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Kystdirektoratet har ansvaret for implementeringen af EU’s oversvømmelsesdirektiv i
Danmark. I forbindelse med implementeringen af første plantrin i anden planperiode af
oversvømmelsesdirektivet, skal der gennemføres en screening af hele landet til vurdering af, hvor risikoen for oversvømmelse fra vandløb er størst. Kystdirektoratet har
bedt SCALGO og COWI om at udføre et pilotprojekt, hvor anvendeligheden af 3 forskellige screeningsmetoder belyses i to pilotområder, som omfatter vandløb i Aarhus og
Horsens Kommune, se figur 1. De tre metoder varierer i detaljeringsniveau fra den simpleste ikke-hændelsesbaserede terrænanalyse til en stationær vandløbsmodel på opmålte vandløbstværsnit.




Metode 1: Simpel hævning af vandspejlet i vandløb.
Metode 2: Stationær vandløbsmodel baseret på tværsnit fra en terrænmodel og
udvalgte bygværker.
Metode 3: Komplet opsætning af vandløbsgeometrien baseret på regulativdata.

Formålet med projektet er at finde frem til, hvilket detaljeringsniveau og dermed hvilken metode som er tilstrækkelig i forhold til den anvendelse som Kystdirektoratet har
behov for.

Figur 1. Til venstre vises de vandløb (blå) og oplande (sort) i Aarhus Kommune som indgår i pilotprojektet. Til højre vises
de vandløb (blå) og oplande (sort) i Horsens Kommune som indgår i pilotprojektet.

Hovedleverancen for projektet består af nærværende rapport som beskriver datagrundlag, metoder og erfaringer med at anvende metoderne i pilotprojektet, samt en evaluering af muligheden for at gennemføre en national beregning med en eller flere af metoderne. Derudover leveres beregningsresultater for pilotområdet som GIS filer og der
gives adgang til modelopsætning og beregning via SCALGO Live.
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Projektet er gennemført på et datagrundlag bestående af den danske højdemodel
(DHM), GeoDanmarks vandløbsmidte samt vandløbstværsnit fra Aarhus og Horsens
Kommune.
DHM er opmålt og produceret af SDFE i perioden fra 2014 til 2015, det er en raster model bestående af celler med udbredelse på 40cm x 40cm. Hver celle indeholder terrænets højde i området som cellen dækker. Hvor det er behov for en hydrologisk tilpasset
model er DHM kombineret med det hydrologiske tilpasningslag som blev produceret i
2013. Dette er produceret til højdemodellen fra 2007. Det vurderes, at det er bedre at
bruge de eksisterende tilpasninger end ikke at tilpasse modellen. Et nyt hydrologisk
tilpasningslag til den nye DHM ventes frigivet af SDFE i starten af 2017 og vil derfor
kunne anvendes i en eventuel screening på landsplan.
DHM er udarbejdet på baggrund af LIDAR (luftbåren laser scanning), som ikke kan skyde gennem vand. I vandløb viser DHM derfor ofte den vandstand, som var aktuel på
tidspunktet for overflyvningen. Information om terrænet under overfladen må derfor
estimeres eller suppleres med lokale opmålinger.
Vi har anvendt GeoDanmarks vandløbstema som beskriver placering af vandløbsmidter
og cirka bredde for vandløb i hele landet. Dette data er opdateret af SDFE i 2016.

Figur 2. Viser vandløbstværsnit (den grå linje) samt højdeprofil fra terrænmodel (den blå linje). Vandløbsprofilen består
af det opmålte vandløbstværsnit fra VASP (imellem de orange punkter) samt en forlængelse af vandløbstværsnittet ved
hjælp af terrænmodellen (dele af den grå linje som ikke er mellem de orange punkter). Ved at fusionere terræn og VASP
data opnås vandløbsprofiler som både repræsenterer geometrien over og under vandstanden i vandløbet.
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Vandløbstværsnit baseret på opmålinger og regulativer fra Aarhus og Horsens Kommunes VASP databaser. Disse data repræsenterer vandløbets geometriske skikkelse og
supplerer DHM med vigtig viden om geometrien under det vandspejl som repræsenteres i DHM baseret på vandstanden i vandløbet på opmålingstidspunktet, se Figur 2.

I pilotprojektet er de følgende tre metoder blevet evalueret.
I denne metode beregnes for hver celle i DHM højdeforskellen ned til nærmeste vandløbscelle. Vandløbsceller defineres som alle de celler i DHM, der krydses af GeoDanmarks vandløbsmidter. Der bruges kun de vandløb som har udløb til havet gennem
vandløbsstrenge i GeoDanmarks vandløbsmidter. Den nærmeste vandløbscelle for en
given celle defineres som den første vandløbscelle på strømningsvejen fra cellen og ud
mod havet. Se Figur 3. Denne metode er derved en ren højdemodelsanalyse og er ikke
relateret til egentlige hændelser.

Figur 3. Til venstre ses DHM hvor vandløbsceller er markeret som blå. Til højre ses DHM farvelagt i rød nuance efter
højdeforskellen ned til nærmeste vandløbscelle.

I denne metode opstilles en stationær vandløbsmodel baseret på vandløbstværsnit genereret ud fra DHM langs med vandløbsmidterne fra GeoDanmark. I de vandløbstværsnit, der genereres ud fra højdemodellen mangler den del af vandløbstværsnittet, som
ligger under vandspejlskoten – se Figur 4. I metode 2 antages derfor at terrænmodellens vandspejlskote i vandløbet er et produkt af en ”basisvandføring” på overflyvningstidspunktet. På baggrund af overflyvningstidspunkt vil vi fastlægge, hvilken statistisk
kendt vandføring, som denne basisvandføring svarer til. I den stationære vandløbsmodel vil differencen mellem den ekstreme vandføring og basisvandføringen være den del
af vandet som der skal regnes på i det tværsnit, som genereres ud fra DHM. I praksis kan
det give problemer, især omkring underføringer hvor et tværsnit fra DHM vil repræsentere toppen af underføringen og altså give en høj opstuvning i vandløbet. Dette problem
adresseres ved brug af synlig-attributten i GeoDanmarks vandløbsmidter. Denne attribut fortæller om vandløbet er synligt, og kan bruges til at frasortere vandløbsstrækninger ved underføringer således at tværsnit ikke generes der. I afsnit 5.1 og 5.2 beskrives
hvorledes vi bestemmer værdier for basisvandføring, ekstremafstrømning og Manningtal.
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Metode 2 er afprøvet i to forskellige versioner, 2A og 2B, henholdsvis med og uden bygværker. Metoden for inklusion af bygværker i version 2B beskrives i afsnit 10.1 og 10.2 i
bilaget.

Figur 4. Den opmålte terrænmodel (sort profil) repræsenterer vandspejlet på det tidspunkt hvor modellen blev opmålt.
Det blå areal svarer til vandføringen på opmålingstidspunktet, vi refererer til denne som basisvandføringen.

I denne metode opstilles en stationær vandløbsmodel baseret på tværsnit fra kommunernes vandløbsregulativer eller opmålte data. De anvendte vandløbstværsnit beskriver
den geometriske skikkelse af vandløbet, også under det vandspejl som er repræsenteret
i højdemodellen. Det er derfor ikke nødvendigt at gøre antagelser omkring vandføringen på tidspunktet for opmåling af DHM som det er i metode 2. I opstillingen af vandløbsmodellen forlænges vandløbstværsnittene ved brug af højdemodellen. Informationer om bygningsværker såsom broer og rør, der er tilgængelige i de to kommuners
VASP-databaser, inkluderes i vandløbsmodellen. I afsnit 5.1 og 5.2 beskrives hvorledes
vi bestemmer værdier for ekstremafstrømning og Manningtal.
For de udvalgte kommuner er vandløbsdatakvaliteten relativt god. Kommunernes vandløbstværsnit vil på landsplan være i en meget varierende kvalitet og kan både indeholde
forældede opmålinger og data, der endnu ikke er digitaliseret. Det vil derfor være en
vanskelig opgave at anvende opmålte vandløbstværsnit i national skala. Men ved i pilotprojektet at inddrage metode 3 belyses effekten og kvaliteten af de antagelser som
gøres i metode 2.
For at kunne sammenligne metode 2A og 2B med metode 3, har vi i pilotprojektet valgt
at basere vandløbssystemet i metode 2 på tværsnit taget fra terrænmodellen i de samme punkter som der hvor metode 3 havde opmålte tværsnit. I praksis vil en opsætning
af vandløbsmodellen i metode 2, der ikke er bundet til en VASP-opsætning, give lidt andre resultater, delvist fordi de opmålte tværsnit er blevet udvalgt af en opmåler i felten
som kan tage højde for relevante ændringer i vandløbets udformning. Dette vil delvist
kunne udlignes ved at vælge en højere tæthed at tværsnits-udtrækninger fra højdemodellen.
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Et vandløb repræsenteres ved en midterlinje og en række tværsnit langs med midterlinjen som hver især beskriver den geometriske skikkelse for vandløbet i det punkt på
midterlinjen hvor de er placeret, se Figur 5. I en stationær vandløbsmodel anvendes
Mannings formel til at beregne vandspejlshøjden ved hvert af de åbne vandløbstværsnit
for en given afstrømning og et givent Manningtal. I lukkede tværsnit (f.eks. rør) anvendes Mannings formel når tværsnittet ikke er fyldt. I fyldte tværsnit anvendes Darcy–
Weisbach formlen. Ved indløb og udløb af lukkede tværsnit pålægges yderligere et enkelttab.
Beregningerne af vandsøjlehøjderne er foretaget under antagelse af såkaldt ”steadystate”, der betyder at alt vand som strømmer ind i en kanal beskrevet ved et tværsnit
også strømmer ud igen, der opmagasineres altså ikke vand undervejs i vandløbet. På
denne måde er modellen stationær og giver ikke et tidsafhængigt resultat, men derimod
et resultat, som estimerer den maksimale vandspejlshøjde ved den angivne konstante
afstrømning og havvandstand.

Figur 5. Til højre ses hvorledes vandløbet er repræsenteret med en midterlinje og en række tværsnit langs midterlinjen.
Til venstre ses de parametre som indgår i Mannings formel for at beregne vandspejlshøjden i hvert tværsnit.

For vandløb og omgivelser i pilotområdet defineres Manningtal. Manningtallet vurderes
på grundlag af vandløbets fremtræden, omgivelsernes overflade og erfaringstal fra
oversvømmelses og vandløbsberegninger.
I første omgang er vandløb sorteret efter geografisk beliggenhed i forhold til by og land,
ved at sammenholde vandløbstema fra GeoDanmark med arealanvendelseskort som er
frit tilgængeligt (kortforsyningen.dk), se Figur 6. Da Manningtal ofte varierer med bredden af vandløbet, er der herefter taget udgangspunkt i beskrivelsen af vandløbsbredde
fra GeoDanmark. I og omkring mindre vandløb vil der ofte være mere modstand i form
af vegetation m.m. Der er således benyttet laveste Manningtal for de små vandløb med
bredde under 2,5m. Der er ligeledes lavet en vurdering af variation i Manningtal mellem
land og by. På landet vil der potentielt være større modstand og der er således opstillet
forslag til Manningstal som angivet i Tabel 1.
Manningtal er sat relativt lavt, for en vintersituation, som er dér de forventede maksimale 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 oversvømmelsesudbre7/31

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

Land (Manning,)

By (Manning)

<2,5 m
2,5-12 m
>12 m

15
18
22

18
20
24

Tabel 1. Benyttede Manningtal for henholdsvis Land og By inddelt efter vandløbets størrelse (bredde GeoDanmark).
Enheden for Manning tallene er 𝑚1/3 𝑠 −1 .

Figur 6. GeoDanmarks vandløbstema opdelt efter arealanvendelse af gennemløb (by/land).

Som udgangspunkt for vurdering af ekstremafstrømninger anvendes data fra GEUS offentliggjort på http://www.klimatilpasning.dk. Kortlægningen for alle metoder i pilotforsøget udføres på basis af den nuværende 100 års hændelse. Disse data kan ekstrapoleres til at være landsdækkende. Se Tabel 2.
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I forhold til vurdering af basisvandføring i vandløb, at LIDAR typisk foregår i forår/efterår for at undgå løv på træer. Med udgangspunkt i den faglige rapport: "Afstrømningsforhold i danske vandløb" nr. 340 (DMU 2000) er der således benyttet laveste
værdi for afstrømning i perioderne marts-april samt september-oktober.
Kommune

DMU
målest.

Vandløb

Horsens
Horsens
Horsens

270045
280001
270004

Horsens
Aarhus
Aarhus
Aarhus

210089
270021
260082
260096

Aarhus

260080

Hansted Å
Bygholm Å
LilleHansted Å
Gudenå
Giber Å
Aarhus Å
Lyngbygård Å
Aarhus Å

Aarhus

230055

Egå

opland 100
års

100
års

Basisvandføring

lavest af
mar, apr,
sep, okt

km²

m³/s

l/s/km²

136,27
154,19
74,96

16,584
31,45
9,188

l/s/k
m²
121,7
204,0
122,6

6,3
4,4
4,7

tidspunkt
for lav Q
sept
sept
sept

376,83
46,95
118,64
131,47

23,865
7,826
11,146
11,257

63,3
166,7
93,9
85,6

9,4
2,7
3,9
4,4

sept
sept
sept
sept

323,54

29,48

91,1

3,9

46,95

4,567

97,3

3,7

sept for
260082
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).

I dette afsnit beskrives og analyseres udvalgte resultater af de stationære vandløbsberegninger i metode 2A, 2B og 3. Vi vil først gennemgå de fire største vandløbssystemer i
pilotprojektet (Bygholm Å, Aarhus Å, Egå og Hansted Å). For hvert system præsenteres
kort det overordnede resultat for systemet efterfulgt af relevante eksempler for delstrækninger i vandløbet. Til sidst i afsnittet gennemgås nogle af de overordnede problemer der er mødt i pilotprojektet ved anvendelsen af metode 2A, 2B og 3. I afsnit 8 kigger
vi mere overordnet på sammenligning af metoderne på tværs af vandløbssystemerne i
pilotprojektet. De samlede resultater kan tilgås i detalje via Kystdirektoratets midlertidige SCALGO Live konto eller via de GIS som blev udleveret sammen med indeværende
rapport.
Overordnet viser pilotprojektet at metode 2A og 2B er i god overensstemmelse med
metode 3, og at der samtidig ikke er stor forskel på metode 2A og 2B. I det nedenstående fokuseres på det steder hvor der er markante forskelle således at disse forskelle kan
forklares og tages med ind i overvejelserne om en national screening.
Vores undersøgelser inkluderer Egåen løbende fra Tilst vest for Aarhus til udløbet ved
Egå Marina nord for Aarhus, se Figur 7. I Figur 20 (i bilaget) vises et længdeprofil af
Egåen med opmålte/regulativ bundkoter fra Aarhus Kommunes vandløbsdata samt den
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bundkote som kommer fra at udtrække vandløbstværsnit af DHM i metode 2A og 2B.
Figuren viser også de beregnede vandspejlshøjder med metode 2A, 2B og 3.
Generelt er der meget små afvigelser mellem de beregnede vandspejlshøjder for metode
2A og metode 2B på Egåen (under 10 cm). Effekten af bygværker i dette vandløbssystem virker altså til at være begrænset. Derudover er der i den øverste del af Egåen heller ikke stor forskel på metode 3 og metode 2B. Billedet er anderledes i den nederste
tredjedel, her er det beregnede vandspejl med metode 2A og 2B cirka 40 cm højere end
det beregnede vandspejl med metode 3, se Figur 8. Dette skyldes et problem i forhold til
antagelsen om at basisvandføringen alene bestemmer vandløbskoten i DHM i dele af
vandløbet som har bundkote under havniveau. Denne problemstilling ser vi i en række
af pilotprojektets vandløb og den er derfor beskrevet i mere detalje i afsnit 6.5.

Figur 7. Forløbet af Egåen fra Tilst vest for Aarhus til udløbet ved Egå Marina nord for Aarhus.

Figur 8. Ved udløbet af Egå resulterer metode 3 (blå) i en vandstand der kan rummes i vandløbet mens metode 2B (og
den næsten identiske 2A) giver en del oversvømmelse på terræn. Dette skyldes problemet beskrevet i 6.5.
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Vores undersøgelser inkluderer Aarhus Å løbende fra Astrup Mose syd for Solbjerg til
udløbet i Aarhus midtby, se Figur 9. I Figur 23 (i bilaget) vises et længdeprofil af Aarhus
Å med opmålte/regulativ bundkoter fra Aarhus Kommunes vandløbsdata samt den
bundkote som kommer fra at udtrække vandløbstværsnit af DHM i metode 2A og 2B.
Figur 23 viser også de beregnede vandspejlshøjder med metode 2A, 2B og 3.

Figur 9. Forløbet af Aarhus Å fra Astrup Mose syd for Solbjerg til udløbet i Aarhus midtby.

Vores analyse af resultatet viser igen at der er stor overensstemmelse mellem resultaterne af metode 2A, 2B og 3 i størstedelen af forløbet, dette gælder både for de beregnede vandspejlshøjder og for den beregnede udbredelse af oversvømmelserne. Dette indikerer en meget lille effekt af de bygningsværker som er inkluderet i metode 2B og 3. I
den sidste halvdel af Aarhus Å opstår der igen forholdsvis store forskelle mellem de
vandspejlshøjder som beregnes med metode 3 og dem som beregnes med metode 2A og
2B. Dette skyldes delvist problemerne med basisvandføringen ved udløb i havet som vi
har nævnt før og behandler i afsnit 6.5. Det skyldes dog også et yderligere problem som
vi undersøger i nedenstående eksempel.
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Figur 10. (a) Udbredelsen af oversvømmelserne ved en 100-års hændelse med metode 3 (blå) og metode 2A (lilla) i Aarhus midtby. (b) De sidste 3000m af Aarhus Å ved udløbet i bugten gennem midtbyen. Det ses at DHM (repræsenteret ved
2A bundprofilen) ikke ligger tæt på kote 0, men i stedet omkring kote 0.5m til 1m.

Eksempel: Aarhus midtby. Som nævnt er der nær ved udløbet af Aarhus Å store forskelle mellem den vandspejlshøjde som beregnes med metode 3 og den som beregnes
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med metoderne 2A og 2B. Disse afvigelser i vandspejlshøjde resulterer i tilsvarende
store afvigelser i beregnet udbredelse af oversvømmelser, se Figur 10(a).
En nærmere undersøgelse af DHM langs med den nederste del af Aarhus Å viser temmelig store afvigelser i koten på det vandspejl, som er repræsenteret i DHM og som i metode 2A og 2B antages at modsvare den fastlagte basisvandføring, se grafen for bundkoten
for metode 2A i Figur 10(b). Problemet med store afvigelser i vandspejlskoten skyldes
sandsynligvis at de fleste højdemålinger direkte på vandspejlet, er blevet frasorteret
som støj da DHM blev produceret, og at der derfor i mange tilfælde kun er højdemåling
ved kanten af vandløbet. Da denne kant er skarp og meget højere end vandspejlet skaber dette de store afvigelser hvor højdemodellen bliver trianguleret tværs over vandløbet, se f.eks. Figur 11(a,b). Lignende problemer må forventes ved andre vandløb i lignende situationer.

Kote (meter, DVR90)

Figur 10(b) viser også en tendens til at vandstanden i metode 2A er en smule (få centimeter) højere end vandstanden i 2B. Dette skyldes at vandstanden opstrøms broer og
rør ofte er højere i metode 2B. Grunden hertil er bl.a. at basisvandføringen ofte giver en
lavere vandstand i underføringen end bunden af 2A, som kommer fra DHM, samtidig
med at underføringen (med dens højere Manning tal) for det meste kan aftage vandføringen uden problemer. Efter underføringen indhenter vandstanden i metode 2B vandstanden i 2A, men grundet den høje frekvens af underføringer er det generelle billede at
vandstanden i metode 2A ligger over den i metode 2B.
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Figur 11. (a) De skarpe kanter nær udløbet af Aarhus Å. Dette billede er taget i de nederste 1000m af Åen. Sten / CC-BYSA-3.0 – Wikipedia. (b) Tværsnit af Aarhus Å omkring samme sted, den grønne linie er regulativet og viser klart de skarpe kanter. Den blå linie viser kote 0 som omtrent er der hvor vandet forventes af stå ved opmålingstidpunktet af modellen og den lilla linie vise højdemodellens profil.

Eksempel: Hørning – Blegind. Her sætter vi fokus på området ved Hørning og Blegind
som dækker vandløbsstrækningen fra 7000 m til 10.000 m, se Figur 12(a). Ved omkring 9000 m findes der en mindre ikke asfalteret bro som forbinder to markområder,
denne bro skaber en opstuvning på omkring 10cm, hvilket kan ses i længdeprofilen men
også i den resulterende udbredelse af vandet i Figur 12(b). Denne oversvømmelse giver
dog ikke anledning til oversvømmelse af bygninger. Derudover ses en afvigelse på omkring 20 cm i vanddybden omkring 7500 m, dette skyldes et område hvor basisvandføringen underestimerer vandstanden i vandløbet som repræsenteret i højdemodellen.
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Mere præcist: en kørsel af metode 3 med basisvandføringen giver en vanddybde omkring 55cm under koten fra højdemodellen. Dette hvilket resulterer i en overestimering
af 100-årshændelsen for metode 2A og 2B.
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Figur 12. Ved omkring 9000m-punktet i Aarhus Å ligger en bro (rød cirkel) som giver opstuvning opstrøms – vandløbet
løber fra bund mod top i figuren. Denne opstuvning bliver fanget i metode 2B og metode 3 men ikke i metode 2A. (a)
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vises længdeprofilen for vandløbsstrækningen fra 7000m til 10000m, broen kan ses ved det lille knæk på kurven for de to
førstnævnte. (b) vises den resulterende oversvømmelse fra metode 2B (blå) og metode 2A (rød)

Pilotprojektet inkluderer også Store Hansted Å med udløb i Nørrestrand ved Horsens
bugt startende fra Stenbjerg nord for Horsens. Denne strækning er især interessant
fordi metode 2A/B ikke lider under problemet med basisvandstanden i samme grad
som de andre vandløb i dette afsnit (Bygholm Å, Egå, og Aarhus Å), derfor er det god
overensstemmelse mellem metode 2A/B og metode 3 hele vejen igennem vandløbet,
hvilket også ses på længedeprofilen i Figur 22 (i bilaget). Længeprofilen viser omkring
4100m til 4800m en situation hvor vandhøjden fra metode 3 er konstant. Dette skyldes
at der ikke er tværsnit fra regulativdata i dette område. I disse tilfælde foretages der
ikke en ny beregning af højden af vandspejlet som derved bevares konstant, dette gør
også at vandspejlet ligger under bundniveauet i et stykke tid indtil det næste opstrøms
tværsnit mødes og et nyt vandspejl beregnes.

Figur 13. Den røde linie markerer vandløbet dækket af længdeprofilen i Figur 22 fra udløbet af Hansted Å ved Nørrestrand og Horsens bugt til Stenbjerg nord for Horsens.
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Vores undersøgelser inkluderer Gedsager Å og Bygholm Å fra Hedensted til udløbet i
Horsens midtby, se Figur 14. I Figur 21 (i bilaget) vises et længdeprofil af Gedsager Å og
Bygholm Å med opmålte/regulativ bundkoter fra Horsens Kommunes vandløbsdata
samt den bundkote som kommer fra at udtrække vandløbstværsnit af DHM i metode 2A
og 2B. Figur 21 viser også de beregnede vandspejlshøjder med metode 2A, 2B og 3.
I dette vandløb ser vi samme mønster som i Aarhus. I både Gedsager Å og Bygholm Å er
der meget lille forskel mellem vandspejlshøjden og oversvømmelsesudbredelsen beregnet med metode 2A og 2B. Når vi sammenligner den beregnede vandhøjder med metode 2A og 3, ser vi at forskellen generelt ligger indenfor 10cm i Gedsager Å og den
øverste del af Bygholm Å. I den nederste del af Bygholm Å ser vi dog afvigelser i den
beregnede vandspejlshøjde på over 40cm, årsagerne til disse afvigelser beskrives nærmere i eksemplet nedenfor.

Figur 14. Forløbet af Gedsager Å ved Hedensted via Bygholm Å til udløbet i Horsens midtby.

Eksempel Horsens Midtby: I dette eksempel fokuserer vi på de nederste 4000m af
Bygholm Å hvor vandløbet løber igennem Horsens midtby, se længdeprofil i Figur
15(a). Figur 15(b) viser terrænmodellen for de sidste 1000m indtil udløbet. Som nævnt
ovenfor, er den beregnede vandspejlshøjde i metode 2A og 2B markant over resultatet
for metode 3. Denne afvigelse starter allerede helt ude ved udløbet til havet og skyldes
igen det fænomen som vi også observerede i Egåen og Aarhus Å og som er uddybet i
afsnit 6.5. Et andet fænomen som kan observeres på denne vandløbsstrækning er den
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pludselige stigning i bundkote for metode 2A og 2B ved position 36400 m (se Figur
15(a)). Denne stigning skyldes en bro over vandløbet (markeret med en rød cirkel i Figur 15(b)). Som beskrevet i afsnit 4.2 fjerner vi tværsnit i umiddelbart nærhed til broer
som markeret i GeoDanmarks vandløbsdata. Desværre er gangbroen vinklet relativt
meget relativt til vandløbet, og der bliver derfor lavet et tværsnit der alligevel rammer
broen, hvilket reflekteres i bundkoten for metode 2A i Figur 15(a). Sådanne problemer
opstår også nogle andre steder i beregningen, men dette er et eksempel på et af de mest
signifikante steder. En pludselig høj bundkote vil virke som om der var et stemmeværk
i vandløbet og dette kan give markant opstuvning, men grundet problemet med basisvandføringen er vanddybden allerede så høj at vi er så højt oppe i tværsnittet af der er
stort areal at tage af, derfor giver spidsen ikke anledning til en voldsom stigning i vanddybden her. I en national screening bør der udvikles en metode til at sikre, at man ikke
rammer uhensigtsmæssige bundkoter grundet sådanne fænomener. Bemærk at metode
3 ikke har problemet med spidsen da vi her bruger tværsnit direkte fra regulativdata og
her forefindes spidsen ikke.
Ved udløb til havet har vi identificeret et ofte forekommende problem i metoderne 2A
og 2B som giver en markant overestimering af vandstanden sammenlignet med metode
3. Dette problem skyldes at basisvandføringen ikke alene forklarer vandstanden i åen,
hvilket umiddelbart antages i metode 2A og 2B. Altså, at en 100-års hændelse kan simuleres ved at fratrække basisvandføringen og lade vandet strømme oven på højdemodellen. I Figur 15(a) ses en beregning på basisvandføringen med metode 3 langs de nederste 4000 m af Bygholm Å (rød linie), vi har sat randbetingelsen der angiver vandniveauet i udløbet til kote -2m, i stedet for den normale havvandstand på 0m. Figuren illustrerer at basisvandføringen resulterer i en vandhøjde som er mellem en halv til en hel meter under terrænmodellen repræsenteret ved 2A bund (sort linie) – hvilket naturligvis
ikke svarer til virkeligheden hvor vandstanden i den nederste den af vandløbet i normalsituationen svarer til vandstanden i havet. Dette fænomen skyldes at indløb fra havet udligner vandspejlet i vandløbet med relativt stillestående vand. Dette indløb fra
havet er ikke i vores hydrologiske modeller. I analysen strømmer 100årshændelsen
oven på terrænmodellen som altså ligger en halv til en hel meter over basisvandføringen som er brugt til at beregne vandføringen ved 100-års hændelsen, og derfor overestimerer vi vandhøjden betragteligt, som illustreret ved 100-årshændelserne i Figur
15(a) (blå, lille og grøn linie). Fænomenet forsvinder opstrøms i vandløbet når bundkoten kommer over vandstanden i bugten, som det kan ses i Figur 15(a) sker dette efter
omkring 3500 m i Bygholm Å.
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Figur 15. (a) Vandstanden i metode 3 i de nederste 4000 m af Bygholm Å for 100års-hændelsen samt for basisvandføringen med en fiktivt lav havvstand som randbetingelse (rød). (b) De sidste 1000m af Bygholm Å. De gule polygoner af
GeoDanmarks bygninger. Broen markeret med rødt mangler i regulativmaterialet og giver anledningen til spidsen i
grafen omkring 34000m-punktet.
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Metode 1 giver et generelt resultat hvor man kan kigge på det oversvømmede areal givet en vilkårlig vandstigning, men i konteksten af pilotprojektet er udfordringen at bestemme hvad denne vandstigning skulle være for en 100-års hændelse. I Figur 16 vises
hvorledes de beregnede vandspejlshøjder langs Bygholm Å udvikler sig relativt til bunden af vandløbet. Vi har samtidigt markeret en konstant vandspejlshøjde på 0.5m, 1m
og 1.5m. Figuren illustrerer at vandspejlshøjden ikke er en konstant størrelse og at man
derfor ikke nemt kan vælge en god vandspejlshøjde til brug i metode 1. Længdeprofilen
i Figur 16 bærer heller ikke præg af at være stykvist konstant men derimod virker den
til at være mere afhængig af lokale forhold. Det vil være vanskeligt at bestemme hvordan vanddybden skal fastsættes ved en national screening.
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Figur 16. Vanddybden relativt til terrænmodellen langs Bygholm Å, sammen med en konstant vanddybde på 0.5m, 1m og
1.5m.

Eksempel, Hatting By: Vi kigger her nærmere på Hatting Bæk i dets forløb gennem
Hatting By i oplandet til Bygholm Å. Figur 17(a) visers oversvømmelsen ved en stigning
på 1.5m sammenlignet med metode 2B, her ses en stærk overvurdering af
udbreddelsen, til gengæld passer en stigning på 1m, se Figur 17(b), ret godt med
resultatet i 2B hvilket bekræftes af længdeprofilen af resultaterne i Figur 17(c) hvor den
faktiske vanddybde fra metode 2B er vist. I Hatting by kan man altså få et godt match
mellem oversvømmelsesudbredelserne ved at bruge metode 1 med en vandstigning på
1m, men problematikken, som beskrevet ovenfor er naturligvis at konklude dette uden
at have metode 3 at støtte sig til. Som diskussionen omkring Figur 16 ovenfor antyder,
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er det ikke umiddelbart nemt. Figur 17(c) viser også et sted hvor højden af vandspejlet i
metode 2B er under bunden af vandløbet som givet i metode 3. Dette skyldes en
delstrækning hvor tværsnittet i metode 2B (og 2A) er bleven slettet da strækningen er
markeret som ikke-synlig i GeoDanmarks vandløbsmidte. Når der ikke er et tværsnit
videreføres vandspejlshøjden fra sidste nedstrøms beregning, og dette giver en lav
vandstand indtil beregningen genstarter igen længere opstrøms.
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Figur 17. Hatting bæk løber gennem Hatting by i oplandet til Bygholm Å (billedet er roteret 90 grader, så nord er til
højre). (a) De lilla områder er oversvømmet i metode 1 ved en stigning på 1.5m., de blå områder er oversvømmelsen fra
metode 2B. (b) Samme som (a), men lilla svarer til en stigning på 1m i metode 1. (c) Resultatet af beregningerne sammenlignet med en fast kurve i 1.5m og 1m over terræn.
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For at skabe et overblik over konsekvenserne af de forskellige metoder har vi kigget på
hvor mange bygninger der er markeret som oversvømmet i det forskellige metoder.
Bygningerne kommer fra GeoDanmark og en bygning er markeret som oversvømmet
hvis den overlapper med en grid-celle som er oversvømmet. Resultatet kan ses i Tabel
3. Metode 1 er ikke i tabellen men behandles særskilt senere i afsnittet.
Tabel 3 understøtter konklusionen fra gennemgangen i afsnit 6, der er ikke en signifikant forskel på metode 2A og 2B der kun har en forskel på 9 oversvømmede bygninger i
de 4 oplande. Det vil sige at opstuvning fra bygværker har en lille effekt i det totale risikobillede. Tabellen viser også at metode 2A og 2B ligger markant over resultatet fra metode 3. Dette skyldes problemet beskrevet i afsnit 6.5 som giver forhøjet vandstand ved
udløbet til havet for Aarhus Å, Egå og Bygholm Å (men ikke Hansted), samt problemer
med DHM som observeret i Aarhus midtby. Da disse problemer giver markant højere
vandstand ved udløbet hvor størstedelen af bygningerne er placeret, giver det et markant højere antal berørte bygninger i metode 2A og 2B end hvad der er tilfældet med
metode 3.
2A
2B
3

Hansted Å

Aarhus

Bygholm Å

Samlet

90

114%

1053

301%

Egå
471

2048%

133

141%

1747

329%

88
79

111%
100%

1059
350

303%
100%

476
23

2070%
100%

133
94

141%
100%

1756
531

331%
100%

Tabel 3. Antallet af bygninger fra GeoDanmark der er oversvømmet for de forskellige oplande. For hvert tal giver vi også
afvigelsen I procent sammenlignet med metode 3.

Derfor vises i Tabel 4 antallet af berørte bygninger opstrøms fra det punkt hvor bundkoten af vandløbet er over kote 0. For Hansted Å, hvor problemet ikke kom til udtryk,
bruges de samme tal som tabel 3. Derved kigges kun på områder hvor basisvandføringen overvejende forklarer vandstanden fra højdemodellen. Tabel 4, viser en meget god
overensstemmelse mellem tallene for metode 2A/B og metode 3, forskellen totalt set er
på 16 huse for metode 2A og 17 huse for 2B sammenlignet med metode 3. Yderligere
ses at tallene for begge varianter af metode 2 ligger en smule over metode 3, hvilket er
ønskværdigt i en screeningssituation.
2A
2B
3

Hansted Å

Aarhus

Egå

90
88
79

28
31
27

0
0
0

114%
111%
100%

104%
115%
100%

100%
100%
100%

Bygholm Å

Samlet

11
11
7

129
130
113

157%
157%
100%

114%
115%
100%

Tabel 4. Antallet af bygninger fra GeoDanmark der er oversvømmet for de forskellige oplande - men startende fra det
første punkt hvor bundkoten på vandløbet er over kote 0m. For hvert tal giver vi også afvigelsen I procent sammenlignet
med metode 3. Tabellen er ikke lavet for Hansted å.

For metode 1 kræves en særskilt sammenligning da denne er lavet over alle vandløb i
GeoDanmark, hvor metode 2 og 3 er kørt på et mindre datasæt – de vandløb som de
importerede regulativdata i metode 3 dækkede over. I Tabel 5 er datagrundlaget baseret på en afgrænsning af oplandet (vist i Figur 18) således at der sammenlignes inden
for det område hvor alle metoderne har en beregning. Derudover er nedstrøms-delen af
Bygholm Å væk ligesom i Tabel 4. For metode 1 har vi kigget på en vandspejlshøjde på
0.5m, 1.0m og 1,5m over terrænmodellen.
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Figur 18. Overblik over udtrækningsområdet for Tabel 5 for Bygholm Å. De lilla områder er oversvømmet i metode 1 ved
en stigning af vandspejlet på 1.5m, og kan komme fra enhver linie i GeoDanmarks vandløbsmidte. Den blå linie viser det
modellerede vandløb i metode 2A/B or metode 3. Det sorte polygon viser afgrænsningsområdet anvendt i tabellen.

1 0.5m
1 1m
1 1.5m
2A
2B
3

Bygholm Å
4
57%
18
257%
50
714%
11
157%
11
157%
7
100%

Tabel 5. Tabel for sammenligning af metode 1 med metode 2A/B og metode 3 på en delmængde af oplandet til Bygholm
Å. For hvert tal giver vi også afvigelsen I procent sammenlignet med metode 3.

I dette afsnit vil vi kort opsummere nogle af de store systematiske fejl pilotprojektet har
afsløret i metode 1 og 2 A/B, og hvordan de kan håndteres i en national screening.
Håndtering af problemerne ved udløb til havet (metode 2A/B): Ved udløb til havet
ser vi betydelige problem i metode 2A/2B med basisvandføringen beskrevet i afsnit 6.5.
Problemet giver udtryk i en markant overestimering af oversvømmelsen i forhold til
metode 3. Roden af problemerne er at basisvandføringen ikke beskriver højden af vandspejlet. Derfor er en oplagt løsning på denne problematik at indhente tværsnit fra regulativdata på den nederste sektion af vandløb, og derved skifte til metode 3 for den nederste del af vandløbet. Det er også muligt af en algoritmisk løsning på problemet kan
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findes. Da problemet giver udtryk i en overestimering af oversvømmelsen vil det være
en mulig løsning kun at gøre denne øvelse de steder hvor der er store værdier tilstede,
eller hvor der af andre grunde er interesse i et resultat der ikke er for pessimistisk.
Håndtering af tværsnit ved bygværk (metode 2A/B og 3): I metode 2A (og 2B væk
fra bygværker) er det vigtigt at de åbne tværsnit hentet fra højdemodellen ikke tages
oven i en bro over vandløbet. Vi bruger GeoDanmarks vandløbsmidtes ”synlig” parameter til at undgå at dette sker, men som det ses i Bygholm Å gennem Horsens midtby kan
det gå galt enkelte steder, vi tror at en finpudsning af metoden kan afhjælpe dette.
Ydermere understøtter vores vandløbsmodel overløb ved bygværk i metode 2B og metode 3. Det betyder at vandløbet kan strømme over bygværket, hvis det lukkede tværsnit igennem bygværket er så lille at der sker opstuvning til overløb, eksempelvis til
kanten af vejen i en vejbro. Det kan være vanskeligt at ramme det rigtige tværsnit oven
på bygværket, og hvis tværsnittet rammer forkert kan et lavpunkt dette tværsnit gøre at
overløbet sker tidligt og eventuel opstuvning opstrøms derfor reduceres (da vandløbet
strømmer over bygværket). Dette bør man være opmærksom på ved en national screening og måske bør der laves nogle antagelser om toppen af bygværket sammen med en
topkote fra regulativet (eller beskrivelsen i 2B). Alternativt kan man også slå overløbberegningen i modellen fra, men det vil give en stor overestimation af opstuvningen
mange steder, især ved rørlagte vandløb i oplandet.
Håndtering af lodrette vandløbskanter (metode 1, 2A og 2B): I den nederste del af
Aarhus Å giver højdemodellen en meget dårligrepræsentation af normalvandstanden i
Åen grundet de skarpe kanter langs vandløbet, som beskrevet i afsnit 6.2. Dette problem
kan løses i metode 2A/B ved at indhente tværsnit fra regulativer og skifte til metode 3
hvor vandløbet er dårligt beskrevet i højdemodellen. Ligesom med problemet med basisvandføringen beskrevet ovenfor giver dette problem anledning til en overestimering
af oversvømmelsens udbredelse og det kan derfor give god mening at lave en selektiv
udvælgelse af de steder hvor tværsnit indhentes.
Afgrænsning af vandløbet: Som beskrevet tidligere i dette afsnit giver metode 1 en
markant større oversvømmelse end metode 2 og metode 3 i pilotprojektet. Dette skyldes at førstnævnte er opsat på alle vandløb i GeoDanmark hvorimod opsætning af metode 2 og 3 i pilotprojektet har støttet sig op af datagrundlaget fra det leverede regulativdata og derfor dækker et mindre område. I en national opsætning af metode 2 bør
der defineres et ”bagatelniveau” således at de meget små vandløb i GeoDanmark kan
ignoreres, eventuelt på bagrund af oplandstørrelser. Disse vandløb er ofte dårligt beskrevet i højdemodellen alligevel og vil derfor ikke give anledning til gode resultater.

Vi har konstateret en forholdsvis stor overensstemmelse mellem de beregnede vandspejlshøjder i metode 2A og 2B. Selvom man kan finde eksempler på opstuvning ved
enkelte bygværker, må effekten af bygværker, set over de to pilotområder, vurderes til
at være af mindre betydning. Det kan ikke udelukkes at der på landsplan, vil være bygningsværker som har en større effekt, end den vi har set i pilotprojektet, men på basis af
pilotprojektet vurderer vi ikke at fordelene ved at inkludere alle bygværker står mål
med omkostningerne hertil.
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I vandløbsstrækninger med bundkote over havniveau har vi konstateret, at de vandspejlshøjder som beregnes med metode 3 generelt ikke afviger meget fra vandspejlshøjderne beregnet med de to varianter af metode 2. For disse strækninger beskriver
vores valgte basisvandføring altså nogenlunde vandløbskoten i DHM. Dette er i høj grad
en helhedsbetragtning, da det selvfølgelig er muligt at finde steder med afvigelser imellem metode 2 og 3.
I vandløbsstrækninger med bundkote under havniveau er der store afvigelser mellem
metode 3 og varianterne af metode 2. Disse strækninger er sammenfaldende med områder hvor der ofte er mange bygninger, så disse afvigelser gør et ganske stort udslag i
antallet af oversvømmede bygninger. Afvigelserne har karaktér af at basisvandføringen
underestimerer vandløbskoten i DHM, og derfor ligger vandspejlshøjden beregnet med
metode 2 signifikant over de vandspejlshøjder som beregnes med metode 3.
I forhold til metode 1 har vi lavet undersøgelser, som viser at det i pilotområderne er
svært at vælge en generel eller stykvis vandspejlshøjde som passer med resultaterne i
metode 3 for en 100-års hændelse.
De vandløbsdata som har været brugt i metode 3 har været af god kvalitet. Skulle man
gennemføre en national screening med metode 3, ville der opstå en række signifikante
problemer med vandløbsdata som i flere kommuner ikke er opdaterede. Set i lyset af
dette vurderer vi ikke at omkostningerne ved at gennemføre en national screening med
metode 3 vil stå mål med fordelene.
Vi foreslår at gennemføre en national screening som en blanding af metode 2A og metode 3. Først gennemføres en screening med metode 2A på samtlige vandløb over en vis
størrelse. Herefter udvælges områder hvor skaderne ved den beregnede oversvømmelsesudbredelse overstiger en given grænseværdi. Hvis disse områder er langs med vandløbsstrækninger, hvor bundkoten er under havniveau opdateres datagrundlaget lokalt
med tværsnit/regulativ hvor det er relevant. Hvis ikke disse tværsnit er tilgængelige fra
kommunen anvendes idealiserede tværsnit som frembringes ud fra en faglig betragtning. Efter dette foretages en ny national screening på det opdaterede datagrundlag,
denne beregning bliver blanding af metode 2A og metode 3. Denne process kan gentages efter behov.
Da metode 2A generelt overestimerer vandspejlshøjden sikrer den ovenstående fremgangsmåde at vi finder de områder som med metode 3 resulterer i skader større end
grænseværdien. Dette gælder selvfølgelig ikke ved bygværker, som ikke vil være inkluderet i en national screening med metode 2A. I pilotområdet har bygværker vist sig at
være af mindre betydning, men det kan overvejes om man vil gennemføre 2A i en version hvor enkelte kritiske bygværker kan inddrages efter en faglig vurdering.
Fremgangsmåden giver en national realiserbar vandløbsscreening der giver en god balance mellem den beregnede oversvømmelsesudbredelse og kompleksiteten i opsætningen af modellen. Derudover giver det et resultat forholdsvist hurtigt som derefter
kan forædles med mere data efter behov og budget.
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I metode 2B udvælges alle relevante bygværker. Med "relevante" bygværker menes, at
bygværker som åbenlyst ikke har en opstuvende effekt kan udelades af beregningerne.
Dette er f.eks. åbne dalbroer over ådale. Herved sikres at forskellen på metode 2A og 2B
netop er den opstuvende effekt bygværkerne vil have.






Broer
Rørlagte vandløb
Stemmeværker
Overløb
Stryg



Broer:
o Tværsnit eller idealiseret beskrivelse (f.eks. et rektangel)
o Bundkote
o Længde af bro (vandløbsretning)
o For større broer som er (delvis) fjernet i DHM: kote for overside samt
længde i vejretning
Rør:
o Bundkote
o Rørdiameter
Overløbskant og stemmeværker:
o Flodemål/kote for overløbskant
Stryg
o Stryg forventes beskrevet ved vandløbstværsnit og vil kun i særlige tilfælde, hvor der indgår en overløbskant blive beskrevet individuelt.






For alle bygværker: placering af opstrøms startpunkt i absolutte koordinater
Grundlaget for beskrivelserne er de oplysninger der kan findes i regulativer og evt. opmålinger.

Bygværker i vandløb opsat i SCALGO Live er repræsenteret som en gruppe af tværsnit,
sammenknyttet i et lille netværk hvor vandet strømmer igennem:
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Modelleringen forudsætter at vi har følgende tværsnit for hvert bygværk (se Figur 19):





Åbne tværsnit tæt på, men før og efter broen, kan genereres ud fra DHM (O og N i
Figur 19).
Et (eller flere lukkede) tværsnit der beskriver selve underførslen (U1 og U2 i Figur
19). I dette projekt vil der ifølge beskrivelsen af bygværket kun være et enkelt
tværsnit i underføringen og dette tværsnit beskrives som et idealtværsnit. Enten
som et rektangel (bredde, højde, bundkote) eller som et rør (diameter, bundkoten).
Et eller flere (åbne) tværsnit af terrænet ovenpå broen, typisk genereret ud fra
DHM sammen med top-koten og bredde på broen (T1 og T2 i Figur 19).

Vi skal også bruge bundkoter i beregningspunkterne (cirklerne på figuren). For almindelige knuder (hvide i figuren) findes bundkoten ved lineær interpolation mellem de
laveste punkter på de to tværsnit hhv. opstrøms og nedstrøms knuden. For knuder (grå
i figuren) der splitter vandløbet ved bygværker findes bundkoten fra U2 for opstrømsknuden, og for N fra knuden nedstrøms.

Figur 19. Figuren viser hvordan vandløbssystemet ser ud ved et bygværk med en underføring. Beregningspunkter er vist
med cirkler og tværsnit er vist som lodrette markeringer. Vandløbet strømmer fra venstre mod højre og strømmer lige
inden broen i en kanal modelleret ved tværsnittet O. Vandløbet kan ved bygværket dele sig således at vandet både
strømmer igennem underføring (modelleret med tværsnit U1 og U2) eller over bygværket (modelleret ved tværsnit T1 og
T2). Efter bygværket samler vandløbet sig igen i den åbne kanal modelleret ved tværsnit N.

Hvis tværsnittene før og efter broen er genereret ud fra DHM mens tværsnittene for
underførsler er fuldstændige (også under vandspejlskoten som repræsenteres i DHM),
skal der tages særlig højde for vandføringen igennem dem. I 2A/2B bruges de fleste
steder den justerede vandføring Q som er fremkommet ud fra forskellen mellem ekstremvandføring Qe og basisvandføring Qb (Q = Qe − Qb). I 2B bruger vi for de udvalgte
bygværk den fulde ekstremvandføring: Q = Qe da det fyldte tværsnitsareals af broen
kendes.
Vi antager at vandløbsstrækninger mellem to knuder har et ensformigt tværsnit, dog
justeres der for højdeforskellen på bunden af vandløbet. I åbne kanaler bruges Manning-formlen med den justerede afstrømning som nævnt ovenfor.
For bygværk i 2B beregnes vandspejlskoten for hver knude (cirkel) på Figur 19. I situationen hvor underførslen ikke er fuld kan man foretage en normal Manning-beregning
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både før, efter og i underførslen uden at tage brotoppen i betragtning. Hvis underførslen ikke kan tage den fulde afstrømning bruges Darcy-Weisbach formlen til at finde afstrømningen gennem røret, den resterende afstrømning løber i en åben kanal over bygværket. Derudover beregnes enkelttab i bade indløb og udløb.
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Figur 20. Længdeprofil af bundkoter og beregnede vandspejlshøjder for Egåen fra Tilst vest for Aarhus (til venstre) til udløbet ved Egå Marina nord for Aarhus (til højre).
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Figur 21. Længdeprofil af bundkoter og beregnede vandspejlshøjder for Gedsager Å og Bygholm Å startende sydvest for Hedensted (til venstre) og med udløb i Horsens midtby (til Højre).
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Figur 22. Længdeprofil og beregnede vandspejlshøjder for store Hansted Å med udløb i søerne i Nørrestrand ved Horsens bugt.
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Figur 23. Længdeprofiler af Aarhus Å med bundkoter og beregnede vandspejlshøjder. Fra Astrup Mose syd for Solbjerg (til venstre) til udløbet i Aarhus midtby (til højre).
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