Sluseanlæg i åens munding
gør Aarhus klar til mere
vand i fremtiden
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Pumper med power
Seks pumper leder vand fra åen ud i havnen,
når sluseportene lukker. Hver pumpe vejer tre
ton. Sammenlagt kan pumperne flytte 18.000
liter vand per sekund fra åen og ud i havnen.
Det er mere, end hvad en storfamilie med seks
personer bruger til bad, toiletbesøg, tøjvask,
madlavning og opvask per år.
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Sluseportene
Sluseportene holder havvandet ude fra midtbyen
ved højvande og gør det samtidig muligt at kontrollere vandstanden i Aarhus Å. Portene lukker
automatisk, når vandstanden er 1,4 m over normal vandstand. Lukketiden begrænses for at sikre
fiskenes passage mellem å og hav. Det forventes,
at sluseportene samlet set er lukket et døgn om
året og maksimalt otte timer ad gangen.

Det usynlige dige
For at forebygge at havet ved højvande
trænger ind i byens lavtliggende områder, er
Havnegade og Europaplads samt terrænet
omkring sluseanlægget hævet. Vejene danner
et 300 meter langt, usynligt dige. Vandstanden
i havnen kan i fremtiden komme op til 2,5
meter over middelvandstanden, uden at der
opstår problemer med oversvømmelser. Den
højeste vandstand, der nogensinde er målt i
havnen, er 1,8 meter over middelvandstand.
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Tærskel
En tærskel går på tværs ved åens udløb.
Den sørger for, at vandstanden i åen på
strækningen langs Åboulevarden ikke bliver
ekstraordinær lav i tørre perioder. Dette
giver et smukkere vandspejl gennem midtbyen. I tærskelen sikrer en indbygget passage,
at fisk, kanoer og kajakker kan komme forbi.

Mere vand i fremtiden
Havniveauet er stigende, og kraftigere storme
i fremtiden øger risikoen for høje vandstande
i Aarhus Bugt. Hyppigere og kraftigere nedbør
medfører mere vand i Aarhus Å.

To funktioner
Slusen, pumperne og diget har to hovedfunktioner.
Anlægget beskytter centrale dele af Aarhus mod
oversvømmelser fra havet ved højvande og fra oplandets overfladevand efter skybrud og snesmeltning.

Hav:
Nedbør:

En investering der betaler sig
Anlægget har med sluseporte, pumper og dige
kostet 46 millioner kroner. Ved intelligent styring
af sluseporte og pumper spares investeringer i
traditionelle underjordiske bassiner i midtbyen, og
borgerne slipper for generne ved anlægsarbejderne.
Det er en besparelse over de næste mange år på
mere end 500 millioner kroner.

Stiger med 30-50 cm
Stiger med 7 %

Tal fra FN’s klimapanel frem mod 2050,
tilpasset danske forhold.
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Aarhus kommer af Aros, som
betyder ‘åens munding’.

Læs mere om sluseanlægget på www.aarhus.dk eller
www.aarhusvand.dk og skriv ‘sluse’ i søgefeltet.

