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Digebesigtigelse/digevandring onsdag den 7/10 2009

Besigtigelsen påbegyndt klokken 17.00 og afsluttet klokken 18.30.
Vejret: Let skyet, vind 3-4 m/s NV, vandstand i besigtigelsesperioden +42 cm DVR 90 til +30 cm DVR 90.

Teknisk udvalg:
Jesper Vedsø Krogh (AFBUD), Palle Skov Rasmussen, Carsten Vibholm og Erik Holk Poulsen.

Der havde været  højvande 3 dg. tidligere til ca. +100 cm. DVR 90. Det kunne ses at det har afgivet en
tydelig markering som alle steder langs diget lå i pæn afstand fra digefoden, mange steder endog langt fra
digefoden.
Alt i alt er der overalt meget fint med sand oppe på stranden, pænt højt strandniveau. Det er forskudt lidt i
østlig retning i forhold til tidligere men ikke noget udtalt.

Ved Strandvænget umiddelbart før ”hjørnet”, hvor fløjdiget går op i landet findes en privat
overgang over diget som anført på sidste inspektion.
Denne overgang er nu udbedret tilfredsstillende både med hensyn til materialevalg samt udførelse.
Vi vil kontrollere koten ved først givne lejlighed når der ved senere inspektion er RTK-GPS til
rådighed.
Det samme mht. kontrol gælder forholdene ved Strandvænget nedenfor Villa Barnow.

Som anført under sidste digevandring er der ved Mirabellevej umiddelbart efter det store rørudløb
af bækken en strækning hvor diget  over  ca. 40 meter er sikret med armeringsnet af et syntetisk
fibermateriale.
Nettet har over det meste af strækningen været delvist blotlagt og dermed udsat for mekanisk
nedslidning ved færdsel og for nedbrydning fra sollyset. Det har før tidligere inspektion været tildækket ved
Palle Skov Rasmussens egenhændige indsats.

2-3 tidligere anførte løse og blottede kloakdæksler på havsiden af diget fra Platanvej og ind mod Århus er nu
blevet udskiftet og sikret med forsvarlig fastgørelse . Det er efter vor opfordring foretaget af Kommunen og
er tilfredsstillende udført

Fra Platanvej og mod Rønnevej er diget uændret, stadig meget udsat for erosion.
med den fremskudte position og den lave kote for digefoden. Det opfylder dog fuldt ud tilstrækkeligt
dimensionskravene.
Der er fremskaffet tilbud på sikring og renovering af diget og ændret og bedret kystbeskyttelse.
Det må stærkt anbefales at beboerne i området snarest ser at træffe en positiv beslutning så der kan blive
stabile forhold i dette område.

Ved Bellevue er diget i orden ved de nyere etablerede overgange over diget.

Ved L.P. Bechsvej og Jacob Adelborgs Alle henvises til tidligere inspektions beskrivelse som lyder:

Deltagere:

Der er ikke sket noget siden sidste digebesigtigelse mht. dette og nettet er blottet flere steder.
Disse bør tildækkes påny jf. notat fra sidste digebesigtigelser.
M irabellevej el. den/de  hvis ”område” nettet tilhører skal kontaktes, således at der drages omsorg for
gentagen tildækning .

.

Der er særlige bemærkninger til nedennævnte steder på digestrækningen:
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”Området ved bænken ved L.P. Bechsvej er uændret fra sidste inspektion.
Det anses stadig som en uhensigtsmæssig disposition at man svækker området umiddelbart op til
diget på forstranden ved bortgravning som det er sket omkring bænken.(Bill nr. 1)
Det giver i højvandssituation med pålandsvind mulighed for øget erosion i diget.

Der er en udgravning omkring en bænk på lignende måde om end knapt så skarpt og tæt på diget ved Jacob
Adelborgs Alle.(Bill nr. 2)”

Det er Digelagets Tekniske Udvalgs opfattelse at disse 2 veje bør være motiverede for også for deres egen
sikkerheds skyld at finde en bedre løsning for placering af bænkene så de ikke giver øget erosionsrisiko for
diget ved højvande.
Disse bænke må kunne placeres anderledes og til lige så stor gavn for vejene.

Området mellem Strandmarksvej og Solmarksvej er i orden men for en ordens skyld skal vi  jf. tidligere
kontrollere området næste gang der er RTK-GPS til rådighed.

Diget findes i hele sin udstrækning efter den stedfundne besigtigelse 7/10 2009 at være i stort set samme
stand som anført ved Niras-Rapporten i december 2005 og opfylder derfor de heri anførte dimensionskrav.

Teknisk Udvalg, Risskov den 10/9 2009

                 Carsten Vibholm              Palle Skov Rasmussen              Erik Holk Poulsen
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Konklusion:
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