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Formålet med dette notat er at uddybe resultatet af analysen ved at fokusere på nogle af 

de væsentlige emner som er kommet op i løbet af projektet og i diskussioner med KDI 

og som ikke er dækket af rapporten fra pilotprojektet. 

 
Vi har anvendt GeoDanmarks vandløbstema som beskriver placering af vandløbsmidter 

og cirka bredde for vandløb i hele landet. Derudover har vi brugt vandløbstypologien 

fra vandplanerne til at reducere de vandløb der modelleres til de større (type 2 og 3) 

vandløb. Da vandløbstypologien er bygget på et vandløbsdatasæt der ikke matcher 

GeoDanmarks har vi udviklet en heuristik til at binde de to sammen således at vi kan 

bruge geometrien fra GeoDanmarks vandløbsmidte og typerne fra typologien. Resulta-

tet er en delmængde af vandløbsmidte-datasættet tilsvarende vandløb af type 2 og 3. 

Vandløbsmodellen kræver at alle vandløb er retningsbestemte, og har ét udløbspunkt i 

havet. Vi har derfor udviklet semi-automatiske metoder til at retningsbestemme vand-

løbsmidte-datasættet og til at fjerne cykler (se Figur 1 for et eksempel på en cykel) og 

andre nedstrøms forgreninger i datasættet. Cykler og forgreninger fjernes ved at slette 

små stykker af vandløbsstrengen for at bryde forbindelsen. Hvor vandløb krydser (se 

Figur 2 for et eksempel) bliver det ene vandløb splittet op og opstrømsdelen kobles på 

det krydsende vandløb. Nedstrømsdelen fortsætter derefter som et nyt vandløb. 

 

Figur 1: Ribe Å har her to signifikante forgreninger, en nord for åen i midten, og en større umiddelbart vestpå. De lilla 
linier marker vandløb af type 2 og 3. Her har metoden valgt den korteste vej (markeret med rød pil) og slettet stykket 
markeret med det røde kryds for at bryde cyklen. 
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Figur 2 Et mindre vandløb krydser Karup Å ved hjælp af en underføring. Til venste ses et udsnit af vandløbsmidten fra 
GeoDanmark og til højre ses vandløbet i modellen, bemærk at vandløbet der strømmer fra øst til vest er bleven splittet 
ved sletning af strækningen markeret med et rødt kryds. Opstrøms-delen er sammensmeltet med Karup Å og 
nedstrømsdelen mangler derfor dette opland. 

 

 

 

Manningtal er sat relativt lavt, for en vintersituation, som er dér de forventede maksi-

male afstrømninger forekommer. Da der er usikkerhed i metode, og da der er tale om en 

screening, er det at foretrække at være konservativ i forhold til oversvømmelsesudbre-

delser, frem for at benytte høje Manningtal som vil sænke vandspejlet og dermed give 

falsk sikkerhed. Screeningen skal således kunne udpege områder som evt. senere skal 

beregnes mere detaljeret. 

For rør og broer er der valgt at benytte Manningtal på 50, hvilket er konservativt i for-

hold til opstuvning (det varierer typisk mellem 40 og 70). 

Vandløbsbredde  Land (Manning,) By  (Manning) 

<2,5 m 15 18 
2,5-12 m 18 20 
>12 m 22 24 

Tabel 1. Benyttede Manningtal for henholdsvis Land og By inddelt efter vandløbets størrelse (bredde GeoDanmark). 

Enheden for Manning tallene er 𝑚1/3𝑠−1. 

 

Som udgangspunkt for vurdering af ekstremafstrømninger anvendes data fra GEUS of-

fentliggjort på http://www.klimatilpasning.dk.  

I forhold til vurdering af basisvandføring i vandløb, at LIDAR typisk foregår i for-

år/efterår for at undgå løv på træer. Med udgangspunkt i den faglige rapport: "Afstrøm-

ningsforhold i danske vandløb" nr. 340 (DMU 2000) er der således konsekvent benyttet 

laveste værdi for afstrømning i perioderne marts-april samt september-oktober. Se Ta-

bel 2 viser et eksempel på de benyttede værdier for Aarhus og Horsens. 
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Kommune DMU 
målest. 

Vandløb opland 100 
års 

100 
års 

Basis-
vandfø-
ring 

lavest af 
mar, apr, 
sep, okt 

   km² m³/s l/s/k
m² 

l/s/km² tidspunkt 
for lav Q 

Horsens 270045 Hansted Å 136,27 16,584 121,7 6,3 sept 
Horsens 280001 Bygholm Å 154,19 31,45 204,0 4,4 sept 
Horsens 270004 Lille-

Hansted Å 
74,96 9,188 122,6 4,7 sept 

Horsens 210089 Gudenå 376,83 23,865 63,3 9,4 sept 
Aarhus 270021 Giber Å 46,95 7,826 166,7 2,7 sept 
Aarhus 260082 Aarhus Å 118,64 11,146 93,9 3,9 sept 
Aarhus 260096 Lyngby-

gård Å 
131,47 11,257 85,6 4,4 sept 

Aarhus 260080 Aarhus Å 323,54 29,48 91,1 3,9 sept for 
260082 

Aarhus 230055 Egå 46,95 4,567 97,3 3,7 sept 
Tabel 2. Benyttede enhedsvandføringer for vandløb i henholdsvis Horsens og Aarhus. Der er benyttet afstrømninger 
svarende til gentagelsesperiode på 100 år. Som vandføring i vandløb da højdemodellen blev opmålt  (basisvandføring) er 
der benyttet laveste Q for marts-april samt sept-oktober (Kilde: Klimaeffekter på hydrologi og 
grundvand(klimaekstremvandføring) – GEUS/NST 2013 samt Afstrømningsforhold i danske vandløb, faglig rapport 340 
DMU2000). 

 
En mindre del af de inkluderede vandløbsstrækninger har ikke frit udløb til havet og 

fungerer i praksis som teknisk afvanding af lavt beliggende områder (landindvending). 

Ved udløbet af de omtalte strækninger, er der således en pumpestation, som løfter van-

det op og ud af de inddæmmede områder. Disse pumpede områder udgør en udfordring 

for metoden. Figur 3 viser en længdeprofil af et vandløb på tværs af en pumpestation.  

Figuren viser vandløbet strømmende fra højre mod venstre (blå pile) og viser hvordan 

en pumpe transporterer vandet fra et lavereliggende område til et højere-liggende om-

råde (blå pil i midten). I en traditionel stationær Manning-beregning vil den absolutte 

kote af vandspejlet nedstrøms for pumpen blive bevaret opstrøms for pumpen (den sti-

plede røde linje i figuren). Da det pumpede terræn er lavereliggende giver dette meget 

store oversvømmelser. 

 

Figur 3. Situationen omkring en pumpestation. Vandløbet strømmer fra højre mod venstre. 

Vi har derfor suppleret med en alternativ metode for at håndtere situationen i Figur 3 

for udvalgte pumpelag. Vi afbryder Manning-beregningen ved pumpestationen og op-
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strøms. I stedet har vi lavet en vurdering af hvor stort et volumen der ikke kan pumpes 

videre under hændelsen. Hertil antager vi at hændelsen har en varighed på 5 dage. Det-

te volumen placerer vi så umiddelbart opstrøms (foran) pumpen ved en volumenbereg-

ning på DHM, se det opmagasinerede volumen i figuren.  Afgrænsningen af disse områ-

der bliver det nye risikoområde.   

Den statiske volumenberegning giver et oversvømmet område ved pumpen, men dette 

område indeholder ikke nødvendigvis hele vandløbet opstrøms for pumpen. Derfor 

fortsættes Manning-beregningen igen for den del af vandløbsstrækningen opstrøms for 

pumpestationen som ikke er udpeget i den statiske volumenberegning (i Figur 3 er det-

te sted markeret med den lodrette stiplede linje til højre i figuren). Hvis en pumpe har 

kapacitet nok til at håndtere den fulde afstrømning for en given hændelse betyder dette 

at Manning-beregninger genstarter umiddelbart på den anden side af pumpen 

Bemærk at genstart af beregningen kan give anledning til at eksempelvis 20-års-

hændelsen har en større udbredelse end 100-årshændelsen. En 20-års hændelse har 

mindre vand stående op imod pumpen, og derfor er udbredelsen af den volumen også 

mindre. Det betyder at Manning-beregningen tager over tidligere en den gør i 100-års 

hændelsen. Hvis Manning-beregningen så giver anledning en oversvømmelse ser man 

fænomenet. 

 

 

Vi har identificeret en række større pumpelag. Disse er identificeret på baggrund af en 

visuel gennemgang af de oprindelige vandløbsberegninger hvor de resulterende over-

svømmede arealer har været i fokus og opmærksomheden rettet mod de større over-

svømmelsesudbredelser. For disse er der indhentet pumpeydelser og lavet en vurdering 

af hvor stort et vandvolumen som ikke vil kunne passere pumpestationen under en gi-

ven hændelse med en varighed på 5 dage (differens mellem hændelse og pumpeydelse).  

Navn Kommune Y X Kapacitet 
(m³/s) 

Reference 
opland (km²) 

Opland SCALGO 
Live (km²) 

Boetoe Syd Guldborgsund 6063284 687527 3.4 42 40 

Boetoe Nord Guldborgsund 6063291 687531 2.8 35 36 

Lammefjord Holbæk 6183748 664949 3.72 182 64 

Kramnitse, Rødby 
fjord 

Lolland 6064987 644959 20 200 211 

Avnede Strand Lolland 6076674 638682 7 67 70 

Ryde å Lolland 6075708 638283 10 80 88 

Bogø Inddæmning Lolland 6075536 630929 4.85 31 32 

Fjordmarken_Otterup Nordfyns 6154544 592782 2.8 25 28 

Tim Enge Ringkøbing-
Skjern 

6228381 451932 1.5 4  

Vest stadil fjord Ringkøbing-
Skjern 

6224057 446924 1 15 27 

Holmsland enge Ringkøbing-
Skjern 

6220494 453019 0.8 3  

Vollerum enge Ringkøbing-
Skjern 

6226742 450362 3 12 22 

Øst (Damsø) Ringkøbing-
Skjern 

6198396 470355 1 3  

Nord (Stauning-
Ganer) 

Ringkøbing-
Skjern 

6197248 462992 3 14  
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Lægan Tønder 6085122 489477 16 80 37 

Nørremølle Tønder 6086586 481876 3 30 26 

Højer Tønder 6089783 480540 2 15  

Snurom Tønder 6090779 481889 1.5 20 15 

 

 

Ved Kramnitse på Lolland findes en stor pumpestation (Figur 4(a)) inkluderet i listen af 

pumpestationer ovenfor. Pumpestationen pumper Lilleholm og Rødby kanal ud i Fe-

mern Bælt. Koten nedstrøms pumpen fra DHM er ca.13cm, og opstrøms er den ca.-3.9m. 

Derfor giver en beregning uden pumper et næsten 4m højt vandspejl opstrøms for 

pumpen og anledning til af et meget stort område oversvømmes i analysen.  Analysen af 

pumpestationens pumpekapacitet viser at en 5 dages hændelse vil efterlade et estime-

ret volumen til opmagasinering på omkring 2 millioner kubikmeter foran pumpen. Vi 

har efterfølgende fundet dette volumen i terrænmodellen og dette giver anledning til en 

markant mindre udbredelse af det oversvømmede område, hvilket kan ses i Figur 4(b). 

Genstart af Manning-beregningen 

Efter vandvolumen er placeret bag pumpestationen ender vi med et vandspejl med en 

kote på omkring -1.67cm Figur 4(c). Dette betyder som beskrevet i afsnit 4 at Manning-

beregningen slås fra indtil vandløbets kote (dvs. koten fra DHM) når over -1.67cm.  På 
Figur 4(c) har vi markeret de steder hvor Manning-beregningen slås til igen med røde 

krydser. 
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(a) Kramnitse med pumpestationen markeret med en rød cirkel. 

 

(b) Sammenligning af 100-års hændelse med pumpe (lilla) og uden pumpe (blå). Krydserne markeret Manning-genstart. 

  

(c) Længdeprofil ved pumpestationen i Kramnitse. Den grønne linje er DHM og den gule er vandspejlet i beregningen 
uden pumpestationen til venstre og med pumpestationen til højre. 

Figur 4. 100-års hændelsen omkring Kramnitse. 
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SCALGO og COWI blev bedt om at forsøge at inkludere Fæstningskanalen langs motor-

ring i vandløbsberegningen.  Dette blev gjort ved at tilføje vandløbsmidten fra GeoDan-

mark fra stedet hvor Fæstningskanalen krydser Harrestrup Å og ned til udløbet ved 

Brøndby Strand. Derefter skulle vandføringen bestemmes og vi undersøgte forholdende 

ved Fæstningskanelen. Kanalen ligger dybt i terrænet fra Utterslev Mose frem mod ud-

løbet ved Brøndby Strand. Kanalen er som sådan ikke et vandløb og er primært styret af 

afløbet fra Utterslev mose. Kanalen har således karakter af "Sø" eller "Bassin". Kanalen 

løber under Harrestrup Å. Det vurderes at kanalen ikke kan betragtes med oplandsaf-

hængighed på niveau med undersøgelsens resterende vandløb, men at der således godt 

kan være en oversvømmelsesproblematik, dog sandsynligvis foranlediget af lokale sky-

brud, hvorved det eksisterende afløb fra kanalen vil kunne være en flaskehals. Dette er 

dog ikke undersøgt yderligere. I analyserne er Fæstningskanalen derfor påsat en beske-

den vandføring således at fæstningskanal fremstår vandfyldt. 

 
Vanddybderne i beregningen kan være ret store da beregningen er stationær. Det bety-

der eksempelvis at en lavtliggende lavning ved siden af vandløbet kan blive fuldstæn-

digt oversvømmet hvis vandløber oversvømmet, uanset størrelsen og dybden af lavnin-

gen.  

 

Figur 5. Når vandløbets vandstand overstiger kanten af vandløbet kan lavninger ved siden af vandløbet bliver 
oversvømmet uanset deres volumen. 

Et eksempel på dette kan ses i Figur 6 hvor det blå område viser de celler hvor vand-

dybden for 100års-hændelsen er mindst 3 meter. Vandstanden i vandløbet er blot 2m, 

men da det er nok til at udstrækningen af oversvømmelsen rammer den lavereliggende 

lavning (i dette tilfælde en afvandet sø) bliver lavningen oversvømmet.  

I området til venstre for vandløbet, markeret med en rød cirkel, ligger en linje fra det 

hydrologiske tilpasningslag. Denne linje ligger i kote -15cm, og vanddybden ved linjen 

er derfor helt oppe på 26m da DHM ligger i omkring kote 24 i området. 
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Figur 6. Et lavt område (den afvandede Søballe Sø)  til højre for Knud Å syd for Galten i Århus. 

 

Et andet eksempel ses ved Kolindsund på Djursland. Her er der en stor oversvømmelse, 

se Figur 7. Kolind Sund er et stort tørlagt(indvundet) areal som tidligere var hav. Områ-

det er omkranset af 2 store afvandingskanaler (Nord og Syd kanal) hvor flere pumpesta-

tioner lokalt i selve "sundet" afvander til.  Området er ikke en del af de udvalgte pumpe-

lag (det indeholder heller ikke nogle vandløb i kortlægningen) og derfor sker den store 

oversvømmelse når koten på vandspejlet i de omkringliggende vandløb forlænges ind 

på lavereliggende pumpede område. Se også eksemplet i afsnit 1. 

 

Figur 7 Kolindsund på Djursland. 

 
De oplande som delvist befinder sig i Tyskland er ikke repræsenteret i DHM og det be-

tyder at visse oplande bliver underestimerede i beregningen.  Dette problem ses om-

kring Tønder hvor en del af oplandet til Vidå ligger i Tyskland.  I modellen har vi sat af-

strømningsværdier på udløb til havet og fordeler så afstrømningen proportionalt til 

oplandet efterhånden som vi går op i oplandet. Eksempelvis vil en afstrømning på 

100 𝑙 𝑠⁄  blive delt til 60 𝑙 𝑠⁄  og 40 𝑙 𝑠⁄  ved en forgrening hvor det ene opland udgør 

60% af oplandet før forgreningen, og det andet udgør 40%. Hvis oplandstørrelsen er for 

lille grundet et stort ikke-medtaget opland i Tyskland vil afstrømningen blive fordelt 

forkert og vi har derfor korrigeret afstrømningen på 5 punkter omkring grænsen, disse 
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punkter er vist på Figur 8. Vi har brugt oplandstørrelsen fra pumpestationerne, i stedet 

for fra højdemodellen til at lave korrektionen. 

 

Figur 8. De 5 ekstra randbetingelser indsat for at styre oplandstørrelserne omkring grænsen til Tyskland omkring 
Tønder. 


