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Møde den 25. juni 2015 kl. 15 – 16 i følgegruppe for stormflodssikring,
Inderfjorden Øst
Rådhuset, Rådhusbuen 1, mødelokale 1A.

2. juli 2015

Deltagere:
Repræsentanter for beboere i Inderfjorden Øst er markeret på vedlagte oversigt.
Fra Roskilde Kommune, By, Kultur og Miljø deltog:
 Afdelingschef Kim Dahlstrøm,
 Specialkonsulent Julie Nyrop Albers
 Chefkonsulent Jeremy A. Dennis
1. Velkomst – præsentation (Kim Dahlstrøm)
Kim Dahlstrøm orienterede kort om orienteringssag på KMU mødet i juni.
Der var ingen tilføjelser til dagsordenen.
2. Opfølgning på besigtigelsestur den 22. maj 2015 (Julie Nyrop Albers / Jeremy
A. Dennis)
Slides fra oplægget vedlægges.
Forvaltningen gennemgik hovedpointer fra besigtigelsesturen med Kystdirektoratet
og kommunen tekniske rådgiver og arkitekt.
Følgegruppen tilsluttede sig hovedpointerne (jf. vedlagte oplæg).
3. Drøftelse af rammer for justeret skitseforslag (Julie Nyrop Albers / Jeremy A.
Dennis)
Slides fra oplægget vedlægges.
Forvaltningen gennemgik de rammer og principper, som politisk er besluttet for Inderfjorden Øst, herunder økonomi. Ved at ændre skitseprojektet, kan to af principperne muligvis blive vanskelige at følge: at sikringen skal kunne hæves til fase 2,
og at egenbetalingen maksimalt må udgøre 50 % (hvis sikringen bliver dyrere).
Byrådet har besluttet et princip om at sikringen skal skabe økonomisk og social
sikkerhed. Med dette vurderer forvaltningen, at kun et projekt som kan betegnes
som sikkert og holdbart kan opnå kommunal medfinansiering.
Rambøll har oplyst, at undersøgelse af områdets mure er særdeles bekosteligt.
Forvaltningen præsenterede en model for kategorisering af eksisterende mure.
Formålet med modellen er at indsnævre antallet af mure, som der skal udføres undersøgelser af, til de som vurderes har en tilstand så de kan indgå i en sikring. Modellen skelner mellem natursten og betonmur, samt murenes opbygning.
Forvaltningen har sammenfattet et notat hvor modellen er beskrevet samt forvaltningens anbefaling til hver enkelt ejendoms mur. Det blev aftalt, at notatet frem-
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sendes til følgegruppens repræsentanter fra Inderfjorden Øst, så det kan drøftes og
vurderes af beboerne i Inderfjorden Øst.
Der indkaldes til møde i august, hvor kategoriseringen drøftes, med henblik på afklaring af, om forvaltningen skal igangsætte et justeret skitseprojekt.
Der er mulighed for at variere beklædning og etablere stenkastning, så en ny sikring får et varieret og smukt udseende.
4. Afgrænsning af projektområde for digelag (Julie Nyrop Albers / Jeremy A. Dennis)
Forvaltningen anbefaler at området, som afgrænser de bidragspligtige ejendomme
ændres, så den sydlige del af området undtages. Ejendomme øst for Frederiksborgvej omfattes fortsat, dog skal det tydeliggøres at det er med en væsentligt lavere part end de øvrige. Forvaltningen anbefaler endvidere, at strækningen ændres, så det bliver ét sammenhængende digelag for Inderfjorden Øst, som også
omfatter tømmergrunden.
Følgegruppen bakkede op om ovenstående anbefalinger.
5. Eventuelt
Der blev spurgt til om Roskilde Kommune kan pålægges at betale for den gavn
som følge af at Frederiksborgvej ikke oversvømmes. Der er tale om en kommunal
vej, som bliver sikret mod oversvømmelse. Dette skal tages med i overvejelserne
om bidragspligtigt.
Næste møde: Forslag til dato: 20. august kl. 15-16.30.
Vedlagt
Rambølls vedr. vurdering af eksisterende mure, af 5. maj 2015
Slides fra følgegruppemødet
Udkast til notat vedr. kategorisering af mure tidligere fremsendt til følgegruppen.
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Deltagere i møde i følgegruppe Roskilde Inderfjord øst
den 25. juni 2015
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