Den 14. december 2018

Kære beboer på J. Skjoldborgs Vej
Aarhus Vand skal i gang med at adskille regn- og spildevand i jeres område. Vi
vil derfor gerne informere om, hvordan bydelen gøres klar til fremtidens
regnskyl og særligt om de vejbede, der er en del af klimatilpasningen.
Klimavisionen for Åbyhøj
Aarhus Vands arbejde i området foregår over de næste 10 år og skal understøtte kommunens vision for klimatilpasning i Åbyhøj. Åbyhøj er den første
bydel i Aarhus, hvor kommunen har en vision om at klimatilpasse og samtidig
skabe løsninger, der bidrager med bedre og nye kvaliteter i lokalområdet. Klimavisionen for Åbyhøj skal sikre, at klimatilpasningen sker på en effektiv måde, der samtidig fremmer andre hensyn, såsom fredeligere veje, nye mødesteder og en grønnere bydel med flere forbindelser.
Adskillelse af regn- og spildevand betyder, at regnvandet skal håndteres på
terræn, der hvor det er muligt - på veje, i grøfter og i bassiner. Klimavisionen
skal på den måde sætte en retning for, hvordan vi kan skabe merværdi, når vi
alligevel skal i gang med gravemaskinerne.
Aarhus Vand tager klimavisionen i brug i 2019, og vi arbejder særlig med de
tre dele af visionen; en grønnere bydel, fredeligere veje og nye mødesteder/åndehuller.

Når vi skal i gang med at klimatilpasse Åbyhøj og forsinke regnvand på veje,
gør vi det helt konkret ved at etablere vejbede på vejene.
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Vejbede i Åbyhøj
Et vejbed er et bed, som etableres på vejen. Vejbedet medvirker til, at vandet forsinkes samtidig med, at
bilernes hastighed sænkes. På den måde opnår vi fredeligere vejstrækninger i Åbyhøj, og samtidig planter vi træer eller forskellige blomster, så der bliver mere grønt.

Eksempler på vejbede

Vejbede og bump placeres langs J. Skjoldborgs Vej på de steder, hvor der er afmærket herunder.
De eksisterende vejbump og træer langs vejen fjernes. Beplantning på hjørnearealer beholdes uændret.

Nye mødesteder
Udover at anlægge vejbede, vil vi skabe nye mødesteder i bybilledet. Disse nye åndehuller kan danne
rammen om nye møder mellem de mennesker, som bor i Åbyhøj. Således forsøger vi at få mere værdi ud
af byen, ved at gøre mødesteder centrale i vores planlægning.
Der er stor mulighed for, at du kan få indflydelse
på de nye mødesteder i dit nærområde. Det kan
eksempelvis være, at du ønsker et eller flere vejbede lavet, så det giver mulighed for, at I kan placere et bord eller en bænk i vejbedet. Vi har allerede nu fået input fra borgerne gennem en række
workshops, som kommunen har afholdt - men du
er meget velkommen til at kontakte os med idéer
til, hvordan vi skaber de bedste mødesteder og åndehuller på din vej.
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Information om anlægsarbejdet
Anlægsarbejdet forventes at starte på J. Skjoldborgs Vej medio marts.
J. Skjoldborgs Vej vil blive spærret for gennemkørsel, men der vil være adgang for beboerne fra enten
C.A. Thyregods Vej eller Dr. Holst Vej.
Påbud om separering
Det er Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, der udsteder varsel af påbud om adskillelse af regn- og spildevand på din grund. Varslet udsendes i starten af 2020 med en indsigelsesperiode på 3 uger. Derefter udsender Kommunen et egentligt påbud med en frist til at udføre arbejdet på ca. 6 måneder.
Færdigmelding, med tilhørende tegning af det udførte separeringsarbejde på egen grund, skal den autoriserede kloakmester sende til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø (www.aarhus.dk/faerdigmeldingkloak)
Grundejer har pligt til at få arbejdet udført af en autoriseret kloakmester, hvilket kan tjekkes på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (www.sik.dk)
Såfremt du vælge at udfører arbejdet på grunden inden Aarhus Vand har lavet et stik til ejendommen, skal
du være opmærksom på at din kloakmester efterfølgende skal slutte dit regnvand til regnvandsstikket.

Hvis du vil vide mere
Generel information om adskillelse af regn og spildevand i Åbyhøj kan findes på:
https://www.aarhusvand.dk/projekter/adskillelse-af-regn--og-spildevand/omrade-abyhoj/om-projektet/
Har du input til de nye mødesteder i byen, eller er du interesseret i, hvordan vi adskiller regn- og spildevand, er du velkommen til at kontakte projektchef Vibeke Bundesen, Aarhus Vand, på mail vwb@aarhusvand.dk
Har du lyst til at vide mere om klimavisionen for Åbyhøj, er du velkommen til at kontakte projektleder
Katrine Kracht, Vand & Natur, Aarhus Kommune på mail katkra@aarhus.dk.
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