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Dykkerrapport 
Vallensbæk Lystbåd Havn 

 

 

Dykkerrapporten beskriver hver enkelt bro, samt en kort konklusion på broens stand. 

 

Den overordnede konklusion er at pælene er i meget fin stand, og der er ingen grund til at gøre 
yderligere. 

Et gennemgående problem på næsten alle broer er afstivningskrydsene, der lider under knækkede 
bolte og råd i træet. 

Bølgevæggene er hærgede og trænger til en gennemgang, Brædderne sidder løst i bunden og 
trænger til en udskiftning. 

Spunsvæg på R-bro er ikke beskyttet. De anoder der er tilbage, har under ¼ tilbage af materiale. Og 
der sidder kun anoder i toppen hele vejen.   

 

A-Bro, start ved forstærket kaj, op-haller plads for både. 

Kajen består af en nyere spuns i azobe. Den generelle tilstand er god. Der er enkelte steder, hvor der 
er lidt udsivning af bagfyld. Et enkelt sted er en revne i træet skyld i udsivningen. Idet der køres 
med kran på området, må en ingeniør vurderer om der skal gøre noget ved dette. 7 steder er der små 
udsivninger af bagfyld. 
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På hjørnet mangler et bræt. 

Der er løse brædder i bunden, foran tank/brændstofstander. 

Spuns under tankstander. Lidt udsivning af bagfyld.  Et bræt er hoppet ud af fer og not, og der kan 
stikkes en tommestok 5 cm ind i revnen. 

Lille trekants bro ved tankstander 

Flere løse brædder. 2 brædder mangler helt. 

 

Selve A-broen 

A-11 og A-12 agter fortøjningspæle er i fin stand.  

Redningsstige på inderside mangler fastgørelse.  

Kryds på broen skal skiftes ved A- 7-8 og A- 8-9. 

Der er en bolt, som er rustet over på kryds ved A-4.  

Bræt mangler nærmest mastekranen, 5 m fra land. 

 

Konklusion: 

Er generelt i god stand. Opmærksomhedspunkter er udsivning af bagfyld, og kryds der skal skiftes. 
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B-broen 

Broen er er der intet at bemærke på. 

B-6 agter fortøjning kontrolleret. Intet at bemærke. 

Mellem B-broen og den lille flydebro ved slæbested, er der en lille spunsvæg på det grønne areal. 

Der er intet bagfyld og vi kan få en hånd ind under væggen, ca.  25-30 cm inde. 

De lodrette pæle sidder løse. 

 

Flydebroen 

Flydebroen ser fin ud, men der er kun en fortøjning mod land. 

 

Konklusion:  

Ved den lille ø mellem B-bro og flydebroen, ses der udsivning af bagfyld. Flydebroen 
sidder kun fast med et tov til land. 

 

C-Broen 

Enkelt kryds ved land er der råd i. 

Flere kryds begynder med tegn på råd. 

Slut kryds væk fra land er i dårlig stand. 

Agter-pæle ved C 8-9 og C 11-13 undersøgt. Pælene er i fin stand. 

 

Konklusion: 

C broens pæle er i fin stand, og virker sunde. Flere kryds viser tegn på råd og bør udskiftes. 

 

D-broen. 

Ved 1. pælesæt ses der råd, kniv kan stikkes 1cm ind i træet. 

Ved 2. pælesæt kryds er bolt rustet over. 
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Ved 3. Pælesæt, bolt er rustet over i kryds. 

Ved 4. Pælesæt, bolt er rustet over i kryds. 

Ved 10. Pælesæt, bolt er knækket i kryds. 

Ved 11. Pælesæt, bolt er knækket i kryds. 

Ved 12. Pælesæt, bolt er knækket i kryds. 

Ved 13. Pælesæt, bolt er løs i kryds. 

Ved 14. Pælesæt, kryds er i dårlig stand. 

Agterpæle kontrolleret ved D 10-11 og D 16-17 

 

Konklusion: 

Pælene på D broen er i god stand. 

Rigtig mange kryds og bolte er i dårlig stand eller knækket.   

 

E-broen 

E-broen er en stor bro med mange afstikkere. Gennemgang påbegyndes ved indsejlingen til 
havnen/brohoved. 

Ved 2. pælesæt er krydset i dårlig stand. Der ses begyndende råd. 

Ved pælesættet er der løse brædder på bølgevæggen. 

Ved 3. pælesæt er der 4-5 brædder, der er kortere end de andre på bølgevæggen. 

Ved 3. pælesæt fra brohoved hænger krydset løst. 

Ved 4. pælesæt fra brohoved ses der flere korte brædder på bølgevæg, og et bræt mangler helt. 

Ved 5. pælesæt fra brohoved er krydset løst og der er råd i krydset. 2 brædder mangler på bølgevæg. 

Bølgevæggen står løs. Der mangler fastgørelse i bunden. 

Ved knækket mod vest fra brohoved, er bølgevæggen løs og mangler bolt i bunden. Bolten er 
knækket i krydset. 
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Der dykkes ud fra flydebroen 

 

Kæderne mellem E-broen og flydebro var meget tynde. De er skiftet nu af os. 

Under selve flydebroen er der 6 kædesæt. Disse kædesæt har alle mellem 19-20 mm gods tykkelse i 
kæden. 

 

Flydebroen er i god stand nede fra. 

 

Vi fortsætter med E-broen. 

Ved 2. pælesæt efter knækket, plads E47/54 ses der korte brædder. 

Ved 3. pæle sæt efter knækket er der slup og råd i kryds. 

Begge bolte er knækket ved plads E 43. 

Løst kryds og bolt er knækket ved plads E 39/149 

Agterpæle er kontrolleret ved plads 39/139. Intet at bemærke. 

Løst kryds/bolt knækket ved plads E 137. 
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 Der er mange løse brædder i den første halvdel af E-broen. Og der mangler ca. 10-15 brædder. 

 

E- broen mod land 

Ved 3. pælesæt fra land er bolt knækket. 

 

E- broen fra landgangsbroen mod vest 

Bolt er knækket pga. rust ved plads E- 22 

Flere brædder mangler på bølgevæg. 

Løst kryds ved plads E-46. Bolt er knækket. 

 

Del 2 E-broen, fra knæk mod vest. 

Flere brædder mangler på bølgevæg. 

Agterpæle kontrolleret ved E-118. De virker tynde i godset, når vi banker på dem med hammer. 

Ved plads E-63 er bolt knækket i kryds. 

Agter pæle ved plads E-65 kontrolleret. De virker sunde. 

Ved plads E-66 ses løst kryds, bolte er knækket. 

Ved krydset på brohoved mod vest, sidder sidste kryds løst. Både bolten og træet er i dårlig stand. 

Bræddevæggen mod nord, langs bådplads, sidder løst. Der mangler bolt. 

 

Konklusion på E-broen. 

E-broen er, som de andre broer i havnen, sunde i pælene og godt bygget. Men der mangler flere 
kryds og bolte på kryds er rustet over. Bølgevæggen er løs flere steder, og brædder mangler på 
væggen. 

 

F-broen. 

Ved plads F-6 er agterpæle kontrolleret.  Intet at bemærke. 

Ved plads F-6 ses der en knækket lægte oven vande. 

Krydset for enden af broen mod vest, er i meget dårlig stand og bør skiftes. 
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Konklusion: 

F-broen er i god stand, dog med enkelt kryds der bør udskiftes. 

 

G-broen 

Ved plads G-8 og G-10 er bolt knækket på kryds. 

Agterpæle G-16 og G-21 ser fine og sunde ud. 

Ved plads G- 32 er kryds revnet og bolt rusten. Bør skiftes. 

Ved plads G-34 er bolt knækket. 

Ved plads G-36 er bolt rustet væk. 

Ved plads G-38 er træet rådnet og krydset er løst. 

 

Konklusion: 

Pælene i fin stand. Flere kryds er rådne. 

 

H-bro, fra land og ud 

Første kryds er mørt. 

Ved 3. pælesæt er krydset flækket på langs. 

Ved H12-14 er agterpæle i fin stand. 

Ved H17-19 er agterpæle i fin stand. 

Ved næstsidste pælesæt H-34 er krydset flækket. 

 

Konklusion:  

Pæle er generelt i god stand. Flere kryds trænger til udskiftning. 

 

I-bro 

Ved plads I-6 er kryds revnet, løst i bolten. 
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Ved Plads I-14-16 ses agterpæle, intet at bemærke. 

Ved plads I-21-23 ses agterpæle, intet at bemærke. 

 

Konklusion: Pæle er fine, lidt møre kryds. 

 

J-Bro 

Blødeste pæle pt. 

Ved agterpæle ved J-13 kan kniv stikkes ½ cm ind i top, bunden er hård. 

Ved plads J-15/J-16 er kryds revnet. 

Ved plads J-24-26 ses agterpæle, intet at bemærke. 

 

Konklusion:  

Pæle er ok, revnet kryds. 

 

K-bro 

Ved plads K-14-15 og 9-10 agter fortøjning, intet at bemærke. 

 

Konklusion:  

Intet at bemærke. 

 

L-bro 

Pæle er kontrolleret og virker sunde. Bagfyld/brinksikring er ukendt.   

Ved plads L-30 og L-11 er agterpæle kontrolleret. Intet at bemærke. 

 

Konklusion:  

Der vides ikke noget om materialet bagved brinksikring. Eller om en erosion er i gang.  

 



	  

9	  
	  

M-bro 

M-bro er en nyere bro. Den virker sund og godt bygget. Intet at bemærke. 

 

N-bro, start ved dykkerklubben i syd 

Ved første pælesæt ved dykkerklubben, ses løst kryds, bolt er rustet over. 

Ved N-40 er bolt rustet over, træet virker sundt. 

Ved N-38 er bolt rustet over, træet virker sundt. 

Ved N-34/33 ses agterpæle, intet at bemærke. 

Ved N-14 ses agterpæle, intet at bemærke. 

 

Konklusion:	  Pælene	  er	  i 	  god	  stand,	  enkelte	  kryds	  mangler	  bolte.	  

 

P-bro 

På denne bro er der kryds på hvert andet pælesæt. 

Ved plads P-15 og P-26 ses agterpæle, intet at bemærke. 

Ved P-18 ses meget råd i kryds. 

Ved 5. Pælesæt fra yderst, ses meget løst kryds og meget råd i kryds. 

Ved 3. pælesæt fra yderst er bolt rustet væk og der er råd i kryds. 

Der er råd i yderste kryds på broen.  

 

Konklusion:	  	  Pæle	  er	  i 	  god	  stand.	  Der	  er	  råd	  i	  kryds,	  hvilke	  bør	  udskiftes.	  

 

Q-bro 

Ved plads Q-2 ses løst kryds. 

Ved plads Q-3 ses løst kryds. 

Ved plads Q-5 mangler kryds. 

Ved plads Q-6 mangler bolt i kryds. 
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Ved plads Q-7-8-9 agterpæle, intet at bemærke. 

Ved plads Q-8 mangler kryds. 

Ved plads Q-9 mangler kryds. 

Ved plads Q-105-106 mod syd ses agterpæle, intet at bemærke. 

Ved plads Q-13 mangler kryds. 

Ved plads Q-14 ser det ud som om at krydset er skåret over med sav. 

Ved plads Q-16 ses der råd i endetræ på kryds. 

Ved plads Q-20 mangler bolt i kryds. 

Ved plads Q-26 mangler kryds helt. 

Ved plads Q-27 mangler bolt i kryds. 

Flere brædder er løse i bølgevæggen. 

På den lille bølgevæg for enden af Q-bro ved bådplads, ses der mange løse og bløde brædder. 

 

Konklusion:  

Pælene virker sunde og gode. Mange kryds er dårlige eller mangler helt. Nogle er 
savet af for at give plads til bølgevæggen. Broen trænger til renovering. 

 

R-bro, startende fra land 

Ved første pælesæt er krydset mørt. 

Agter fortøjninger i hjørnet R-1er kontrolleret ind mod havnen. Intet at bemærke. 

 

Spunsvæggen: 

Der sidder kun anoder i toppen. De er 1,5 meter lange.  Der er 2,3 meter til bunden fra nederste 
anode og ned.  

På alle anoder er der mellem 10-20% materiale tilbage på. Nogle mindre. 
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Billede viser en anode med meget lidt materiale på.  

 

Konklusion: 

Spunsen er ikke tilstrækkeligt katodisk beskyttet. 

 

Videre på R-bro 

Efter 90 grader knæk ses bølgevæg. 

Den nederste lægte til montering af bølgevæg er løs. Bolten er knækket. Bølgevæggen er derfor løs 
og står og arbejder med bølgerne. 

Ved plads R-9 er kryds knækket. 

Ved plads R-13 ses der løst kryds. 

Der ses flere løse brædder på bølgevæg. Ca. 2-3 brædder mellem hver pælesæt er løse. 

Ved plads R-16 mangler der et bræt på bølgevæg. 

Ved plads R-16 ses agterpæle, intet at bemærke. 

Ved plads R-17 er bolt rustet væk i kryds. 

Ved plads R18 mangler der 2 brædder.  

Ved plads R-19 ses et halvt bræt på bølgevæg. 



	  

12	  
	  

Ved plads R-21 mangler der 3 brædder, nederste fæste for bølgevæg er løs, bolten mangler. 
Bølgevæg arbejder frit. 

Ved plads R-22-23 mangler der 2 brædder. Bolt mangler i nederste fæste for bølgevæg. Bølgevæg 
arbejder frit med bølgerne. 

Ved plads R-25 mangler der en samlingsbolt i bølgevæg. 

Ved plads R-26 mangler der en samlingsbolt i bølgevæg og der ses flere løse brædder. 

Ved plads R-27 mangler der brædder, U-bøjle hænger løs til montering af bølgevæg. 

 

Brohoved 

Der mangler brædder på hjørnet. 

Lidt slup i bølgevæg mod havnen. 

 

Konklusion:  

Pælene er der intet at bemærke på. Kryds er svage, i dårlig stand eller mangler bolte. 

Bølgevæg hænger løst flere steder og der mangler brædder. 

 

S-bro 

Ved plads S-18 ses agterpæle. Intet at bemærke. 

Ved plads S-25 ses agterpæle. Inter at bemærke. 

 

Konklusion:  

Intet at bemærke. 

 

T-bro 

Der ses begynde råd i endekryds. 

Ved plads T-3-5 ses agterpæle med kraftig rust.  
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Konklusion:  

Rust i agterfortøjningspæle, Begyndende råd i kryds. 
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