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Dagsorden for borgermøde den 26/10-15 vedr. klimasikring af Elling

Referat fra børgermøde den 26/10-15 vedr. klimasikring af Elling
Frederikshavn Kommune afholdt borgermøde i Elling omkring løsningstiltag for at sikre
Elling mod oversvømmelser – både på kort sigt og set i lyset af fremtidens klimaforandringer. Med til mødet var teknisk udvalg og cirka 50 borgere var mødt op.
Søren Vestergaard fra Frederikshavn Kommune præsenterede de analyser samt løsningstiltag, som rådgiveren Alectia er kommet frem til efter en grundig hydrologisk analyse af området.
Analyse:
-

-

Der er udviklet nøjagtige modeller, der kan gengive udbredelsen af oversvømmelserne i 2014.
Åen har kapacitet til at indeholde vandet ved en 5 års vinter maksimal vandstand på nuværende tidspunkt.
Ved højvande på 1,8 m vil der ske oversvømmelser ind til Skagensvej, men Elling vil ikke blive oversvømmet.
Ved en 10 års vinter maksimal vandstand oversvømmes området ved Tømmerhandlen.
Om 50 år er grundvandet steget 0,5 m og havet er steget 0,5 m. I så fald vil
området mellem jernbanebroen og havet være oversvømmet ved en 5 års vinter maksimal vandstand.
Ved højvande på 1,8 m om 50 år vil havet stå i kote 2,3. Det vil medføre oversvømmelser af jernbanebroen og hele vejen ind til Skagensvej. Elling vil dog
ikke blive oversvømmet.

Kortsigtede løsninger:
-

Øget grødeskæring fra Mariendals Mølle og ud til kysten. Modellen viste, at det
kan have en effekt på op til 15 cm lavere vandstand i Elling.
Uddybning af åen efter Skagensvej. Modellen viste, at det kan have en effekt
på op til 5 cm lavere vandstand i Elling.

Langsigtede løsninger:
-

-

Et ådige, der skal strække sig fra Østsiden af Skagensvej til Tuenvej. Diget
skal ligge i kote 3-5, hvilket betyder en højde på op til 2 m flere steder og en
topbredde på 1-2 m. Længden på diget bliver ca. 1400 m.
Separatkloakring i Elling, foretages af Forsyningen.
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-

Forøgelse af tværsnittet af broerne under Skagensvej og jernbanebroen.

Droppede løsninger:
-

At grave et hul gennem klitterne, så åen løber lige ud i havet i stedet for at slå
et sving langs med kysten er droppet, da det kun havde en effekt på vandstanden fra jernbanen og østpå. Det vil ikke afhjælpe problemerne i Elling.

Teknisk udvalg har på møde den 19/10-15 besluttet følgende:
-

-

-

Der vil blive skåret grøde i åen hurtigst muligt.
Åen vil blive uddybet, hvis broerne kan holde til det.
Ådiget skal etableres. Prisen på ådiget ligger på 2,5 millioner, og udgiften vil
blive afholdt af Frederikshavn Kommune. Der skal laves udbud på diget i løbet
af 2015.
Separatkloakeringen, som foretages af forsyningen, vil medføre et tilslutningsbidrag, som skal afholdes af grundejerne.
Der er startet en dialog op med Vejdirektoratet, og der er taget kontakt til Nordjyske Jernbaner mhp. at øge brotværsnit.
Plan- og miljøudvalget har igangsat myndighedsbehandlingen, som bl.a. drejer
sig om dispensation fra §3 og §16 i naturbeskyttelsesloven, reguleringstilladelser efter vandløbsloven, ændringer af lokalplan og landzonetilladelse.
Det forventes, at opførslen af diget kan begynde i uge 12 2016 – forudsat at alt
klapper, og der ikke kommer nogen indsigelser.
Endelig vil både forvaltningen og teknisk udvalg arbejde på flere politiske niveauer for at påvirke de muligheder, man har indenfor lovgivningens rammer
for at sikre mod oversvømmelser. Bl.a. vil teknisk udvalg kontakte transportminister Hans Christian Schmidt.
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