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Bedre vandkvalitet er påkrævet
Arbejdet med frilægningen af Århus Å er i fuld gang, og den spændende
proces med omdannelsen af de bynære havnearealer begynder at tage form.
Samtidig bruger kommunens borgere i stadig stigende grad Brabrand Sø til
rekreative aktiviteter
Derfor er det beklageligt, at vandkvaliteten i Århus Å, Brabrand Sø og Århus
Havn ikke er så god, som den kunne være. Selvom der gennem årene er
gennemført mange kvalitetsforbedrende tiltag, sker der eksempelvis stadig
en stor udledning af urenset spildevand til de tre recipienter, når det regner.
En bedre vandkvalitet er ganske enkelt påkrævet. Derfor vedtog Byrådet sidste år, at der skal iværksættes et projekt med fokus på at højne den hygiejniske vandkvalitet i Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn.
Projektet vil samtidig sikre, at de flotte naturområders rekreative potentialer
kan udnyttes på nye måder.
Denne brochure beskriver scenarier, konsekvenser og muligheder i forhold
til en forbedring af vandkvaliteten i Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn.
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Bedre vandkvalitet i Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn

Baggrund
Vandet i Brabrand Sø, Århus Å og
Århus Havn belastes i dag af udledning af spildevand fra kloaksystemet. Særligt i perioder med kraftig
regn mangler kloaksystemet, der
transporterer regn- og spildevand,
den fornødne kapacitet til at modtage og rense alt vandet.
Dette betyder, at der sker en udledning af ikke-renset spildevand til de
tre recipienter, og at den hygiejniske
kvalitet af vandet som følge heraf
falder. Konsekvensen er blandt
andet nedsatte muligheder for
udnyttelse af områderne til rekreative formål.
På denne baggrund godkendte
Byrådet som led i ”Spildevandsplan
2006-2009”, at der skal ske en markant forbedring af den hygiejniske
vandkvalitet i Brabrand Sø, Århus Å
og Århus Havn.

Dermed vil projektet bidrage til at
beskytte det værdifulde dyre- og
planteliv og de forskellige typer af
vådområder, herunder sumpskov,
dyndeng, åbent vand og moseområder.
Samtidig vil en forbedret vandkvalitet i Århus Å og Århus Havn naturligvis understøtte de rekreative værdier, som frilægningen af åen i
Midtbyen og udbygningen af havnen ved de bynære havnearealer vil
medføre.

Økonomi
Udgifterne til en forbedring af
vandkvaliteten af Brabrand Sø,
Århus Å og Århus Havn er i
”Spildevandsplan 2006-2009”
vurderet til maksimalt at udgøre
300 mio. kroner, hvilket isoleret
set vil medføre en årlig taktstigning på 2,24 kr. pr. kubikmeter.

Udover at skabe grobund for en bedre
udnyttelse af naturområdernes
rekreative potentialer vil en forbed
ret vandkvalitet styrke mulighederne
for at fastholde den eksisterende
naturkvalitet i området omkring
Brabrand Sø, der er udpeget som et
EU-habitatområde.

Brabrand Sø

Århus Å

Århus Havn

Århus-bugten
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Vandkvaliteten i dag
Der er i perioden maj-december
2005 gennemført et detaljeret måleprogram med fokus på vandets indhold af bakterier ved 20 målesteder
i Brabrand Sø, Århus Å og Århus
Havn. Målet har været at få et overblik over vandkvaliteten i de tre recipienter.

Målingerne viser også, at den bakterielle belastning fra kilder uden for
Århus Kommune er uden væsentlig
betydning efter Årslev Engsø. Det
betyder, at Århus Kommune selv
kan regulere den hygiejniske vandkvalitet i de tre recipienter.
De gennemførte målinger har
blandt andet fokuseret på vandets
indhold af E-coli og fækale streptokokker, som er et udtryk for vandets
hygiejniske kvalitet.

Målingerne viser, at Århus Å og
Århus Havn med afsæt i EU’s nye
badevandsdirektiv overordnet set
ikke har badevandskvalitet, mens
Brabrand Sø har badevandskvalitet
ved roklubben.
I tørvejr lever vandet ved udløbet af
Brabrand Sø desuden op til kravene
om badevandskvalitet, ligesom
badevandskriterierne i tørvejr er
overholdt i Århus Havn nord for
Træskibshavnen.

Den nuværende vandkvalitet er dog
også påvirket af andre stoffer, for
eksempel næringsstoffer og organisk stof. Påvirkningen kommer fra
ejendomme i det åbne land, renseanlæg og arealafstrømning. En del
af disse bidrag kommer fra nabokommunerne.

Kilder til bakteriel belastning af
recipienterne
• Renseanlæggene i Viby og Åby
belaster Brabrand Sø, Århus Å
og Århus Havn i tørvejr og
regnvejr.
• 75 spildevandspåvirkede udløb
belaster recipienterne i regnvejr,
hvis nedbøren er så kraftig, at
afløbssystemets kapacitet er for
lille.
• 58 regnvandsudløb belaster i
mindre omfang recipienterne
med regnvand fra veje, hustage
og andre befæstede arealer.

Oversigt over målesteder

Århus Havn
Åby Renseanlæg
Brabrand Sø
Årslev Engsø

Århus Å
Marselisborg
Renseanlæg

Målestedernes vandkvalitet:
Udmærket
God
Tilfredsstillende
Ringe


Bedre vandkvalitet i Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn

Nuværende vandkvalitet
Målinger af vandets indhold af bakterier
Station 1
Århus å, Holmbækvej
Station 2
Lyngbygård å, Skibbyvej
Station 3
Brabrand sø, Roklubben
Station 4
Brabrand sø, Roklubben
Station 5
Døde å, Brabrandstien
Station 6
Århus ål udløb Brabrand sø
Station 7
Århus å, Viby Ringvej
Station 8
Århus Å, De 3 Broer
Station 9
Århus Å, Søren Frichs Vej
Station 10
Århus Å, Museumsgade
Station 11
Århus å, Møllegade
Station 12
Århus Å, Vadestedet
Station 13
Århus Å, Mindebrogade
Station 14
Århus Å, Mindet
Station 15
Havnen, bassin 1
Station 16
Havnen, bassin 2
Station 17
Havnen, bassin 5
Station 18
Havnen, bassin 7
Station 19
Træskibshavnen
Station 20
Nord for Træskibshavnen
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Fem scenarier for bedre vandkvalitet
Scenarier
Som udgangspunkt for at forbedre
vandkvaliteten i Brabrand Sø, Århus
Å og Århus Havn er opstillet fem
scenarier, som indebærer en forbedring af vandkvaliteten gradvist fra
alternativ A til alternativ E.

For alle scenarier gælder, at der
opnås badevandskvalitet i Brabrand
Sø og til dels i Århus Havn, og at
vandkvaliteten i Århus Å vil blive
forbedret. Kun i et scenario opnås
en vandkvalitet svarende til hygiejnisk badevandskvalitet i Århus Å.

De fem scenarier for bedre vandkvalitet
Brabrand Sø
Århus Å
Tilstand 2005

Århus Havn

Badevandskvalitet v/ et
målepunkt ”Tilfredsstillende”

Ikke
badevandskvalitet

Ikke
badevandskvalitet

		

Scenarie A

Badevandskvalitet =
mindst af ”Tilfredsstillende”

Forbedret
vandkvalitet

Forbedret
vandkvalitet

		

Scenarie B

Mindst ”Tilfredsstillende”
forbedret æstetik

Forbedret
vandkvalitet

Forbedret
vandkvalitet

		

Scenarie C

Badevandskvalitet =
mindst af ”Tilfredsstillende”

Forbedret
vandkvalitet

Badevandskvalitet
”Udmærket”

		

Scenarie D

Badevandskvalitet
”Udmærket”

Stærkt forbedret
vandkvalitet

Badevandskvalitet
”Udmærket”

		

Scenarie E

Badevandskvalitet
”Udmærket”

Badevandskvalitet
”Tilfredsstillende”

Badevandskvalitet
”Udmærket”

Opfylder ikke krav i badevandsdirektoratet
Vandkvaliteten er forbedret, men opfylder ikke statistiske krav i
badevandsdirektivet til “badevandskvalitet”
Opfylder krav i badevandsdirektivet, betegnelse i anførselstegn
angiver kvalitetsklassen

Toldboden ved Århus Havn.
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Fem scenarier for bedre vandkvalitet
Hvad mener vi med
’badevandskvalitet’
Det er i den forbindelse vigtigt at
understrege, at målet med forbedringen af vandkvaliteten ikke i sig
selv er at skabe nye badesteder.
Derimod benyttes EU’s standarder
for badevandskvalitet som målestok
for at sikre, at vandets hygiejniske
kvalitet forbedres markant.
Badevandsdirektiv fra 2005
Baggrunden for de fem scenarier er
EU’s badevandsdirektiv fra 2005,
der med afsæt i vandets indhold af
bakterier kategoriserer badevand i
fire klasser: udmærket, god, tilfredsstillende og ringe. Ifølge direktivet
skal vandet som minimum være tilfredsstillende for at kunne klassificeres som badevand. Kategorien
udmærket svarer til ’Blå Flag’.

Kommende bassinetableringsområde i Carl Blochs Gade.

Samtidig skal en række andre faktorer være tilfredsstillende, for at vandet er egnet som badevand. Blandt
andet anbefaler WHO en sigtdybde
på mindst en meter. Sigtdybde er et
udtryk for vandets klarhed og er især
afhængigt af næringsstoftilførslen.
Det forventes ikke at være muligt at
opfylde kravet til sigtdybde blot ved
at gennemføre dette projekt.

Rekreation ved Brabrand Sø.
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Fem scenarier for bedre vandkvalitet
Tekniske løsninger
De fem scenariers målsætninger om
en forbedret vandkvalitet i Brabrand
Sø, Århus Å og Århus Havn kan
realiseres ved gennemførelse af fem
forskellige tekniske løsninger.
Løsningerne fremgår af nedenstående figur.
Centralt i alle løsningerne er etablering af bassiner til opsamling af
urenset spildevand. Når der atter er
plads i kloaksystemet, ledes det
opsamlede spildevand tilbage hertil
og transporteres frem til renseanlægget. De forskellige scenarier
opnås ved at variere antallet og
størrelserne af bassinerne og eventuelt supplere med rensning af
overløbsvandet fra enkelte bassiner.

Spejlbassinet ved Filmbyen dækker over
et stort underjordisk opsamlingsbassin.

Fra og med scenario D indgår en
desinfektion af det rensede spildevand fra renseanlægget i Viby og
Åby med UV-bestråling. I alle scenarier vil en samlet styrestrategi for
kloakanlæg, renseanlæg og reciForbedring af vandkvaliteten ved de forskellige scenarier
Lokalitet			
Scenarier
A
B
C
D
Brabrand
Viby Renseanlæg
Åby Ringvej – Silkeborgvej					
Åby Vest (Sylbækvej)			
Åby Renseanlæg			
Stavtrup			
Søren Frichs Vej					
Bjørnholms Allé					
Fredens Torv					
Carl Blochs Gade
Havneområdet			
Daugbjergvej/Ringgaden					
Kloaksystem – Renseanlæg – Recipint

•		••
•• ••
•
••
•

•

•

•
•

•

•
•

••
•

•

•
•••
••••
•

••••
•••••
••
••
••
• •••
• •
E

1)

1)		

Bassin
Hygiejnisering
Aktiv styring og varslingssystem
Ekstra kapacitet
Bassinstørrelser varierer fra scenarie til scenarie – størst i E, mindst i A.
1) Ved at kombinere med hygiejnisering, kan bassinstørrelserne og pris reduceres kraftigt.



pienter samt indbygning af forskellige spjæld sikre, at vandstrømmene i systemerne reguleres, så
ledninger og bassiner udnyttes optimalt.
Den opnåede vandkvalitet hænger
tæt sammen med bassinernes størrelse samt rensningen og styring af
overløbsvand. Jo større bassinerne
er, jo sjældnere vil de blive fyldte
med det resultat, at urenset spildevand udledes til recipienterne.
Det skal understreges, at udledning
af spildevand til recipienterne formentlig ikke kan undgås helt ved
alle tekniske løsninger. Hvis udledningen kan begrænses til 1-2 gange
årligt, kan vandkvaliteten dog opretholdes på det ønskede niveau.
Hvis der derimod sker udledning 56 gange årligt, bliver det vanskeligt
at overholde kravene til badevand.
Projektet vil dog under alle omstændigheder medføre en markant og
nødvendig forbedring af vandkvaliteten i forhold til nu.
I scenarie E er bassinstørrelserne
valgt således, at der kun sker overløb en gang hvert fjerde år. Det
sikrer badevandskvalitet alle steder
og giver god sikkerhed for overholdelse af målsætningerne – men
medfører også urealistisk store bassinstørrelser.
Reduktionen af udledte vandmængder som følge af de fem tekniske
løsninger illustreres i figuren
nederst næste side:
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Fem scenarier for bedre vandkvalitet
Økonomi på de fem forskellige scenarier (mio. kr. 2006-niveau)

600
589 mio. kr.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser ved
gennemførelse af de forskellige tekniske løsninger er opsummeret i
denne tabel:

340 mio. kr.*)

A

344 mio. kr.
Scenarie

C

D

208 mio. kr.

175 mio. kr.

400

B

200

E

0 mio. kr.

*) I den angivne pris er den nødvendige bassinstørrelse i Carl Blochs Gade og på Viby Rense
anlæg reduceret ved hjælp af hygiejnisering. Etableres det nødvendige bassinvolumen –
uden hygiejnisering, vil prisen stige væsentligt.

Effektvurdering
For at vurdere effekterne af de forskellige tekniske løsninger, der skal
forbedre vandkvaliteten, er der
etableret et matematisk model
kompleks for kloaksystemet og
recipientsystemet.

Reducerede udledte vandmængder ved forskellige scenarier

100 %

80

Ved hjælp af modellerne kan det
beregnes, hvordan recipienterne vil
reagere på de gennemførte tiltag,
og i hvor høj grad disse tiltag medvirker til at forbedre vandkvaliteten.

60

40

Som led i effektmålingen opstilles
tre målestationer, så vandkvaliteten
løbende kan registreres, ligesom
målestation og modelkompleks vil
kunne varsle dårlig vandkvalitet på
forhånd. Målestationer etableres
ved Brabrand ved roklubben, Århus
Å ved Museumsbroen og på Århus
Havn ved bassin 7.

20

Scenarie

A

B

C

D

Brabrand Sø
Århus Å
Århus Havn
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E

0%

Den valgte løsning
I forlængelse af de fem scenarier, de
tilhørende tekniske løsninger og
effektvurderingen er scenario D
valgt. Dette skyldes, at denne løsning i videst mulig omfang vurderes
at give ”mest miljø for pengene”
Implementering af løsningen vil
med afsæt i kategorierne fra EU’s
badevandsdirektiv resultere i en
udmærket badevandskvalitet i
Brabrand Sø, en udmærket badevandskvalitet i Århus Havn og en
væsentligt forbedret vandkvalitet i
Århus Å. På å-strækningen fra
Brabrand Sø’s udløb og frem til
Viby Ringvej vil der være badevandskvalitet i Århus Å.

Scenario D

Status

Nuværende samt anbefalet scenaries vandkvalitet
Bedømmelseskriterier

Brabrand Sø

Vandkvalitet

badeTilfredsstillende Ikke
vandskvalitet

Ikke badevandskvalitet

Vandsport
mulig

Ja

Nej

Æstetiske
forhold

Ikke acceptable Ikke acceptable Ikke acceptable

Alger
(sigtdybde)

Sigtdybde <1m

Sigtdybde <1m

Vandkvalitet

Badevandskvalitet

Stærkt forbedret Badevandsvandkvalitet
kvalitet

Vandsport
mulig

Ja

Ja

Æstetiske
forhold

Forbedret

Stærkt
forbedret

Forbedret

Alger
(sigtdybde)

Uændret

Uændret

Uændret

Århus Å

Nej

Århus Havn

Sigtdybde >1m

Ja

Det vurderes, at opnåelse af badevandskvalitet i hele Århus Å vil være
forbundet med uforholdsmæssigt
store udgifter. Endvidere er løsningen rent anlægsteknisk meget vanskelig at realisere. Derfor fravælges
en løsning, som inkluderer opnåelse af badevandskvalitet i hele
Århus Å.
Udgangspunktet for løsningen er en
række bassinudbygninger i oplandet
og i mindre grad i midtbyen.
Konkret vil der blandt andet ske
bassinetableringer i Brabrand,
Stavtrup, ved Viby Renseanlæg, Åby
Vest, Åby Renseanlæg, i Carl Blochs
Gade og på Århus havn.
Sidstnævnte vil til dels indgå som
en integreret del af de øvrige byggemodningsaktiviteter på De Bynære
Havnearealer. Endvidere etableres
ekstra klaringstanke på Viby og Åby
Renseanlæg. Desuden indgår en
UV-rensning af udledt spildevand
fra Viby og Åby renseanlæg i løsningen.
Modellerne viser, at den beregnede
vandkvalitet i havnen er sårbar overfor selv små spildevandspåvirkninger som for eksempel direkte spildevandsudledninger i havnen.
I forhold til de kommende års ekstra nedbørsmængder, er regnintensiteten i alle beregninger øget med
20 % ekstra regn i forhold til den
nuværende regnintensitet.

Note: Forbedring af de æstetiske forhold skyldes først og fremmest fjernelse af
flydestoffer (fækalier, hygiejnebind, toiletpapir, fedtstof m.v.) som følge af
afskæring af de regnvandsbetingede udløb.
Den dårlige sigtdybde og misfarvningen er forårsaget af algevækst.
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Den valgte løsning
Forbedring af vandkvalitet i Århus Å ved scenarie D
Århus Å v/Mindet (normalt år)
Status
Plan
Århus Å v/Museumsbroen (normalt år)
Status
Plan
Tallene angiver i hvor stor en procentdel af tiden vandkvaliteten ligger inden for de nævnte intervaller. Tallene angiver forholdene i et normalt/tørt år (år 1996)
Århus Å v/Mindet (år med få, kraftige regnskyl)
Status
Plan
Århus Å v/Museumsbroen (år med få, kraftige regnskyl)
Status
Plan
Tallene angiver i hvor stor en procentdel af tiden vandkvaliteten ligger inden for de nævnte intervaller. Tallene angiver forholdene i et år med få, meget kraftige regnskyl (år 2002)
1001 - 10000

E-coli/100 ml: 0 -1000

over 10000

Konsekvenser for
renseanlæggene
Anlægget af bassiner betyder, at
renseanlæggene i Viby og Åby i
perioder vil blive hydraulisk overbelastede. Dette problem løses
ved at etablere ekstra kapacitet
(klaringstanke) .

Klimaforandringers effekt på
projektet
Det er undersøgt, hvilken effekt
en øget vandstandsstigning i
havnen vil have på projektet. Det
viser sig, at en øget vandstand vil
forårsage en ekstra fortyndings
effekt i Århus Å og Havn og dermed medvirke til, at vandet bliver
endnu renere.

Oversigt over bassiner

Århus Havn
Åby Renseanlæg
Brabrand Sø
Årslev Engsø

Århus Å
Marselisborg
Renseanlæg

Viby Renseanlæg
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Konsekvenser for mennesker og miljø
En forbedret vandkvalitet i Brabrand
Sø, Århus Å og Århus Havn vil få
store konsekvenser for mennesker
og miljø.
Først og fremmest vil projektet gøre
de å- og havnenære arealer mere
attraktive til forskellige rekreative formål, ligesom en forbedret vandkvalitet vil øge herlighedsværdien og den
økonomiske værdi af ejendomme og
boliger langs å, sø og havn.

Projektet vil desuden give reduktioner i udledningen af både næringssalte og organiske stoffer.
Det kan ikke udelukkes, at en øget
udnyttelse af arealerne langs vandet
vil medføre mulige støjgener, ligesom der kan komme midlertidige
gener ved anlæg af bassiner m.v.

Dertil kommer reduktionen af gener
i form af lugt, som nedbringes kraftigt med opførelse af bassiner til
opsamling af spildevand.

Århus Havn går over i Århus Bugt ved containerhavnen.
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Konsekvenser for mennesker og miljø
De forskellige konsekvenser for mennesker og miljø kan opsummeres
som følger:
Positive konsekvenser
• Vandområder kan risikofrit
anvendes rekreativt til eksempelvis kanosejlads
• Økonomisk gevinst for boligejere og lodsejere gennem bl.a.
øget attraktionsværdi og ejendomsværdistigning
• Gevinst for lejere gennem øget
attraktionsværdi
• Økonomisk gevinst for kommunen gennem øget attraktionsværdi og eventuelle stigninger i
grundværdier
• Reducerede lugtgener fra åen
• Forbedret æstetik i sø, å og havn
• Realiseres de rekreative visioner,
sikres en øget fysisk adgang til
rekreative arealer og naturoplevelser

Motionsløbere ved Brabrand Sø.

Negative konsekvenser
• Mulige støjgener på grund af
øget udnyttelse af arealerne
• Midlertidige gener ved anlæg af
bassiner og ledninger (energiforbrug, jordforurening, risiko for
sætningsskader på nærtliggende
ejendomme, støj m.m.)
• Beslaglæggelse af arealer til
bassiner
Eksisterende havnemiljø fra Træskibshavnen.

Bedre vandkvalitet i Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn
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VISION: Rekreative muligheder langs Århus Å
Forbedringen af vandkvaliteten i
Brabrand Sø, Århus Å og Århus
Havn skaber store muligheder for
rekreativ udnyttelse af de ubebyggede naturområder langs vandet.

naturmæssige og rekreative muligheder langs åen og ved Brabrand
Sø, der er et erklæret EU-habitatområde.

Især strækningen af Århus Å fra
Mølleparken til Brabrand Sø rummer store muligheder for at skabe
unikke, rekreative landskaber.
Med afsæt i de mange muligheder
er der udarbejdet en plan, der skitserer en mulig udnyttelse af de
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Målet er blandt andet at vise, hvordan de værdifulde naturlokaliteter
kan gøres mere tilgængelige for
borgerne og give pladser til ophold.
Planen omfatter blandt andet en
række broer over åen, der binder de
nye byområder sammen, ligesom
planen foreslår etablering af stier i
forbindelse med åen.

Blandt andet foreslås det at etablere en sti under Ringgadebroen fra
godsbanearealet til det kommende
byområde nord for åen samt en sti
mellem Langenæs og Åby ved
Trebroer.
Det foreslås desuden at udbygge
stibroen, som krydser Århus Å lige
før Brabrand Sø, med steder til
ophold, så der opnås fuldt udbytte
af den flotte udsigt over søen.

Bedre vandkvalitet i Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn
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VISION: Rekreative muligheder langs Århus Å

Forbindelseskorridorer over Århus Å.

Bedre vandkvalitet i Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn
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Århus Kommune
Vand og Spildevand

Århus Kommune
Natur og Miljø

Bautavej 1
8210 Århus V
Tlf. 8940 1800

Grøndalsvej 1
8260 Viby J
Tlf: 8940 2755

