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Indledning:  

Dige udvalget er i samarbejde med bestyrelsen for 

grundejerforeningen blevet enige om, at udsende denne kortfattede 

information om forskellige løsningsforslag til sikring af vores dige.  

Det er planen, efterfølgende, at afholde et informationsmøde / en 

ekstraordinær generalforsamling, hvor rådgivende ingeniør M.S. 

Rosbæk vil gennemgå forudsætninger for beregning af det optimale 

dige, samt komme med yderligere forklaringer efter behov. 

Umiddelbart herefter, vil der blive afholdt afstemning om et 

løsningsforslag. 

 

Forklaring til efterfølgende skitser: 

Rådgivende ingeniør M.S. Rosbæk blev i efteråret 2014 bedt om at 

udarbejde en rapport vedrørende dige-sikkerheden samt forslag til 

forstærkningsarbejder. 

Denne rapport har vi i dige-udvalget anvendt til også at udarbejde 

nogle supplerende løsninger. – Bemærk, at forslagene har 

forskellige grader af sikkerhed og varierer i omkostning. 

Skitserne er alene tænkt som illustration for at lette forståelsen, 

det er ikke et forsøg på at lave korrekte tegninger af dige 

løsningerne.  

 

Alternativ 1. & - 2. Gengiver forslagene fra M.S. Rosbæk (De 

professionelle forslag) 

Alternativ 3. Er diget uden nogen form for ændring. 

Alternativ 4. Er diget som det er i dag; men hvor dige-

konstruktionen mod havet er forbedret. 

Alternativ 5. Er en mellemløsning, hvor diget kun er forhøjet med 

halvdelen af den forslåede højde i alternativ 1. 
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Alternativ 1:  

(Figur: Blå er eksisterende dige. Rød er ny påfyldning af ler & muld. 

Grøn illustrerer oprindeligt terræn) 

Diget som det vil se ud hvis det skulle bygges i dag, ud fra 

nuværende viden. Med en sikring beregnet ud fra stormen Bodil 

med tillæg for stigende vandstand, tiltagende vindhastighed m.m., 

regnet 50 år frem. Ler fundament etableres ved dige fod og dige 

flytning mod syd er indeholdt. 

Højde kote  3,13 m 

Bredde dige top Forøget fra 1,5m til 2,5 m 

Hældning mod havet 1:6 

Hældning mod land Påfyldning 1:2,5  

 

Overslag pris i alt 3.600.000 Kr. 

Overslagspris pr anpart 21.556 Kr.. 

 

Kommentar 1:  
En løsning hvor vi opnår størst sikkerhed for de investerede 

kroner. Desværre medfører digets størrelse en væsentlig ændring 
af vores strand. 
Myndighederne er endnu ikke hørt. (Dette gælder alle forslag).  
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Alternativ 2:  

(Figur: Blå er eksisterende dige. Rød er påfyldning af ny ler & muld. 

Grøn illustrerer oprindeligt terræn) 

Dette alternativ er et forslag til et anderledes dige med stensætning 

og lidt lavere højde. 

Højde kote  2,75 m 

Bredde dige top Er ændret til top med langt 

overløb 

Hældning mod havet 1:6 og sand kastning 1:15 

Hældning mod land Påfyldning 1:2,5  

 

Overslag pris i alt 6.600.000 Kr. 

Overslagspris pr anpart 39.520 Kr.. 

 

Kommentar 2: 
Forslaget er nærmest et tankeeksperiment. Det er ikke 
sandsynligt, at der vil blive givet tilladelse til en stensætning langs 
hele stranden. Samtidig er omkostningerne ret voldsomme. 
Dette forslag medfører desuden udgifter til etablering af 

gangbro/overgange for adgang til stranden, idet stendiget ikke 
bliver gangvenligt. 
Der vil endvidere være løbende udgifter til sandkastning samt 

udgifter til opsætning og nedtagning af overgange forår / efterår. 
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Alternativ 3:  

Uændret dige. Diget som det er i dag (Digets virkelige hældning 

variere noget hen over digets fulde udstrækning)  

Højde kote Uændret 2,25m 

Bredde dige top 1,5m  

Hældning mod havet.  1:4 

Hældning mod land 1:4 

 

Ingen merpris 0,0 Kr. 

 

Kommentar 3:  
Vælges denne løsning, vælger vi samtidig at leve med den risiko 
det indebærer. Vores sikkerhed mod oversvømmelse, ved 
ekstreme vejrforhold, vil forringes år for år i takt med stigende 
vandstand og stigende vindhastigheder. 
Dette indebærer samtidig løbende omkostninger til vedligehold af 

diget. 
Et eksempel herpå er genetableringen af diget efter stormen 

”Bodil”. En omkostning på ca. 400.000 Kr.  
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Alternativ 4:  

(Figur: Blå er eksisterende dige.  Rød er påfyldning af ny ler & 

muld. Grøn illustrerer oprindeligt terræn)  

Et forstærket dige, med uændret højde. Ler fundament etableres 

ved dige fod og dige flytning mod syd er indeholdt. 

Højde kote Uændret 2,25 m 

Bredde dige top Forøget fra 1,5m til 3,0 m 

Hældning mod havet 1:6 

Hældning mod land Påfyldning 1:2,5 og eksisterende 

1:4 

 

Overslag pris i alt 2.200.000 Kr. 

Overslagspris pr anpart Ca. 13.174 Kr.. 

 

Kommentar 4:  
Omkostningerne står i mindre godt forhold til opnået forbedring. 
Diges konstruktion og hældning mod havet bliver godt nok 
forbedret; men sikkerhed i mod oversvømmelse ved stigende 

vandstand og tiltagende vindstyrker, forbedres kun minimalt. 
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Alternativ 5: 

(Figur: Blå er eksisterende dige.  Rød er påfyldning af ny ler & 

muld. Grøn illustrerer oprindeligt terræn)  

Er en mellemløsning med en forøgelse svarende til halvdelen af den 

optimalt forslåede dige højde (et ”25-års dige” har vi valgt at kalde 

løsningen). Ler fundament etableres ved dige fod og dige flytning 

mod syd er indeholdt. 

Højde kote  2,69 m 

Bredde dige top Forøget fra 1,5m til 3,0 m 

Hældning mod havet 1:6 

Hældning mod land Påfyldning 1:2,5 og eksisterende 

1:4 

 

Overslag pris i alt 2.600.000 Kr. 

Overslagspris pr anpart 15.569 Kr. 

 

Kommentar 5:  
Digets konstruktion og hældning mod havet bliver forbedret. 
Sikkerheden i mod oversvømmelser ved stigende vandstand og 
tiltagende vindstyrker forbedres, - dog ikke optimalt; men trods alt 
en væsentlig forbedring.  
Diget er forberedt for en eventuel senere / yderligere forøgelse af 
højden, hvis det skulle vise sig nødvendigt. 

Dige-udvalget og Bestyrelsen går ind for Alternativ 5. 
 


