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ndejerforeningen Vessøvej

Formand Marianne Poulsen, Vessøvej 3
8680 Ry

Telefon: 2281 4850
e-Mail: ermapou@gmail.com

Ry, den 24. marts 2019

Staben Kultur, Borger og Plan
Skanderborg Fælled 1
8680 Skanderborg.

Indsigelser blandt andet mod "Forslag

til Lokalplan

1111 Vessøvejs forlængelse".

Primære Protester:

A.

Fra Grundejerforeningen Vess6vej' side protesterer vi overfor den generelt manglende direkte

information mellem Skanderborg Kommune og os der er en væsentlig og i fremtiden belastet part,
når planlægning og offentliggørelse som denne finder sted.
Som ved tidligere påtvungne udvidelser af grundejerforeningens byrder og ansvar er vi ikke blevet
kontaktet, inddraget eller informeret førend vi ved eget initiativ henter information fra forskellige
kilder som Skanderborg Kommunes hjemmeside, Ugebladet Skanderborg, personlige kontakter ved
Skanderborg Kommunes administration eller fra rygter og forlydender.
En ny struktur for information fra Skanderborg Kommunes side efterlyses.
Vi er på dette tidspunkt ikke 100% sikre på, at vi er i besiddelse af alle relevante informationer og

tager derfor forbehold overfor alle foreliggende frister for indsigelser.

B.

Vi har adskillige gange protesteret over at eneste adgangsvej

til det gamle bebyggelsesområde

Vessøvej og de nye områder under Vessø Vænge og Vessøvejs forlængelse skal foregå ad Tippethøj
og Vessøvej. Planlæggerne skal indse at der også skal anlægges en indkørsel

til det samlede område

fra Lundhøjvej.
Fra referat for Byrådsmøde 27. februar 2019 er der to kort dateret 24. januar 2019, der viser to
muligheder på tilslutningsvei til tundhØivei. Tilslutningsvejen fremgår ikke af Lokalplan 1111. Er
der vedtaget noget derom?
Om det er den ene eller anden løsning er grundejerforeningen ligegyldigt, når blot der kommer en
forbindelse til Lundhøjvej.
Det er vigtigt for os, at denne eller en anden forbindelsesvej

til LundhØivej etableres

INDEN

udstykningen, så den meget tunge trafik med store lastbiler, entreprenprmaskiner og
gravemaskiner undgås ad Tippethøi og Vessøvej ruten.
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nge n Vessøvej

Som det er tilfældet med vejen TippethØj bør stamvejen Vessøvej inkl. den nye tilslutningsvej
LundhØjvej ændre status

til

til at være en Kommunalvej med kommunal vedligeholdelse og ikke en

Offentlig/Privatvej.

Foreliggende informationer hos os som vi tager udgangspunkt i:

1.

(Udkast til) Forslag

2.

downloaded fra kommunens hjemmeside.
Landzonetilladelse givet af Skanderborg Kommune til Anders Kauffeldt for matrikel 4hx Siim By, der

til Lokalplan

L1,1-1,

-

Vessøvejs forlængelse etape 2 og 3. Dateret december 2018

er en del af Lokalplan 1111.

3.

Nyt fra Skanderborg Kommune i Ugebladet Skanderborg dateret 22. januar 2019 om VessØ Vænge,
Ry

4.
5.

-

landzonetilladelse.

Redegørelse fra NODOarkitekter vedrørende Fortidsminder Lokalplan
dateret 29. januar 20t9.
Referat fra Byrådsm Øde 27 . februar 2019.

t1.tt-

Ved Højene Etape 2+3

Vores indsigelser og kommentarer hertil:
Først det nemme:
Vi har ingen indsigelse mod den foreliggende udstykning under Lokalplan L1-11 heller ikke mod
Landzonetilladelsen

til matrikel 4hx. Det er en sag mellem kommunen og udstykker.

Derefter vores indsigelser og bemærkninger:
Vedrørende 1. (Udkast til) Forslag til Lokalplan 1111- Vessøvejs forlængelse etape 2 og3:

1.

Belært af vores erfaring med udstykker To SkæghØj ApS skal det præciseres tydeligere i hvilken

kvalitet og hvornår specifikke elementer i udstykningen skal være anlagt. Vi tænker h6r f.eks. på
brostenskantede veje, kvaliteten af veje og stier, anlæg af belysning af veje og stier samt i hvilken
stand og beplantning at fællesarealer skal afleveres.

2.

Der står at al trafik skal føres frem ad Vess@vej, hvilket i perioderne for byggemodning og opf6relse

af boliger vil bevirke en såvel meget stor sikkerhedsmæssig risiko for de nuværende beboere som
en voldsom slidmæssig påvirkning af vejene TippethØj og Vessøvej. Se punkterne B og C først i

dette brev. Vores krav vil under alle omstændigheder være at udstykker, efter endt udbygning skal
sørge for udlægning af nyt slidlag på stamvejen Vess6vej, hvis ikke VessØvej får ændret sin status til
en Kommunalvej fra Offentlig/Privatvej,

3.

Der er planlagt et enkelt område som friareal hvor der kan anlægges legeplads, men på dette

område må der ikke graves eller anlægges noget som helst grundet arkæologi.
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Der skal ændres i arealanvendelsen så der såvel i område B som i C2 (Se bilag2

til Lokalplan

L111)

etableres areal til legepladser der efterfølgende kan anlægges frit,

4.

Vej- og afløbssystemet ved Vessø Vænge bliver allerede nu overbelastet ved selv mindre skybrud
på 15mm regn på 30 min. Dette benævnes som en 5-års hændelse.
Som vi forstår forslaget, vil en del af regnvandet fra tage, befæstede arealer og veje blive ledt

videre fra den nye udstykning såvel som overfladevand ad Vessø Vænge som gennem
regnvandssystemet under Vessø Vænge.
Dette må ikke finde sted. Al regnvand skal fra de nye udstykninger skal føres direkte til
Kirkebækken og

5.

til regnvandsbassinnet.

Regnvandssystemet er tænkt dimensioneret til at kunne tage en 5-års hændelse, hvilket er

underdimensioneret. Dimensioneringen skal lægges større an, idet vi allerede indenfor det seneste
år har haft to 5-års hændelser.

6.

Der bliver efterladt et stort ubebygget område mellem Lundhøjvej og udstykningsområde B, hvorpå

der anlægges stØjvold mod Lundhøjvej. Området indgår ikke i Forslag til Lokalplan 1111.
Plan for vedligeholdelse og beplantning deraf skal fremgå af Forslag

til Lokalplan

manglende vedligeholdelse i hØj grad vil påvirke grundene i område

B.

11.L1.

da

dette ubebyggede område kunne udlægges som et af de to friarealer til legepladser nævnt
under punkt 3.
De to lodret skraverede grunde, der grænser op til VessØvej 8L (Matrikel 4ka) længst mod vest bør
udstykkes som en enkelt grund, så nabobelastningen mindskes.
Vores ønskede nye tilslutningsvej mellem Lundhøjvej og Vessøvej kunne fint anlægges op til skel
mod Vessøvej 77 ,79 og 81, hvilket der i tidligere planer har vaeret lagt op til. Eller hvor det er vist
på de to kort nævnt under punkt B i dette brev.
En del af

7.
8.

Vedrørende 4. Redegørelse fra NODOarkitekterne og Skanderborg Museum:
Vi vil ikke acceptere at grundejerforeningen eller enkelte grundejere herunder, på noget tidspunkt, kan

blive pålagt nogen form for byrder

9.

Hvis der findes arkæologiske levn, som det står, er sandsynligt i Redegørelse fra NODOarkitekterne

til Lokalplan 1L11.

fortidens efterladenskaber skal
inden udstykning finder sted afklares med rette myndighed og i tilfælde af senere forekomster skal
omkostninger dækkes af udstykker gennem en bankgaranti.
10. Arkæologisk undersøgelse af hele området under Lokalplan 71,ttbør selvfølgeligt foregå inden
udstykning og salg finder sted.
og Skanderborg Museum og i Planudkast

Vedrørende 5. Planudkast

til Lokalplan

Disse

1111:

Vi vil ikke acceptere at grundejerforeningen eller enkelte grundejere herunder, på noget tidspunkt, kan

blive pålagt nogen form for byrder
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11. Hvis vandboringen på matrikel 2cb Siim by bliver taget ud af drift, som det står i Planudkast til
Lokalplan 1111, at den kan risikere. Fortidens eventuelle synder skal selvfølgeligt ligge hos
udstykker og dens ejerkreds, Ry Vandværk eller Skanderborg Kommune og dækkes af f.eks. af en
ba n kga ra

nti.

12. Hvis der findes arkæologiske levn, som det står, er sandsynligt i Planudkast til Lokalplan 1111". Disse
fortidens efterladenskaber skal inden udstykning finder sted afklares med rette myndighed og i
tilfælde af senere forekomster skal omkostninger dækkes af udstykker gennem en bankgaranti,
13. Arkæologisk undersøgelse af hele området under Lokalplan tL1,tbØr selWølgeligt foregå inden
udstykning og salg finder sted.
1.4. Af en tegning, se denne side, over fremtidige (?) bebyegelser ud ad Lundhøjvej kan vi se at
tilkørslen fra VessØvejtilVessø Vænge er flyttet længere ud ad VessØvej, hvilket må være en fejl.
Desuden er det store ubebyggede område nævnt under punkt 6 anlagt anderledes end i det
foreliggende forslag til Lokalplan 1111.
Der er måske anvendt en gammel tegning? Eller hvad?

ngen Vessøvej

-l

T,'
/
Kort fra 5. Planudkast

Side 4 af 1

til Lokalplan

1111. Vores markering med gul cirkel.
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

28.03.2019

Høringssvar på lokalplan nr. 1111
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1111 - Vessøvejs forlængelse etape 2 og 3
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Jeppe Kjær

Efternavn

Nielsen

Vejnavn

Vessøvej

Husnummer

9B

Etage
Side/Dør
Postnummer

8680

By

Ry

Høringssvar
Indsigelse vedr. lokalplan 1111 Vessøvejs forlængelse etape 2
og 3.
Der bør etableres en ny adgangsvej til det nye område, men også
til de beboere som allerede nu bor på Vessø Vænge.
Den nye adgangsvej skal gå fra Lundhøjvej og ind til området.
Fra referat for Byrådsmøde 27. februar 2019 er der to kort dateret
24. januar 2019, der viser to
muligheder på tilslutningsvej til Lundhøjvej. Tilslutningsvejen
fremgår ikke af Lokalplan 1111.
Er der vedtaget noget derom?
Denne tilslutningsvej bør gøres klar til brug INDEN det nye
projekt i området startes op, således tunge lastbiler, varebiler
osv. ikke skal køre ad Tippethøj.
Vejen skal efterfølgende bevares, så beboere til det nye område
kan tilgå området ad denne vej og ikke via Tippethøj og
Vessøvej.
Jeg bor personligt selv på Vessøvj 9B og vi har i de sidste to år
mærket en markant stigning i trafikken på Tippethøj, hvilket gør at
vi i perioder ikke kan holde ud at have vores havedør og vinduer
åbne.
Problemet vil uden tvivl blive MEGET større, hvis der ikke laves
en ny vej til Vessø Vænge, Vessø Have og Vessø Bakke.

Nr. Hoeringssvar1111 - Dafolo
US3LYD3

Side 1 af 2

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 1.5

fortsat fra foregående side...
Et konkret forslag til lokalplanen, er at i kan benytte noget af al
den jord i får tilovers fra det nye område til at bygge en støjvold
langs Tippethøj på det grønne trekantede areal mod Vessøvejs
dobbelthuse.
Støjvolden kan beplantes med buske tilsvarende dem der er
langs Lundhøjvej for at skabe ensartethed.
Det vil derudover også give meget bedre mulighed for at bruge
det trekantede grønne område af børn osv., da området pt. aldrig
bliver brugt til noget, formentlig fordi det ligger ugeneret ud til en
vej, hvor trafikken konstant øges.

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

28.03.2019

Se signeringsoversigt

Nr. Hoeringssvar1111 - Dafolo
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

29.03.2019

Høringssvar på lokalplan nr. 1111
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1111 - Vessøvejs forlængelse etape 2 og 3
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Jørn

Efternavn

Andersen

Vejnavn

Lundhøjvej

Husnummer

23A

Etage
Side/Dør
Postnummer

8680

By

Ry

Høringssvar
Vi har intet at indvende imod selve lokalplanen. Vi vil dog gøre
opmærksom på, at grusvejen til Lundhøjvej nr. 23 og 25 er en
privat vej og må således ikke anvendes som adgangsvej til
udstykningen hverken under byggeprocessen eller herefter til de
nye parceller
Vi skal ligeledes gøre opmærksom på, at det plantet læhegn mod
syd grænsende til Lundhøjvej 23, er plantet ca. 0,5 m. inde på
jorden tilhørende Lundhøjvej 23 hvorfor dette læhegn ikke
anviser skelgrænsen mellem Lundhøjvej 23 og den nye
udstykning.

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

29.03.2019

Se signeringsoversigt

Nr. Hoeringssvar1111 - Dafolo
CJ7F5QX

Side 1 af 1

01.02.05P16
Form rev. 1.0.0

Guide rev. 1.5

4

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

31.03.2019

Høringssvar på lokalplan nr. 1111
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1111 - Vessøvejs forlængelse etape 2 og 3
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Esben Juul

Efternavn

Eriksen

Vejnavn

Vessø Vænge

Husnummer

6

Etage
Side/Dør
Postnummer

8680

By

Ry

Høringssvar
I forbindelse med etableringen af yderligere 64 husstande i
området bør man have for øje, at trafikken til/fra området vil blive
forøget betydeligt. Vessøvej er pt. den eneste indfaldsvej til
området, og vil således blive belastet yderligere til fare for de
bløde trafikanter. Der er mange skolebørn i området og en
forøgelse af trafikken ad stamvejen (Vessøvej) vil medføre en
øget risiko for ulykker. Der er pt. ingen trafikregulerende
foranstaltninger på stamvejen, og bilerne kører ofte for stærkt på
denne strækning.
Jeg mener at man skal tage denne forøgede risiko alvorligt og
som modforanstaltning etablere en tilslutningsvej fra Vessøvej til
Lundhøjvej. På denne måde vil man kunne lede en betydelig
mængde af biltrafikken væk fra stamvejen.
Derudover bør der etableres vejchikaner eller vejbump på
Vessøvej for at reducerer biltrafikanternes hastighed.

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

31.03.2019

Se signeringsoversigt

Nr. Hoeringssvar1111 - Dafolo
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Dato

31.03.2019

Høringssvar på lokalplan nr. 1111
Høringssvar vedrørende lokalplan nr. 1111 - Vessøvejs forlængelse etape 2 og 3
Afsender
Jeg udfylder forløbet som

Privatperson

For- og mellemnavn(e)

Gitte

Efternavn

Niebuhr

Vejnavn

Vessø Vænge

Husnummer

6

Etage
Side/Dør
Postnummer

8680

By

Ry

Høringssvar
1. En udvidelse med 64 husstande vil uden tvivl give en stor øget
trafikbelastning, særligt af Vessøvej og ved rundkørslen ved
Tippethøj. Det er essentielt for området, at der udvides med
endnu en tilkørselsvej, f.eks. via Lundhøjvej. Området har i
forvejen mange børnefamilier og ruten til alle områdets skoler
foregår via Vessøvej. Af hensyn til de mange bløde trafikanter, vil
en etablering af endnu en tilkørselsvej aflaste det område, hvor
især vores børn færdes.
2. Med reference til den i forvejen øget trafik ad stamvejen, vil det
i forbindelse med en udvidelse af området være mest ansvarligt,
at der etableres en form for fartregulering på stamvejen
(Vessøvej). Dette enten i form af vejbump eller heller, som de
f.eks. har fået på Thorsvej i Ry.
3. Vedr. området afsat til fællesareal (bilag 2 i lokalplanen), må
der kun opføres legeplads i det grønne areal men uden for
cirklen, der markerer Rundhøjen. Dette efterlader ingen plads til
opførelse af en evt. legeplads til børnefamilierne i området.
Desuden har grundejerforeningens eksisterende områder en
legeplads i nærmiljøet. Dette skaber stor tryghed. Der bør derfor
etableres et grøn området til både etape to og tre i Forlængelsen
af Vessøvej, som begge kan bebygges i forhold til dét som en
legeplads kræver.

Nr. Hoeringssvar1111 - Dafolo
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Høringssvar til Lokalplan 1111
Ved brev af 4. marts har kommunen fremsendt lokalplan 1111 til os.
Vi har følgende indvendinger til lokalplanen:
1: I henhold til lokalplanen skal den nye bebyggelse have udkørsel via Vessøvej. Vessøvej er i forvejen en
meget trafikeret vej i forhold til vejens størrelse – og ikke mindst rundkørslen ved Vessøvej og Tippethøj vil
blive meget trafikeret med den relativt store udvidelse af boligantallet på Vessøvej (den bebyggelse, der er
omfattet af lokalplanerne nr. 126, nr. 1059, nr. 1091 og nu nr. 1111). Vi foreslår, at der ud over udkørslen
via Vessøvej/Tippethøj også etableres en udkørsel via Lundhøjvej. Det vil fordele trafikken, så den vestlige
ende af Vessøvej ikke bliver så hårdt belastet.
2: Alle de nuværende stikveje på Vessøvej er bygget op omkring et grønt område i midten af bebyggelsen
på stikvejen. Det er ikke tilfældet med de nye stikveje, der etableres med lokalplanforslag 1111. Det
betyder, at de nye stikveje kommer til at fremstå med et meget anderledes udtryk, end det, der i øvrigt er i
området. Vi henstiller til, at også de nye stikveje etableres omkring et grønt midterområde.
3: Vej- og afløbssystemet ved Vessø Vænge bliver allerede nu overbelastet ved selv mindre skybrud på
15mm regn på 30 min. Dette benævnes som en 5-års hændelse. Som vi forstår forslaget, vil en del af
regnvandet fra tage, befæstede arealer og veje blive ledt videre fra den nye udstykning såvel som
overfladevand ad Vessø Vænge som gennem regnvandssystemet under Vessø Vænge. Dette må ikke finde
sted. Al regnvand skal fra de nye udstykninger skal føres direkte til Kirkebækken og til regnvandsbassinnet.
4: Regnvandssystemet er tænkt dimensioneret til at kunne tage en 5-års hændelse, hvilket er
underdimensioneret. Dimensioneringen skal lægges større an, idet vi allerede indenfor det seneste år har
haft to 5-års hændelser.
5: Der bliver efterladt et stort ubebygget område mellem Lundhøjvej og udstykningsområde B, hvorpå der
anlægges støjvold mod Lundhøjvej. Området indgår ikke i Forslag til Lokalplan 1111. Plan for
vedligeholdelse og beplantning deraf skal fremgå af Forslag til Lokalplan 1111 da manglende
vedligeholdelse i høj grad vil påvirke grundene i område B. En del af dette ubebyggede område kunne
udlægges som friarealer til legepladser.
6: Hvis der findes arkæologiske levn, som det står, er sandsynligt i Redegørelse fra NODOarkitekterne og
Skanderborg Museum og i Planudkast til Lokalplan 1111. Disse fortidens efterladenskaber skal inden
udstykning finder sted afklares med rette myndighed og i tilfælde af senere forekomster skal omkostninger
dækkes af udstykker gennem en bankgaranti. Arkæologisk undersøgelse af hele området under Lokalplan
1111 bør selvfølgeligt foregå inden udstykning og salg finder sted.

Med venlig hilsen
Anne-Grethe Viberg Nielsen og
Jens Juul Larsen
Vessøvænge 40
8680 Ry
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Kommende beboere, Vessø Have

Staben Kultur, Borger og Plan
Skanderborg Fælled 1
8680 Skanderborg

5. april 2019

Indsigelse til ”Forslag til lokalplan 1111- Vessøvejs forlængelse etape 2 og 3”
Som kommende beboere i det i lokalplan 1111 angivne område C (Vessø Have) samt
kommende børnefamilie, vil vi gerne gøre indsigelse til placeringen af stiforbindelser i lokalplan 1111. Denne indsigelse retter sig særligt mod placeringen af stiforbindelse b-b
som er vist på lokalplanens bilag 2 (Figur 1 i denne indsigelse). Indsigelsen er inddelt i
to dele: placering af stiforbindelse (A) samt belægningstypen (B).
A. Placeringen af stiforbindelse b-b bør flyttes til placering mellem Vessø Have nr.
17 og 18 af flere grunde:
1. Sikre et sammenhængende stisystem
Jf. lokalplan 1111 § 1.2 fastlægges det at formålet med lokalplanen er at ”sikre en
naturlig tilknytning til naboområderne via forlængelse af eksisterende stier […]”.
Ligeledes fastslår § 8.5 i lokalplan 1111 at ”stier skal tilsluttes eksisterende stier
og veje […]”. Dette er ikke tilfældet med den nuværende placering af stiforbindelse b-b, eftersom denne ikke er forbundet med eksisterende stier i naboområdet, men derimod slutter brat ved regnvandsbassinets kraftigt skrånende brinker.
Lokalplan 1111’s naboområde fremgår af figur 2, som er identisk med bilag 2
i ”Lokalplan 1091 – Vessøvej forlængelse (etape 1/Vessø Vænge)”. Her ses stisystemet på Vessø Vænge, som inkluderer lokalsti b-b (dette er ikke stien som der
her gøres indsigelse imod, men derimod den etablerede sti fra Vessø Vænge til
Kirkebækken i lokalplan 1091). Baseret på kortet er det tydeligt, at denne sti er
etableret med det klare formål at forbinde områderne Vessø Vænge og Vessø
Have.
Fastholdes den i lokalplan 1111 nuværende placering af stiforbindelse b-b vil det
ikke være muligt at skabe en sammenhængende forbindelse mellem Vessø
Vænge og Vessø Have. En naturlig forbindelse mellem områderne vil derimod
skabes ved at placere stiforbindelsen mellem Vessø Have nr. 17 og 18 da denne
placering kan forbindes direkte med stien i naboområdet.
Konklusion
Stiforbindelse b-b i lokalplan 1111 skal forbindes med stiforbindelse b-b i lokalplan 1091, således at der skabes en sammenhængende forbindelse mellem naboområderne Vessø Vænge og Vessø Have. Dette gøres ved at placere stiforbindelse b-b mellem Vessø Have nr. 17 og 18.

2. Sikre sikkerhed for stiens brugere
Regnvandsbassinets kraftigt skrånende brinker muliggør ikke en videreføring af
den nuværende stiforbindelse b-b langs bassinets brinker, idet denne forbindelse,
jf. lokalplan 1111 § 8.10 skal udlægges i en bredde af 4 meter. Ligeledes vil den
nuværende placering kræve at stiforbindelsen skal anlægges med et 90 graders
sving helt op af regnvandsbassinets skrånende brinker (figur 3).
Teknologisk Institut har i april 2018 udgivet en 80-siders rapport1 omhandlende
regnvandsbassiner i bynære bebyggelser indeholdende bl.a. vejledning i hvordan
man etablerer sikre regnvandsbassiner samt tilhørende sikre stisystemer.
Adgang til vand udgør en risiko for ulykker, hvis ikke der foretages sikkerhedstiltag som står mål med arealets anvendelse og omgivelser, herunder stisystemer.
Særligt børn er udsatte, da de vil have en tendens til at søge derhen hvor det er
spændende at lege (f.eks. ved vand), og da området i høj grad er beboet af børnefamilier, så er det især vigtigt at placere sammenhængende stisystemer væk
fra vand, så risikoen for ulykker minimeres.
Teknologisk Institut kommer med en række anbefalinger til hvordan man bl.a.
skaber sikre stisystemer ved regnvandsbassiner:
• Skab mulighed for at vælge en sikker vej, hvor man ikke risikerer at falde i
vandet.
• Gør adgangen til vandet til et aktivt valg – man vælger at gå ned til pladsen
ved vandet og vælger omvejen, der fører langs vandet.
• Læg stier, der fører ned til vandet som omveje, så man reducerer brugen til
dem, der aktivt opsøger vandet, og forhindrer at mindre børn kommer der på
egen hånd.
• Giv mulighed for at se vandet uden at være tæt ved vandet. Her reduceres eksponeringsrisikoen ved at lægge forbindelsesstier et stykke fra vandet.
• Adskil transport- og hovedstier fra vand med afstand, så man ikke falder i ved
et uheld.
Regnvandsbassinet har kraftigt skrånende brinker, hvorfor den nuværende placering af stiforbindelse b-b, som leder direkte ned til brinkerne, er forbundet med betydelig risiko. Der hersker ingen tvivl om at områdets nuværende beboere forbinder færdsel ved regnvandsbassinet med en potentiel risiko, idet Grundejerforeningen Vessøvej allerede i 2017 opsatte en redningskrans ved bassinet. Den nuværende placering skaber ikke mulighed for at vælge en sikker vej grundet det skrånende terræn ned mod regnvandsbassinet, hvorfor der er stor risiko for at falde i
vandet. Ligeledes vil den nuværende stiforbindelse b-b ikke sikre et aktivt valg af
vandet, da man føres direkte ned mod vandet. Stiforbindelse b-b forhindrer desuden ikke børn i at færdes ved vandet på egen hånd.
Risikoen for ulykker vil derimod minimeres ved at placere stiforbindelse b-b mellem Vessø Have nr. 17 og 18, da denne placering netop vil gøre det muligt at
vælge en sikker vej, hvor man ikke risikerer at falde i vandet. Samtidigt vil en placering mellem nr. 17 og 18 gøre vandet til et aktivt valgt – beboerne vælger selv
at gå ned til pladsen ved vandet og vælger omvejen der fører langs vandet samt
undgår at f.eks. børn færdes på egen hånd ved bassinet.

1Teknologisk

Institut (2018). Regnvandsbassiner.

Konklusion
Alt dette understreger at det helt rigtige vil være, at flytte stiforbindelse b-b i lokalplan 1111, således at en gennemgående fællessti etableres væk fra vandet og på
en måde som kræver et aktivt tilvalg af vandet. Dette kan kun gøres ved at placere stiforbindelse b-b mellem Vessø Have nr. 17 og 18. Denne placering vil
netop sikre en sikker forbindelse mellem Vessø Vænge og Vessø Have.
3. Sikre optimal vandafledning til regnvandsbassin og sandfang
Af lokalplan 1111 bilag 6 redegøres der for håndteringen af overfladevand for områderne omfattet af lokalplan 1091 og 1111 (figur 4). Heraf ses det, at regnvand
fra Vessø Have skal ledes via rør til regnvandsbassinet. Dette rør er på bilag 6
placeret under stiforbindelse b-b mellem nr. 16 og 17 (lokalplanens nuværende
placering), men områdets højdekurver viser klart, at en stiforbindelse mellem nr.
17 og 18 er placeret i samme højde som den nuværende stiforbindelse b-b. Rørledningen kan derfor uden markante ændringer etableres under en sti mellem nr.
17 og 18, således at mulighed for løbende vedligehold af røret stadig kan ske
gennem stien. Desuden er regnvandsbassinet etableret med et sandfang i bassinets østlige ende, hvorfor en rørføring under stien mellem nr. 17 og 18 vil sikre en
optimal udledning til sandfanget.
Konklusion
Dette understreger igen, at den optimale placering af stiforbindelse b-b vil være
mellem Vessø Have nr. 17 og 18. Dette vil fortsat sikre, at rørføringen placeres
under stiforbindelsen, hvilket giver mulighed for vedligehold samt sikre en optimal
vandafledning til regnvandsbassinets sandfang.

B. Belægningen på stiforbindelser bør udføres i permeabel belægning
For at sikre en ensartet belægningstype på stisystemerne i området, bør belægningen af befæstede stier i det i lokalplan 1111 angivne område B og C, udføres med
samme belægningstype som stierne ved Vessø Vænge. Dette område er underlagt
lokalplan 1091, hvor det er bestemt, at stierne kun må udføres i permeabel belægning. Som det fremgår af området er stierne udført med grusbelægning, hvilket derfor
bør overføres til stierne underlagt lokalplan 1111.

Med venlig hilsen,

Figur 1

Bilag 2 i ” Forslag til lokalplan 1111- Vessøvejs forlængelse etape 2 og 3”.
Rød cirkel er indsat af undertegnede for at fastsætte placeringen af stiforbindelse b-b
Grøn pil viser den optimale placering af stiforbindelse b-b

Figur 2

Bilag 2 i ” Forslag til lokalplan 1091- Vessøvejs forlængelse (etape 1)”.
Rød cirkel er indsat af undertegnede for at fastsætte placeringen af stiforbindelse b-b
Grøn pil viser den optimale videreføring af stiforbindelse b-b

Figur 3
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Udsnit af bilag 2 i ” Forslag til lokalplan 1111- Vessøvejs forlængelse etape 2 og 3”.

Optimal linjeføring af stiforbindelse b-b, som vil sikre et sammenhængende stisystem mellem naboområderne Vessø Vænge og
Vessø Have samt sikre at børn mfl. ikke tvinges til at nærme sig
regnvandsbassinet. Denne stiforbindelse vil desuden sikre adgang
til den allerede eksisterende stiforbindelse syd for Vessø Vænge
(stiplet linjeføring). Både gående og cyklende vil kunne færdes på
denne linjeføring
Viser områdets topografi. Terrænet falder i pilenes retning

Nuværende placering af stiforbindelse b-b, som falder ca. 2,5 meter fra
vejen til regnvandsbassinets brinker
90 graders sving for enden af nuværende stiforbindelse b-b
Videreføring af stiforbindelse b-b ikke mulig grundet regnvandsbassinet
skrånende brinker
Denne linjeføring tillader ikke en befæstet sti grundet fortidsmindebeskyttelseszone. Stien vil derfor ikke være velegnet som forbindelsessti
til eksempelvis cyklende, da den kun kan udlægges som trampesti. Ligeledes vil stien gå tæt på regnvandsbassinets kraftigt skrånende brinker, hvilket vil være til stor fare for særligt børn. Desuden vil denne linjeføring ikke sikre et aktivt tilvalg af vandet, idet man tvinges rundt om
bassinet for at komme til naboområdet Vessø Vænge. Ligeledes vil
uledsagede børn blive tvunget til at færdes tæt på vandet, hvilket udgør
en betydelig risiko

Figur 4

Sandfang
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Udsnit af bilag 6 i ” Forslag til lokalplan 1111- Vessøvejs forlængelse etape 2 og 3”.

Forslag til linjeføring af rørledning, som fortsat vil give mulighed
for vedligehold under sti samt sikre en optimal vandafledning til
regnvandsbassinet og sandfang

61

Viser områdets typografi. Angiver højdemeter

De to punkter angiver starten af henholdsvis stiforbindelse mellem nr.
16 og 17 og stiforbindelse mellem nr. 17 og 18. Disse to punkter er placeret i samme højde, hvilket betyder at stiforbindelsen uden markante
ændringer kan flyttes til en placering mellem nr. 17 og 18

Kilder
1) Teknologisk Institut (2018). Regnvandsbassiner.
https://www.teknologisk.dk/_/media/71105_Anvisning%20025_web.pdf
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Ry, 7. april 2019

Indsigelse og høringssvar til forslag til "lokalplan nr. 1111 - Vessøvejs forlængelse etape 2 og 3"
I nærværende forslag til lokalplan nr. 1111 er der lagt op til, at vejadgang til lokalplanområdet kun må ske
fra Vessøvej. Det vil vi på kraftigste gøre indsigelse imod!
Der er adskillige gange tidligere gjort adskillige indsigelser imod, at eneste adgangsvej til det eksisterende
bebyggelsesområde Vessøvej og de nye områder, Vessø Vænge og Vessøvejs forlængelse skal foregå ad
Tippethøj og Vessøvej. I den oprindelige kommuneplan 13 er der lagt op til, at de nye områder skal
trafikbetjenes fra Lundhøjvej. Det vækker derfor undren, at nærværende forslag ikke foreslår denne
løsning?
I forslag til lokalplan er der ifm. screening for miljøvurdering ikke vurderet nogen væsentlig indvirkning på
risiko for ulykker i trafikken?
Såfremt forslaget til lokalplanen godkendes, vil det skabe en betydelig forøgelse af de allerede
trafikbelastede Vessøvej og Tippethøj. Dette vil skabe farlige situationer for bl.a. de mange bløde
trafikanter, som færdes i området. Det er bl.a. i de fleste tilfælde nødvendigt at krydse Vessøvej og/eller
Tippethøj for at benytte stisystemerne i området. Risiko for uheld forøges herved markant.
Såfremt de nye områder trafikbetjenes fra Lundhøjvej, vil trafik fra de nye områder ikke påvirke bløde
trafikanter; skolebørn; børnehavebørn, cyklister etc. Forøget risiko for trafikuheld er herved minimal.
Vi opfordrer på det kraftigste, at Vessøvejs forlængelse trafikbetjenes fra Lundhøjvej - som også
oprindeligt planlagt. Dette af hensyn til trafiksikkerheden for bløde trafikanter og særligt børn, som
færdes på og omkring Vessøvej og Tippethøj.

� z�

På vegner af grundejere på Vessøvej

C<lesp'er Vorgocl Lausen
Vessøvej 1, 8680 Ry

Vedlagt 15 underskrifter fra grundejere, som alle tilslutter sig dette høringssvar
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Høringssvar

til lokalplan

1111

Vessøvejs foriængelse.

l. Iflg.den oprindelige kommuneplan fra 2013 for Skanderborg Kommune

er der lagt
op til at::
Vessøvej forlængelse skal foregå med en tilslutning fra Lundhøjvej. så derfor
må og skal de nye områder bedenes fra Lundhøjvej.

2.

Regnvandsbassinet ud for Vessøvænge skal laves markant større, da det pt. på
tegningerne er projekteret til at tage en 5 års hændelse, dvs. at rørstr er 500mm,
det bør være 1000 mm. idet vi fra september 2017 t1l august 2018 havde 3 stk.
5års hændelser med store gener for flere beboer,/truse der fik vandskade fbr flere
hundrede tusind kroner. dette er ikke acceptabelt.

3. Hvis kommunen holder fast ved, at trafikken skal afvikles

ad Vessøvej. foreslår vi,
at vejen udformes som en vej med hastighedsdæmpning med bump der skal
markeres med et advarselskilt og da grundejerforeningen flere gange har
prøvet at få nedsat vej hastigheden til 30 kni i stedet for 50 km vil det
på nuværende tidspunkt være oplagt at lave et bump ud for den lange sti der forbinder ornrådet med Bakkell r'ej og få nedsat hastigheden til gavn for områdets
beboere og som yderligere sikkerhed for de svage trafikanter i området, stamvejen
skal krydses for en hel del af de svage trafikanter for at komme over til den dobbelt
rettede cykelsti på r,ej til Mølleskolen. som er den primære skole for vores

udstykning.

Med venlig hilsen
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