
 

Digebesigtigelse/digevandring torsdag den 27/04 2017 

 

Besigtigelsen påbegyndt klokken 19.00 og afsluttet klokken 20.50. 

Vejret: overskyet med enk. byge, temperatur 5,7 gr. C, vind 5 m/s syd, vandstand i besigtigelsesperioden - 34 cm 

DVR 90 til -20 cm DVR 90. 

 

Deltagere:   
Steffen Bornhøft og Erik Holk Poulsen. Carsten Vibholm afbud og Nicolaj Evaldsen bortrejst. 

 

Turen startede udefra. 

Olaf Myhre fra Rylevej var til stede i forløbet fra Åkrogen til Vejlby Hage. 

Dette idet han havde indtryk af, at vandet ofte var begyndt at stå op til diget. Han nærede bekymring for, om 3 

kloakdæksler, der er placeret i diget,  lå højt nok, og om disse var stabilt fikserede, eller om de kunne give anledning 

til indtrængen af vand fra havet. 

Der har været en vinter med en del hård vestenvind. Dette som baggrund for nogen læsideerosion udad bag de anlagte 

høfder, hvor strandens niveau derfor er noget sænket. Dette som baggrund for at vandet p.t. står højere mod diget. 

Diget imidlertid uændret intakt og med hård og intakt sikring med kampesten. 

Kloakdækslerne jvf. opmåling af koter for 1 år siden liggende i tilstrækkeligt pænt, højt niveau. 

Vi vil kontakte Århus Vand, der ejer kloakledningen, med henblik på at få dem til evt. at fiksere dækslerne på 

lignende måde, som det blev gjort ved Platanvej for år tilbage. Ligeledes at se om behov for at sikre brøndene i øvrigt.    

Mogens Saabye fra Svanevej var tilstede, og han anførte, om man ikke kunne få Kommunen til at udbedre ”stien” 

langs stranden nedenfor Svanevej og udad mod Åkrogen, idet der er meget ujævnt. 

Der er kun anlagt egtl. sti fra Åkrogen til og med Vibevej. Denne går over i et ”trampespor” ned foran Svanevej, hvor 

der ikke er anlagt en egtl. sti. 

Vi tager spørgsmålet med til et forventet senere møde med den ”grønne afd. ved Kommunen. 

 

Forstranden fra Vejlby hage og til Adelvej med stadig tiltagende dannelse af småklitter. 

Fra Adelvej og mod Bellevue er forstrandens niveau lidt lavere end tidligere med blottede rester af gamle høfder. 

Diget har ikke været berørt af dette. 

Fra Bellevue og ind til Lindevangsvej, specielt indad, er der kommet pænt med sand ind, der dækker den ellers ofte 

stenede forstrand. 

Det går ved Rønnevej over i en forstrand, der er præget af erosion p.g.a. det uhensigtsmæssigt ændrede høfdeanlæg    

strand.. 

Forholdene må med ovennævnte stadig observeres omkring Rønnevej. 

Indad forbi Platanvej og videre indad mod hospitalsgrunden er der kommet mindre mængde sand ind som delvist 

dækkende nedre del af en ellers vanligt meget stenet strandbred. 

Diget er i hele sit forløb uskadt og uændret i forhold til tidligere (fraset dog de nu små påvirkninger omkring 

Rønnevej).      

Fløjdiget mod Hospitalsgrunden uændret og intakt. 

 

Der var igangværende arbejde med at anlægge ekstra overløb ned over arealet fra bækken ( tilhørende det store udløb 

LU 23g). 

Under forløbet af turen iagttaget igangværende arbejder med isætning af kontraklapper på udløbene tilhørende (Trafik 

og veje). Fortevej LU 23 netop afsluttet, Hyldevej LU 23c netop opgravet for isætning og Platanvej LU 23f  med klap-

materiale liggende klar.     

 

Billeddokumentation på følgende sider. 

 

Konklusion: 

Diget findes i hele sin udstrækning efter den stedfundne besigtigelse 27/04 2017 at være i stort set uændret stand som 

anført ved Niras-Rapporten i december 2005 og rapporten om digekontrol fra Århus Kommune/Orbicon fra 

eftersommeren 2011 dateret  11. jan. 2012 
Diget opfylder derfor de heri anførte tilstrækkelige dimensionskrav.  

 

 

Risskov den 27/04 2017 
 

  

                                 Steffen Bornhøft                     Erik Holk Poulsen 



 
 

FORTEVEJ: Klap med dæksel færdigmonteret. 

 

 

 
 

Brøndrør med klap til senere montage på Hyldevej. Steffen, der er høj ,kan kun lige kigge ned i brøndrøret. 

 



 
 

Klap i brønd set indefra.  

 

 

 
 

HYLDEVEJ: Udgravning ved gamle brønd, hvor denne erstattes med ny brønd med klap.  

 



 
 

Stranden set fra Birkevej/Elmevej og indad. 

 

 

 

 
 

Området lige nordøst for udløbet/stenkastningen ved Rønnevej. Let erosion ved digefoden.  

 

 

 

 



 
 

Stranden set fra Rønnevej mod Platanvej. 

 

 

 

 
 

Stranden set indefra og ud mod ”moleresterne”ved Platanvej. Finere sandbræmme.  

 



 
 

Stranden set indefra mod stenkastningen ved udløbet fra bækken, der går over Psykiatrisk  Hospital. 

 

 

 
 

Fløjdiget mod Hospitalsgrunden. Der er opmærket grænser for udgravning til det nye overløb fra bækken.   
 


