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Indledning
Hen over sommeren er projekterne i Odense og Århus blevet færdigprojekteret. Projektet i
Silkeborg er af forskellige årsager blevet lidt forsinket. Forsinkelsen får ingen praktisk betydning
for den efterfølgende monitering. I sommerperioden er der endvidere efter udbud valgt en
leverandør til levering af det ret omfattende moniteringsudstyr (flowmålere, prøveudtagere,
turbiditetsmålere, diverse sensorer), der som afslutning af anlægsfasen skal installeres i anlæggene
Plantedelen
De plantearter anlæggene beplantes med hører alle hjemme i den danske flora. Planterne kan ikke
erhverves i almindelige planteskoler. I løbet af foråret og
sommeren er planterne derfor under ledelse af botanikere fra
Aarhus Universitet blevet produceret på en special-planteskole i
nærheden af Århus. I Århus-bassinet er der etableret 3 polders
(”øer”) i søen. Disse bliver tilplantet med Sø-Kogleaks (ses på
billedet til højre). Det mislykkedes at få frø af Søkogleaks til at
spire på planteskolen. I stedet er der opnået tilladelse til at hente
det fornødne antal planter ude fra Brabrand Sø, hvor Sø-Kogleaks
er udbredt.
Anlægget i Odense
Kontrakten blev efter en begrænset licitation i juli med 5 indbudte entreprenørvirksomheder tildelt
en lokal virksomhed. Anlægsarbejdet blev igangsat midt i august måned. Det samlede anlæg
forventes at være færdigt og tilplantet omkring 1. december.

Bassinet set fra sydvest. På
skråningen i forgrunden er der
gjort klar til udplantning.

Billedet til højre viser udplantede Iris
(Iris pseaudacoru). Der etableres 3
bede med Iris langs bassinets nordside. I alt udplantes 11 forskellige
plantesorter i og omkring bassinet.
1

TREASURE LIFE06 ENV/DK/000229

Nyhedsbrev nr. 2

Samlebrønd mellem sandfiltre og
sorptionsfiltre. Under pappet er der
3 flowmålere, der måler gennemstrømningen gennem de 3
sandfiltre. Via de 3 parallelle rør i
forgrunden ledes vand til videre til
3 demonstrationssorptionsfiltre.

Anlægget i Århus
Århus Kommune har i forvejen en samarbejdsaftale med en entreprenørvirksomhed om opgaver
blandt andet af denne type baseret på åremålsfastsat rammeaftale. Projektet i Århus har derfor ikke
været i udbud. Anlægsarbejdet blev igangsat midt i august og forventes færdigt og søen tilplantet i
starten af december.

Bassinet set fra sydvest.

På billedet til højre ses 2 af 3
polders, der skal tilplantes med
Søkogleaks. I forgrunden ses
allerede udplantede tagrør.
Herudover sættes 3 grupper af
Åkander i den færdige sø.
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Udløbsbygværk under udførelse i
bassinets vestende.
Når anlægget er færdigt vil selve
bygværket ligesom øvrige bygværker
og brønde være skjult. Kun et par
diskrete dæksler vil være synlige i
terræn.

Anlægget i Silkeborg
Der har netop været afholdt en begrænset licitation med 5 indbudte entreprenørvirksomheder.
Licitationen faldt ud til fordel for en større entreprenørvirksomhed med afdeling i Randers.
Anlægsarbejdet opstartes sidst i oktober og forventes færdigt omkring 1. februar 2008.

Næste nyhedsbrev
Nyhedsbrev 3 udkommer i april 2008. Til den tid vil bassinerne for længst være færdige og fremstå
som små søer. Udtagelse af vandprøver og opsamling af data fra anlæggene vil være i fuld gang.
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