
12. november 2014 
 
Til orientering fra tidligere korrespondance: Ejerforhold, tekniske oplysninger og løsningsforslag på de 
enkelte udløb: 

 

Udløb Ejer (vurderet på det foreliggende grundlag) 

LU24a Under udredning, Ikke kendskab eller henvendelser om 

aktuelle problemer, vurderes uproblematisk og afventer senere 
udredning 

LU24 Aarhus Vand, Som ovenfor LU24a 

Udløb lige nord 
for LU24 

Privat/Bane Danmark? (under udredning). ”Død” ledning der 
ikke anvendes, kan muligvis nedlægges, afventer udredning 

Udløb syd for 
LU23g 

Aarhus Vand. Kan ikke findes, skal indgå i udredning! 

LU23g, Ø1200 Aarhus Vand. Omlægges muligvis ifm. Separatkloakering. Hvis 
ikke etableres højvandslukke 

LU23f, Ø200 Trafik og Veje. Højvandslukke monteres i 2014 

LU23e, Ø600 Aarhus Vand. Højvandslukke monteres i 2014 

LU23d, Ø200 Lindevangsvej, Privat, Evt. lidt vand fra Syrenvej. Etableres af 
grundejere 

LU23c, Ø200 Trafik og Veje. Højvandslukke monteres i 2014 

LU23b, Ø200 Privat, Elmevej og Birkevej, muligvis ikke i brug og kan 
slettes!. Ejerens beslutning!!! 

LU23, Ø400 Trafik og Veje. Højvandslukke monteres i 2014 

LU23a, Ø600 Aarhus Vand. Højvandslukke monteres i 2014 

  

 

 



 

 

 
Jeg har ingen oplysninger om det mulige udførelsestidspunkt, men alt andet lige er der bedst at arbejde 
med denne type opgaver i sommerhalvåret. 
Så jeg vil meget gerne have en tilbagemelding om anlægsarbejderne ønskes udført snarest eller til sommer 
og ligeledes om anlægsarbejdet ønskes udført af jer selv eller som en samlet pakke.  
Opklarende spørgsmål vedrørende teknik og priser bedes dog rettet til COWI v. Claus Skovgaard Nielsen, tlf. 
5640 6692, mail clsn@cowi.dk 

mailto:clsn@cowi.dk


 
Et andet forhold jeg lige vil bringe ind!  Aarhus Kommune har her i efteråret udarbejdet en 
Klimatilpasningsplan hvor retningslinierne for den fremtidige indsats mod oversvømmelser er indeholdt. I 
planen er der udpeget 4 indsatsområder, hvor der skal ske en detaljeret kortlægning af vandforholdene og 
udarbejdes forslag til afhjælpende foranstaltninger. Vejlby/ Risskov er udpeget til indsats i perioden 2014-
2017 og denne kortlægning vil på et mere detaljeret niveau  identificere sammenhængende 
problemstillinger og ligeledes munde ud i sammenhængende løsningsforslag.  Om disse løsningsforslag vil 
medføre andre projekttyper end den foreliggende ved jeg ikke, men såfremt I ønsker at afvente denne 
kortlægning vil jeg bede jer melde tilbage.  
Link til Klimatilpasningsplanen: http://reader.livedition.dk/aarhuskommune/394/ 
 
 
COWI og Aarhus Vand står for det videre forløb, men jeg samler tilbagemeldingerne og sender dem videre. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ole Helgren 
Ingeniør, Vandmiljø og Landbrug 
Dir. +45 8940 4008 
Mob. +45 2920 8175 
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