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Pumpe - sluse

Klimatilpasningsprojekt i 
Seest Mølleå i Hylkedalen







Klimatilpasningsprojektet i Hylkedalen
- vandtilbageholdelse med to jorddiger, opholdsbygværk, 

- gensnoning af vandløb og nye stier



Videofilm om projektet
https://www.youtube.com/watch?v=4jhQ8ivcTyc

https://www.youtube.com/watch?v=4jhQ8ivcTyc


• Formålet med projektet er at tilbageholde vandet i Seest Mølleå ved langvarig regn eller skybrud. Det skal 
medvirke til at reducere risikoen for oversvømmelser i Kolding by.

• De to diger på tværs af Hylkedalen kan tilbageholde op mod 60.000 kubikmeter vand.

• To delstrækninger af Seest Mølleå og den nedre del af Tandholt Bæk er blevet gensnoet. I alt 1,5 km vandløb 
er blevet gensnoet, til gavn for fisk og smådyr.

• Der er foretaget rydning af opvækst samt fældning af træer i området. Området er blevet indhegnet, så får og 
kreaturer kan græsse, til gavn for planter og dyr.

• Der er etableret nye stier og mountainbike ruter i området, desuden forskellige balance- og motionsredskaber. 
Flere af stierne har udgangspunkt fra det nye Trail Center. Ved det østlige dige er der lavet et opholdsbygværk 
ned mod åen.

• Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Kolding Kommune og forsyningsselskabet BlueKolding.

• De samlede omkostninger var på 8,1 mio. kr. Heraf har Staten bidraget med 2,5 mio. kr. fra den såkaldte 
synergipulje.

Fakta om klimatilpasningsprojektet



Processen:

- Inddragelse af borgere, 
brugere, interessenter

- Vores interne samarbejde 
i projektgruppen



Borgerinddragelse



Åben ådal – info om klimaprojektet

Harald Nyborg 
Model



Borgernes ønsker

• Stier (adskilte) og gode adgangsforhold
• Faciliteter til ophold, aktiviteter og leg

• Natur og landskab
• Zonering (stille og aktiv)



Vores interne samarbejde

Projektgruppe

Projektleder
Natur
Vandløb
Friluftsliv
Projektering
Udbud

Styregruppe

Chefer fra 
kommunen og 

forsyningen

Følgegruppe

Repræsentanter 
for brugerne



Mange relationer og snitflader
– en multidicplinær opgave

Det eksterne samarbejde
Lodsejere, landboforeninger, rådgivere, benyttere, forsyningsselskab, entreprenører m.fl. 

Det interne samarbejde
Mange forskellige fagområder – våd natur, tør natur, vandløb, spildevand, vandforsyning, 
jordforurening, geoteknik, udbud. Kommunen som lodsejer, etc.
Relationen til kommunalbestyrelsen og forsyningens bestyrelse

Organisering
Projektgruppe - kompetencer – ressourcer (behovene varierer gennem projektet)
Projektleder
Ledelse
Styregruppe
Følgegruppe

Kommunikation og formidling
Hvordan, hvornår, - kompetencer og ressourcer



At arbejde med klimatilpasning er:

• Stadig meget nyt
• Kompliceret
• Besværligt
• Multidiciplinært
• Udfordrende
• Spændende
• Udviklende
• Det er kommet for at blive…

Tak for opmærksomheden 
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