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Høringssvar til Klimatilpasningsplan 2014
Sejs-Svejbæk Lokalråd samt lokalrådets klimagruppe har med interesse læst Silkeborg Kommunes forslag til Klimatilpasningsplan.
Vi kan læse, at vores lokalområde ikke er et af de syv prioriterede risikoområder i kommunen.
Vi kan også læse, at et af målene er at forebygge og mindske skaderne som følge af skybrud.
Selvom vores lokalområde ikke er prioriteret i klimatilpasningsplanen, vil vi alligevel benytte
lejligheden til at gøre opmærksom på, at vi jævnligt oplever store problemer med vand på vigtige hovedveje i lokalområdet ved skybrud og i perioder med længerevarende regn.
De store søer af regnvand giver gener for trafikken og potentielle skader på både biler og vejbelægning, som slides hurtigere og dermed fører til huller i asfalten, når vejen er dækket af
vand i dagevis.
Værst er det dog, at søer af regnvand på vejene samtidig giver anledning til farlige situationer,
når bilister og cyklister vil køre udenom de store vandmængder og derfor trækker over i modsatte kørebane.
De store vandmængder er særlig problematiske ved krydset Julsøvej/Sejs Søvej (ved Sejs
Svejbæk Kirke og Multihuset) og ved jernbaneoverskæringen på Borgdalsvej ud for Julsøvej.
Begge steder er stærkt trafikerede især om morgenen ved skolestart, da elever til Sejs Skole
benytter begge veje til og fra skole.
Desuden er der store vandmasser på Julsøvej ved Enebærvejs udkørsel, ud for Sejs Plejecenter og ved Sindbjergvej.
Også viadukten ved Ludvigslyst er udsat for oversvømmelser ved skybrud og har flere gange
ligget under vand, så den var umulig at passere og dermed lukkede byen i østgående retning.
Hvis disse problemer ikke er en del af klimatilpasningsaktiviteterne i Silkeborg Kommune, håber vi, at vores henvendelse kan blive videresendt til relevante personer i Vej- og Trafiksektionen eller hos Silkeborg Forsyning (i forhold til kloaknettet).

Klimatilpasningsplanens Idékatalog er en god idé. Det kan med fordel udbygges med flere gode råd og informationer om, hvad vi som borgere selv kan gøre på egen grund. Vi vil foreslå,
at man inddeler afsnittet i relevante løsninger for særlige grupper, f.eks. til parcelhuse i byområder og bygninger i landdistrikter. Der kunne også være et afsnit, som beskriver lidt om krav i
forbindelse med nybyggeri i Silkeborg Kommune, så man som borger får mere viden om reglerne for håndtering af vand på egen grund.
Med venlig hilsen
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