige baggrund. At stå i dette rum er allerede 
imponerende, men infrastruktur og logistik dominerer stedet som det ser ud i dag. Det vi ønsker 
med fremtidens havneplads er at lade biltrafikken træde i baggrunden og løfte stedet til en  
monumental oplevelse, hvor mennesker mødes og hver generation ser et nyt perspektiv ud 
gennem havnens løb. 

Pladsen indrammer det centrale kig mod fjordens horisont flankeret af fjordens grønne kanter 
- en genetablering af de historiske billede af havnegade, som vi lagde ud med. Nu trækkes 
naturen blot ind i hjertet af vejle gennem det nye menneskeskabte landskab langs havneløbet. 
Et landskab som kulminerer på havnepladsen. Havnepladsens fremtidige udformning har 
således til formål at styrke og understrege det eksisterende potentiale og samtidig skabe et 
særligt sted, der kan fungere som bindeled mellem det historiske oliemaleri i starten af hæftet 
og udvilklingen frem mod år 2100. Det forvredne perspektiv i det gamle oliemaleri, som er vist 
tidligere, etablerer en forbindelse mellem byen og fjorden som vi ønsker at genskabe efter at 
have været tilsløret siden udbygning af jernbanen og industrihavnen.

FREMTIDENS HAVNEPLADS

1. fase. Sikring til kote 2,5 meter. Eksisterende 
Infrastruktur og havnekant intakt.

2. fase. Sikring til kote 2,5 meter. Etablering af 
menneskeskabt natur i overgangen til vandet i 
bunden af havnebassinet.

Plan, fremtidens havneplads, 1:500

3. fase. Sikring til kote 2,5 meter. Adaptivitet 
til kote 3,0  meter vist med stipling. Etablering 
af menneskeskabt natur helt ind til pladsens 
møde med den oprindelige by.

Snit, fremtidens havneplads, 1:200 NATURGENOPRETNING LANGS YDERKAJ OG 
STRANDVEJE

Visionen for naturkanten er at stormflodssikringen genetablerer Vejles historiske og 
naturlige møde med fjorden.

Vender vi tilbage til oliemaleriet først i hæftet, så lå Vejle oprindeligt på en holm i bunden 
af ådalen omgivet af marker, overdrev og strandenge, der skabte et naturligt møde med 
fjorden. Det er disse naturtyper og den medfølgende biodiversitet, som vi i forbindelse 
med stormflodssikringen vil genskabe langs naturkanterne, og som vist i de foregående 
afsnit trækkes videre ind langs byens urbane vandkant. Den centrale vision i forslaget er 
således  at styrke byens forbindelse til landskabet ved at trække elementer fra fortiden 
med ind i fremtidens menneskeskabte natur. 

På samme måde som langs de urbane kanter, tager stormflodssikringen af naturkanten 
udgangspunkt i den samlede deponeringsstrategi for overskudsmaterialer i nærområdet 
- her primært med overskudsjord frem for asfalt og brokker, med henblik på at skabe et 
mere naturligt udtryk.

Vandkanterne langs de to strandveje udgør stormflodssikringens møde med det 
naturskabte istidslandskab. I dag domineres disse stræk af vej og jernbane og har karakter 
af at være et sted som passeres uden nævneværdige muligheder for at standse og 
betragte landskabets herlighed. Stormflodssikringen rummer også her (med særligt fokus 
på Tirsbæk Strandvej) en oplagt mulighed for, dels at skabe et særligt oplevelsesrigt sted i 
kombination med den funktionelle nødvendighed. 
Den grundlæggende tanke for naturkanten er, at den skal være naturlig og samtidig 

tale det samme sprog som den urbane kant. Stormflodssikringen består i første fase af en 
simpel forhøjning af landskabet langs vejene til Kote 2,5, som herefter tilplantes. Forhøjningen 
møder vandet som en lang og meget flad hældning, der i fremtidens landskab fremstår som 
et lavtliggende overdrevslandskab. Dette landskab vil at rumme en stor biodiversitet og 
herlighedsværdi bryde bølgerne under stormflod, hvormed behovet for en hård sikringskant/
armeret kappe frafalder. I senere faser foreslår vi at  tilføje en promenade langs Tirsbæk 
Strandvej og Ibæk Strandvej, der i sin udformning og materialitet udføres i beton ligesom den 
urbane sikringskant. Promenden løber i kote 1,40 hvilket svarer til 20cm over højvande i år 2100, 
hvor normal vandstanden er steget med 100cm. Herved vil man i fremtiden opleve en variation 
i mødet mellem land og vand, som skifter i takt med ebbe og flod, regn og vind. Ved højvande 
i fjorden står vandspejlet næsten oppe ved promenadens kant mens lavvandet afslører en 
udvidet kantzonen langs strandvejene i form af et oversvømmelseslandskab, der sikrer en større 
biodiversitet og artsrigdom og samtidig peger tilbage til fortidens landskab omkring Vejle. Det 
langsigtede mål for vores strategi er desuden at trække naturkant og promenade med ind i 
byen ved at etablere en stormflodssikret landskab langs de nord-sydgående kajkanter, som i 
konkurrenceprogrammet er defineret som urban kant. Ligesom langs naturkanten er det her 
tanken at på-fore et fladt overdrevslandskab, der oversvømmes ved stormflod - dog først i en 
senere fase såfremt dette kan tilpasses de øvrige planer for Vejles byudvikling.

1. fase: Snit, 1.200
Sikring til kote 2,5 meter. Eksisterende vejprofil 
og kystlinje intakt. Bevoksning etableres som 
armering i deponeringslandskabet af grus og 
overskudsjord.

2. fase: Snit, 1.200
Sikring til kote 3,0 meter etableres ved at 
udbygge og hæve landskabet med ekstra 
overskudsjord. Fortovet langs Tirsbæk 
strandvej nedlægges og en promenade 
etableres på sikringens yderside istedet for. 
Eksisterende kystlinje intakt.

3. fase: Snit, 1.200
Sikring til kote 3,0 meter. Etablering af ny natur 
over og under vand langs strandvejene. Stenrev 
under vand og oversvømmelseslandskaber 
sammen med selvgroet natur over vand - Nye 
levesteder for både menensker og dyr!!

Planudsnit, fremtidens havneplads, 1:100 Planudsnit, fremtidens naturkant, Tirsbæk Strandvej, 1:100 

CIRKULÆR TÆNKNING TIL LANDS OG TIL VANDS

Foruden at sikre mod stormflod søger projektet at øge biodiversiteten i hele Vejle fjord, både til 
lands og vands. 
Ved at genetablere Vejles naturlige møde med vandet opstår, foruden de vildtvoksende 
forhøjninger langs naturkanten, et stort marsk- / overdrevslandskab, der med tiden vil blive 
oversvømmet. Disse landskaber danner på sigt en vifte af nye våde biotoper i et blødt møde 
mellem land og vand, som Vejle Fjord har været foruden siden industrialiseringen, hvor Vejle 
ophørte med at være et vadested beliggende på en lille holm i ådalen. Landskaberne som 
periodevis oversvømmes danner, foruden herlighedsværdien, levested for en lang række nye 
planter og dyr, som trives i overgangen mellem land og vand.

Både vildtvoksende volde, forhøjninger og bakker og de våde marsk-biotoper trækkes ligeledes 
ind i hjertet af Vejle langs kajkanter og danner et grønt og varieret byrum på Havnepladsen og 
kan på sigt sætte kimen og grundtonen i en ny grøn omdannelse af fjordbyens industriområder. 
Det er således visionen at ikke kun naturkanterne, men hele fjordbyen på sigt kan bidrage til at 

hæve biodiversiteten i Vejle fjord - til glæde for både dyr, planter og mennesker.
Foruden de periodevist oversvømmede arealer, hæves biodiversiteten til vands gennem samme 
deponeringsstrategien, som i resten af projektet. Dette gennem etablering af stenrev langs 
kajkanter kyst, samt i forbindelse med etablering af marsk- / overdrevslandskaber og holme.
Som en del af industrialiseringen af Danmark har man benyttet granitsten opgravet fra bunden 
af fjorde og sunde, til at etablere fundamenter i bebyggelser samt til moler, havneanlæg og 
anden kystsikring, med det resultat at stenrevene på bunden af vandet er forsvundet og 
hermed også væsentlige levesteder for bundlevende fisk og skaldyr. I Århus har man iværksat 
en omfattende genetablering af disse stenrev. I forbindelse med nedrivningsprojekter samler 
man de gamle granitsten og fører dem tilbage til vandet, hvor de påny kan danne levested for 
vandlevende organismer. 
Vi foreslår at benytte den samme strategi i Vejle som en del af projektet overordnede idé 
om genanvendelse og cirkulær tænkning i vores landskabelige deponeringsstrategi for 
stormflodssikring af Fjordbyen.

Projektet forholder sig til konkurrenceoplægget ved at forankre afsæt, vision 
og hovedgreb direkte i programmets, kriterier og principper:

KRITERIE 1: VEJLES IDENTITET
Visionen for vores forslag er at skabe en tydelig identitet forankret i byens 
historie og dens særlige landskabelige karakter og på den baggrund udvikle 
en fælles procesbaseret, byggeteknisk og landskabskunsterisk tilgang for 
både naturkanten og den urbane kant, der kan udvikles over tid i dialog med 
det fysiske sted og lokale interesser. 

KRITERIE 2: FJORDBYEN - EN RESILIENT BYDEL
Projektets hovedgreb foreslår at etablere en resilient og adaptiv 
stormflodssikring af Vejle, udformet som et rekreativt land-art projekt, der 
baseres på et fortløbende samspil mellem naturlige og menneskeskabte 
processer frem mod år 2100.

Ud fra et ønske om at opbløde grænsen mellem menneskeskabt natur og 
“naturlig” natur, er idéen at lade disse mødes i en blandingszone, der i den 
ene retning skaber et oplevelsesrigt møde mellem land og vand, og den anden 
retning forbinder tunneldalens to sider med hinanden i et sammenhængende 
landskabsbånd som opfordrer til at blive indtaget til fods eller på to hjul - i 
badetøj eller med en pagaj i hænderne.

RESUME: MENS VI VENTER PÅ VANDET

Projektet er baseret på en cirkulær og ressourcebesparende tankegang, som 
definerer principper for genanvendelse af byggematerialer og overskudsjord i 
forbindelse udvikling af Vejles stormflodssikring. Herved er tanken at skabe en 
tydelig landskabelig og kunstnerisk identitet som kan udvikles over tid i dialog 
med lokale aktører og konkrete praktiske benspænd. Projektet skal således 
forstås som et visionsoplæg med lydhørhed overfor borgere og interessenter i 
Vejle, der deler vores drøm om at skabe gode rammer for fællesskab og møder 
mellem mennesker i den nye natur langs kanten.

KRITERIE 3: SIKRING AF DET BAGVEDLIGGENDE, MERVÆRDI OG DET GODE 
MØDE MED VANDET
Forslaget sikrer økonomisk merværdi ved at danne afsæt for fremtidens 
bydannelse i fjordbyen, som herved får en rekreativ og økonomisk fordel samt 
et stærkt helhedsgreb at forholde sig til. 

Projektet sikrer det bagvedliggende og skaber samtidig merværdi i Fjordbyen 
og for byen som helhed i et samlet greb. Ved at etablere et sammenhængende 
landskabsrum i kantzonen, der inviterer til gåture, roture og svømmeture er 
tanken, at fremtidens søndagstur vil foregå af en lang promenade, der sømløst 
forbinder den nye havneplads, den urbane kant og den naturlige kant med 
fjordens skovklædte skrænter. En gåtur, der iscenesætter det karakterfulde 
havnebassin i Vejle, naturens foranderlighed og vandets langsomme stigning 
gennem århundret. 

Snit, fremtidens naturkant, Tirsbæk Strandvej, 1:50

Havnepladsen etableres i faser sammen med resten af stormflodssikringen, hvor den første fase 
fungerer som en del af denne. Den fuldt udbyggede plads er således ikke en nødvendighed for 
at beskytte til kote 2,5. 

På længere sigt er det formålet med pladsen at etablere en ny menneskeskabt natur, der 
understreger og indrammer den helt særlige udsigt gennem havneløbet. Vi foreslår, at dette 
kan opnås gennem en bearbejdning af terrænet (stormflodssikringen) i kombination med 
beplantning og bevoksning. Pladsen forbinder således Havnegade med havnebassinet i et 
vifteformet rumligt forløb, udformet som en bred landskabelig trappe, der i al ubemærkethed 

Delsnit, fremtidens havneplads, 1:50

løfter sig til kote 2,5-3,0 for derefter at løbe ud i havnens vand i et oversvømmelses-
landskab bestående af småøer og lavninger. Det tragtformede rum understreges af 
lave vold-formationer langs dets sider samt af træer og buske som vokser i disse og 
bagvedliggende områder.

Overordnet afgrænses den nye havneplads i den øst-vest gående retning af henholdsvis 
byens oprindelige kant og havnebassinet. På nord og syd siden af pladsen afgrænses 
den af søjlepopler, der plantes som allétræer, der fortsætter ud langs havnekantens 
sikringslinje.

Stormflod: Kote 1.90 Stormflod: Kote 2.7

Snit, fremtidens havneplads, 1:50

Planche 2  Kendingstal: 84608

Udsigten fra fremtidens 
havneplads, hvor trærækker 
og selvgroet natur indrammer 
kigget genne fjorden samt 
et fladt og delvist belagt  
oversvømmeseslandskab.

Plan 1:100

Plan 1:100

- En Undersøisk Botanisk Have i Vejle Fjord
Naturen
Videnskaben
Kunsten
Læring

En undersøisk botanisk have i Vejle Fjord  etablerer 
fjorden som et nyt læringsrum. 

Naturen har en stor grad af sansestimulering. Den er 
smuk og tiltrækkende, men også ubekvem, anmassende 
og skræmmende.

En botaniske have kan blotlægge det oversete og skjulte. 
Den kan lade os forstå naturen som vilkår for liv.  

Interaktion med fjorden kan lære os om levende organis-
mer og om mennesket som biologisk væsen, der har rela-
tion til alt levende. 

Borgerne får adgang til den undersøiske del af den bota-
niske have via snorkelruter, periskoper og omvendte dyk-
kerklokker, ligesom den er åben for det liv, som allerede er 
på og ved vandet. 

Borgerne inddrages aktivt via de undersøiske pryds- og 
nyttehaver og de kan lære om undersøiske planters an-
vendelse som materiale, næring-, nytte-, og nydelsesmid-
del.

Skitser. Den brede kant. Naturzonen.

Isometrisk tegning at geo-cellemembranen med åbne og lukkede celler eller masker. 

Plan. Naturzone 1:100

Snit. Naturzone 1:50

Modstands- og tilpasningdyg-
tig geo-cellemembran

Til Havnepladsen og Tirsbæk Strandvej laves kanten af en 
geo-cellemembran, der hæver landskabet, laver barrierer 
og skaber en varieret overgang mellem by og vand. 

Membranen laves som en cellestruktur, der er skalerbar, 
fleksibel og tilpasningsdygtig. Membranen designes med 
et forskelligartet mønster til hhv. den urbane zone og 
naturzonen. 

Membranen kan gå fra en grov til en finmasket struktur 
og kan udvides og forfines løbende. Membranen designes 
så funktionelle og konstruktive krav som f.eks. forankring 
i eksisterende grund, dræn og plantevækst, integreres og 
kultiveres gennem dens tektonik. 

På land fyldes maskerne med sand, sten og sediment-
er mv. Membranerne fungere som en gigantisk svampe 
struktur, som både kan absorberer og holde på vand, sam-
tidig med den kan laves som en uigennemtrængelig barri-
ere. 

Membranerne skaber et landskab der arbejder med na-
turens kræfter, og giver plads til både det planlagte og det 
uforudsigelige.

Collage. Naturzonen. Fjorden Geo-cellemembranen.

Grid af cirkler og rektangler. Udgangspunktet for udvikling af 
geo-cellemembranen til den urbane zone. Grid af trekanter. 
Tegning af sinus kruver der danner udgangspunktet for geo-cel-
lemembranen til natur zonen.

Collage. En hængebro af reb over fjorden,  

Collage af geo cellemembran.

Naturzonen 
- Tirsbæk Strandvej 

Naturkanten ved Tirsbæk Strandvej er en bred flettet kant, 
skabt ud fra et sinuskurve-mønster.

Et bølget, blødt, let bakket landskab, der som en signa-
tur-kant set fra afstand inviterer til at gå på opdagelse i og 
omkring fjorden. På den tørre kant gror planter og vækster 
og udgør et diverst bevægeligt landskab. Over tid vokser 
landskabet “vildt” med f.eks. strandkål, ålegræs og tagrør, 
som reetablerer det naturlige kyst- og havmiljø. 

Landskabet bliver gradvist mere og mere vådt. Ude i van-
det er membram-strukturen åben og fungere som en åben 
gridstruktur, hvor planter, bed, strukturer, stenrev og pæle 
placeres så de stimulerer specifikke vækstpotentialer for 
både planter og dyr.

Stimulerende objekter 
- Sansning, krop og material-
itet

Ved begge kanter arbejdes der i kroppens skala. 

Reb, pæle og flettede, tekstile overflader og strukturer ud-
vikles som en del af stedet æstetik. 

Stimulerende objekter er strukturer, der som mennesk-
eskabte opfindelser etablerer nye habitater, bede, over-
gange og forbindelser i fjorden og mellem vand og land. 

Objekterne kan være midlertidige. Måske er materialet de 
er lavet af forgængeligt eller objekterne overtages over tid 
helt af naturen selv. 

De stimulerende objekter kan bruges som en praktisk og 
konkret måde at inddrage borgerne på, som en kreativ og 
fantasifuld måde, hvor de selv laver og etablerer habitater 

som de kan følge over tid.

54626
2/2

Skitser. Den brede kant. Naturzonen.

Stimulerende objekt . Mesh strukturer som mulige habitster. Modelfoto. Cellemembran fyld opmed sand 

Feltstation

Cellemembran, bede og planter mv. som udgør den Undersøiske Botanisk Have i Vejle Fjord.

Cellemembran, bede og planter mv. som udgør den Undersøiske Botanisk Have i Vejle Fjord.

Illustration 2. præmie: Landskabssnit fra 
Tirsbæk Strandvej viser en en vold der 
kan forøges op til kote 3.0.

Illustration 3. præmie: Plantegning af beskyttelsen langs Tirs-
bæk Strandvej. Det hævede terræn udgøres af et nedbydeligt 
geocellemembran, hvori der plantes vækster der kan observe-
rere vandet.

Illustration 2. præmie: Et nyt landskab skabt af 
overskudsmaterialer langs Tirsbæk Strandvej.
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BØLGEN

Beskrivelse af projekt

Projektet omfatter havnepromenaden foran Bølgen i Vej-
le. Stormflodsbeskyttelse kan etableres enten ved at lave 
en permanent kantløsning eller ved en beredskabsløs-
ning.

Promenaden foran Bølgen er en vigtig del af de offentligt 
tilgængelige havnearealer i Vejle, hvor kontakten til fjor-
den og kigget til vandet er væsentligt. Her færdes man-
ge mennesker hver dag, og kontakten mellem boligerne 
i Bølgen og fjordkanten er en stor del af den kvalitet, som 
byrummet og resten af Fjordbyen indeholder.

En permanent kantløsning ville kunne bidrage til en lang 
række rekreative potentialer, f.eks. opholdssteder i form 
af bænke og sidde-moduler. 

En beredskabsløsning kan indeholde en række forskellige 
tiltag så som:

• Sandsække
• Midlertidige højvandsvægge
• Klapper og barrierer
• Rør
• Bassiner
• Betonelementer

Afhængigt af typen af barriere kan det være nødvendigt 
med et effektivt beredskab til opsætning. Rollerne og 
opgaverne skal være klart definerede, og folk skal være 
uddannede i opsætning af netop den type barriere, som 
skal anvendes i situationen. Desuden skal opsætningen 
ofte gennemføres i et ret snævert tidsinterval. Der kræves 
løbende eftersyn af (alle dele i) barrieren og evt. øvelser, 
hvis der går lang tid imellem, at barrieren anvendes.
(Kystdirektoratet)
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Fase 1
Kote 2 meter i 2025

Fase 2
Kote 2.5-3.0 meter i 2050

Bølgen er allerede sikret til kote 2.0 meter. Yderligere 
sikring bliver derfor først relevant i fase 2.

Type: Permanent kantløsning i diverse materialer 
eller beredskabsløsning

Økonomi: Permanent løsning - Kote 2.5 meter: 19 
mio. kr. Kote 3.0 meter: 20 mio. kr. Beredskabsløsning: 
10 mio. kr.

Tidsplan: Minimum 2 år (ved kantløsning)

Øvrige økonomiske hensyn: Idéudvikling og projek-
tering udføres ved både interne og eksterne rådgi-
vere. Anlægsarbejder forventes udbudt i indbudt 
licitation.

Koordinering og / eller synergi med andre projek-
ter
Projektet vil skulle koordineres med øvrige klimapro-
jekter.

Fase 1: Eksempler på løsninger. Fase 2: Eksempler på løsninger.



20

BEREDSKAB VED ROKLUBBEN

Beskrivelse af projekt

Et af tiltagene i Stormflodsstrategien er at skabe en sam-
menhængende sikringslinje på kote 2 meter langs kanten 
fra Bølgen og rundt om Kanalhusene, og her er der ved 
rampen ved Roklubben et stykke, som ikke er sikret til en 
kote på 2 meter. Det er dette stykke projektet omfatter.

Projektet består i at etablere en bredskabsløsning, som er 
let at håndtere i de situationer, hvor der er risiko og varsel 
for stormflod. Det kan være en sammenklappelig barrie-
re eller en anden løsning. Den endelige løsning er ikke 
fundet, men der er flere muligheder, og det er et område 
hvor der hele tiden udvikles nye typer.

En beredskabsløsning kan indeholde en række forskellige 
tiltag så som:

• Sandsække
• Midlertidige højvandsvægge
• Klapper og barrierer
• Rør
• Bassiner
• Betonelementer

Afhængigt af typen af barriere kan det være nødvendigt 
med et effektivt beredskab til opsætning. Rollerne og 
opgaverne skal være klart definerede, og folk skal være 
uddannede i opsætning af netop den type barriere, som 
skal anvendes i situationen. Desuden skal opsætningen 
ofte gennemføres i et ret snævert tidsinterval. Der kræves 
løbende eftersyn af (alle dele i) barrieren og evt. øvelser, 
hvis der går lang tid imellem, at barrieren anvendes.
(Kystdirektoratet)
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Type: Fleksibel beredskabsløsning

Økonomi: Projektet har en estimeret anlægsudgift på 
1 mio. kr. 

Tidsplan: Anlægsprojektet kan efter opstart forventes 
at være færdigt efter 3 måneder.

Øvrige økonomiske hensyn: Idéudvikling, valg af 
barriere og projektering udføres ved både interne 
og eksterne rådgivere. Køb og anlæg af den valgte 
løsning sendes i udbud.

Koordinering og / eller synergi med andre projek-
ter: Skal koordineres med tiltag i Fase 2, hvor der skal 
laves forhøjede kanter til en sikringskote 2.5/3.0 meter.

Øvrige oplysninger og hensyn: Roklubben og rele-
vante beboerne i området langs kanten fra Bølgen og 
Kanalhusene skal involveres.

Fase 1
Kote 2 meter i 2025

Fase 2
Kote 2.5-3.0 meter i 2050

Se beskrivelse af kantløsning ved Bølgen s. 15.

Eksempler på beredskabsløsninger ved roklubben.
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NORDKAJEN

Beskrivelse af projekt

Projektet i fase 1 omfatter etablering af en beredskabs- 
eller kantløsning, som er let at håndtere i de situationer, 
hvor der er risiko og varsel for stormflod. 

Fase 1
På Nordkajen kan oversvømmelses-sikringen håndteres 
med ”water tubes” til maks. 0,55 m over terræn, svarende 
til kote + 2.0 m DVR90. Disse kan også placeres længere 
inde i land., da mindre midlertidige oversvømmelser på 
kajen ikke forventes at skabe større gener. Langs inder-
havnens vestside kan placeres sektioner/sceptre til mobi-
le alu-planker og søjler på ca. 70 m til ca. 0,45 m over
terræn.

Nordkajen vil i denne fase også kunne beskyttes med en 
hævet kajkant i beton.

Fase 2
Nordkajen har på sigt potentiale til at byudvikles til et nyt 
by- og boligområde i Fjordbyen. Dette ville indebære 
en højere grad af permanente løsninger, tekniske såvel 
som rekreative, f.eks. kanalløsninger, havnepromenade, 
”blå-grønne” byrum etc.. Disse løsninger skal tage ud-
gangspunkt i Stormflodsstrategiens grundprincipper om 
at sikre det bagvedliggende, sikre merværdi og bidrage 
til det gode møde med vandet i Vejle. Kantløsningerne 
kan anlægges i varierende blød og hård karakter, og na-
turbaserede elementer kan indarbejdes.

På sigt - Byudvikling

Kantsikring
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Type: Ny kajkant i forbindelse med byudvikling

Økonomi: Kote 2.5 meter: 84 mio.kr. Kote 3.0: 92 mio. 
kr.

Tidsplan: Minimum 5 år.

Øvrige økonomiske hensyn: Idéudvikling, valg af 
kant- eller beredskabsløsning udføres ved både inter-
ne og eksterne rådgivere. Køb og anlæg af den valgte 
løsning sendes i udbud.

Koordinering og / eller synergi med andre projek-
ter: Udformningen af en ny kajkant vil være en del af 
byudviklingen af Nordkajen. Der skal skabes synergi 
med evt. boligbebyggelse, erhverv, rekreative funktio-
ner. 

Øvrige oplysninger og hensyn: Der skal vurderes 
hvilke plangrundlag, der vil være nødvendige for reali-
sering af projektet.

Type: Fleksibel beredskabsløsning eller hævet kajkant

Økonomi: Fleksibel beredskabsløsning: Estimeret 
pris 15 mio. kr. Hævet kajkant: 25 mio. kr. Water tubes: 
Estimeret pris 5 mio. kr.

Tidsplan: 2 år (kantløsning)

Øvrige økonomiske hensyn:
Idéudvikling, valg af kant- eller beredskabsløsning 
udføres ved både interne og eksterne rådgivere. Køb 
og anlæg af den valgte løsning sendes i udbud.

Koordinering og / eller synergi med andre projek-
ter: Skal koordineres med tiltag i Fase 2, hvor der skal 
laves forhøjede kanter til en sikringskote 2.5/3.0 meter.

Øvrige oplysninger og hensyn: Dialog mellem Vejle 
Havn, Vejle Kommune og berørte virksomheder på 
Nordkajen er nødvendig.

Fase 1
Kote 2 meter i 2025

Fase 2
Kote 2.5-3.0 meter i 2050

Fase 1: Eksempler på løsninger. Fase 2: Eksempler på løsninger.
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HAVNEPLADSEN

Beskrivelse af projekt

Projektet består i at etablere en sikring ved Havneplad-
sen, som skal forbindes med den sikringslinje som Vejle 
Havn etablerer langs den nord- og sydlige kaj. 

Fase 1
Dette projekt består af etablering af en kant langs Havne-
pladsen, som skal indpasses i byrummet og havnemiljøet.
Der foreligger tre bud på, hvordan der kan etableres en 
midlertidig løsning på havnepladsen, indtil der evt. skal 
anlægges en ny havneplads. Løsningerne kobler sig på 
sikringsløsningerne på hhv. Nordkajen og Sydkajen. Der 
er tre muligheder:

1. Fast løsning: Betonkant på maks. 45 cm over terræn.
2. Mobil planke-løsning til 45 cm over terræn. Aluminium-
skinne placeres i belægningen, hvorpå der kan monteres 
aluminiumspæle og -planker. Forudsætter lokalt bered-
skab til opsætning.
3. Midlertidig mobil vandbarriere til maksimal sikring + 70 
cm over terræn.

Fase 2
I fase 2 vil Havnepladsen indgå i eventuelt kommende by-
udvikling i synergi med Nordkajen eller en eventuelt udvi-
det Havnerute og ny Havnetunnel. En havnetunnel skaber 
nye muligheder for pladsdannelse, bebyggelse, rekreati-
ve opholdssteder og nye måder for Vejle midtby at møde 
vandet på. Havnepladsen har potentiale til at blive et nyt 
resilient, blå-grønt byrum i Vejle.

Disse løsninger skal tage udgangspunkt i Stormflodsstra-
tegiens grundprincipper om at sikre det bagvedliggende, 
sikre merværdi og bidrage til det gode møde med vandet 
i Vejle.

Udformningen af stormflodsbeskyttelsen er under udvik-
ling i forbindelse med Vejles deltagelse i Realdania og 
Kystdirektoratets projekt ”Byerne og det stigende hav-
vand”. Der er i 2020 blevet afholdt en idékonkurrence, 
hvor der efterspurgtes løsninger herpå, som skal indgå i 
det endelige design. Disse løsninger er beskrevet kort på 
s. 26-27.
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Type: Ny hævet havneplads i forbindelse en 
havnetunnel

Økonomi: Ukendt

Tidsplan: Minimum 10 år

Øvrige økonomiske hensyn: Idéudvikling, valg af 
kantløsning udføres ved både interne og eksterne 
rådgivere. Køb og anlæg af den valgte løsning sendes 
i udbud.

Koordinering og / eller synergi med andre projek-
ter: Projektet skal koordineres med Vejle Havn og de 
tiltag der skal etableres langs Nordkajen/Sydkajen 
samt evt. kommende projekter omkring Havneruten/
Havnetunnelen og vejprojekter ved Havnepladsen.

Type: Fleksibel beredskabsløsning eller hævet kajkant

Økonomi: Betonkant: 1.3 mio. kr. Mobil planke-løs-
ning: 1,8 mio. kr. Water tubes: 0,4 mio. kr.

Tidsplan: 3 måneder

Øvrige økonomiske hensyn: Idéudvikling, valg af 
kant- eller beredskabsløsning udføres ved både inter-
ne og eksterne rådgivere. Køb og anlæg af den valgte 
løsning sendes i udbud.

Koordinering og / eller synergi med andre projek-
ter: Projektet skal koordineres med Vejle Havn og de 
tiltag der skal etableres langs den Nord/Sydkajen samt 
evt. kommende projekter omkring Havneruten/Havne-
tunnelen og vejprojekter ved Havnepladsen.

Fase 1
Kote 2 meter i 2025

Fase 2
Kote 2.5-3.0 meter i 2050
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HAVNEPLADSEN
Forslag fra idékonkurrencen Kanten

Alle møder er lokaliseret 
i forskellige stader og 
zoner, og også her er de 
placeret i et filtrerende og 
gennemtrængeligt terræn. 
Tanken er at give et 
andet perspektiv på vand 
gennem platformene på 
dets forskellige niveauer.

Designstrategien er at gentage grænsen til Vejle på stedet for det tidligere møde med havvand og adresserer 
forestillinger om ”vandgrænser” på et økologisk og kognitivt niveau. Da en cellemembran fungerer som 
en grænse mellem indersiden og ydersiden af cellen, fintering af overskydende fron indeni såvel som de 
overskridelser, der kommer ind, bruger vi membranen som en metafor til at definere kanten af Vejle igen. 
Projektet foreslår at udvide “kanten” eller “zone” til et område eller oversvømmelsesterræn, der filtrerer 
overskud i begge retninger (byen til havet og havvandet ind i byen).

Mennesker har defineret vandets rum gennem statiske grænser som vallar, diken og vægge. Selvom disse 
har forhindret oversvømmelser, hjulpet med at sikre byer og beskyttet husholdninger, har det også skabt en 
falsk imaginær sikkerhed i vandområdet. Vand reagerer ikke på disse grænser, og hun vil aldrig svare. Vand 
er overalt, før hun er et sted. Hun er regn, hun er floder, hun er tåge, og hun er havet. Denne projektor foreslår 
derfor en ændring af perspektivet på vand, fra at restistere, til at invitere, fra adskillelse til forbindelse. For 
vand er det rum, hvor livet vokser, hun er det medium, som alle levende midler er afhængige af. Vejle har 
også skabt en falsk grænse med havvand. Disse kort viser, hvordan grænsen har ændret sig gennem årene, 
og hvordan denne projektor foreslår at give vand hendes plads tilbage. De to sidste kort er vores forslag til 
masterplanen. Designet betragtes som tids- og stedspecifikt. Det er et design, der endnu ikke er defineret, 
men i stedet åbent og tilpasningsdygtigt til, hvordan havets niveau vil stige i løbet af de næste 100 år, såvel 
som ekstreme farvande under tørke og regnvejr. Design med og for vand betyder, at man definerer med tid 
og tilpasningsevne.

To faser: Den første fase handler om bevidsthed. Vi mener, at det er vigtigt at være 
opmærksom og skabe opmærksomhed og ikke kun at opbygge beskyttelse og 
design direkte uden deltagelse og refleksion. Den første bevidsthedstrin er gennem 
tre enkle bevægelser: Den første er en kunstinstallation i form af en topografisk 
terræntransformation, der sigter mod at vise, hvordan vi kan byde velkommen og 
åbne op for vand. Ved at bryde en del af kanten og lade vandet komme ind som et 
første skridt, skabes en bevidsthed blandt mennesker for, hvordan vi ser forholdet 
mellem vand og land. Er vandet en fjende eller ven? Det andet er at bryde et punkt i 
det på landssiden på samme tid for at placere en regnbede, der fanger forurening og 
forhindrer, at vandet strømmer direkte i havet. Den tredje gestus begynder med at 
tilføje de lokalt ødelagte sten på vandet for at undgå de hårde slag til havnekanten og 

give stedet grundere vand mellem 3-4 m dybt. Samtidig åbner dette også for en første 
indsats mod en jævnere overgang mellem hav og land. 

Den anden fase: Her er det opbyggede terræn skabt med sten og platforme, der 
sigter mod at beskytte mod stigende vand. Terrænet er blandet med regnbeder og 
forskellige typer flerårige buske og græs rundt om perforeringen. Til terrænet skal du 
bruge flere sten, der er tilbage fra lokale stenbrud. Over tid oprettes et offentligt sted 
og en central havneplads, hvor både mennesker og dyreliv mødes. Det er baseret på 
en idé om et gradientøkosystem, fordi det er der, i grænserne, at de fleste arter også 
trives og kan mødes på tværs af grænser.

Membrane - omdefinerer vandets plads

Faser
bevidsthed og refleksion over vand 

Havnen fra havsiden

TIDLIGERE VANDLINIE NUVÆRENDE KANT OG ZONE OMRÅDE

FORSLAGEN DEL AF FJORDBYN - MASTERPLAN

MEMBRAN - EN FILTRERINGSTOPOGRAFI

plan 1:100

kendingstal: 88057

planen og sektionen viser scenariet om 
50 år med en vandstand på + 0,25 m

snit 1:50

Membrane - andre perspektiv på vand:  
Inviter vandet og naturens løsninger

1

2 Tid og Adaptivitet
Regn og havvandsstigning

Adaptivitet og beskyttelse
Regn og havvandsstigning

Fase 1 Fase 2
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 Membranen 
1.Havnepladsen

Projektets succes er baseret på de 
forskellige rum til møde, der understøtter 
grænseoverskridende integration 
mellem levende arter. Grove overflader, 
platforme og Broer. 

Ud over terrænet, der når op til 2,5 
m, er der placeret bevægelige bænke 
0.5m. Bænke er spredt og har forskellige 
former såvel som farver, lys og 
materialer. Under stormbølger danner 
de en legende barriere. Vores idé er ikke 
at gå ind og beslutte, hvordan de skal 
se ud, men kun give den en idé om en 
legesyg og fleksibel barriere, der også 
kan fange nye perspektiver på vand.

Steder for møder3
mikroverdener mødes med hjælp fra teksturer og naturbaserede løsninger

Hvad sker der, når vi åbner i stedet 
for at lukke ud? Ideen om at invitere 
vandet er en symbolsk handling 
ved at gøre et terræn infiltrable og 
vise vores manglende evne til at 
kontrollere.

For at livet skal vokse har vi brug for 
gradient fra hård til blød, forskellige 
strukturer og tilbøjeligheder, der 
ikke er for stejle. Dette stenlandskab 
er placeret med ideen om at øge 
infiltrationen og biodiversiteten.

Regnbeder til filtrering og 
stormflod. Idéen med filtreringen 
er at fremme spredningen af arter 
i vandet og mindske risikoen for 
oversvømmelser.

stenlandskab med 
blandede kornstørrelser 
for vegetation

stenlandskab med 
blandede kornstørrelser 
for vegetation

adaptiv
beskyttelsesbænke 
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Beskrivelse af projekter

Illustrationerne viser et udpluk fra 1-2-3.præmie projekter-
ne fra idékonkurrencen Kanten. 

1. præmie: Membranen
Beskyttelsen etableres over tid som et stenlandskab (der 
består af både sten og genanvendt beton) med forskelli-
ge ’kornstørrelser’ – altså små og store elementer på for-
skellige steder. Landskabet etableres både over og under 
vand. I vandet skabes platforme med teksturer til vegeta-
tion under vand.

2. præmie: Mens vi venter på vandet
Stormflodssikringen tager udgangspunkt i en depone-
ringsstrategi for overskudsmaterialer i nærområdet, som 
beklædes med en kappe af sprøjebeton.

Pladsen vil blive defineret af små volde, beplantninger og 
en række søjlepopler, der placeres på hver side af havne-
løbet som en allè langs sikringslinjen. Biltrafikken skal træ-
de i baggrunden. Det er ønsket at genskabe en stemning 
med udgangspunkt i et oliemaleri af Vejle fra før industria-
liseringen, hvor der er en mere klar oplevelse af kontakten 
til fjorden. 

3. præmie: På kanten af en utopi - En undersøisk bo-
tanisk have
Hovedideen er at skabe en undersøisk botanisk have i Vej-
le fjord og gøre fjorden til et oplevelses- og læringsrum. 
Borgerne får adgang til den undersøiske botaniske have 
via snorkelruter, periskoper og omvendte dykkerklokker. 

Landskabet udformes som en stramt styret barok-have 
over et cirkulært og rektangulært grid. Forslaget fremstår 
som et koncept, der skal viderebearbejdes og detaljeres i 
relation til eksisterende forhold på Havnepladsen. 

Illustration 1. præmie: Havnepladsen. Den hårde kant der adskiller vand og 
land i dag forandres over tid til en membran der genererer nye naturtyper, 
som kan bidrage til at rense vandet gennem naturbaserede filtre.
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Collager. Hængebro og undersørisk tanghave.

MENS VI VENTER 
PÅ VANDET

Lad os vandre sammen 
på kanten 
af en menneskeskabt natur
gennem århundredet 
mens vi venter på vandet

Kendingstal: 84608

MENS VI VENTER PÅ VANDET, er en skabelsesberetning om 
landskabsdannelse i den Antropocæne tidsalder.
Projektet foreslår en resilient og adaptiv stormflodssikring af Vejle, 
udformet som et rekreativt land-art projekt, der baseres på et fortløbende 
samspil mellem naturlige og menneskeskabte processer frem mod år 2100.

Vores forslag dyrker en samlende fortælling i mødet mellem to typer natur: 
Den menneskeskabte og den naturskabte. Ud fra et ønske om at opbløde 
grænsen mellem disse to, der normalt betragtes som modsætninger, er 
idéen at lade natur og kultur mødes i en blandingszone, der i den ene 
retning formidler overgangen mellem land og vand, og den anden retning 
forbinder tunneldalens to sider med hinanden i et sammenhængende 
landskabsbånd. Det er en grundlæggende tanke at skabe en lang zone 
med varierede rum og oplevelser frem for en hård kant.

Ved at skabe en tydelig identitet langs kanten af byen på tværs af 
tunneldalen er hovedgrebet således at udvikle en fælles procesbaseret, 
byggeteknisk og landskabskunsterisk tilgang for både naturkanten og den 
urbane kant, som kan udvikles over tid i dialog med det fysiske sted og 
lokale interesser.

FORORD

Earthrise, William Anders, NASA, 1968

2m over normal vandstand: Det meste af fjordbyen oversvømmes når vandt kommer over 
kajkantens generelle højde (kt 1.65). Der ses en række tørre ”øer” særligt omkring de nybyggede 
områder, f.eks. foran Bølgen og området omkring Stævnen. I disse områder kan stormflodssikringen 
klares med meget afdæmpede tiltag som f.eks. ”bænke” på ca 0,5m.

1m over normal vandstand: Kun naturkanten påvirkes. Den urbane kant er stort set uberørt.

Billedet af jorden som står op over månens horisont indvarsler begyndelsen på en ny tid 
og et nyt natursyn. Jorden er i dag ikke længere et uendeligt stort horisontalt rum, men et 
objekt, som kan betragtes udefra. Vi mennesker er hermed alle en de af naturen og kloden 
-  en sammenflettet organisme, der befinder sig i et endeløst univers. Fotografiet flytter 
mennesket fra at være en betragter af naturen til at være en del af den - en tankegang som 
vores forslag skal ses i forlængelse af. De menneskelige aktiviteter på jordens overflade har i 
dag nået et omfang, som påvirker miljøet på en global skala. Temperaturen stiger, isen smelter 
og alle former for ekstremt vejr forekommer stadig hyppigere. Mennesket som art er blevet til 
en planetforandrende kraft, og de stigende vandstande kan nu ikke ikke længere isoleres til 
eksempelvis månens påvirkning i form af ebbe og flod eller naturligt forekommende variationer 
i nedbørsmængder. Vi graver i Danmark og resten af verden enorme huller i landskabet for 
at udvinde råstoffer, som skibes ind og ud af havnen i Vejle. Råstoffer som ligger i bunker 
og venter på at blive en del af det menneskeskabte landskab. Videnskabsfolkene placerer 
Vejle på kanten af et menneskeskabt tidevand, der truer med oversvømmelse, i en epoke 
navngivet af geologerne - Den Anthropocene Tidsalder - Menneskets tidsalder, hvor vi er den 
primære geologiske kraft på kloden. Denne betegnelse, som konkret og metaforisk forbinder 
mennesket med planetens naturlige og geologiske processer, danner afsæt for vores forslag til 
stormflodssikringen af Vejle, hvor vi anser industriens råstof-bunker på havnen og fremtidens 

00 AFSÆT: VEJLE I DEN ANTHROPOCENE TIDSALDER

landskab som udtryk for koblingen mellem den menneskelige skala og den planetariske skala. 
I erkendelse af, at modsætningsforholdet mellem mennesket og naturen ikke længere gør sig 
gældende, ønsker vi at udvikle en strategi for en processorienteret stormflodssikringen der med 
præcise landskabelige greb sammenfletter menneskeskabte og naturlige processer til lands og 
til vands.
.
Med afsæt i denne tankegang, er det vores ambition, at Vejles kant mod fjorden i fremtiden vil 
fremstå som en ny naturtype, der forbinder det menneskeskabte og det naturlige i et fælles 
landskab til glæde og gavn for alle.

01 VISION: TILBAGE TIL FREMTIDENS LANDSKAB

Vores forslag til kanten af Vejle har fjordlandskabet omkring byen, horisonten over fjorden 
og karakteren fra industrihavnen som bærende motiver. Det vi går efter er  således at 
genetablere den naturlige kant mod fjorden og styrke den visuelle forbindelse med fjordens 
horisontlandskab. 

Visionen er, at skabe et samlende landskabeligt greb for kanten af Vejle, der allerede efter 
etablering af stormflodssikringen til kote 2,5, genforener byen med fjordens grønne skrænter 
og styrker oplevelsen af byens møde med vandet. 
Baggrunden for denne vision er Vejles beliggenhed ved åens udløb fra tunneldalen, der i 
dag fungerer som et stort og attraktivt naturområde, der strækker sig langt ind i baglandet 
og ud langs fjordens skovklædte skrænter. Naturen omkring Vejle er højt skattet, og planer 
om byggeri i disse landskaber eller etablering af eksempelvis muslingedyrkning i nærhed til 
kysten, har gennem tiden affødt adskillige offentlige debatter. Dette vidner om landskabets 
væsentlighed, som rekreativt og identitetsskabende element med stor betydning for byens 
borgere. Desuden er fjorden og ådalen med sine høje skrænter et unikt og dramatisk stykke 
natur set i en dansk kontekst og derfor uhyre vigtig at værne om og styrke i fremtiden - både 
for borgerne i Vejle og for de tusinder af forbipasserende, der nyder udsigten fra broen hver 
dag.

Den ønskede etablering af en kant mod fjorden, vil udfordre byens møde med vandet og må 
derfor udføres med allerhøjeste indlevelse og nænsomhed for at kunne udvikles og benyttes, 
som mere end et værn mod vandmasserne. Omvendt byder planerne om at stormflodssikre 

byen også på muligheden for at gentænke Vejles møde med vandet som et samlet greb, 
der kan danne rammerne for et oplevelsesrigt sted i overgangen mellem ikke bare land og 
vand men også kultur og natur.

Den centrale vision i forslaget er således  at styrke byens forbindelse til landskabet ved 
at trække elementer fra fortiden med ind i fremtidens menneskeskabte natur. Det første 
billede illustrerer, hvordan Vejle oprindeligt lå på en holm i bunden af ådalen omgivet af 
marker, overdrev og strandenge, der skabte et naturligt møde med fjorden . Det andet 
billede viser hvordan den historiske by er centreret og forankret i fjordens horisont og 
havnens forbindelse til verden. Her trækkes fjorden natur helt ind til byen. Begge billeder 
er indarbejdet i nærværende forslag. 
Ambitionen er, at tydeliggøre hele kanten, som en sammenhængende forlængelse af 
fjordlandskabets grønne skrænter, og samtidig fremhæve og raffinere henholdsvis 
naturzonen og den urbane zone som særlige steder, der på hver sin vis går i dialog 
med lokale forhold og karakterer  som gør sig gældende på eksempelvis havnepladsen, 
industrihavnen og langs Tirsbæk Strandvej.
Forslagets idé er således, at der langs kanten skabes et helt særlig og stemningsfuldt sted 
der på samme tid løser de praktiske udfordringer med stigende vandstand og stormflod 
samt styrker byens forbindelse til landskabet, dens forhistorie og dens fremtid.

Vi skal tilbage til fremtidens landskab!

01. Fortid 1850-1900: Vejle beliggende på en holm i bunden af 
å-dalen omgivet af marker

02. Nutid 2019: Vejle i sin nuveærende form. En hård industrihavn, 
opfyldninger og Marina danner en hård og præcis kant.

03. Fremtid 2100: Vision for fremtiden. Fortidens bløde kant er 
reetableret og skaber en forankring til fortiden i tillæg til det 
rekreative poetentiale. Et levested for dyr og planter til lands og til 
vands.

Udsigten fra Kirkegade, OliemaleriVejle set fra nordvest - En by i et pastoralt landskab
Maleri efter Søren Læssøes tegning, 1822

02 HOVEDGREB: LANDSKABSDANNELSE I KANTZONEN

Projektets hovedgreb sigter mod at koble vores afsæt og vision med idéen om en 
stormflodssikker landskabskunst. Det nye sikringslandskab foreslår vi at skabe som en præcis 
deponering, og efterfølgende armering og begrønning, af genbrugs- og overskudsmaterialer 
fra anlægsprojekter omkring Vejle. Ideen med at genanvende materialer, er udover et 
bæredygtighedsperspektiv, også knyttet til en kontekstuel forståelse af de landskabstyper, 
som allerede findes langs industrihavnen, hvor rå-materialer opmagasineres i store bunker. 
Både de ubrugte rå-materialer, som findes på havnen i dag og de overskudsmaterialer, som 
vi foreslår at benytte i fremtidens landskab indskriver sig i vores forståelse af Vejle i den 
Antropocæne tidsalder. Vi forstår således hovedgrebets benyttese af overskudsmaterialer, som 
et menneskeskabt aflejringslandskab.

Konkret består forslaget af et langstrakt felt i hele vandkantens udstrækning udformet som 
forstærkede og bevoksede forhøjninger konstrueret af opbrudte materialer fra stedet og 
overskudsmaterialer fra anlægsarbejder i området - altså et sammenhængende landskab langs 
den urbane kant og den naturlige kant, som er defineret i konkurrenceprogrammet. Langs hele 
forløbet foreslår vi at knytte en promenade.

Projektet foreslår vi at konstruere i faser over en 75 årig periode, hvilket kan gøres hurtigere 
eller langsommere efter ønske og behov. Fra første fase sikres byen til kote 2,5 mod fremtidens 
stormfloder og samtidig forenes den naturlige og den urbane kant i et fælles landskabeligt 
sprog, der kan danne afsæt for fremtidens udvikling af kantzonen. Hovedgrebet er i sin 
grundtanke robust og kan nuanceres og tilpasses de særlige forhold, som skiftevis gør sig 
gældende langs kanten og som utvivlsomt vil opstå over tid, herunder en ubesværet og fuldt 
integreret adaptivitet til kote 3,0 - eller højere, hvis det skulle vise sig at være nødvendigt. 

Skabelsesprocessen forløber i faser frem mod 2100 med afsæt i visionen om at etablere et 
landskab, der genopfinder Vejles møde med fjorden:
 
FASE 1 -2025: Det primære stormflodssikringslandskab etableres til kote 2,5 med indbyggede 
muligheder for ophold og rekreative funktioner. En smal landskabelig promenade mellem 
rækker af søjlepopler og selvgroede vækster på begge sider af havneløbet etableres allerede i 
denne fase som en direkte konsekvens af konstruktionsmetoden for de lave betonforstærkede 
landskabsformationer i den urbane zone. Området fungerer stadig som industrihavn med af og 

Et billede af havnekanten i år 2100, 
hvor perspektivet understreges 
af træer på række og et vildnis 
har indtaget den bløde bagside af 
stomflodssikringen.

LAND-ART SOM BYRUM OG STORMFLODSSIKRING

På Havnepladsen og ud langs kanterne af havnebassinet udvikles og etableres en 
landskabelig stormflodssikring, som lader industrihavnens karakter og historie være 
toneangivende for udtryk, konstruktionsmetode og materialevalg. Det landskabelige 
greb møder den urbane kontekst - det menneskeskabte møder naturen. Her kan 
stormflodssikringen strækkes ud til en smal betonforstærket vold-formation og samtidig 
formes til en ny landskabelig havneplads, hvor man i fremtiden kan samles når uvejret raser 
og forundres over synet af det voldsomme vejr - velvidende at kælderen derhjemme er tør. 

Stormflodssikringen på havnepladsen og langs den urbane kant manifesterer sig 
afdæmpet men dog tydeligt i form af langstrakte landskabsformationer, flader og 
forhøjninger opbygget af materialer fra området og delvist tilplantet af træer i kombination 
med selvgroede pionerplanter. Landskabsformationerne forstærkes mod vandsiderne 
med armeret sprøjtebeton op til kote 2,5. Sprøjtebetonnen danner en kappe, der smyger 
sig omkring underlaget, og fungerer som en forstærkning, der beskytter mod stormflod. 
De betonforstærkede sider veksler mellem at være stejle og flade, grove og glatte, 
landskabelige og præcist definerede - formen defineres af processen hvormed materialet 

er placeret/lagt/hældt ud. Den armerede kappe får således en iboende skulpturel 
kvalitet, der vidner om processen samtidig med at den på lavpraktisk vis kan omdannes 
til stedvise siddepladser mod vandet og som landskabelige trapper, der mulligør passage 
henover landskabsformationerne. Betonkappens karakter opleves som en mellemting 
mellem landskab og konstruktion og undslipper således klassisk kategorisering ved både 
at være en abstrakt skulptur, et funktionelt møbel og en menneskabt klippeformation. 
På vandsiden er stormflodsikringen langs inderhavnen et inviterende møbel, der 
beskytter byen, og på landsiden et blomstrende vildnis, en lang poppel allé samt en ny 
menneskeskabt biotop.

Tanken er, at det som gør projektet til landskabskunst, ligger både i selve 
skabelsesprocessen og i det resulterende udtryk og funktionalitet. Udgangspunktet 
er stedets byggematerialer; sten, asfalt, grus og beton, samt de konstruktions-, 
bearbejdningsmetoder og værktøjer, som knytter sig til disse materialer. Langs kajkanterne 
konstrueres landskabsformationerne således med asfalt- og jordbetonarbejdernes 
værktøjer og indbyggede logik - en menneskeskabt natur! 

Venstre: Robert Smithson, Asphalt Rundown, 
1969
Værket skal ses i forlængelse af kunstnerens 
argument om at tiden er som sedimentere 
lag i et landskab. Vores forslag til storm-
flodssikringen lægger sig i forlængelse af 
denne type af procesfremkaldt landskab-
skunst.
Højre: Richard Serra, “Splashing”, 1968.
Værkets form er opstået som resultat af en 
proces og udtrykker det præcise møde mel-
lem sted, materiale og kunstnerisk  gestus - 
en tilgang, som vores forslag læner sig i mod.

Asfaltunderlaget er brudt op. og et præcist spor 
står tilbage som gangsti.

Sprøjtebeton og armering kan påføres 
irregulære underlag, som herved styrkes og  
forsegles. Formen der opstår som resultat er 
ligesom Serras “Splashing” et direkte aftryk af 
materiale, underlag og påføringsmetode.

Vejle Havn, Rå-materialer, 2020
Industrihavnens karakter og materialitet er et 
vigtigt afsæt for vores forslag. De grove materialer 
og deres simple organisering løfter vi med ind i den 
landskabelige stormflodssikring.

Asfalten brydes op i præcise felter. Brudt 
asfalt og andre overksudsmaterialer tilføjes.

Bunker af asfalt og andre overksudsmaterialer 
genanvendes i stormflodsikringen.

1. Konstruktionsfase: stedvis opbrydning af 
asfalt underlag.

2. Konstruktionsfase: Asfaltflager skubbes op 
i en vold-formation. Betonplinte til at sidde på 
tilføjes sammen med lave ramper i forbindelse med 
automatiske skot.

3. konstruktionsfase: Voldformationen bestående 
af overskudsmaterialer armeres med stålnet og 
forberedes til sprøjtestøbning.

Armering af irregulære underlag, som herved 
styrkes og  forsegles. Formen der opstår som 
resultat er en “blødgøring af det grovtakkede 
underlag.

Armering og forsegling af jordvolde og løse 
klippeskrænter er en udbredt byggeteknisk 
metode, som rummer et uudnyttet kystsikrings- og 
landskabskunsterisk potentiale når det komineres 
med overskudsmaterialer.

Voldforamtionernes u-forseglede bagsider mod 
byen armeres naturligt med jord og hjemmehørende 
pionær vækster som tjørn, birk og græsser.

4. konstruktionsfase: Der konstrueres en kappe af 
sprøjtebeton på vandsiden af voldformationen. De 
indbyggede bænke er glatte mens resten af kappen 
er rug.

I første fase etableres den primære stormflodssikring i form af langstrakte 
landskabsformationer bygget af asfalt-flager brudt på stedet, der mod vandsiden forstærkes 
med armeret sprøjtebeton og mod landsiden jordækkes og tilvokses med pionerplanter som birk 
og hvidtjøn samt græsser og engblomster. Såfremt man ikke kan bryde tilstrækkelige mængder 
af asfalt på stedet benyttes asfalt fra andre opgravningsprojekter i området. 
Med afsæt i tegningerne af fremtidens landskab, som er malet på havnekanten, splittes 
asfalten med asfaltskærer, således at der dannes et et præcist spor som udgør en gangsti 
langs kajkanten. På hver side af sporet brydes asfalten i zoner. I langstrakte volde og skiftevis 
på den ene og den anden siden af gangsporet, skubbes, stables og formes asfaltflagerne op 

KAJKANTERNE LANGS HAVNEBASSINET

De langstrakte kajkanter på begge sider af havnebassinet markerer et vældigt rum, 
der strækker sig fra fjorden og helt ind i hjertet af Vejle - til fremtidens havneplads. 
Stormflodssikringen af disse stræk rummer et enormt rekreativt og æstetisk potentiale. 
Ligesom på havnepladsen består forslaget af en terræn-bearbejdning og en beplantning, 
der på den ene side løser fremtidens udfordringer med stigende vandstande og samtidig 
etablerer en ny natur på havnen. Tanken er således at benytte de samme greb, som 
på havnepladsen, men tilpasse dem til at understøtte de særlige forhold, der gør sig 
gældende på dette langstrakte sted.

i langstrakte forhøjninger, der med en betonkappe mod vandsiden. Lange bænke integreres i 
den armerede kappe og inviterer til ophold. På modsatte side af gangsporet overfor voldene 
plantes søjlepopler på række (Populus Tremula, “Erecta”). Poppeltræerne er udvalgt pga. deres 
højde og præcision, der som allé understreger havnebassinets lineære forløb og i kontrast til de 
vildtvoksende pionærtræer i det nyetablerede landskab fortæller historien om det kulturskabte 
og naturen. Når man promenerer langs fremtidens kajkant vil man opleve at gå i et præcist 
defineret rum med skiftevis træer på højre og venstre siden. På landsiden af af voldene dækkes 
asfalt flagerne delvist af vækstlag. Denne side af voldene beplantes som beskrevet ovenfor. 

1. fase: Snit, 1.200
Sikring til kote 2,5 meter. Søjlepopler på 
række. Havnens aktiviteter fortsætter 
uforstyrret. Store køretøjer har niveaufri 
adgang til kajkanten gennem åbninger i 
sikringslinjen, som kan lukkes med vandtætte 
skot. 

2. fase: Snit, 1.200
Sikring til kote 3,0 meter etableres ved at 
udbygge og hæve voldene. Havnens aktiviteter 
fortsætter parralelt med at rekreative 
landskaber flytter ind. Selvgroet vildnis vokser 
op på sikringens bløde bagsider. Snit, 

3. fase: Snit, 1.200
Sikring til kote 3,0 meter. Etablering af ny 
natur over og under vand på udvalgte steder 
langs kajkanterne. Stenrev under vand og 
oversvømmelseslandsaber sammen med selvgroet 
natur over vand - Nye levesteder for både 
menensker og dyr!!

Planudsnit, Kajkant, 1.100 Snit, Kajkant, 1.50

Stormflodssikringen bygges 
af overskudsmaterialer fra 
anlægsarbejder, der efterfølgende 
armeres med en vandsikker kappe 
af beton.

Betonkappen på det ujævne 
underlag skaber en konkret 
association til vandet, dramaet, 
bølgerne og stormen.

pålæsning af råstoffer. Langs den naturlige kant forhøjes landskabet til kote 2,5 og tilplantes 
med hjemmehørende træarter som kendes fra området.
Havnepladsen etableres i sin simpleste form: De primære forhøjninger til kote 2,5 etableres 
og indrammer horisonten over fjorden. Den bagvedliggende infrastruktur er upåvirket i denne 
etape.

2035 - 45: Den nye havneplads udbygges mod vandsiden: Deponering af overskudsmateriale 
inderst i havnerummet trækker naturkysten ind i hjertet af Vejle og skaber på pladsen et 
nuanceret møde med vandet, som vil ændre sig med vind, vejr og årstider.  En bredere og mere 
landskabelig promenade på sydsiden af havneløbet kan etableres i samme fase - eller før - i 
tæt dialog med havnens forskellige aktører. Langs vandkantssiden af naturkanten etableres en 
promenade som kobler sig på havnepromenaden. 
Nødvendigheden for sikring til kote 3,0 vurderes. Hvis nødvendigt benyttes de adaptive 
principper som er beskrevet i fasediagrammerne. Landskabsbåndet langs havnen og 
naturkanten forhøjes og udvides som konsekvens heraf, mens havnepladsen førhøjes med et 
par trin og i samme ombæring omlægges infrastrukturen således at havnepladsen trækkes helt 
ind og møder havnegade.

2075 - 100: Overskudsjord og grus fra anlægsarbejder i området benyttes til at etablere 
et overdrevslandskab i varierende bredde langs yderkajen. Forbilledet for dette greb er 
hentet i de historiske malerier af Vejle som beskrevet i den overordnede vision. Denne fase 
fuldender projektet ved at reetablere den naturlige kant mellem byen og fjorden - mellem 
fortid og fremtid - kultur og natur. Denne fase kan påbegyndes tidligere som led i en 
deponeringsstrategi for overskudsmaterialer.

I senere faser af kantens udvikling kan sydkajen udvikles til en promenade med flere 
integrerede funktioner og lommeparker kan knyttes til forløbet, som små udfoldninger af det 
samme type landskab.

Vi ser et stort potentiale i at bevare havnens industrielle aktiviteter så længe som muligt i 
samspil med de nye rekreative byrum, der opstår i forbindelse med stormflodssikringen og 
den generelle byudvikling på havnearealerne. I tråd med forslagets strategi for resiliens og 
adaptivitet og for at sikre den maksimale robusthed og realiserbarhed forestiller vi os sådanne 
snitflader kan mødes og bidrage positivt til hinanden.

Fase 01 - ca. 2025Eksisterende forhold Fase 02 - ca. 2035-45 Fase 03 - ca. 2075-100

Surfklub

Flydende
bar/reastaurent

Havnebad

Søspejder

Besøgscenter for
fjordnaturudvikling

Strand

Vejle Kunstmuseum
natur-outpost

Mulig grøn byudvikling

Mulig grøn byudvikling

Mulig grøn byudvikling

Stenrev

Genetablering
af naturkant

Genetablering
af naturkan

Genetablering
af naturkant

Nybyg ifm.
kantens natur

Nybyg ifm.
kantens natur

Nybyg ifm.
kantens natur

Stenrev

Havnepladsen:
Naturen trækkes ind
i hjertet af byen

Havnegade - Byens akse

Havnens akse

Grøn promenade

Mulige fortsatte kaj-
funktioner på ydre kaj

Stenrev
(biodiversitet+bølgebrydning)

Overskudsmaterialer forstærkes 
med stålnet som armering før det 
sprøjtes med beton.

Planche 1  Kendingstal: 84608

Helhedsplan, fuldt udbygget

Et blødt og nuanceret møde med vandet 
er genetableret mens naturen og fjordens 
grønne kanter trækkes ind i hjertet af vejle

01. Fortid 1850-1900: Vejle beliggende på en holm i bunden af 
å-dalen omgivet af marker

02. Nutid 2019: Vejle i sin nuveærende form. En hård industrihavn, 
opfyldninger og Marina danner en hård og præcis kant.

03. Fremtid 2100: Vision for fremtiden. Fortidens bløde kant er 
reetableret og skaber en forankring til fortiden i tillæg til det 
rekreative poetentiale. Et levested for dyr og planter til lands og til 
vands.

Illustration 3. præmie: Projektet foreslår en 
undersøisk botanisk have, som en del af en 
naturbasert stormflodsbeskyttelse. Beskyt-
telsen vil være et læringsrum, hvor borgerne 
kan få viden om naturen over og under vand 
og deltage i kunstneriske processer hvor 
forståelsen for naturen og vandet bliver gjort 
konkret og levende.

Illustration 2. præmie: Et landskab af overskudsmaterialer 
fra anlægsarbejder, og opbrydningen af den eksisteren-
de asfalt, anlægges i lange bånd, der beklædes med en 
vandsikker kappe af beton.

Illustration 2. præmie: Havnepladsen sikres til kote 3.0 
ved at bearbejde pladsen i et vifteformet rumligt forløb 
udformet som en bred landskabelig trappe.
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SYDKAJENS NORDSIDE

Beskrivelse af projekt

Projektet består i at etablere en sikring langs med Sydka-
jens nordlige side, som skal forbindes med den sikrings-
linje som etableres på Havnepladsen. 

For at kunne beskytte Vejle Havns arealer skal en sikrings-
kant anlægges langs med vandkanten, eller længere inde 
på kajen. Løsningen kan designes på en række forskellige 
måder og opfylde forskellige funktioner. 

For havnens daglige drift, med lastning og losning, kræ-
ves et system som er fleksibelt og hvor køretøjer frit kan 
køre rundt på kajen. Det kunne indebære en fleksibel løs-
ning, som automatisk kan skydes op når der er stormflod-
svarsel. 

I en kantløsning vil vand, el, etc. som forsyner skibene når 
de ligger til kajs kunne indarbejdes.

Selv om Sydkajen er et industrielt havneareal, vil udse-
endet på løsningen have stor betydning for helhedsind-
trykket af havnebassinet, især set fra Havnepladsen og i 
fremtiden fra Nordkajen. Som beskrevet i Vejles Storm-
flodsstrategi, skal alle sikringstiltag bidrage til Vejles iden-
titet og sikre merværdi. I løsningen kan der derfor inte-
greres materialer, teksturer, overfladebehandlinger og 
integreret natur, som bidrager til en æstetisk oplevelse af 
Sydkajen. Dette kan gøres eventuelt i samarbejde med 
kunstnere, landskabsarkitekter eller lign.

Projektet planlægges og anlægges af Vejle Havn.
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Type: Sikringskant i beton

Økonomi: Kote 2.5: 28 mio. kr.
Kote 3.0: 33 mio. dkk. (uden hensyn til etablerede 
tiltag fra fase 1)

Tidsplan: 2-3 år

Øvrige økonomiske hensyn: Idéudvikling, valg af 
kantløsning bør udføres ved både interne og eksterne 
rådgivere. Køb og anlæg af den valgte løsning sendes 
i udbud.

Koordinering og / eller synergi med andre projek-
ter: Projektet bør koordineres med Vejle Kommune og 
de tiltag der skal etableres på Havnepladsen samt evt. 
kommende projekter omkring Havneruten/Havnetun-
nelen og vejprojekter ved Havnepladsen.

Ved valg af denne løsning er det essentielt at fase 2 
indtænkes. Enten ved at etablere en fleksibel løsning 
der kan forhøjes, eller at etablere en sikring til kote 
2.5/3 meter.

Type: Sikringskant i beton

Økonomi: 23 mio. kr. 

Tidsplan: 2-3 år

Øvrige økonomiske hensyn: Idéudvikling, valg af 
kantløsning bør udføres ved både interne og eksterne 
rådgivere. Køb og anlæg af den valgte løsning sendes 
i udbud.

Koordinering og / eller synergi med andre projek-
ter: Projektet bør koordineres med Vejle Kommune og 
de tiltag der skal etableres på Havnepladsen samt evt. 
kommende projekter omkring Havneruten/Havnetun-
nelen og vejprojekter ved Havnepladsen.

Fase 1
Kote 2 meter i 2025

Fase 2
Kote 2.5-3.0 meter i 2050
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DIGE PÅ SYDKAJEN

Beskrivelse af projekt

Projektet består i at etablere en digeløsning langs med
Sydkajens sydlige side, ud mod Sønder Å. Diget skal sikre
at forhøjet vandstand i åen ikke skaber oversvømmelse på
Vejle Havns arealer.

Diget har en grundlæggende funktion som sikring mod
oversvømmelse, men grundet beliggenheden findes der
et stort potentiale til både at skabe en både naturbaseret
og rekreativ sikringsløsning, i tråd med Vejles Stormflods-
strategis grundprincipper.

Der anlægges en sti langs med åen og en støjskærm, ind
mod Vejle Havns arealer. I den forbindelse anlægges et
rekreativt stiforløb langs med vandet, hvor biodivers be-
plantning og gangareal er med til at forskønne den forhø-
jede brink. Støjskærmen tænkes ind i anlægget, sådan at
den i videst muligt omfang, på en æstetisk og grøn måde 
integreres i anlægget.

Diget kan ved hjælp af teksturerede og varierende over-
flader, være med til at skabe nye biotoper for flora og fau-
na langs Vejle Å. På denne måde kan diget bidrage til at 
dyre- og planteliv kan udbrede sig, og dermed forhøje 
biodiversiteten langs åen.

En hævet sti på pæle kan give mulighed for biodiversite-
ten at brede sig ubegrænset under gangarealet. Der
skabes dermed maksimal biodivers overflade og minimal
fast belægning. På sigt kan diget og gangstien blive et
rekreativt opholdssted for virksomhederne på havnen.

Stien kan etableres vha. en fleksibel anlægsmetode, f.eks
ved at lægge rektangulære riste på skruefundamenter,
som kan indgå i et bæredygtigt og cirkulært kredsløb.
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Har ikke nogen fase 2 såfremt højvandsslusen ved 
udmundingen af Sønder Å etableres - se beskrivelse s. 
32-33.

Type: Rekreativt og biodiverst jorddige til minimum 
kote 2.0

Økonomi: Vejle Havn etablerer og finansierer

Tidsplan: Opstart 2020, forventes færdigt 2021

Fase 1
Kote 2 meter i 2025

Fase 2
Kote 2.5-3.0 meter i 2050

TREDJE NATUR

HÆVET STI SKABER SIGTELINJER OG GIVER PLADS TIL LIV UNDER FØDDERNE
STORMFLODSSIKRINGENS LAG

En hævet sti på "pæle" skaber adgang til nære naturoplevelser. 
Ved at stien er hævet over terrænet, giver det mulighed for 
biodiversiteten at brede sig ubegrænset under gangarealet. Der 
skabes dermed maksimal biodivers over�ade og minimal fast 
belægning. 
På samme måde opnår man �exibilitet da man kan forhøje stien 
i takt med fremtidig højere storm�odssikring.

ÅBRINKEN SOM
STORMFLODSSIKRING

BIODIVERS OVERFLADE

GANGSTI

TREDJE NATUR

STIEN

Den hævede sti faciliterer adgangen til den nære naturoplevelse 
da man visse steder kan omsluttes af beplantning.
Samtidig kan stien bruges som læringsplatform med nedslag 
som skaber plads til f.eks skoleklasser etc.

Stien kan etableres vha. en �eksibel anlægsmetode, f.eks ved at 
lægge rektangulære riste på skruefundamenter, som kan indgå i 
et bæredygtig og cirkulært kredsløb. (kilde Krinner Skruefundamenter)

TREDJE NATUR

STIEN

Den hævede sti faciliterer adgangen til den nære naturoplevelse 
da man visse steder kan omsluttes af beplantning.
Samtidig kan stien bruges som læringsplatform med nedslag 
som skaber plads til f.eks skoleklasser etc.

Stien kan etableres vha. en �eksibel anlægsmetode, f.eks ved at 
lægge rektangulære riste på skruefundamenter, som kan indgå i 
et bæredygtig og cirkulært kredsløb. (kilde Krinner Skruefundamenter)

TREDJE NATUR

Beplantningen skal tage udgangspunkt i hjemmehørende arter 
da de tiltrækker flest dyrearter. Piletræer som art har særlig stor 
værdi der tiltrækker fugle, pattedyr og insekter.

Typer af beplantning skal fordele sig på enkelstående træer, 
trægrupper og krat. Foruden at blomstringen i træer og buske 
skal sprede sig over så lang en periode som muligt.

Udgangspunktet skal være bar muld, da man dermed styrker et 
naturlig grundlag af hjemmehørende plantearter som indfinder 
sig langs åen. Udsåning af frøblanding vil være en fordyrende 
post da der samtidig skal sprøjtesås på de skrå brinker. 

FLORA - PILETRÆER OG ET NATURLIGT GRUNDLAG
BIODIVERSITET SOM DESTINATION
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SØNDER Å-STIEN

Beskrivelse af projekt

Projektet består i at skabe en sikringslinje langs Vejle Å´s 
sydlige brinker. Dette gøres bl.a. ved at hæve den eksiste-
rende stiforbindelse fra Ibæk Strandvej til der hvor Sjæl-
landsgade og Vejle Å mødes. 

Projektets tekniske grundløsning består af hævning af ter-
ræn, etablering af dige og sikring af dige med kampesten. 
Sikringsprojektet skal etableres samtidig med at der etab-
leres stiforbindelse fra Ibæk Strandvej til Sjællandsgade.

Stiforløbet langs Sønderå kan bringe cyklister og eller 
fodgængere fra A til B, men også invitere den forbipasse-
rende til pauser langs med stiforløbet. Ved at stien forhol-
der sig som en transportakse langs med åen, understre-
ges forbindelsen mellem fjorden og ådalen.

Foruden at være en fysisk og praktisk forbindelse, kan 
stiforløbet blive et sted for sanselighed og plads til re-
fleksion. Et sted, der kommunikerer omgivelsernes tilste-
deværelse, og forbindelsen mellem fjorden, åen, byen og 
naturen i sammenhæng med det industrielle landskab 
ved Ibæk Strandvej.

Terrænreguleringen kan udover at klimasikre det kom-
mende stiforløb, også ske med hensigt på at højne bio-
diversiteten langs åen. Netop området, der differentie-
rer mellem vådt og tørt, har en høj biodiversitet, og jo 
fladerere terrænet er, jo større bliver dette område. Den 
nye vandkant vil bugte sig og bryde den eksisterende lige 
strækning. Det vil skabe nye mikroklimatiske forhold, hvil-
ket vil højne biodiversiteten langs åen.
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+ 2.0 m+ 2.5 m

+ 0.0 m

+ 1.0 - 2.0 m

+ 0.0 m

+ 2.0 m

Eksisterende terræn

Nyt terræn

Eksisterende terræn

Nyt terræn

+ 2.5 m

Har ikke nogen fase 2 såfremt højvandsslusen ved 
udmundingen af Sønder Å etableres - se beskrivelse s. 
32-33.

Type: Jorddige med rekreativ sti

Økonomi: Teknisk grundløsning: 3,7 mio. kr. Fuldt 
udbygget rekreativ stiforbindelse: 14 mio. kr. 

Tidsplan: Teknisk grundløsning: 6 måneder. Fuldt 
udbygget rekreativ stiforbindelse: 2-3 år.

Øvrige økonomiske hensyn: Idéudvikling og projek-
tering udføres ved både interne og eksterne konsulen-
ter og i tilknytning til etablering af den østlige sti ved 
Vejle Å. Det vil være Anlæg & Infrastruktur der vil være 
projektleder på projektet. Anlægsarbejderne udbydes 
i indbudt licitation.

Fase 1
Kote 2 meter i 2025

Fase 2
Kote 2.5-3.0 meter i 2050
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KONTRAKLAPPER

Beskrivelse af projekt

En kontraklap bruges til at sikre mod tilbageløb af vand. 
Klappen er udformet, så vandet kun kan løbe en vej igen-
nem den. Kontraklapper anvendes til sikring af opstuv-
ning under højvande eller til at sikre, at strømning kun 
føres den ene vej. 

Klapperne kan både anvendes til regnvandssystemer og 
til spildevandssystemer, for eksempel i pumpestationer. 
En kontraklap kræver ikke den store vedligeholdelse, men 
bør jævnligt tilses for at sørge for at der ikke er noget som 
forhindrer klappen i at lukke tæt.

Kontraklapper monteres på udvalgte steder i byen for be-
skyttelse mod højvande i fjorden og i Vejle Å. Kontraklap-
perne bør laves med et ekstra niveau af sikkerhed.

Derfor ønsker Vejle Spildevand at kontraklapper monte-
res i ”ventilbrønd” så de kan serviceres med adgang fra 
terræn og er let tilgængelige for driftspersonalet med 

kranbil, samt med mulighed for afspærring mod fjorden/
Vejle Å hvis der opstår mekanisk fejl på kontraklappen og 
for at det er muligt at tørholde ventilbrønd ved service.

Materialevalget på kontraklappen er vigtig, der skal væl-
ges materialer med lang levetid og som er modstands-
dygtige mod saltvand. Det skal være anerkendte fabrikan-
ter så der er mulighed for at skaffe reservedele.

Ventiler skal monteres så de er mulige at udskifte med 
nye. (Vejle Spildevand)
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Kontraklapperne udføres løbende og er ikke forbundet 
til en specifik fase i Stormflodsstrategien.

Type: Kontraklap

Økonomi: For en brønd monteret med ø1000mm kon-
traklap og afspærringsventil vil indkøb, montage og 
nedgravning beløbe sig til i omegnen af kr. 250.000 kr.

For en brønd monteret med ø250mm kontraklap og 
afspærringsventil vil indkøb, montage og nedgravning 
beløbe sig til i omegnen af kr. 50.000 kr.

Prisen kan variere meget i forhold til hvilken dimensi-
on, der skal bruges, og hvor den skal monteres.

Tidsplan: For en brønd monteret med ø1000mm 
kontraklap og afspærringsventil, skal der forventes 
at leveringstid af færdigmonteret brønd er ca. 10-12 
uger. Dertil kommer montage der tager ca. 1 uge.

Fase 1
Kote 2 meter i 2025

Fase 2
Kote 2.5-3.0 meter i 2050
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HØJVANDSSLUSE OG PUMPESTATION

Beskrivelse af projekt

Når vandstanden stiger i Vejle Fjord påvirker det vand-
standen langt op i Vejle Å.

For at forhindre, at en vandstand på over to meter i fjor-
den giver oversvømmelser langs åen, etableres der en 
stormflodssluse i udløbet af Vejle Å. Anlægget består af 
sluseporte, der effektivt kan hindre vandet i at komme ind 
op til en højde af 3 m og af en pumpestation, der kan 
pumpe åens vand ud i fjorden, når slusen er lukket. Pum-
perne skal kunne pumpe op til 30.000 liter i sekundet. 

I forbindelse med slusen planlægges en forbindelsesbro 
over åen som skal kunne anvendes rekreativt.
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Fase 1
Kote 2 meter i 2025

Fase 2
Kote 2.5-3.0 meter i 2050

Slusen anlægges i fase 2, men det forberedende arbej-
de begynder i fase 1.

Type: Højvandssluse og pumpestation til 30 m3/s, 
dimensioneret til kote 3.0 meter.

Økonomi: Projektet har en estimeret anlægsudgift på 
ca. 160 millioner koner, som der endnu ikke er fundet 
finansiering for. Erfaringen fra slusen ved Omløbsåen 
viser, at der vil være betydelige udgifter i forbindelse 
med drift og vedligehold af anlægget.

Tidsplan: Når anlægsarbejdet igangsættes kan det 
forventes at være færdigt efter ca. 1 år. Inden da skal 
der bruges betydelig tid til planlægning, projektering, 
tilladelser, dispensationer og evt. klagesager, forventet 
7-8 år.

Øvrige økonomiske hensyn: Idéudvikling og projek-
tering udføres ved både interne og eksterne konsu-
lenter. Det vil være Anlæg & Infrastruktur, der vil være 
projektleder på projektet. Anlægsarbejderne udbydes 
i EU licitation.

Foto: Sluse i Arvika, Sverige
Pumpekapacitet: 30 m3/sekund
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DET VIDERE ARBEJDE
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FINANSIERINGSMODELLER

Stormflodsbeskyttelsen kan finansieres gennem en lang 
række forskellige finansieringsmodeller. En række varian-
ter er beskrevet nedenfor.

1. Kommunal finansering
Finansiering med egne og lånte midler
Begrænses af anlægsloftet

2. Tilskudsordninger
Ved at søge puljer hos private eller offentlige fonde, som 
f.eks. Realdania eller Lokale & Anlægsfonden

3. Offentlig-Privat Partnerskab (OPP)
OPP-leverandøren opfører og ejer anlægget, men stiller 
det til rådighed for det kommunale formål

4. Koncession
Som OPP, men hvor kommunen kun betaler for kommu-
nale interesser eller anvendelser, og OPP-leverandøren 
også får betaling fra andre der kan benytte anlægget 
(f.eks. digeanlæg med bådpladser, som finansieres afbå-
de kommunale og private betalinger)

5. Grundsalg eller salg af nye anlæg med tilhørende 
grundarealer
Finansiering ved salg af kommunale byggegrunde 
til byduvikling. Byggegrunde ved vandet har ofte en 
betydelig værdi, og det er ved projektering af ethvert 
dige-anlæg og lignende værd at overveje, om anlægget 
– udover at beskytte eksisterende bygninger m.v. – også 
kan sikre nye byggemuligheder på arealer, som kommu-
nen – eller eventuelt den kommunale havn - råder over. 
Salgssummen for disse grundarealer kan nemlig udgøre 
et væsentligt finansieringsbidrag.

6. Grundejerforeninger
Et grundsalg i forbindelse med etablering af et dige 
og lignende kan udgøre en finansieringsmulighed, 

idet salgssummen for et grundareal eventuelt med en 
byggemulighed, der er skabt ved dige-projektet, kan 
dække dele af anlægsomkostningerne. Det kan være 
nødvendigt at stifte et lag eller en forening, der kan stå 
for at vedligeholde anlægget, og som kan sikre, at alle 
berørte medlemmer bidrager til drifts- og vedligeholdel-
sesomkostningerne. Ved kommunalt salg af byggegrun-
de i et område, som samtidig sikres med en dige-anlæg, 
kan kommunen sikre, at der stiftes en sådan grundejer-
forening, og at alle købere af byggegrunde bliver med-
lemmer og derfor medvirker ved drift og vedligehold af 
anlægget i fremtiden.

7. Krav i lokalplan
Hvis ejendommenes beskyttelsesbehov først indtræ-
der, når og hvis ejendommene bebygges efter en ny 
lokalplan, har kommunen mulighed for i lokalplanen at 
pålægge ejerne pligt til at medfinansiere visse forebyg-
gende tiltag.

8. Pligtig tilvejebringelse og tilslutning til fællesanlæg 
og pligtigt grundejerfor-eningsmedlemsskab, jf. plan-
lovens § 15, stk. 2, nr. 12 og 16.
Som betingelse for bebyggelse efter en ny lokalplan kan 
det eksempelvis kræves, at der etableres fælles opholds- 
og parkeringsarealer, og at der stiftes en grundejerfor-
ening med medlemspligt.

9. Udbygningsaftaler, jf. planlovens § 21b
Udbygningsaftaler kan indgås, hvis en grundejer anmo-
der herom. Det kan eksempelvis være fordi, at en grund 
ikke kan bebygges, medmindre grundejeren selv sørger 
for – eller bidrager til - at de fornødne offentlige fysiske 
infrastrukturanlæg etableres, idet kommunen ikke endnu 
har afsat budget hertil. Sådanne fysiske infrastrukturan-
læg kan omfatte etablering af kanaler og andre vandom-
råder eller opfyldning samt etablering af kaj- og havne-
anlæg i eller i umiddelbar tilknytning til havneområder.
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10. Etablering af private kystsikringsanlæg/-lav
Bidragsfordeling efter nytteprincippet, dem der får nytte 
af beskyttelsen er dem der finansierer det beskyttende 
tiltag.
En mulighed for at pålægge bidragspligt til etablering, 
drift og vedligehold foreligger i form af kyst-beskyt-
telsesloven. Efter lovens §§ 1a og 7ff kan kommunen 
træffe afgørelse om etablering af kystbeskyttelsesfor-
anstaltninger samt om, at der skal oprettes et digelag, 
kystsikringslag eller kyst-beskyttelseslag og fastsætte 
medlems- og bidragspligt for ejere af ejendomme, som 
opnår beskyttelse eller anden fordel heraf.

11. Vejbidrag og vejlag
Efter privatvejsloven kan kommunen som vejmyndighed 
fordele forpligtelserne til etablering og vedligeholdelse 
af private fællesveje blandt de vejberettigede, idet der 
ofte etableres et vejlag, der står for administration og 
drift i henhold til indgåede aftaler og til det af kommu-
nen fastsatte. Sådanne vejbidrag kan eventuelt indgå i 
en samlet finansiering af arealer og anlæg, der tjener til 
sikring mod stormflod og havvandsstigninger og samti-
dig tjener vejformål.

12. Crowdfunding
En måde, hvorpå man kan rejse penge til et projekt 
ved at indsamle både store og små bidrag fra en større 
gruppe bidragydere typisk via en crowdfunding-platform 
på internettet.

13. Medfinansiering fra forsikringsselskaber
Efter økonomiaftalen for 2018 vil regeringen gøre det 
lettere at indgå i samarbejde med forsikringsselska-
berne om at medfinansiere klimatilpasningsindsats i 
kommunerne gennem en frivillig finansieringsløsning, 
som blandt andet kan indebære, at en ejer af en over-
svømmelsesudsat bolig, der gentagne gange har været 
udsat for erstatningskrævende oversvømmelse, kan få 

finansieret en ny byggegrund et sted, hvor der ikke er 
risiko for oversvømmelse.

14. Medfinansiering fra spildevandsforsyningsselska-
ber
Spildevandsforsyningsselskaberne er ansvarlige for den 
offentlige spildevandsforsyning, herunder for afledning 
af det såkaldte tag- og overfladevand, det vil sige 
regnvand. Spildevandsselskaberne kan medfinansiere 
tilsvarende projekter, som iværksættes af kommuner eller 
private, i det omfang disse projekter sikrer afledning af 
tag- og overfladevand med besparelse for spildevands-
selskabet til følge.

Som udgangspunkt kan spildevandsselskaberne deri-
mod ikke bidrage til projekter vedrørende hav-vand. Der 
forekommer imidlertid projekter, som forebygger skader 
fra såvel havvand som regnvand Et pumpe-/sluseprojekt, 
der sikrer, at vandstanden i et havnebassin holdes nede 
– og derved sikrer bygningerne ved havnen fra at blive 
oversvømmet fra havet – kan samtidig sikre muligheden 
for, at regnvand fra spildevandsforsyningens aflednings-
anlæg kan løbe ud i havnen. Derved bidrager projektet 
også til at forhindre oversvømmelser fra regnvand.

15. Fælles private spildevandsanlæg og etablering af 
spildevandslav
Der forekommer anlæg, som sikrer mod oversvømmelse 
fra såvel regnvand som havvand. Af denne grund kan der 
også findes finansieringsmodeller, der invol-verer fælles 
private spildevandsanlæg og de private spildevandslav, 
der varetager driften af sådanne anlæg.

(”Notat om organiserings- og finansieringsmodeller for 
projekter til forebyggelse af stormflod og havvandsstig-
ninger”, Lundgrens, 2017)
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PROCESPLAN

Kort: 2020-2025

Delprojekter:
• Fjordpromenaden
• Bølgen
• Roklubben
• Nordkajen

• Havnepladsen
• Sydkajen (Nordside + Sydside
• Højvandssluse
• Kontraklapper

Delprojekter:
• Naturbaseret dæmningsløsning i  
 ydre Vejle Fjord

Fase 1
Kote 2 meter

Fase 2
Kote 2,5/3 meter

Mellem: 2025-2050 Lang: 2050-2070/2100

Fase 3
Kote over 3 meter 
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Fasernes handlinger

• Borgerinddragelse

• Interessentdialog

• Løsningskatalog

• Beslutte kant/digelinje

• Identificer ansvarsfordeling

• Identificer finansieringsfordeling

• Plangrundlag

• Skitseprojekter (valg af løsning)

• Helhedsundersøgelse i forhold til andre vand- 

 udfordringer

• Projektering

• Tilladelser inkl. VVM

• Udbud og byg

Fase 1: 2020-2025
Kote 2 meter

Fase 2: 2025-2050
Kote 2,5/3 meter meter

Fase 3: 2050-2070/2100
Kote over 3 meter meter

• Borgerinddragelse 

• Udviklingsplan 

• Inddragelse af Vejle Havn

• Placering af sluse fastlægges

• Undersøge finansieringsmuligheder inkl. med 

 finansiering fra Vejle Spildevand og Vejle Havn

• 

• Ejerforhold + sikre areal

• Opstart af partnerskaber i forhold til ekstern   

 finansiering

• Konkretisering af udviklingsplan

• Helhedsundersøgelse

• Designproces med skitseprojekt

• Plangrundlag kommune- og lokalplaner

• Projektering

• Tilladelser evt. inkl. VVM

• Udbud og byg

• Opdater risikovurdering

• Undersøg samarbejde med nabokommu 

 ner

• Erfaringsindsamling 

• Analyse af barrieretyper 

• Kobling til andre elementer (infrastruktur  

 og rekreative)

• Borger- og interessentinddragelse

• Idekatalog i 2040 

• Multikriterieanalyse 

• Indsnævring af ideer  

• Undersøg konkret finansiering (bidragsfor 

 deling)

• C/B analyse 

• Simple hydromodeller og valg af place  

 ring og type

• Hydromodeller detaljerede

• Borgerinddragelse

• Driftsorganisering udkast + skitseprojekt 

• Lokalplan + disp/ændring af anlægsloft   

 eller anlægslov

• Projektering i 2060

• Driftsplan og organisering

• Beslutning af løsning og finansiering

• Tilladelser inkl. VVM

• Udbud og byg (forventes at tage ca. 10 år)






