
Digelaget Vejlby Fed 

 

Beredskabsplan ved højvandsvarsel for Risskov 

 
• Ved varsel om forhøjet vandstand vurderer Østjyllands Politi og Aarhus Brandvæsen 

behovet for aktivering af et myndighedsberedskab, aktiverer indsatsresurser og kontakter om 
nødvendigt Molslinien angående sejlhastighed. Ved varsel om vandstande over 1,80 meter 
aktiveres beredskabet altid. 

• Digelaget Vejlby Fed har udpeget 5 områdeansvarlig (og 5 stedfortrædere) se bilag 1 for 
diget fra Strandvænget til Åkrogen  og disse er kontaktpersoner for Aarhus Brandvæsen. 

• Aarhus Brandvæsen orienterer en af kontaktpersonerne i prioriteret rækkefølge ved varsel 
om højvande på 1,60 meter eller derover. 

• Den af de områdeansvarlige, som modtager varslet fra Aarhus Brandvæsen orienterer de 
øvrige områdeansvarlige og digelagets formand eller næstformand om højvandsvarslet og 
aftaler hvem, der bestiller udbringning af sandsække til følgende kritiske digeafsnit med 
digekoter under 2,20: Platanvej, Strandmarksvej, Prins Knuds Vej og Mågevej se bilag 2. 
Desuden opbevares et bufferlager på lastbil til hurtig udbringning.   

• Sandsække skal altid udbringes ved højvandsvarsel på 1,60 eller derover, men kan også 
bestilles ved lavere varsel, såfremt det skønnes nødvendigt f.eks. såfremt, der samtidig 
varsles storm/blæst fra syd.  

• Vognmanden skal være i beredskab til at køre yderligere sandsække ud så længe 
vandstanden er over 1,60. 

• Sandsækkene afhentes af vognmand Bent Hansen tlf. 8621 0011, 4019 7051 eller 4019 7061 
fra DVF’s beredskabslager (30 tons sandsække på Aarhus Brandvæsens lager i Skejby). 

• De områdeansvarlige er tilmeldt DMI’s højvandsvarsler og følger løbende DMI’s 
højvandsprognoser og patruljerer deres delstrækning 3 – 4 timer før forventet tidspunkt for 
maxhøjvande og endvidere hver halve time så længe vandstanden er over 1,60 meter. 

• Digerepræsentanter og beboerne opfordres til at tilmelde sig DMI’s højvandsvarsel for 
Risskov. 

• Beboere som modtager DMI’s højvandsvarsel om højvande i Risskov opfordres til at sende 
en SMS til digerepræsentanten, hvis de er til rådighed ved behov for akut assistance. 

• De områdeansvarlige rapporterer til de øvrige områdeansvarlige om risici på egen 
strækning. 

• Såfremt de områdeansvarlige konstaterer, at både på stranden er truet, orienteres 
digerepræsentanten for den pågældende vej. 

• Såfremt de områdeansvarlige vurderer, at der er risiko for digebrud orienteres 
digerepræsentanten for den pågældende vej om, hvor der er risiko for digebrud, og denne 
opfordres til at alarmere vejens beboere til assistance med flytning af sandsække til sikring 
mod digebrud se bilag 3.  
Såfremt det skønnes nødvendigt alarmerer den områdeansvarlige egen vejs beboere til 
assistance.  
Udvikler situationen sig  kritisk bestiller den områdeansvarlige assistance fra vognmand 
Bent Hansen tlf. 8621 0011, 4019 7051 eller 4019 7061 og Aarhus Brandvæsen kontaktes 
på tlf. 8676 7676 eller alarm 112. 

• Når vandstanden igen er faldet afrapporterer de områdeansvarlige til digelagets formand 
eller næstformand med oplysning om iværksatte tiltag og konstaterede skader. 



• Digelaget iværksætter om nødvendig uopsættelige nødreparationer af diget og assisterer 
berørte veje med løsning til udbedring/forstærkning af diget. 

• Digelaget bestiller vognmand til returnering af sandsække til depotlager og bestiller evt. nye 
sandsække til erstatning for brugte sække. 

• Digelagets formand varetager evt. kontakt fra/til pressen. 
 
 
 
 
Risskov d. 22. dec. 2014 
Bestyrelsen 
 
 
 
Bilag 1: Områdeansvarlige 
Bilag 2: Placering af sanddepoter 
Bilag 3: Instruktion i stabling af sandsække



 


