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1 INDLEDNING 

Denne tekniske note kan opfattes som et tillæg til det i 2010 udførte modelleringsstudie 

af stormflodsniveauer i Limfjorden. Noten beskriver de i tilbuddet af 6. juli 2011 angiv-

ne ydelser, men med en række pr. telefon senere aftalte modifikationer. 

Den udførte modellering omfatter: 

 Etablering af tre modelbatymetrier (korrigeret 2005 batymetri, 2011 batymetri 

og 2011 batymetri med uddybning af indsejling til Thyborøn Havn til kote -12,5 

meter) 

 Afvikling af tre signifikante historiske stormhændelser udført for alle tre model-

batymetrier 

For de tre simulerede storme er det fundet, at batymetriændringerne fra 2005 til 2011 

fører til forøgede maksimalvandstande i Nissum Bredning på op til 3,5 cm under passa-

ge af kraftige stormlavtryk. De udførte simuleringer viser endvidere, at såfremt der fore-

tages en uddybning af indsejlingen til Thyborøn Havn til kote -12,5 m, vil maksimal-

vandstanden i Nissum Bredning kunne forøges med op 5 cm. Uddybning af indsejlingen 

ses derfor at have en svagere effekt på maksimalvandstanden end de batymetriske æn-

dringer i perioden fra 2005 til 2011, idet uddybningen kun resulterer i en merforøgelse 

på 1,5 cm. 

I Limfjorden øst for Oddesund er det fundet, at maksimalvandstanden kan forøges med 

op til 1,5 cm som følge af batymetriændringerne fra 2005 til 2011 - mens de i kombina-

tion med en uddybet indsejling til Thyborøn Havn kan forøges med op til 2,5 cm. 

Den største påvirkning er fundet for Thyborøn Havn, hvor maksimalvandstanden for-

øges med op til 4 cm som følge af ændringerne fra 2005 til 2011 og med op til 6 cm, når 

der suppleres med en uddybning af indsejlingen til kote -12,5 m. 
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2 MODELOPSÆTNING 

De udførte modelsimuleringer er alle udført med udgangspunkt i modelopsætningen, 

Ref. /1/, dækkende hele Limfjorden. Batymetrien fra denne modelopsætning er vist i Fi-

gur 2.1. 

 

Figur 2.1 Modelbatymetri af Limfjorden. 

 

Modelbatymetrien og beregningsnettet er opbygget af 211.036 elementer og 112.284 knu-

der. Vandbevægelserne i modellen er drevet af vind og påtrykte vandstandsvariationer langs 

de to åbne rande i Nordsøen og Kattegat. For en enkelt af de simulerede storme er model-

batymetrien trunkeret ved Ålborg, idet der for pågældende periode ikke findes randbetingel-

ser for Hals Barre.  

2.1 Batymetrier 

De tre undersøgte batymetrier adskiller sig udelukkende ved forholdene omkring Thy-

borøn. Basisbatymetrien, repræsenterende forholdene i 2005, er korrigeret i forhold til 

batymetrien i Ref. /1/ i området omkring Thyborøn. Korrektionen indebærer, at alle 

dybder større end 1 m DVR90 er forøget med 25 mm, mens dybder mindre end 1 m 

DVR90 er forøget med 42 mm. Et udsnit af den korrigerede modelbatymetri er vist i Fi-

gur 2.2 Udsnit af modelbatymetri repræsenterende 2005 forhold ved Thyborøn.Figur 

2.2. Korrektionen af batymetrien er af mindre betydning for stormflodsniveauerne inde i 

Limfjorden, idet eventuelle ændringer vil være mindre end 1 cm. 

Til etablering af en 2011 batymetri er der anvendt nye pejlinger. Pejlingerne er plottet i 

Figur 2.3. Den herved etablerede batymetri, repræsenterende 2011 forhold, er vist i Fi-

gur 2.4. 
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Figur 2.2 Udsnit af modelbatymetri repræsenterende 2005 forhold ved Thyborøn. 

 

 

Figur 2.3 Pejledata for perioden 2010-11. 
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Figur 2.4 Udsnit af modelbatymetri repræsenterende 2011 forhold ved Thyborøn. 

 

Den tredje modelbatymetri er baseret på 2011 batymetrien, men indeholder en uddyb-

ning af indsejlingen til Thyborøn Havn til kote -12,5 m. Denne batymetri er vist i Figur 

2.5. Den i batymetrien indlagte uddybning svarer til, at der afgraves et volumen af stør-

relsesordenen 1,7 millioner kubikmeter. 
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Figur 2.5 Udsnit af modelbatymetri repræsenterende 2011 forhold og uddybet indsejling til kote  
 -12,5 m ved Thyborøn. 
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3 MODELLEREDE STORMHÆNDELSER 

Der er modelleret tre stormhændelser på hver af de tre etablerede batymetrier. Høj-

vandshændelserne dækker følgende perioder: 

 Stormhændelse 1: 7/1/2005 – 11/1/2005 

 Stormhændelse 2: 10/1/2007 – 14/1/2007 

 Stormhændelse 3: 23/11/1981 – 27/11/1981 

Vandstandsvariationer ved Thyborøn Hav og Hals Barre og vinddata for de to første 

hændelser er angivet i Ref. /1/. 

3.1 Stormhændelse 1 

De modellerede maksimalvandstande forekommende under Stormhændelse 1 er vist i 

Figur 3.1. Det ses, at hændelsen er mest kritisk for området omkring Løgstør og Vester-

vig i Nissum Bredning. 

 

Figur 3.1 Modelleret maksimalvandstand under Stormhændelse 1 baseret på batymetriske forhold i 
2005. 

 

Figur 3.2 viser ændringer af maksimalvandstand som følge af de batymetriske ændrin-

ger fra 2005 til 2011. Det ses, at ændringerne inde i Limfjorden er begrænset til under 3 

cm. Størst påvirkning finder sted i den østlige del af Nissum Bredning.  
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Figur 3.2 Modelleret ændring af maksimalvandstand i forhold til 2005 under Stormhændelse 1, som 
følge af ændrede batymetriske forhold i 2011. 

 

Et tilsvarende plot af ændring i maksimalvandstand er vist i Figur 3.3, men nu med en 

uddybning af indsejlingen til kote -12.5 m. Det ses, at vandstandsændringerne for dette 

tilfælde er noget mere signifikante, men primært relateret til Nissum Bredning. 

 

Figur 3.3 Modelleret ændring af maksimalvandstand I forhold til 2005 under Stormhændelse 1, som 
følge af ændrede batymetriske forhold I 2011 og en uddybning af indsejlingen til Thyborøn 
Havn. 

 

I de følgende figurer er den modellerede vandstandsvariation i løbet af Stormhændelse 1 

plottet for en række stationer i den vestlige del af Limfjorden for forhold svarende til 

hver af de tre modelbatymetrier. De viste stationer omfatter: Thyborøn Havn, Lemvig, 
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Løgstør, Nykøbing Mors, Skive, Hvalpsund, Thisted og Rønbjerg. I figurerne er der 

endvidere plottet inducerede vandstandsændringer relateret til ændringer i batymetrien. 

Af plottene og Tabel 3-1 ses, at den batymetriske udvikling i området ved Thyborøn re-

sulterer i vandstandsforøgelser af størrelsesordenen 2-3 cm i Nissum Bredning, mens 

den længere inde er begrænset til mindre end 1 cm. 

 

 

Figur 3.4 Modellerede vandstandsforløb og vandstandsforskelle i Thyborøn Havn under Stormhæn-
delse 1. 

 

 

Figur 3.5  Modellerede vandstandsforløb og vandstandsforskelle i Lemvig Havn under Stormhændelse 1. 
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Figur 3.6 Modellerede vandstandsforløb og vandstandsforskelle i Løgstør under Stormhændelse 1. 

 

 

Figur 3.7 Modellerede vandstandsforløb og vandstandsforskelle i Nykøbing Mors under Stormhæn-
delse 1. 

 

Figur 3.8 Modellerede vandstandsforløb og vandstandsforskelle i Skive under Stormhændelse 1. 
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Figur 3.9 Modellerede vandstandsforløb og vandstandsforskelle i Hvalpsund under Stormhændelse 1. 

 

 

Figur 3.10 Modellerede vandstandsforløb og vandstandsforskelle i Thisted under Stormhændelse 1. 

 

 

Figur 3.11 Modellerede vandstandsforløb og vandstandsforskelle i Rønbjerg under Stormhændelse 1. 



  
 

 

11810963.bbc.be.12.2011 3-6 DHI 
 

 

Tabel 3-1 Sammenligning af modellerede vandstande for Stormhændelse 1 med henholdsvis 2005 
batymetrien og 2011 batymetrien. 

Station Maksimal vandstand 
2005 batymetri [m] 

Maksimal vandstand 
2011 batymetri [m] 

Vandstands-
forøgelse [m] 

Thyborøn Havn 1,762 1,791 0,029 

Lemvig 1,557 1,576 0,019 

Løgstør 2,064 2,065 0,001 

Mors 1,505 1,512 0,007 

Skive 1,553 1,562 0,009 

Hvalpsund 1,628 1,636 0,008 

Thisted 1,499 1,505 0,006 

Rønbjerg 1,626 1,633 0,007 

 

Uddybning af indsejlingen til kote -12,5 m resulterer i yderligere vandstandsforøgelser, 

men ikke så voldsomt som man kunne frygte. I Nissum Bredning og Thyborøn Kanal 

resulterer uddybningen i kombination med batymetriudviklingen fra 2005 til 2011 i 

vandstandsforøgelser af størrelsesordenen 3-5 cm, mens den øst for Oddesund ikke 

overstiger 1,5 cm. 

Tabel 3-2 Sammenligning af modellerede vandstande for Stormhændelse 1 med henholdsvis 2005 
batymetrien og 2011 batymetrien med uddybet indsejling til kote -12,5 m. 

Station Maksimal vandstand 
2005 batymetri [m] 

Maksimal vandstand 
2011 batymetri med 

uddybet indsejling [m] 

Vandstands-
forøgelse [m] 

Thyborøn Havn 1,762 1,809 0,047 

Lemvig 1,557 1,587 0,030 

Løgstør 2,064 2,066 0,002 

Mors 1,505 1,516 0,011 

Skive 1,553 1,567 0,014 

Hvalpsund 1,628 1,641 0,013 

Thisted 1,499 1,507 0,008 

Rønbjerg 1,626 1,637 0,011 

 

3.2 Stormhændelse 2 

De modellerede maksimalvandstande forekommende under Stormhændelse 2 er vist i 

Figur 3.2. Det ses, at de mest kritiske vandstandsniveauer under stormen optræder i 

Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord. 
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Figur 3.12 Modelleret maksimalvandstand under stormhændelse 2 baseret på batymetriske forhold i 
2005. 

 

Figur 3.13 viser ændringer af maksimalvandstand som følge af de batymetriske ændrin-

ger fra 2005 til 2011. Det ses af Figur 3.13 og Tabel 3-3, at vandstandsforøgelsen gene-

relt er begrænset til mindre end 2 cm med undtagelse af Lemvig og Thyborøn Havn. 

 

Figur 3.13 Modelleret ændring af maksimalvandstand i forhold til 2005 under Stormhændelse 2, som 
følge af ændrede batymetriske forhold i 2011. 

 

For tilfældet med uddybet indsejling, vist i Figur 3.14, er effekten lidt kraftigere. Største 

påvirkning finder sted i Nissum Bredning, hvor maksimalvandstanden forøges med op 

til 3,5 cm. 
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Figur 3.14 Modelleret ændring af maksimalvandstand I forhold til 2005 under Stormhændelse 2, som 
følge af ændrede batymetriske forhold i 2011 og en uddybning af indsejlingen til Thyborøn 
Havn. 

 

I de følgende figurer er den modellerede vandstandsvariation i løbet af Stormhændelse 2 

plottet for en række stationer i den vestlige del af Limfjorden for forhold svarende til 

hver af de tre modelbatymetrier. Endvidere er de inducerede vandstandsændringer, for-

årsaget af ændringer i batymetrien, plottet. Af plottene og Tabel 3-3 ses, at den batyme-

triske udvikling i området ved Thyborøn resulterer i vandstandsforøgelser af størrelses-

ordenen 1-2 cm i Nissum Bredning, mens den øst for Oddesund er begrænset til mindre 

end 1 cm. 

 

Figur 3.15 Modellerede vandstandsforløb og vandstandsforskelle i Thyborøn Havn under Stormhæn-
delse 2. 
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Figur 3.16 Modellerede vandstandsforløb og vandstandsforskelle i Lemvig Havn under Stormhændelse 
2. 

 

Figur 3.17 Modellerede vandstandsforløb og vandstandsforskelle i Løgstør under Stormhændelse 2. 

 

 

Figur 3.18 Modellerede vandstandsforløb og vandstandsforskelle i Nykøbing Mors under Stormhæn-
delse 2. 
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Figur 3.19 Modellerede vandstandsforløb og vandstandsforskelle i Skive under Stormhændelse 2. 

 

Figur 3.20 Modellerede vandstandsforløb og vandstandsforskelle i Hvalpsund under Stormhændelse 2. 

 

 

Figur 3.21 Modellerede vandstandsforløb og vandstandsforskelle i Rønbjerg under Stormhændelse 2. 
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Tabel 3-3 Sammenligning af modellerede vandstande for Stormhændelse 2 med henholdsvis 2005 
batymetrien og 2011 batymetrien. 

Station Maksimal vandstand 
2005 batymetri [m] 

Maksimal vandstand 
2011 batymetri [m] 

Vandstands-
forøgelse [m] 

Thyborøn Havn 1,872 1,892 0,020 

Lemvig 1,689 1,709 0,021 

Løgstør 1,755 1,765 0,010 

Mors 1,585 1,594 0,009 

Skive 1,705 1,715 0,01 

Hvalpsund 1,760 1,770 0,010 

Thisted 1,511 1,519 0,008 

Rønbjerg 1,725 1,735 0,010 

 

Tabel 3-3 angiver en oversigt over modellerede maksimalvandstande i en række statio-

ner i den vestlige del af Limfjorden, samt den beregnede vandstandsforøgelse som følge 

af den batymetriske udvikling af området ved Thyborøn i perioden 2005 til 2011. Af ta-

bellen ses der at være en klar trend i forøget maksimalvandstand, om end forøgelsen er 

relativ beskeden. 

I Tabel 3-4 er der på tilsvarende vis angivet værdier relateret til systemet med en uddy-

bet indsejling. Det ses, at uddybningen resulterer i forhøjede maksimalvandstande, men 

at effekten er relativ beskeden sammenholdt med uddybningens omfang. At effekterne 

ikke bliver større skyldes, at uddybningen finder sted i den ydre del af kanalen og frem 

til Thyborøn Havn indsejlingen. 

Tabel 3-4 Sammenligning af modellerede vandstande for Stormhændelse 2 med henholdsvis 2005 
batymetrien og 2011 batymetrien med uddybet indsejling til kote -12,5 m. 

Station Maksimal vandstand 
2005 batymetri [m] 

Maksimal vandstand 
2011 batymetri med 

uddybet indsejling [m] 

Vandstands-
forøgelse [m] 

Thyborøn Havn 1,872 1,904 0,032 

Lemvig 1,689 1,720 0,031 

Løgstør 1,755 1,770 0,015 

Mors 1,585 1,598 0,013 

Skive 1,705 1,721 0,016 

Hvalpsund 1,760 1,776 0,016 

Thisted 1,511 1,523 0,012 

Rønbjerg 1,725 1,741 0,016 
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3.3 Stormhændelse 3 

Stormhændelse 3 som udgøres af november stormen i 1981 er ikke tidligere beskrevet i 

detaljer. For denne hændelse findes der ingen brugbare data for vandstanden ved Hals 

Barre og Thyborøn Hav. Det har derfor været nødvendigt at trunkere modellen ved Ål-

borg, hvor vandstandsdata er til rådighed. Disse data er plottet i Figur 3.22. 

 

Figur 3.22 Påtrykt Vandstand ved Ålborg under Stormhændelse 3. 

 

Ved Thyborøn Hav er der ingen vandstandsmålinger i perioden. Der er derfor anvendt 

transformerede vandstande fra Thyborøn Havn. De påtrykte vandstandsdata for Thybo-

røn Hav er vist i Figur 3.23. 

 

Figur 3.23 Påtrykt vandstand ved Thyborøn Hav under Stormhændelse 3. 

 

De modellerede maksimalvandstande i den vestlige del af Limfjorden under Stormhæn-

delse 3 er vist i Figur 3.24. Det ses, at de mest kritiske vandstande optræder i Nissum 

Bredning vest for Oddesund og i Hjarbæk Fjord. 
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Figur 3.24 Modelleret maksimalvandstand under Stormhændelse 3 baseret på batymetriske forhold i 
2005. 

 

Figur 3.25 viser modellerede ændringer af maksimalvandstand som følge af de batyme-

triske ændringer fra 2005 til 2011. Det ses af Figur 3.25 og Tabel 3-5, at vandstandsfor-

øgelsen generelt er begrænset til mindre end 2 cm med undtagelse af den østlige del af 

Nissum Bredning, hvor maksimalvandstanden forøges med op til 3,5 cm. 

 

Figur 3.25 Modelleret ændring af maksimalvandstand i forhold til 2005 under Stormhændelse 3, som 
følge af ændrede batymetriske forhold i 2011. 

Figur 3.26 viser ændringer af modellerede maksimalvandstande som følge af de 

batymetriske ændringer fra 2005 til 2011, samt en uddybning af indsejlingen til Thybo-

røn Havn til kote -12,5 m. Det ses, at maksimalvandstanden i Nissum Bredning forøges 
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med op til 5 cm, mens den i den øvrige del af Limfjorden øst for Oddesund er begrænset 

til under 3 cm. 

 

Figur 3.26 Modelleret ændring af maksimalvandstand I forhold til 2005 under Stormhændelse 3, som 
følge af ændrede batymetriske forhold I 2011 og en uddybning af indsejlingen til Thyborøn 
Havn. 

 

I de følgende figurer er de modellerede vandstandsforløb under Stormhændelse 3 plottet 

for en række stationer og for hver af de tre batymetrikonfigurationer. Endvidere er de 

modellerede vandstandsændringer som følge af en ændret batymetri (set i forhold til 

2005 batymetrien) plottet. 

 

Figur 3.27 Modellerede vandstandsforløb i Thyborøn Havn under Stormhændelse 3. 
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Figur 3.28 Modellerede vandstandsforløb i Lemvig Havn under Stormhændelse 3. 

 

 

Figur 3.29 Modellerede vandstandsforløb i Løgstør under Stormhændelse 3. 

 

 

Figur 3.30 Modellerede vandstandsforløb i Nykøbing Mors under Stormhændelse 3. 
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Figur 3.31 Modellerede vandstandsforløb i Skive under Stormhændelse 3. 

 

Figur 3.32 Modellerede vandstandsforløb i Hvalpsund under Stormhændelse 3. 

 

Figur 3.33 Modellerede vandstandsforløb i Thisted under Stormhændelse 3. 
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Figur 3.34 Modellerede vandstandsforløb i Rønbjerg under Stormhændelse 3. 

 

Tabel 3-5 angiver en oversigt over modellerede maksimalvandstande i en række statio-

ner i den vestlige del af Limfjorden, samt den beregnede vandstandsforøgelse som følge 

af den batymetriske udvikling af området ved Thyborøn i perioden 2005 til 2011. Af ta-

bellen ses der at være en entydig trend i forøget maksimalvandstand, om end forøgelsen 

er relativ beskeden. 

I Tabel 3-6 er der på tilsvarende vis angivet værdier relateret til systemet med en uddy-

bet indsejling. Det ses, at uddybningen resulterer i forhøjede maksimalvandstande, spe-

cielt i Thyborøn Havn, hvor vandstanden forøges med 6,1 cm. Inde i Limfjorden er ef-

fekten noget mere beskeden. At effekterne ikke bliver større skyldes, at uddybningen 

kun finder sted i den ydre del af kanalen og frem til Thyborøn Havn indsejlingen. 

Tabel 3-5 Sammenligning af modellerede vandstande for Stormhændelse 3 med henholdsvis 2005 
batymetrien og 2011 batymetrien. 

Station Maksimal vandstand 
2005 batymetri [m] 

Maksimal vandstand 
2011 batymetri [m] 

Vandstands-
forøgelse [m] 

Thyborøn Havn 1,814 1,853 0,039 

Lemvig 2,045 2,063 0,018 

Løgstør 1,733 1,739 0,006 

Mors 1,720 1,732 0,012 

Skive 2,019 2.033 0,014 

Hvalpsund 1,910 1,924 0,014 

Thisted 1,543 1,553 0,010 

Rønbjerg 1,746 1,761 0,015 
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Tabel 3-6 Sammenligning af modellerede vandstande for Stormhændelse 3 med henholdsvis 2005 
batymetrien og 2011 batymetrien med uddybet indsejling til kote -12,5 m. 

Station Maksimal vandstand 
2005 batymetri [m] 

Maksimal vandstand 
2011 batymetri med 

uddybet indsejling [m] 

Vandstands-
forøgelse [m] 

Thyborøn Havn 1,814 1,875 0,061 

Lemvig 2,045 2,075 0,030 

Løgstør 1,733 1,743 0,010 

Mors 1,720 1,740 0,020 

Skive 2,019 2,041 0,022 

Hvalpsund 1,910 1,932 0,022 

Thisted 1,543 1,560 0,017 

Rønbjerg 1,746 1,770 0,024 
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