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Az Európai Unió támogatásával a 2014-2020 közötti ciklusban megvalósuló projekt legfőbb célja, hogy komplex
árvízvédelmi fejlesztésekkel javuljon a Rába völgyében élők és az ott található javaik árvízvédelmi
biztonsága. A projekt a Rába folyó teljes magyarországi szakaszára kiterjed Szentgotthárd és Győr között, így
az árvízvédelmi beruházás elemei mind a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mind pedig az Észak-dunántúli
Vízügyi igazgatóság működési terültét érintik. A Rába-völgyben az 1965-ben levonult árhullámok jelentős
elöntéseket okoztak, ezért az érintett településeken árvízvédelmi töltések
épültek. Az időközben átalakult lefolyási viszonyok, a klímaváltozás és az egyre
szélsőségesebb időjárási események következtében a mértékadó árvízszintek
jelentősen megnövekedtek. A 2009. évi árvizek egyértelműen rávilágítottak az
árvízvédelmi rendszer gyenge pontjaira. A fejlesztéseknek köszönhetően
az árvízvédelmi művek biztonságosabbá, az árvízkárok megelőzhetővé válnak.

Az ÉDUVIZIG „Sárvár alatti folyószakasz árvízvédelmi fejlesztése I. ütem” tárgyú
projektelem célul tűzi ki a Rába folyó Sárvár-Győr közötti szakaszának
egyes szelvényeiben az árvízi levezetőképesség lokális javítását, amely
által az adott folyószakasz árvízvédelmi töltéseinek terhelése, így a térség
árvízi veszélyeztetettsége is csökkenthető.

A másik fontos cél a kijelölt Rába jobbparti szükségtározó területén elhelyezkedő öt település (Ostffyasszonyfa,
Csönge, Kenyeri, Pápoc és Kemenesszentpéter) árvízvédelmének fejlesztése, a lakott területeket védő
másodrendű árvízvédelmi vonalak kiépítése.
A védekező személyzet kiszolgálása, így a hatékony árvízvédekezés feltételeinek megteremtése érdekében
a beruházás által érintett Árpás-Sárvári árvízvédelmi szakasz marcaltői védelmi központjának korszerűsítése is sorra kerül.
A projekt további beavatkozása egy megcsapoló kútrendszer kiépítése Győr városában, mely segítségével
a szivárgó és fakadóvizek mennyiségét csökkenteni lehet, ezzel növelve az érintett evangélikus egyházi
ingatlanok védelmét.
Kedvezményezett konzorciumi tagok:
–O
 rszágos Vízügyi Főigazgatóság
–É
 szak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
–N
 yugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Kivitelezési munkák kezdete: várhatóan 2018 júniusa
Építési munkák befejezése a tervek szerint: 2020. decembere
Elnyert támogatás összege összesen: 3 milliárd 590 millió Ft,
melyből az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési
területén megvalósításra kerülő fejlesztések költsége
bruttó 1 milliárd 50 millió forint.
A projektről további információk kaphatók a
www.ovf.hu, www.eduvizig.hu honlapokon.
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