
BADEVANDSPROFIL — DEN PERMANENTE

Klassifikationer Aarhus Kommune
DKBW nr.:  1036

Badevandet er klassificeret på basis af data fra de sidste 4 år.                    

                                        Badevandskvaliteten er udmærket

                                                           Udemærket

                                                                               God

                                                                               Tilfredsstillende

                                                                               Ringe

BESKRIVELSE AF VAND OG BUNDFORHOLD

Bredde af stranden Ca. 20 meter.

Bundforhold i vandet Sandet.

Dybdeforhold 2 meter dybdekurven er ca. 40 meter fra strandkanten.
Dybdeforholdene er vist på kortet.

Strøm Der er overvejende nordgående strøm. Badeanstaltens ”vinger” giver god beskyt-
telse mod påvirkning af strøm.

Bølger Det kan forventes, at der i forbindelse med drift af hurtigfærger kan opstå høje 
bølger, typisk på 50-75 cm over den naturlige bølgehøjde.

Mulige forureningskilder

Udløbet af Risskov Bæk ligger syd for badeanstalten, hvor der udledes regnvand 
fra et større villaområde, men der konstateres ikke påvirkning af badevandskvali-
teten. Ved ekstremregn udledes opspædet spildevand fra Trøjborgbassinet, belig-
gende 950 meter syd forbadeanstalten. Risiko for fækal forurening vurderes lav.

Opblomstring af blågrønalger 
(cyanobakterier)

Kan forekomme ved særlige strømretninger og efter flere dages stille, varmt vejr. 
Se efter information, der fraråder badning.

Opblomstring af makroalger (tang) 
og/eller fytoplankton

Hvis der er store mængder tang i strandkanten frarådes badning i nærheden 
af tangen, da her kan dannes giftstoffer i rådnende tang, og tang beskytter evt. 
sygdomsfremkaldende bakterier mod nedbrydning af UV-stråler.

YDERLIGERE INFORMATION 

Oplandet / Adgang

Badeanstalten er beliggende nedenfor søskrænten ud for VI Frederiks Kro. 
Adgang fra Salonvejen og via cykelsti.
Der er offentlig adgang til badeanstalten i perioden 5. juni til 31. august.
Resten af året er der kun adgang til anlægget for medlemmer af Vikingeklubben 
Jomsborg. 

Ansvarlig Myndighed

Aarhus Kommune
Tlf.: +45 89 40 44 00

Kontakt Aarhus Kommune, Teknik og Miljø hvis du observerer unormale forhold i 
vandet og på stranden, f.eks. lugt, misfarvning, affald, olie, kraftig algevækst samt 
døde dyr.
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