
Digebesigtigelse/digevandring onsdag den 15/05 2019 
 

Besigtigelsen påbegyndt klokken 18.30 og afsluttet klokken 21.00. 
Vejret: Klart, tørt, vind 3 m/s NØ, vandstand i besigtigelsesperioden  -21 cm DVR 90 til + 19 cm DVR 90. 
 
Deltagere:  Steffen Bornhøft, Erik Holk Poulsen, Carsten Vibholm (sidste deltog på første ½ del af 
strækningen).             

Turen startede ved Hospitalsgrunden. Fløjdiget intakt som tidligere. 

Mellem Hospitalsgrunden og Platanvej er der som vanligt en meget stenet strand. Diget er i orden.  

I området mellem Platanvej og Bellevue (1,2)  er der pænt strandniveau og med pæn mængde af sand.  
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Dette dog fraset udfor Rønnevej hvor der er meget stenet og sandet er borteroderet i nabolaget til 
stenkastningen omkring udløbet. (3,4) 
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Der er stadig erosion ind mod digefoden (5) svarende til diget på den nordøstlige side af stenkastningen ved 
Rønnevej.  

Det  er uændret fra sidste inspektion, men området og følgerne holdes under stadig observation. Diget er 
ellers intakt i hele forløbet.  

Det var på forhånd aftalt, at mødes med en repræsentant Lars Gerner Jensen, Rønnevej 4 B, tlf. 28909428, 
men vi fandt ikke denne som aftalt,  ligesom Lars ikke var at finde på adressen el. tlf., da vi var ved Rønnevej.  
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Fra Bellevue og videre ud til Vejlby Hage er der pæn høj og bred sandstrand. Ud mod Vejlby Hage er sandet 
kommet tilbage i pæn mængde igen i forhold til sidste inspektion, som også ventet. Stranden er overalt med 
småklitter (6,7), som flere steder tiltager. Diget er intakt overalt. 
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Ved Havgårdsvej mødtes vi efter aftale med Pernille Bech, Havgårds Tværvej 5, tlf.:60511251. 

De er der meget generet af sanddriver, der blæser op ved overgangen ved diget og indenfor dette. Er 
vanskeligt passabelt med alt det løse sand. På spørgsmål gjort klart, at man gerne må fjerne alt opblæst  sand, 
der ligger ovenfor diget. Forespurgte om man måtte flytte overgangen over diget. Det er der ikke noget til 
hinder for, blot man ikke beskadiger/svækker diget og sørger for at beskytte overgangen mod slid. Man skal 
dog være meget opmærksom på, at vi her og ved enkelte andre veje har en udtalt vindkorridor, som fremmer 
muligheden for sandflugt med den meget lige overgang (kunne muligt være bedre beskyttende med en skrå). 
Vi prøver at undersøge  muligheden for at skabe læ for opgangen. 

Fra Vejlby Hage til Åkrogen er stranden  pæn med  meget sand. Den er præget af indskæring og uro mellem  
høfderne som altid. Diget er intakt. 

 

Konklusion: 

Diget findes i hele sin udstrækning ved besigtigelsen 15/05 2019 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 15/05 2019 

 
                     Steffen Bornhøft           Erik Holk Poulsen          Carsten Vibholm             
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TILLÆG TIL DIGEINSPEKTIONEN 15/5 2019 
 

 

Samtidig med digeinspektionen har vi fulgt forløbet af kloakledningen i forhold til diget, idet det over nogle 
strækninger ligger under diget. Dette mhp. de kommende boreprøver, vi skal foretage på diget. Dette forløb 
beskrives efterfølgende. 

 
 
KLOAKLEDNINGENS FORLØB: 
Den ligger fra hjørnet ved Hospitalsgrunden helt i ydre del af diget over den første ½ del af strækningen hen 
mod Platanvej  i sidste del ligger den midt under diget. Fortsætter efter Platanvej midt  under diget videre og 
ligger fra omkring Hyldevej lidt længere inde på overgangen mellem sti og dige og kommer stadig længere 
op under stien før Fortevej. Ved Fortevej går den langt op i landet og fortsætter her til den igen kommer ned 
mod diget skråt over nedre del af Jacob Adelborgs Alle. Ligger under sti/dige her og knækker op bag diget til 
pumpestation nedenfor Åge Bergs Vej. Herefter igen op til diget /under stien og fortsætter her til den når 
Strandmarksvej. Ved Strandmarksvej  knækker den langt op i landet til den igen ved Sejers Alle kommer ned 
til diget ved pumpestationen. Knækker her og ligger i diget videre ud til Prins Knuds Vej. Lille knæk ved 
Prins KnudsVej men fortsætter i diget til udfor Flakvej. Fra Flakvej ligger den klart 5-6 meter bag diget på 
strandengen parallelt med diget indtil Mågevej. Fra Mågevej kort beliggende i diget men hurtigt skærende 
skråt ind bag diget fri af dette over privat grund til lige før Vibevej. Fra Vibevej igen under diget/stien indtil 
Rylevej skæres. Løber herefter klart ca. 5 meter bag diget hen forbi Åkrogen godt inde på det hævede plateau 
indtil den slutter ved overgangen til fløjdiget.     
 
 
 
 
 
 


