
 
 

Digebesigtigelse/digevandring Onsdag den 13/10 2021 
 

 
 
Besigtigelsen påbegyndt klokken 16.00 og afsluttet klokken 18.00. 
Vejret: Let skyet,  tørt, vind 3-4  m/s V til NV  tp. 9 gr. C. Vandstand i besigtigelsesperioden  +18 cm DVR  
til + 29 cm. DVR 90 . 
 
Deltagere:  Steffen Bornhøft, Niels Printz, Erik Holk Poulsen. 

Turen gik inde fra Hospitalsgrunden og ud mod Åkrogen. 

Fløjdiget er intakt som tidligere. 

Der har været et langvarigt, næsten et døgn varende og stærkt regnvejr (ikke skybrud) den 16/9 2021. 
Herunder er der bortskyllet store mængder stenmateriale og sand på Hospitalsgrunden ganske nært på 
hjørnet mellem fløjdigt og diget langs stranden. Der er dybe render (billede 1). 

Det skyldes det af Århus Vand for 1-2 år siden anlagte overløb til det store rør LU 21, der forsynes af bækken, 
der går ned over Psykiatrisk Hospital og munder udfor Strandvænget. Der har øjensynligt været et meget 
kraftigt overløb her ned over dette nyanlagte forløb. 

Århus Kommune har umiddelbart lovet, at det ville blive bragt i orden formentlig af Århus Vand, som står for 
forløbet. Men så vidt vi kan se af billeddokumentation, er der intet gjort for at rette op på forholdene siden 
hændelsen. 

Forholdene er ikke acceptable i forhold til hjørnet af diget, idet der ikke skal meget til, før der eroderes ind 
under hjørnet af diget. Vi vil tage vare på, at dette område sikres af Århus Vand gerne med fiberdug og med 
større sten på, så der beskyttes mod yderligere borterosion ind mod diget. 

Mellem Hospitalsgrunden og Platanvej er stranden stenet, der er en smal bræmme sand i opskylslinjen noget 
bredere på vestsiden af stenkastningerne og rørudløbene. Diget er uændret og intakt  fra tidligere. 

Fra Platanvej mod Rønnevej er diget som tidligere afskyllet/rømmet for græsvækst nedad, men der er ikke 
egentlig eroderet i leret og specielt ikke erosion i digefoden. Diget er i intakt stand som tidligere. Der er 
kommet pænt med sand ind på stranden, specielt på vestsiden af stenkastningen ved rørudløbet ved 
Rønnevej. Stenkastningen, der er ret massiv, giver som også tidligere anledning til erosion på stranden mod 
øst, udad efter stenkastningen. (billede 2) 

Ved Rønnevej og Lindevangsvej er den for knapt et år siden foretagne sikring af diget intakt. Stenkastningen 
generer i nogen grad passagen selv d.d. ved omkring + 20 cm DVR 90. Det er begrundet i den meget 
fremskudte placering af digerne i området fra gammel tid (de burde være placeret tilbagetrukket!). Men det 
er også accentueret af den velkendte erosion østligt for den meget store stenkastning ved Rønnevejs 
rørudløb. Der ses også nogen erosion østligt for den af vandspejlet skjulte men netop anelige  mindre 
stenkastning udfor Lindevangsvej. (billede 3) 

Der er ved at komme en del sand på stranden igen mellem Lindevangsvej og Birkevej. 

Fra Bellevue og til Jacob Adelborgs Alle er der stadig lidt lavere strand, men der er ved at komme mere sand 
op igen, også ved sandfygning.  

Fra Adelvej og ud til Vejlby Hage er forholdene uændret fra tidligere med bred og høj sandstrand og større 
og mindre klitdannelser. Diget er uændret og intakt hele vejen. 

 

 

 



 

Ved Themsvej og L.P. Becksvej  ligger der mange både henlagt på vandsiden af diget (mange tror de er oppe 
på diget, men de ligger på det opblæste sand foran diget!!!). Dette blev fremført på 
Repræsentantskabsmødet som uønsket i vinterhalvåret. De tilstedeværende digerepræsentanter fra de to 
veje var ikke helt enige i, at der lå mange både. Billederne (4,5 og 6) taler deres tydelige sprog.  

Hvis beboerne på vejene vil være ansvarlige, m.h.t. at der ikke kommer herreløse både til søs i 
vinterhalvårets højvande, og hvis beboerne ønsker, at der ikke skal ske utilsigtet erosion af deres dige med 
risiko for gennembrud, p.g.a. både der ligger udenfor diget----SÅ SØRGER DE FOR I VINTERHALVÅRET AT FÅ 
BÅDENE OP BAG DIGET. 

Mellem Flakvej og Ryvangs Alle krydser ”trampestien”, der ligger bag diget, op over diget næsten ned på 
stranden og tilbage over diget igen. Der er slidt lidt ned svarende til forløbet over diget. Niels Printz der hører 
til på Flakvej og Steffen Bornhøft der hører til i næst-naboområdet Ryvangens kvarter, vil prøve at få kontakt 
mhp. at vi hen over vinter/forår kan prøve at få rettet dette stiforløb, så det kommer bag diget. 

Turen sluttede rundt Vejlby Hage og til Åkrogen. Der er lidt utraditionelt ganske pæn sandstrand her. Diget 
er uberørt og intakt.   

Konklusion: 

Diget findes i hele sin udstrækning ved besigtigelsen 13/10 2021 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. De foretagne sikringer af diget ved Rønnevej/Lindevangsvej er i 
orden . 
Diget opfylder derfor i sin helhed de i ovennævnte rapporter anførte tilstrækkelige dimensionskrav. 
 
Risskov den 13/10  2021 
 
       Steffen Bornhøft                      Niels Printz                            Erik Holk Poulsen                    
 

 
(1)Erosion digenært, med dybe render efter regnskyl via overløbet til LU 23 over Hospitalsgrunden 



      

 
               (2) Mellem Platanvej og Rønnevej en del sand på vestlige side af stenkastningen  

 
(3) Den anlagte digefodsbeskyttelse ved Rønnevej/Lindevangsvej –læsideerosion! 



 

 
(4) THEMSVEJ: både liggende udenfor diget på stranden! 
  

 
(5) L.P. BECHSVEJ: både liggende udenfor diget på stranden! 



 
 
 

 
 

(6) L.P. BECHSVEJ: både liggende udenfor diget på stranden! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


