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Emne:                                        Skræntsikring 

  

Hermed fremsendes vores forslag til skræntsikring af jeres grundejerforening kyststrækning ved Kystvejen, 

Vejby. (strækningen vurderet til ca 110m) 

  

Baggrund: 

Skræntområdet er i dag delvis dækket af forskellige buske, småtræer og lidt piletræer. Denne beplantning 

er med til at holde på den ret udpinte og lerholdige skrænt. Dog kan det konstateres at overflade vand 

presser ganske hårdt på skrænten, hvilket betyder at der ofte er jord/ler skred som hindre nyplantning at få 

sat sine rødder som igen er med til at holde en stabil skrænt. Det må forventes at overfladevandets 

påvirkning af skrænten vil være i tiltagende i årene frem. 

Selve skræntfoden er i dag belagt med sten, men kunne dog have stor gavn af at blive justeret således at 

skrænten ikke belastes yderligere fra havet side. 

  

Skræntsikringen: 

For at dæmme op for overfladevandets ødelæggelse af skrænten vil der blive monteret et stort antal 

vandret liggende pilewipes som fastgøres ind i skrænten mad Groundplug twisters. Dette vil skabe en 

opsamling og spredning at det vand som kommer ud af skrænten. Efter disse wipes har været monteret en 

periode vil der danne sig forskellige afsæt/afsnit på skrænten som vil stabilisere denne. Derefter vil der 

blive plantet på alle disse små afsnit. Da der i forvejen er forsøg at plante pil på skrænten vil vi også foreslå 

at der plantes en lavt voksende saltresistent pil, for at opsamle mest mulig vand. 

  

Vor indikationspris for denne løsning vil indeholde: 

*Levering og montering af pielwipes,Twisters på et areal på ca 275m2. (arealet er et samlet tal, men vil på 

skrænten opdeles i flere områder) 

*Levering og beplantning af saltresistent lavt voksende pil dækkende 275m2. 

*Nødvendige boreprøver i skrænten. 

Vor samlede indikationspris vil udgøre Kr. 175.000 ex moms 



  

Såfremt dette måtte have jeres interesse, vil vi foretage en konkret opmåling og dimensionering af 

materialerne, og vi står naturligvis til rådighed såfremt i måtte have spørgsmål til dette.   

Med venlig hilsen / Best regards,  

Ole Møller Andersen  

Ole Møller Andersen 

Krakasvej 17  

DK-3400 Hillerød 

+45 40 77 76 63 

Denmark 

  

www.groundplug.com  

  

 


