
 1

Digebesigtigelse/digevandring onsdag den 2/5 2018 
 
 
Besigtigelsen påbegyndt klokken 17.00 og afsluttet klokken 18.30. 
Vejret: Sol og klart, vind 8 m/s SØ, vandstand i besigtigelsesperioden -13 cm DVR 90 til -24 cm DVR 90. 
 
Deltagere:  Carsten Vibholm, Steffen Bornhøft, Nicolaj Evaldsen og Erik Holk Poulsen. 
 
Vi startede ved Hospitalsgrunden og ved fløjdiget. 
Det store udløb af bækken, der går ned over Hospitalet, er blevet strømpeforet i forløbet under Strandvænget 
til udløbet i havet.  
Der er nu færdiggjort en extra overløbsmulighed fra dette gående ned over hospitalsgrunden under jernbanen 
og videre langs fløjdiget. Det er lavet som en fordybning i Hospitalets strandgrund. (se billeder 1 og 2 ) og er 
således kun i brug ved kraftige skybrudshændelser. 
Lars Ilkjær fra Strandvænget kunne ikke være tilstede, men har pr. tlf. givet besked om enkelte problemer. 
Dette om vedligeholdelsen/klipningen sv. til fløjdiget. Det bliver ofte noget rigeligt bevokset, hvor 
besøgende så kan forrette deres nødtørft til gene for området.  
Vi har efterfølgende kontaktet lederen af den Grønne drift ved Århus Kommune. 
De er enige i, at fløjdiget ligger på Kommunens område, og at det er Kommunen, der sørger for 
vedligeholdelsen, herunder også klipning af bevoksningen på fløjdiget. 
På hjørnet hvor fløjdiget går over i det langsgående dige, er der noget uregelmæssighed med manglende 
materiale omkring 2 kloakdæksler. Disse også let forskubbede. 
Vi har efterfølgende kontaktet Århus Vand. De vil drage omsorg for at sikre disse dæksler, evt. fiksere 
disse,  som de tidligere har gjort ved dækslerne ved Platanvej for år tilbage.   
 
Fra Hospitalsgrunden til Platanvej er der en smal sandbræmme i opskylslinjen, men ellers er stranden som 
vanligt ret stenet i dette område. Diget er i orden.  
 
I området mellem Platanvej og Bellevue er der pænt strandniveau og med ret pænt med sand.  
Udfor Rønnevej bemærkes dog på begge sider af stenkastningen borterosion af sandet og stranden.(se billede 
3) 
Det er  begrundet i etableringen af den større stenkastning omkring regnvandsudløbet samt yderligere anlæg 
af mindre stenkastning liggende lidt nordøst for udløbet. Dette er ændret 2015. Det nærmer sig erosion af 
digefoden svarende til diget på den nordøstlige side af stenkastningen omkring regnvandsudløbet. 
Området og følgerne af ændringerne holdes under observation. Diget er intakt i hele forløbet.  
 
Fra Bellevue og til Adelvej er der noget lavere strandniveau. De gamle høfder er netop blottet enkelte steder, 
men det er variation, som vanligt er set. 
   
Ved Jacob Adelborgs Alle mødte Øjvind Serup. Der er et problem på stranden, idet et par eksisterende 
bænke, der er tæt op foran diget, stadig må graves fri, hvis de skal benyttes. De blæser hele tiden til med 
sand. 
Øjvind Serup spurgte til, hvorvidt  man kunne etablere et par bænke længere fremme på stranden. Det er der 
alene set  fra det digesikkerhedsmæssige ikke noget til hinder for. Det forudsætter dog, at disse fjernes i 
vinterhalvåret, så der ikke tilbagestår fast installation fra oktober til april på forstranden, idet dette kan 
medføre erosion på diget.  
 
Strækningen videre ud til Vejlby Hage med en strand, der er stadig lidt højere sandstrand. Den er præget af 
tiltagende mindre klitdannelse. Diget er intakt. 
 
Fra Vejlby Hage til Åkrogen er stranden med pæn højde og godt med sand. En en lidt urolig strand pga. 
høfderne, men den er ikke præget af voldsommere erosion. Diget er pænt og intakt dog med nedenstående 
bemærkning. 
 
Ved Rylevej mødte Olaf Myhre. Han fremførte, at digekronen svarende til surfklubben nedslides ved den 
trafik, der er fra klubhuset til stranden. Dette kunne også ganske rigtigt iagttages. 
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Vi har efterfølgende kontaktet lederen af den Grønne drift ved Århus Kommune. De er enige i, at det er 
et område de vedligeholder, og de vil drage omsorg for, at niveauet af digekronen altid holdes i orden i hvert 
fald fra oktober måned og i vinterhalvåret. Skulle der vise sig problem hermed, må vi sige til.  
Efterfølgende ligeledes kontaktet Århus Vand vedr. 3  kloakdæksler, som skal sikres, og som ligger i diget. 
De har lovet at tage sig af det på lignende måde, som de gjorde ved Platanvej for år tilbage.  
 
 
Konklusion: 
 
Diget findes i hele sin udstrækning efter den stedfundne besigtigelse 02/05 2018 at være i stort set uændret 
stand, som det er 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 2/5 2018 

 
                              Carsten Vibholm                         Nicolaj Evaldsen   
                            
                              Steffen Bornhøft                          Erik Holk Poulsen 
 
 

 
 
Billede 1: Nye overløb for bækken taget langs fløjdiget mod jernbanen. 
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Billede 2: Nye overløb for bækken taget langs fløjdiget ud mod stranden 
 
 

 
 
Billede 3: Ved  Rønnevej, stenkastningen om udløbet giver erosion op mod digefoden mod NØ 


