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Indledning
Projektet er kommet godt fra start. Siden projektets start er der på universitetet i Aalborg blevet
arbejdet intenst med designgrundlaget for bassinerne og på universitetet i Århus med
beplantningsdelen. Sideløbende hermed har forsyningerne i Silkeborg, Århus og Odense arbejdet
videre med placeringen af bassinerne, gennemført feltundersøgelser (opmåling, geotekniske
boringer mv.) samt søgt relevante myndigheder om de fornødne tilladelser.
Laboratorietest
De planlagte renseforanstaltninger i bassinerne er beskrevet på www.life-treasure.dk. Filtrerings- og
sorptionsteknologierne er i løbet af vinteren blevet testet i laboratorieskaleforsøg på Aalborg
Universitet. Forsøgene har givet væsentligt input til designet af de tre anlæg. De gennemførte tests
har bl.a. givet data for sandfiltrenes kapacitet samt effektiviteten af fast-medie filtre,
aluminiumstilsætning samt jerntilsætning. Forsøgene viste en betydelig reduktion af forurenende
stof igennem forsøgsanlæggene. Sammen med litteraturbaseret viden, har testresultaterne dannet
grundlag for dimensionering af filtrerings- og bundfældningssektionerne i bassinerne.
Plantedelen
Århus Universitet har i samarbejde med Aalborg Universitet og andre partnere udarbejdet
beplantningsplaner for de 3 bassiner. Beplantningen udformes så den tilgodeser såvel de
funktionelle krav som den æstetiske fremtoning i området. Der er valgt plantearter, der naturligt
forekommer i vådområder. Filtreringssektionerne beplantes med almindelige tagrør (Phragmites
australis) fordi denne plante med dens dybgående rodsystem og robusthed er den bedst egnede art
til sikring af filtreringsfunktionen. Bassinkanterne beplantes i grupper med almindeligt
forekommende (og smukke) sumpplanter. I områder med større vanddybde sættes enkelte
dekorative åkander (Nymphaea alba and Nuphar luteum).
I bassinet i Silkeborg vil en sektion blive dækket af
Krebseklo, en flydende vandplante (Stratiotes aloides)
Krebsekloens påvirkning af bassinets geniltningsevne vil
blive fulgt nøje.
På billedet til højre ses Krebseklo omgivet af ”andemad”.
I Århus-bassinet vil “øer” (polders) blive tilplantet med SøKogleaks (Schoenoplectus lacustris), fordi denne beplantningsform naturligt forekommer i
Brabrand Sø.
Planterne kan ikke erhverves i almindelige planteskoler. Der er derfor indgået en aftale med en
special-planteskole om producering af planterne. Produktionen er allerede i fuld gang, så planterne
kan være klar til udplantning i efteråret 2007 og foråret 2008.
Design oplæg - bassinudformning
Baseret på resultaterne af universiteternes arbejde har PH-Consult udarbejdet designgrundlaget for
de enkelte bassiner. Dette arbejde omfatter bassinernes udformning og tilpasning i de udpegede
lokaliteter, dimensionering af filtrerings- og sorptionszoner, samt principiel udformning af tilløbs-,
afløbs- og målebygværker. Som yderligere grundlag for den videre detailprojektering af bassinerne
er der udarbejdet tredimensionale tegninger af bassinerne – som vist nedenfor.
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Computertegninger af bassinet i Silkeborg.

Computertegning af bassinet i Århus

Computertegninger af bassinet i Odense
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Detailprojektering
Der arbejdes i øjeblikket på højtryk på at færdiggøre detailprojekteringen af bassinerne og
tilhørende bygværker og ledningsanlæg. Dette arbejde skal være tilendebragt inden sommerferien,
så anlægsarbejdet kan blive igangsat umiddelbart efter.

Næste nyhedsbrev
Nyhedsbrev 2 udkommer i oktober. Til den tid vil udførelsen af bassinerne være langt fremme.
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