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Bilag 2: Beskrivelse af Projektet
(Bilag 1 til Medfinansieringsaftale Østerå)

Indledning
Som del af industrialiseringen af Aalborg by, blev Øster Å’s forløb gennem byen rørlagt. I 2008 traf
Byrådet en principbeslutning om at genåbne Østerå gennem Aalborg for at modvirke
klimaudfordringerne, gavne miljøet og understøtte byens udvikling.
Aalborg Kommune ønsker at forlægge Østerå til et åbent, rekreativt og grønt forløb gennem centrum,
fra Østerådalen syd for Østre Allé, og frem til åens udløb i Limfjorden ved Musikkens Hus. Projektet er
udviklet på tværs af By- og Landskabsforvaltningen, kloakforsyningen og Miljø- og
Energiforvaltningen, og ønskes videreført og gennemført i et tæt, tværfagligt samarbejde.
Den 12. januar 2015 traf Byrådet en fornyet beslutning om at åbne Østerå gennem byen efter en
fleksibel model, hvor der kan ske sammenløb mellem selve Østerå samt Vestre- og Østre
Landgrøfter. Beslutningen afløser principbeslutningerne fra 2008 og 2009 om at reservere plads til
åforløbet hele vejen gennem Aalborg by.
Overordnet set står projektet på tre ben; Klima, Miljø og Byudvikling, hvilket betyder, at den
genåbnede å skal understøtte alle tre formål.
Projektet består i hovedtræk i at Østerå og Vestre Landgrøft ledes via det tidligere godsbaneareal
(åparken), og kobles til det nuværende forløb af Østerå ved krydset Sønderbro/Jyllandsgade. Østre
Landgrøft ledes i den nuværende forløb til krydset Sønderbro/Jyllandsgade hvor den løber sammen
med Østerå/Vestre Landgrøft. Vandløbet ledes herefter i et nyt åbent forløb gennem Karolinelund, og
sluttes til den nuværende kanal ved Kjellerupsgade. Åen åbnes igen fra Nyhavnsgade til udløb i
Limfjorden i det nuværende trace.
På nedenstående figur 1 ses de nuværende forhold for vandløbede gennem Aalborg by. På figur 2
ses det planlagte projekt.

Figur 1: Nuværende forhold for vandløbene i Aalborg by.
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Figur 2: Projekt for åbning af Østerå.
Der vil blive skabt en større kapacitet for afledning af regnvand gennem Aalborg By ved
gennemførelse af projektet. Den øgede kapacitet sker ved at Østerå og Vestre Landgrøft får sit eget
forløb gennem åparken og Øster Landgrøft bevarer det nuværende forløb. Vandløbet i åparken
anlægges også med lidt lavere bundlinje og større bundbredde. På strækningen langs Karolinelund
øges kapaciteten ved at en del af oplandet fra befæstede arealer vest for Karolinelund ledes til den
nuværende kanal (kanalstien), mens Østerå får sit eget forløb gennem Karolinelund. Vandløbet i
Karolinelund anlægges også med en lavere bundlinje, større bundbredde og fladere anlæg end det
nuværende profil. På strækningen fra Karolinelund til fjorden ligger kanalen så dybt, at det stort set er
fjordvandstanden der er bestemmende for vandstanden.
Ved at skabe større kapacitet for afledning af regnvand fra hele Østerås opland, medvirker projektet til
at gøre Aalborg mere robust overfor ekstreme regnhændelser, som der forventes stadig flere af.
Vandløbskvaliteten forbedres og der skabes et sammenhængende bånd med biologisk diversitet fra
den brede Østerådal gennem eksisterende byområder og til Limfjorden. Samtidig vil projektet skabe et
sammenhængende grønt træk, der opfordrer til ophold og bevægelse gennem byen. Flere at de
områder som åbningen gennemskærer, står overfor byomdannelse, og projektet vil med sin karakter
og kvaliteter virke som en drivkraft for denne byomdannelse og for udviklingen af Aalborg som en
attraktiv by.

Klima og afvanding i Aalborg by.
Oplande til Østerå:
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Østerå løber gennem den centrale del af Aalborg By. Alt vand fra et opland på ca. 130 km2 fra åbent
land, samt fra ca. 10 km2 byområder skal kunne håndteres gennem byen uden at give anledning til
store oversvømmelser. På figur 3 ses oplandene til Østerå gennem Aalborg by.

Figur 3: Oplande i Østeråsystemet.

Vandføringer i Østerå
Ved Gabriel inden tilløbene fra de 2 landgrøfter har Østerå et opland på ca. 130 km2. Ca. 4 km
opstrøms findes en vandføringsstation (10.05), som har været i drift siden 1970. Ud fra denne
målestation er der følgende karakteristiske vandføringer i Østerå opstrøms tilløbene fra
landgrøfterne, som det fremgår af figur 4.
.
VANDMÆNGDER

VANDFØRING
[L/S]

Medianminimumsvandføring (Qmm) (lille sommervandføring),
3,7l/s/km2

477

Årsmiddelvandføring:

888

6,8 l/s/km2
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Medianmaksimumvandføring (vandføring som overskrides hvert 2. år):
19,8 l/s/km2
Største målte vandføring:
34 l/s/km2

2575
4429

Figur 4: Karakteristiske vandføringer i Østerå (åben land 130 km2) opstrøms tilløbene Østre og
Vestre landgrøfter.
Størrelsen af den største målte vandføring er forbundet med usikkerhed. Den er registreret og
kalibreret udfra en vandstand målt med lokkeren. Ved disse vandføringer står hele Østerådalen
under vand, et faktum som Q/H kurven ikke tager højde for. Det må derfor antages at der kan
forekomme betydelig højere vandføringer. Dette gælder især for tøbrudssituationer. Østerå kan
derfor også true Aalborg By med oversvømmelser.
Vandføringer i Østre- og Vestre Landgrøfter samt nedre del af Østerå.
Oplande til den nedre del af Østeråsystemet fremgår af figur 5

Figur 5: Vandløbsoplande til den nedre del af Østerå.
Afstrømningsmønstret fra Østre- og Vestre Landgrøfter samt den indre del af Aalborg by er
væsentlig anderledes end afstrømningsmønsteret i Østerå (åben land-delen). Dette skyldes de
mange regnbetingede udløb i de befæstede byområder. På figur 6 ses placering af
regnbetingede udløb til vandløbene.
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Figur 6: Regnbetingede udløb til Østerå og Østre- og Vestre Landgrøfter. De markerede udløb
med rødt er de udløb som aflaster med opspædet spildevand.
Aalborg Kommune har haft konsulentfirmaet EnviDan til at foretage hydrauliske beregninger på
kloaksystemerne der leder til Østerå og landgrøfterne. Der er foretaget beregninger for hhv. en 1
og 10 års statistisk regn (cde- regn) samt 2 historiske regn hændelser (15. august 2006 og 18. juli
2002). De 2 historiske regn hændelser gav anledning til oversvømmelser i bl.a.
Håndværkerkvarteret (afvander til Østre Landgrøft) og Kærby (afvander til Vestre Landgrøft). De
to historiske regnhændelser beskrives som følgende:
18. juni 2002
Denne dag blev det meste af Aalborg Kommune ramt af hele to højintense regnbyger
med kun 7 timers mellemrum. Ved begge byger blev der målt intensiteter over 10
minutter svarende til 10-20 års hændelser, og ikke overraskende blev der efterfølgende
registreret et stort antal kælderopstuvninger i Aalborg.
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5. august 2006
Denne dag faldt der i et øst-vest gående bælte tværs gennem Aalborg Kommune
og Aalborg by usædvanligt meget regn i løbet af natten og formiddagen. Aalborg
Universitet vurderede således, at der faldt en regnmængde, der kun ses hvert 140.
år. Regnen var ikke så højintens som den 18. juni 2002, men det store volumen indebar,
at mange vandløb og bassiner blev overbelastede, samt at der forekom
oversvømmelser i bl.a. Håndværkerkvarteret og Tornhøjparken.
Eksempler fra de hydrauliske beregninger viser følgende maksimale afstrømninger for en 10 års
cde regn, se figur 7 og 8.:
[m3/s]

Udløb Vestre Landgrøft
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Figur 7: Viser beregnede vandføringer ved udløbet af Vestre Landgrøft for en 10 års cde regn.
Den maksimale vandføring er på 3.800 l/s, svarede til 731 l/s/km2.
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[m3/s]

Udløb Østre Landgrøft
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Figur 8: Viser beregnede vandføringer ved udløbet af Østre Landgrøf for en 10 års cde regn. Den
maksimale vandføring er på 1.500 l/s, svarede til 341 l/s/km2.
De hydrauliske beregninger viser tydeligt, ad der er betydelig større afstrømningsværdier fra de 2
landgrøfter end fra Østerå som har et mere naturligt opland, og at det er en af de væsentlige
klimaudfordringer til beskyttelse af Aalborg By mod oversvømmelser.
Hele vandløbssystemet gennem Aalborg by må derfor betragtes som hydraulisk belastet.
Klimasikring af Aalborg by
Aalborg er en storby i kraftig vækst, det betyder at der kommer flere byområder hvor der skal
afledes vand fra. Dertil kommer at klimaændringer medfører mere nedbør og højere
grundvandsstand der påvirker afstrømningsmønstret. Allerede nu har der vist sig udfordringer
ved oversvømmelser i centrale byområder ved store regnhændelser. Gennem projektet etableres
et nyt, åbent, forløb af Østerå gennem byen, og samtidigt bevares nuværende lukkede kanaler
(kanalen ved Gørtervej/Sønderbro samt kanalstien) som ekstra kapacitet ved ekstremregn idet
Østre Landgrøft ledes denne vej.
For at kunne håndtere de kommende udfordringer med vand i Aalborg by består klimaløsningen
af to hovedtiltag:
1. At forsinke vandets løb inden det løber til Aalborg by.
2. At øge afledningskapaciteten i Østerå gennem Aalborg by.
Projektet får åbning af Østerå handler om at øge kapaciteten gennem Aalborg by.
Regnbetingede udløb og separatkloakering
Som det fremgår af figur 6 og den hydrauliske undersøgelse er der mange regnbetingede udløb.
En del af de regnbetingede udløb (rød trekant på figur 6) er med spildevandsoverløb, idet disse
områder ikke endnu ikke er separatkloakeret. Udløbene med grøn trekant på figur 6, er udløb fra
områder der allerede er separatkloakeret. Ved disse udløb er der ikke forsinkelsesbassiner, da
udledningstilladelserne er givet før der blev stillet krav til drosling af udledningerne.
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De områder der skal separatkloakeres i forbindelse med medfinansieringsaftalen fremgår af figur
9.

Figur 9. viser nye områder der separatkloakeres jf. medfinansieringsaftalen
Jf. miljøbeskyttelsesloven stilles der i dag krav til, at der skal etableres forsinkelsesbassiner i
forbindelse med nye udledningstilladelser. Forsinkelsesbassinerne skal forsinkes således at de ikke
giver anledning større eller hyppigere oversvømmelser end ved naturlig afstrømning.
Områderne der separatkloakeres, ligger centralt i Aalborg by (dem med farve på kortet). Det bliver
derfor meget dyrt og vanskelig at etablere forsinkelsesbassiner. F.eks. vil der kunne blive tale om, at
der skal nedrives etagebyggerier i den tætte by for at kunne findes plads til etablering af
forsinkelsesbassiner, eller at de skal etableres som underjordiske bassiner.
En af hovedideerne med åbning af Østerå er, at bl.a. at finde andre løsninger til at håndtere vandet på
i Aalborg by end ved forsinkelsesbassiner. Det kræver fx at afvandingskapaciteten gennem byen
øges.
Der er foretaget hydrauliske beregninger der viser, at den øgede kapacitet i Østerå kan kompensere
for det krav, der vil blive stillet til forsinkelse af vandet fra de nye områder der separatkloakeres.

Miljømæssige forhold i Østerå
Der er miljømål i vandplanerne om, at der skal være målopfyldelse i Østerå og spærringer for fiskenes
vandring i vandløbet skal fjernes. Åbningen af Østerå sikrer begge dele. Det åbne forløb af Østerå
gennem byen, vil få meget gode fysiske og miljømæssige kvaliteter, da den ledes gennem to
parkområder, hvor den som åbnet å kan få et naturligt, slynget forløb med gode faldforhold, grusbund
og brinker på langt de fleste strækninger. Derved generer både vandløbet og omgivelser mere natur.
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På samme vis som forholdene for vandmiljøet forbedres øges og forbedres biodiversiteten i midtbyen
også med Åparkens etablering. Tidligere restarealer, der før var utilgængelige som afskærmede
erhvervsarealer, åbnes nu op, og bliver en del af byens blågrønne struktur.

Byudvikling
Den nyåbnede Østerå vil efter endt etablering fremstå som et sammenhængende blågrønt,
åparkforløb, der gennemskærer eksisterende byområder under byomdannelse. Som nyskabt
naturområde vil dette nye landskabsstrøg være en yderst attraktiv nabo, som vil bibringe
byudviklingsområderne en anden herligheds- og attraktionsværdi.
Langsgående og sammen med å-løbet skabes en grøn bevægelsesrute, der kobler Limfjorden i nord
med Østerådalen i syd. Samtidigt er der også stor fokus på at koble de tilgrænsende byområder
sammen og dermed øge tilgængeligheden de forskellige kvarterer imellem.
Mellem Musikkens Hus og Østre Havn indgår åbningen af Østerå som del af havnefrontsmiljøet som
en vigtig attraktion for de nye boliger i Musikhuskvarteret, hvorfor udviklingsselskabet A. Enggaard
A/S har været medfinansierende af denne etape. På samme vis forventes det, at åbningen af den
resterende del af Østerå vil bibringe en merværdi til de tilstødende byområder der er fordrende for
byudviklingen.

Konkrete indholdsmæssige tiltag ved projektet:
De enkelte etaper i projektet.
Den konkrete indholdsmæssige klimaløsning består af nedenstående elementer.








Østerå og Vestre Landgrøft ledes over Åparken til Karolinelund i et nyt forløb af åen. I
Åparken etableres vandløbet i terrænet med et dobbeltprofil, således, at stier og skrænter kan
inddrages som 'bassin' når det regner meget. Derved kan vandet opstuves og forsinkes i
Åparken. Vandløbet anlægges desuden lidt dybere og bredere end det nuværende forløb
langs Gørtlervej.
Kanalen ved Gørtlervej og langs Sønderbro bibeholdes og fungerer fremadrettet som ekstra
kapacitet. I den valgte løsning ledes Østre Landgrøfts vand til kanalen. Østre Landgrøft
bidrager netop med meget vand fra befæstede arealer ved den østlige bakkeskråning
(Frydendal, Gug osv.), når det regner meget.
Den eksisterende kanal under Kanalstien, vest om Karolinelind, bevares ligeledes og
modtager vand fra arealer vest for kanalen/Kjellerupsgade.
Der etableres et nyt løb for Østerå gennem Kaorlinelund. Vandløbet anlægges med et profil
der er dybere, bredere og med fladere skråning ende forløbet under kanalstien. Derved opnås
den større kapacitet i vandløbet.
Den nederste del af Østerå ligger tæt på fjorden og kanalprofilet er så stort at det er fjorden
der er bestemmende for vandstanden i åen og ikke afstrømningen fra oplandet.

På kortet figur 10, er de enkelte etaper illustreret.
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Projektområdet er i alt ca. 2km langt forløb, der skærer gennem den østlige del af Aalborg Midtby.
Projektområdet kan underopdeles i 5 mindre delområder (se Figur 10 herunder), fra Limfjorden i nord
og til Kjærs Mølle Sø i syd:

Figur 10 – Etape- og delområder. Fra nord. 1: Musikkens Plads (etableret 2018), 2: Karolinelund, 3: Krydsning ved
Sønderbro, 4: Åparken, 5: Åforløb ved Gabriel.
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1. Musikkens plads (Ca. 175m)
a. Etableret 2018
Mellem Musikkens Hus og Østre Havn indgår åbningen af Østerå som del af
havnefrontsmiljøet som en vigtig attraktion for de nye boliger i Musikhuskvarteret,
hvorfor udviklingsselskabet A. Enggaard A/S har været medfinansierende af denne
etape.
b. Østerå er åbnet i et urbant miljø med terrasseringer i beton, der flere steder giver
siddemulighed og adgang til vandet. Derudover fremstår terrasseringen som
plantebede.
c. Ved udløbet til Limfjorden skal behovet for evt. yderligere klimasikring mod Limfjorden
vurderes nærmere.
Betydning for medfinansieringsaftalen.
Denne del af projektet er allerede gennemført, og indgår ikke i medfinansieringsaftalen. Strækningen
ligger så tæt på Limfjorden, at det er fjordens vandstand, der bestemmer vandstandsniveauet i åen.

2. Karolinelund
2.1 Teglgårds plads
Åen føres ikke over Teglgårds plads, idet det er blevet vurderet, at det vil være meget
omkostningstungt at åbne Østerå gennem pladsen i forhold til hvor meget af åen der kan
åbnes. Dette skyldes især behov for så markante ledningsarbejder, at det ikke vil kunne
forsvares økonomisk. Desuden bidrager en åbning gennem Teglgårds plads ikke til at øge
kapaciteten for Østerå.
2.2 Karolinelund (ca. 440m)
a. Åen føres gennem Karolinelund i et åbent forløb langs den vestligste side (og laveste
del af parken) med et dobbeltprofil som i Åparken. Dobbeltprofilet kan delvist
oversvømmes og forsinke vandet ved ekstremregn.
b. I nordlig ende ved Tivolis gamle bagindgang ledes åen på tværs af parken og sluttes til
det nuværende kanalforløb i den østlige side af pladsen.
c. I syd ledes åen ind i Karolinelund ved Krydset Jyllandsgade/Sønderbro (forplads til
Karolinelund). En del af den nuværende kanal lukkes i området hvor åen drejes til
Karolinelund. Der ledes en mindre delstrøm af Østerå gennem kanalen. Dette gøres
for at undgå lugtgener i kanalen hvis der kun periodevis løber vand i kanalen.
d. Forpladsen mod Jyllandsgade/Sønderbro-krydset bliver af mere urban karakter. Det
samme gælder den nordlige del mod Teglgårds plads. Den resterende del af Østerå,
gennem karolinelund, får åen en grøn karakter, som tilpasses den gamle byhave.
2.3 Kanalstien
Kanalstien fastholdes i sin nuværende form og vil fortsat modtage vej og tagvand for
byområdet umiddelbart vest for kanalen.

Betydning for medfinasieringsaftalen.
Østerå får en større kapacitet gennem Karolinelund end den har i sin nuværende kanalform. Dette
skyldes at åen får en større bund-bredde, bundkoten sænkes og vandløbet brinker bliver lagt ned.
Desuden vil den del af kloaksystemet som ligger vest for Kanalen løbe til denne. Åen gennem
Karolinelund og kanalstykket løber sammen i Karolinelunds nordøstlige hjørne. På strækningen fra
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Karolinelund og ud til fjorden ligger åen så tæt på fjorden, at det er fjordvandstanden der er
bestemmende for vandstanden i åen.
De nødvendige anlægsudgifter til etablering af større kapacitet i Østerå:
-

Projektering og forundersøgelse.
Udgravning af ny å-strækning, bortkørsel af jord, brinksikring, udlægning af grus og sten.
Indløb til Karolinelund, lukning af kanalstykke, etablering af ledning der leder en lille delstrøm
fra Østerå til Kanalen langs Karolinelund.
Etablering af vandløbet langs kanalen i Karolinelunds nordlige ende.
Etablering af tilslutning til kanalen i nordlig ende af Karolinelund.

Gabriel til Sønderbro (etape 3, 4 og 5).
3. Krydsning Sønderbro (Ca. 90m)
a. Åen føres under krydset i en støbt betonkanal, som tilsluttes den eksisterende
kanal, der fører vandet fra Østre Landgrøft i/under Sønderbros østlige side. I
forbindelse med dette arbejde er der en del eksisterende ledninger der skal
omlægges.
b. I Åparkens østlige ende snævres parken ind og åen ledes i åben betonkanal, der
dykker under Sønderbro.
Betydning for medfinansieringsaftalen.
Etablering af ny kanal under Sønderbro er en nødvendig foranstaltning for at føre Østerå ind over
Åparken, og dermed øge kapaciteten for vandafledning gennem Aalborg by. Det samme gælder for at
føre en betonkanal langs bygninger til det dykkede løb under Sønderbro krydset.
Udgifter til etablering af forpladser på begge sider af krydset indgår ikke i anlægsudgifter til
medfinansieringsaftalen, idet de betragtes om rekreative anlæg.
De nødvendige anlægsudgifter til etablering af større kapacitet i Østerå:
-

Projektering og forundersøgelse.
Kanal der fører Østerå i et dykket forløb under Sønderbro krydset.
Betonkanal der fører Østerå fra Åparken til det dykkede løb under Sønderbro krydset.

4. Åparken (Ca. 835m)
4.1 Åparken (ca. 575m)
a. Åparken er en kunstig ådal, der udformes som en ca. 40 m bred grøn og blå park
gennem det gamle godsbaneareal. Åparken udformes med et dobbeltprofil for Østerå,
således, at den lave daglige vandstand giver gode muligheder for rekreativ
anvendelse på brinkerne. Derved spiller den nye park en vigtig rolle i midtbyens GrønBlå Struktur. Ved ekstremregn kan stier og skrænter i inddrages som 'bassin', hvorved
kan vandet opstuves og forsinkes for at forebygge oversvømmelser.
b. I vest sker overgang fra det urbane rum ved ’brohuset’ og til en grøn park.
Åens Karakter: Grøn bypark med slynget å og højt naturindhold. Ikke en friseret park.
De nødvendige anlægsudgifter til etablering af større kapacitet i Østerå:
-

Projektering og forundersøgelse.
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Udgravning af ny å-strækning, bortkørsel af jord, brinksikring, udlægning af grus og sten.
4.2 ’Brohuset’ og 4.3 Kielersvej (275 m).
Arealet mellem Øster Alle broen og Hjulmagervej har karakter af overskudsområde, der
anvendes af erhverv til spredt oplag og parkering. Med åbningen af Åparken gennem
området bliver arealet del af det sammenhængende å-parkforløb og arealet opnår en
anden og mere bymæssig karakter. Dog ligger strækningen lidt perifært i forhold til de
øvrige funktioner, der er knyttet til å-forløbet, om området er derfor ikke velegnet til
etablering af større opholdsaktivitet, men vil mere få karakter som en ’transit-strækning’ i
å-forløbet, der er bindeled i stistrukturen.
’Brohuset’ skal opføres som sidste byggeprojekt i det store byudviklingsområde benævnt
’Godsbanen’, der er reguleret af Lokalplan 1-1-110. Brohuset er et nyt stort
etageboligprojekt, der fra åens niveau etableres i 11 etager.
a. Åen etableres primært i en åben betonkonstruktion gennem et urbant område. Selve
Å-anlæggets udformning og omfang designes, så der er visuel og funktionel
sammenhæng mellem dette og brohusets udearealer samt det øvrige
godsbaneområde. Til karakter kan der hentes inspiration fra etape 1 Musikkens Plads.
Mod nordøst sker glidende overgang til Åparkens mere grønne parkrum.
b. Der etableres en bro over vandløbet ved Kielersvej.

Betydning for medfinansieringsaftalen.
Etablering af Østerå der forbinder Hjulmagervej med Åparken er en nødvendig foranstaltning for at
øge kapaciteten for vandafledning gennem Aalborg by. De nødvendige anlægsudgifter til etablering af
større kapacitet i Østerå:
-

Projektering og forundersøgelse.
Erstatning for arealafståelse
Etablering af Østerå i en åben kanal.
Bro ved Kielersvej.

5. Å-forløb ved Gabriel (Ca. 320 m)
5.1 Gabriel (ca. 320m)
Åen får et forløb fra det gamle stemmeværk, nord om Gabriel til Hjulmagervej, hvor den løber
sammen med Vestre Landgrøft inden den krydser Hjulmagervej. Der etableres en adskillelse af Østre
Landgrøft og Østerå på strækningen. Vandspejlsniveauet mellem Østerå ved det gamle stemmeværk
ved Gabriel og Vestre Landgrøft, udlignes på denne strækning. Vandspejlsniveauet er på ca. 1 m,
hvilet betyder at vandløbet på strækning får gode faldforhold, med bund af renskyllet grus.

Betydning for medfinansieringsaftalen.
Åens forløb fra stemmeværk til Hjulmagervej er en nødvendig foranstaltning for at Østerå og Vestre
Landgrøft kan få et særskilt forløb over Åparken og dermed skabe større kapacitet for vandafledning i
Aalborg by. De nødvendige anlægsudgifter til etablering af større kapacitet i Østerå:
-

Eksisterende stemmeværk ved nordøstligt hjørne af Gabriels bygning fjernes.
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-

Fisketrappe og ’samlesø’ nedlægges med henblik på at adskille hhv. Østre Landgrøft fra
Østerå og Vestre landgrøft.
Gl. brokonstruktion nedstrøms stemmeværket fjernes
Nyt bygværk med mulighed for overløb fra Østerå til Østre Landgrøft etableres.
Eksisterende betonkanal (Vestre Landgrøft) i græsplænen nord for Gabriel brydes op. 320 m
nyt vandløb etableres. Startende ved stemmeværket som naturligt, slynget å-forløb med
grønne, lave brinker snævres forløbet ind og bliver til et urbant byrum med kanal i åben
konstruktion lige før Hjulmagervej.
Å-strækningen får en grøn karakter, med godt fald og bygges op med grus-bund
Nyt bygværk til sammenkobling af Østerå med Vestre Landgrøft ved Hjulmagervej
Underføring under Hjulmagervej
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Figur 11 – oversigtskort over den samlede løsning og forventede karakterer
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