
Digebesigtigelse/digevandring tirsdag den 26/10 2010 

 

 
Besigtigelsen påbegyndt klokken 17.15 og afsluttet klokken 18.15. 

Vejret: Skyet, vind 6 m/s SV, vandstand i besigtigelsesperioden +6 cm DVR 90 til +3 cm DVR 90. 

 

Deltagere:  

Teknisk udvalg:  

Palle Skov Rasmussen, Carsten Vibholm (AFBUD) og Erik Holk Poulsen. 
 

 

Alt i alt er der generelt kommet meget sand ind på stranden i forhold til sidste inspektion, pænt højt strandniveau. Det 

er forskudt lidt i østlig retning i forhold til tidligere. 

Det gælder således området vest for Platanvej - hvor der tidligere har været sten i opskylslinjen er der nu ganske pænt 

med sand flere steder. (Bill. 1). 

Udfor Platanvej og øst herfor på strækningen Rønnevej til Bellevue er der kommet mere sand ind, og der er nu en 

pænt høj og bred strand.(Bill 2).  

De delvist defekte træhøfder her er uden virkning og de uskønne og mange steder defekte kloakrør desværre stadig 

tilstede med en uønsket læsideerosion til følge. (Bill 3). 

Fra Bellevue og til Adelvej er strandens niveau lidt lavere end tidligere, og der er netop blottede gamle høfder enkelte 

steder. (Bill 4). 

Høfderne har således her været uden betydning for stranden i de talrige år de har været totalt dækkede. 

Bortset fra lidt ”benløft” ved passagen og det uskønne i billedet med høfderne er der ikke problemer. 

(De burde nok, hvis de forbliver synlige, da fjernes). 

Pynten rundt Vejlby hage efter Svanevej er der igen kommet godt med sand op.(Bill 5). 

 

Der er særlige bemærkninger til nedennævnte steder på digestrækningen: 

 

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 

Der er ikke sket noget siden sidste digebesigtigelse mht. dette og nettet er blottet flere steder. 

Palle Skov Rasmussen har meddelt efterfølgende digevandringen at der er sket mere massiv tildækning, idet der i 

forbindelse med retablering af diget ved Platanvej har været maskine til at flytte stenmateriale op over området, så 

man kan håbe, at det holder noget længere. 

 

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 tidligere fremskaffet tilbud på sikring og renovering af diget og ændret og bedret kystbeskyttelse. 

Desværre er det ikke lykkedes endnu at komme igennem med en beslutning for området, der kunne afhjælpe 

forholdene mere vedvarende stabilt med hensyn til diget og forhåbentlig også kunne give en forøgelse af 

”herlighedsværdien” for beboerne i området som sidegevinst.  

Palle Skov Rasmussen har meddelt efterfølgende digevandringen, at der er sket en sikring af diget, så det skulle 

kunne holde bedre. 

De bagved liggende årsager som er baggrund for erosionen er imidlertid ikke løst, og det er således nok helt afhængig 

af vejrliget i fremtiden, hvor længe det vil holde uden fornyet indsats og omkostning. 

Det må stærkt anbefales at beboerne i området snarest ser at træffe en positiv beslutning, så der kan blive mere 

stabile forhold i dette område, og der samtidig herved også kan komme hul på at løse problemerne mellem Platanvej 

og mod Bellevue mht. høfder og kloakledninger. 

Digelaget vil meget gerne som tidligere anført være behjælpelig med denne proces. 

 

Ved L.P. Bechsvej  henvises til tidligere inspektions beskrivelse som lyder: 

”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. 

Det giver i højvandssituation med pålandsvind mulighed for øget erosion i diget.   
Det er Digelagets Tekniske Udvalgs opfattelse at L.P. Bechsvej bør være motiveret for også for deres egen sikkerheds 

skyld at finde en bedre løsning for placering af bænken, så den ikke giver øget erosionsrisiko for diget ved højvande. 



Bænken må kunne placeres anderledes og til lige så stor gavn for vejens beboere. 

 

Området ved Havgårdsvej, hvor der for ca. 1 år siden var gravet ved dige og strand er nu fuldstændig i orden uden 

synlig ændring i forhold til de omliggende områder. 

 

Konklusion: 

 

Diget findes i hele sin udstrækning efter den stedfundne besigtigelse 26/10 2010 at være i stort set samme stand som 

anført ved Niras-Rapporten i december 2005 og opfylder derfor de heri anførte tilstrækkelige dimensionskrav.  
 

 

Teknisk Udvalg, Risskov den 26/10 2010 
 

 

 

                                         Palle Skov Rasmussen              Erik Holk Poulsen                             

 

 

 
 


