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1 Sammenfatning og konklusion 
GribVand Spildevand A/S planlægger at samle spildevandet fra en række eksiste-

rende anlæg på Gilleleje og Udsholt Renseanlæg.  

Dette medfører at nogle udledninger stopper og at udledningen fra Gilleleje og 

Udsholt Renseanlæg øges. Gilleleje Renseanlæg udleder renset spildevand til Sø-

borg Kanal og fra Gilleleje By aflastes under regn/skybrud ligeledes til Søborg Ka-

nal. Søborg Kanal udleder til Gilleleje Havn og videre til Kattegat. Der aflastes ikke 

fra Udsholt Renseanlæg. 

Denne undersøgelse omfatter forskellige udbygningsgrader for spildevandsbassi-

nerne ved overløbene (herunder ingen) og tillige at føre det rensede spildevand fra 

Gilleleje Renseanlæg gennem en havledning til Kattegat (samt tillige at bevare ud-

ledningen til Søborg Kanal).  

De nye scenarier for udbygning af spildevandsbassinerne samt at foretage udled-

ning til havet via havledning undersøges i forhold til kravene i Badevandsdirektivet 

såvel som Vandområdeplanen. Overholdelse af kravene i Badevandsdirektivet er 

en forudsætning for opnåelse af "Blå Flag" status.  

Undersøgelserne viser endvidere, at udledningen fra Udsholt Renseanlæg via den 

eksisterende havledning, ikke vil udgøre en hindring for at kravene i Vandområde-

planen er overholdt og tillige at kravene i Badevandsdirektivet er overholdt. 

Gentagelsesintervallerne for overskridelse af badevandskravet er modelleret for 7 

(nuværende hyppighed), 5, 2, 1 aflastning per år samt for 1 aflastning hvert 2. år 

og hvert 5. år. For de 6 scenarier, der hver repræsenterer et udbygningsscenarie af 

spildevandsbassiner samt for 7 årlige aflastninger (nuværende situation) er sand-

synligheden for påvirkning af badestrandene modelleret.  

Undersøgelserne viser at udledningerne fra renseanlægget og overløbene, selv 

uden udbygning af spildevandsbassinerne og uden havledning, ikke vil udgøre en 

hindring for at kravene i Vandområdeplanen er overholdt og tillige at kravene i Ba-

devandsdirektivet er overholdt. Risikoen for at overskride Badevandsdirektivets 

krav vil være en gang hvert ca. 40. år. 
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De modellerede koncentrationer er for de 6 scenarier er sammenholdt med målte 

koncentrationer i området (ved 7 årlige aflastninger).  

Analysen tyder på en betydende baggrundspåvirkning af badestrandene som ikke 

er Gilleleje-spildevandsbetinget (renseanlæg og overløb).  

Denne betydende baggrundseffekt omfatter udledninger fra kilder som ikke er om-

fattet af denne undersøgelse. Mulig kilder er ukloakerede ejendomme til Søborg 

Kanal, udledning fra Græsted Renseanlæg, udledning af separat regnvand, af-

strømning fra landbrug, udledninger fra erhvervshavnen i forbindelse med udøvel-

se af erhverv, udledninger fra lystbådehavnen i forbindelse med at folk opholder 

sig i bådene (dog ikke spildevand), affald fra de omkringliggende restauranter, af-

føring fra mågerne, mv. 

Baggrundseffekten vil overskygge den mulige gunstige effekt af reducerede aflast-

ninger, der måtte gennemføres i oplandet. Efter en fremtidig reduktion af bag-

grundbelastningen vil tiltag for at reducere de regn-betingede aflastninger fra rens-

ningsanlægget have en forbedrende effekt på badevandskvaliteten på især Vest-

stranden og stranden ved Østmolen. Reduceres baggrundseffekten ikke mærkbart, 

vil nedbringelse af aflastningerne (f.eks. ved udbygning af bassinkapaciteten i Gil-

leleje ) ikke have mærkbar effekt på badevandskvaliteten i forhold til i dag. 

Det bemærkes, at badevandskvaliteten i dag med den nuværende baggrundseffekt 

og de nuværende aflastninger, ikke udgør en hindring for indfrielse af kravene i 

Badevandsdirektivet som er en forudsætning for opnåelse af "Blå Flag" status. 

Analysen omfatter flere vigtige delaktiviteter, der  alle bidrager til stabiliteten og 

robustheden af resultaterne: 

›  

› For at beskrive blandingsprocesserne optimalt omfatter modellering anvendel-

se af to forskellige modelværktøjer (CORMIX for nærfeltet og MIKE3 for fjern-

feltet).  

› Der er gennemført feltundersøgelser med dronefotografering på to forskellige 

dage for at dokumentere nøjagtigheden af modelleringen af stedspecifikke 

strømnings- og blandingsforhold. 

› Der er indhentet feltmålinger gennemført i det national havmoniteringspro-

gram for at dokumentere nøjagtigheden af modelleringen af overordnede 

strømnings- og bladningsforhold.  

› Der er anvendt flere års badevandsmålinger (e-coli og enterokokker) fra fire 

strande omkring Gilleleje Havn til sammenligning med modelresultaterne.  
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2 Indledning 

2.1 Formål 
Udledningerne af spildevand fra Gilleleje Renseanlæg og fra Udsholt Renseanlæg 

forventes øget fremover. De specifikke udledninger er beskrevet i afsnit 3. Over-

ordnet går ændringerne ud på at Gilleleje renseanlæg vil modtage spildevand fra 

andre mindre anlæg, hvormed deres udledninger samles i Gilleleje. Overordnet er 

der dermed tale om en omfordeling af spildevandet. Derudover undersøges gen-

nemførelse af en række tiltag til at reducere de regnbetingede overløb i Gilleleje.    

Formålet med undersøgelserne er at bestemme om kravene til vandkvaliteten iht. 

badevandsdirektivet og vandplanen er opfyldte ved at undersøge forskellige kom-

binationer af:  

› Forskellige hyppigheder for aflastning af spildevand under regn og skybrud til 

Søborg Kanal,  

› Udledning af renset spildevand fra Gilleleje Renseanlæg til Søborg kanal, al-

ternativt via havledning (to længder undersøges).  

› Udledning af renset spildevand fra Udsholt Renseanlæg via eksisterende hav-

ledning. 

For forholdene ved Gilleleje stilles følgende spørgsmål:  

1)  Aflastning til Søborg Kanal 

 Udgør den nuværende   

 aflastning til Søborg Kanal en hindring for at kravene til badevand (bakt.-krav)  

 og vandplan (N,P,BOD-krav) er opfyldte?  

 Hvad betyder ændret hyppighed for aflastning til Søborg Kanal (6 muligheder) 

 i forhold til opfyldelse af kravene til badevand (bakt.-krav) og vandplan 

 (N,P,BOD-krav)? 

2) Udledning fra Gilleleje Renseanlæg 

 Udgør den fremtidige udledning fra Gilleleje Renseanlæg til Søborg Kanal en  
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 hindring for at kravene til badevand (bakt.-krav) og vandplan (N,P,BOD-krav)  

 er opfyldte? 

 Hvad betyder det, at den fremtidige udledning fra Gilleleje Renseanlæg sker 

 via en havledning (to afstande fra kysten) i forhold til opfyldelse af kravene til  

 badevand (bakt.-krav) og vandplan (N,P,BOD-krav)? 

 Hvad betyder det at UV-bestråle spildevandet fra Gilleleje Renseanlæg ved 

 udledning til Søborg Kanal i forhold til Badevandsdirektivets krav til  

 bakteriekoncentration? 

3) Søborg Kanal og Gilleleje Havn 

 Hvad er den miljømæssige påvirkning af Søborg Kanal og Gilleleje Havn ved  

 at øge tilførslen af renset spildevand og ved uændret aflastning fra  

 overløbene? 

For forholdene ved Udsholt stilles følgende spørgsmål: 

4)  Hvis kravene til badevand og vandplan ikke er opfyldte for den fremtidige  

 udledning af renset spildevand, undersøges hvor meget rensegraden skal  

 justeres for at kravene er opfyldte. 

2.2 Lovkrav 

2.2.1 Badevandsdirektivets krav  
Badevandsdirektivet (EU, 2006) omfatter kravene til det maksimale indhold af 

testinale enterokokker og Escherichia coli for kystvande og overgangsvande som 

vist i nedenstående Tabel 2-1. 

Tabel 2-1 Krav til badevandskvaliteten for kystvande og overgangsvande (EU, 2006) 

 

Da badevandet i modelområdet skal vurderes mht. "Udmærket kvalitet", ses det at 

bakteriekoncentrationerne på hhv 100 og 250 cfu/100 ml for de to bakteriearter 

skal vurderes ud fra 95% fraktilen. I direktivets bilag II er metoden til bestemmelse 

af fraktilen angivet: 
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Hvis badevandet er ramt af "kortvarige forureninger", dvs. en forurening der ikke 

varer længere end 72 timer, kan klassifikationen som udmærket badevand desu-

den opretholdes såfremt: 

› der overvåges, varsles og kontrolovervåges ved udstedelse af badeforbud 

› der træffes foranstaltninger for at forebygge, reducere eller fjerne årsagen til 

forurening 

› prøveantallet, der bliver udeladt på grund af kortvarig forurening ikke oversti-

ger 15% at det samlede prøveantal, eller ikke mere end én prøve per bade-

sæson, alt efter hvad der er højest. 

Ved kortvarig forurening tages en supplerende prøve for at bekræfte at forurenin-

gen er ophørt. Denne prøve skal ikke indgå i datasættet. Prøver fra en kortvarig 

forurening erstattes af en prøve udtaget syv dage efter at den kortvarige forurening 

er ophørt. 

Der skal tages mindst 5 prøver i alt, heraf den første inden badesæsonen. Der må 

ikke være mere end 1 måned mellem to prøver. Prøverne udtages jævn fordelt en 

over badesæsonen. EU’s officielle badesæson løber fra 1. juni til 1. september, 

men kan forlænges frem til 15. september. 

(http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2013/maj/danske-strande-og-soeer-er-klar-til-

badesaesonen/). Dette indebærer at længden på badesæson er på 3 til 3½ måned. 

Et eksempel fra den lokale presse viser, at de samme start og slut tidspunkter bli-

ver anvendt: Badesæsonen startede de 5. juni i 2015 

(http://gribskovlokalavis.dk/formand-skyder-badesaeson-i-gang-med-flaghejsning/) 

og ender 13. august i 2016 (https://nordjyskeplus.dk/danmark/badesaeson-slut-for-

livreddere/c1b35259-10cc-40c6-bfd0-ec7c215caa9e). 

For at undersøge de modellerede bakteriekoncentrationer mht. kravet i Bade-

vandsdirektivet, vil hele tidsserien for modellerede bakteriekoncentrationer analy-

seres ved at bestemme 95% fraktilen. Med ovenstående start- og sluttider på en 

badesæson varer den officielle EU-badesæson mellem 92 og 106 døgn, mens det 

er erfaring fra Gilleleje, at badesæsonen kun kan være på ca. 69 dage. Det vides, 

at et regnbetinget overløb varer 6 timer eller ¼ døgn. Dermed vil sandsynligheden 

for et overløb per år svare til 1/4/365= 6,8·10-4. Sandsynligheden for at dette vil ske 

i årets badesæsonen på højst 106 døgn vil være tilsvarende mindre, nemlig 

106/365 eller 0,29 gange så stor. Den samlede sandsynlighed for at en prøve bli-
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ver taget under overløb i badesæsonen er da 0,29 · 6,8·10-4  = 1,9·10-4 = ca. 0,02 

% (i den tænkte situation hvor der kun er 1 overløb per år).  

Under antagelse at der kun forekommer ét regnbetinget overløb per år, at dette 

overløb varer 6 timer og at kriteriet er overskredet i alle 6 timer vil hyppigheden af 

denne overskridelse være ca. 260 gange mindre end kravet til hyppigheden i ba-

devandsdirektivet på 5%. Tilsvarende ved 7 årlige aflastninger (nuværende situati-

on), vil hyppigheden af denne overskridelse være ca. 40 gange mindre end kravet 

til hyppigheden i badevandsdirektivet på 5%. 

Under et overløb modelleres i det følgende den fysiske distance mellem udlednin-

gen  for aflastning (og hvor kriteriet antages overskredet) og det sted  hvor kriteriet 

igen overholdes på grund af fortynding og bakteriernes henfald. Distancen er såle-

des udtryk for det område, som er udsat for overskridelse af kriterierne. Denne af-

stand regnes fra havnemundingen til begge sider langs med strandene. Denne 

afstand er fundet til at variere mellem 400m og 500m. 

 

2.2.2 Vandplanens krav 
Målene i Vandområdeplanen for Sjælland er givet i (Miljø-og Fødevareministeriet, 

2016). Beliggenheden af det pågældende område 200 fremgår af Error! Refer-

ence source not found.. 

 

Figur 2-1 Illustration af område 200, hvortil Gilleleje og Udsholt renseanlæg udleder, (Mil-

jø-og Fødevareministeriet, 2016). 

Der er kun opstillet krav overfor kvælstofudvaskningen. Vandområdeplanens krav 

er givet i Tabel 2-2. Tabellen viser at målbelastningen for område 200 faktisk er 

større end belastningen i 2012 og baseline belastningen for 2021. For område 200 

gælder, at der foreligger et negativt indsatsbehov på 51,8 Tons/år. Derudover for-

ventes det, at miljøfokusområder vil reducere kvælstofudvaskningen med 4 

Tons/år og at tiltag overfor spildevand vil reducere udvaskningen med yderligere 

0,3 Tons/år. I alt forventes område 200 at modtage 53,1 Tons kvælstof mindre per 
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år i 2021 i forhold til 2012. Årsagen til den høje målbelastning og dermed til de rin-

ge (faktisk negative) krav til kvælstofreduktionen angives i (Miljø-og Fødevaremini-

steriet, 2016) som det faktum, at det her drejer sig om et meget åbent farvand der 

har en stor modstandskraft mod påvirkninger af lokal kvælstofafstrømning. 

 

Tabel 2-2 Årlig kvælstofbelastning til kystvande. Område 200 er det relevant område for 

Gilleleje og Udsholt renseanlæg, (Miljø-og Fødevareministeriet, 2016). 

 

 

Planerne for den fremtidige spildevandsudledning indebærer følgende kvælstof-

mængder, se Tabel 2-3. 

Tabel 2-3 Ændrede af tot-N udledninger til vandområde 200 (Kattegat). 

Rensningsanlæg 

Eksisterende udled-

ning (t N/år) 

Fremtidig udledning (t 

N/år) Forskel (t N/år) 

Dronningmølle 7,2 - -7,2 

Gilleleje 2,6 6,25 3,7 

Græsted 1,0 - -1,0 

Smidstrup 2,4 - -2,4 

Stokkebro-Rågemark 4,0 - -4,0 

Udsholt 0,8 2,57 *) 1,8 

Total til Kattegat 18,0 8,82 -9,1 

*)  Inkl. spildevand fra Tisvilde og Vejby Renseanlæg der tilsluttes  

 Udsholt Renseanlæg 

Med hensyn til kvælstof ses at vandområde 200 vil belastes med ca. 9 tons tot-N 

mindre end i den eksisterende situation (Som en sidegevinst stopper udledningen 

af spildevand fra Arresø fra Tisvilde og Vejby Renseanlæg). Derved vil belastnin-

gen af område 200 være ca.  (56,1+9,1) = 65,2 t N/år mindre end i målsætningen.  

Målsætningen i vandplanen omfatter udelukkende kvælstof. Vedrørende fosfor og 

BI5 er der ikke opstillet målbelastninger. De nye omlægninger af spildevand vil 

medføre en mindre udledning af N, P og BI5 til Arresø men en merudledning til 

Kattegat på hhv. 0,5 tP/år og 2,9 tBI5/år. 

Dermed er vandområdeplanens krav til område 200 opfyldt såvel før omlægning 

som efter omlægning af spildevandsudledningerne. 
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3 Projektbeskrivelse 

3.1 Udledningslokaliteter 
Udledningslokaliteterne omfatter udledning fra Gilleleje Renseanlæg, overløb til 

Søborg Kanal og udledning fra Udsholt renseanlæg.  

3.1.1 Gilleleje 
Udledninger ved Gilleleje omfatter såvel udledning af renset spildevand samt  af-

lastning under regnhændelser. Mens det rensede spildevand indeholder forholds-

vis lave koncentrationer af forurenende stoffer, vil aflastningsvandet under regn-

hændelser indeholde en blanding af ikke renset spildevand og overfladevand. 

Overfladevandet kan i den forbindelse ikke anses for rent, idet det vil indeholde en 

del forurening fra befæstede overflader.  

Det bemærkes i øvrigt, at der foregår direkte udløb af spildevand og bakterier til 

badevandet ud for Gilleleje gennem andre udledninger end gennem renseanlæg 

og overløb. Det forventes at sådanne udløb vil blive reduceret i fremtiden. 

Renset spildevand  

Det rensede spildevand udledes for øjeblikket til Gilleleje Havn via Søborg Kanal. I 

modellen tilføres det havnebassinet som vist i Figur 3-1. Fremtidige muligheder 

omfatter en havledning af forskellig længde. Her er undersøgt to muligheder som 

vist på Figur 3-1. 
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Figur 3-1 Tilførsel af renset spildevand til  

(1) Gilleleje havn (eksisterende forhold),  

(2) havledning på 400m og 

(3) havledning på 800m.   

Mundingen af havledningerne på 400 m længde befinder sig på ca. 5,9 m vand-

dybde, mens mundingen for havledningen på 800 m længde befinder sig på 5,5 m 

dybde. Bemærk at der ligger et mindre flak uden for Gilleleje, hvorfor dybden ved 

større afstand er mindre.  

Overløb 

Overløbene fra Gilleleje Renseanlæg og fra andre steder i oplandet til Gilleleje 

Renseanlæg ledes gennem Søborg Kanal til Gilleleje Havn. Overløbene tilføres 

modellen med de beregnede vandvolumen, hyppigheder og varigheder for aflast-

ninger som netop svarer til aflastninger fra forskellige bassiner i Gilleleje. De enkel-

te bassiner aflaster forskellig ofte og forskellig meget. Summen af aflastninger der 

samles i Søborg Kanal tilføres modelteknisk i havnebassinet. 

 

1 

3 

2 
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Figur 3-2 Tilførsel af overløb til Gilleleje havn ved udløb af Søborg Kanal 

3.1.2 Udsholt 
Beliggenheden af havledningen fra Udsholt renseanlæg fremgår af nedenstående 

Figur 3-3. Det ses at diffusoren (udmundingen af havledningen) ligger på omkring 

8 m vanddybde. Der udledes i en afstand på ca. 600 m fra kysten. 

 

Figur 3-3 Placering af Havledning for Udsholt renseanlæg (GribVand, 2016) 
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3.2 Udledningsmængder og koncentrationer 
Spildevandsbelastning som input til modelleringerne fremgår af følgende Tabel 

3-1. 

Tabel 3-1 Gilleleje: Belastningen fra rensningsanlæg. Der modelleres for hændelser ved 

seks forskellige udbygninger samt for nuværende situation 

 Udledning og aflastning 

til Gilleleje havn  

Udledning af renset spildevand 

til 400 m havledning, aflastning 

til havn 

Udledning af renset spildevand til 

800 m havledning, aflastning til 

havn 

Renset spildevandsamt 

aflastninger til havn 

Renset spilde-

vand (perma-

nent) 

Aflastning til 

havn (7 situa-

tioner) 

Renset spilde-

vand (perma-

nent) 

Aflastning til 

havn (7 situati-

oner) 

Vanddybde (m) 4,0 5,9 4 5,5 4 

Strømhastighed ud for hav-

nemunding (m/s) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Udledningsdybde 1 m under overfladen 0,2 m over 

bund 

1 m under 

overflade 

0,2 m over 

bund 

1 m under 

overflade 

Udledning Som et vandløb: 4 m 

bred, 1 m dyb, vinkelret 

på strømmen 

Enkelt port 

udløb, Ø 0,2m, 

vinkelret på 

strømmen 

Som vandløb Enkelt port 

udløb, Ø 0,2m 

vinkelret på 

strømmen 

Som vandløb 

Udledningsvandføring ved 

tre hyppigheder: 1/1år, 

1/2år, 1/5år, (m³/s) 

0,25 

0,21 

0,23 

0,057 0,19 

0.16 

0.17 

0,057 0,19 

0.16 

0.17 

Coli koncentration ved tre 

hyppigheder (cfu/100ml) 

44.0006) 

43.0006) 

43.0006) 

22.0002+3) 50.0002+3) 22.0002+3) 50.0002+3) 

Enterokok koncentration ved 

tre hyppigheder (cfu/100ml) 

3.7006) 

3.6006) 

3.7006) 

1.500 3) 4.300 3) 1.5003) 4.3003) 

Bakteriel henfald til 37% (af 

begge bakterier) 

2 timer 20 minutter do do do do 

N koncentration ved tre 

hyppigheder (mgN/l) 

1,42  

1,49 

1,46  

2,8 1) 1 1) 2,8 1) 1 1) 

 

 

P koncentration ved tre hyp-

pigheder (mgP/l) 

0,17 

0,18 

0,17 

0,39 1) 0,1 1) 0,39 1) 0,1 1) 

COD koncentration ved tre 

hyppigheder (mgO2/l) 

14 

14 

14 

25,8 10 4) 25,8 10 4) 

BI5 koncentration ved tre 

hyppigheder (mgO2/l) 

4,3 

4,2 

4,3 

2,9 5 4) 2,9 5 4) 

Vindhastighed (m/s) 5  5) do do do do 

1) COWI, 2013: Skybrudssikring af København. Udvikling af Skybrudsløsninger for Bispebjerg, Ryparken 

og Dyssegård. Projektskitser. Rapport nr. A033422-050, ver 2.0, 05.09.2013. 

2) DHI, 2013  : Badevandsanalyse, Københavns Havn. 11/11/2013. Fremsendt af HOFOR i mail af 

5/8/2016. 100.000 

3) Miljøprojekt Nr. 684, 2002 ”Hygiejnisk kvalitet af spildevand fra offentlige ren 
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4) For BI5 bruges ofte 5 mg/l. Forholdet COD/BOD i spildevand er typisk omkring 1.8-2.5, der anvendes 

derfor her en værdi for COD på 10 mg/l. 

5) 5 m/s anses som en typisk sommervindhastighed (http://www.dmi.dk/vejr/). Værdien viser sig at være 

af sekundær betydning for modelleringerne. 

6) Koncentrationerne er et produkt af blanding mellem renset spildevand og urenset aflastningsvand 

(rundet til to betydende cifre). 

For Gilleleje undersøges der 3 udledningspositioner, 6 udbygningsalternativer 

(svarende til seks gentagelsesintervaller for overløb), 2 strømretninger (øst og 

vest). Der er anvendt en repræsentativ sommervejrscenarie for at vurdere effekten 

af forskellige udledningsforhold. En forværret eller forbedret effekt af ændrede ud-

ledningsforhold vil ligeledes vise sig som forværringer eller forbedringer i mere eks-

treme vejrforhold. For at give et central skøn af de forventede effekter er der derfor 

valgt at et repræsentative vejrscenarie.  

Spildevandsbelastningen fra Udsholt Renseanlæg er beskrevet i Tabel 3-2 neden-

for. Det bemærkes at der ikke udledes regnbetingede aflastninger (overløb) fra 

dette anlæg. 

Tabel 3-2 Udsholt: Belastningen fra rensningsanlæg. Der foregår ingen aflastning fra Uds-

holt 

 Udledning af renset spildevand fra Uds-

holt gennem eks. havledning 

Renset spildevand (permanent) 

Vanddybde (m) 8 

Strømhastighed ud for havledningsmunding 

(m/s) 

0,25 

Udledningsdybde 0,2 m over bund 

Udledning Enkelt port udløb, vinkelret på strøm-

men, Ø 0,4m 

Udledningsvandføring, (m³/s) 0,044 

Coli koncentration (cfu/100ml) 22.000 

Enterokok koncentration (cfu/100ml) 1.500 

Bakteriel henfald til 37% (af begge bakterier) 2 timer 20 minutter 

N koncentration (mgN/l) 1,5 

P koncentration (mgP/l) 0,43 

COD (mgO2/l) 24 

BI5 (mgO2/l) 2,9 

Vindhastighed (m/s) 5 
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4 Metodeprincip 
Dette afsnit beskriver hvilke spørgsmål modelleringerne skal kunne give et svar på, 

og hvilke værktøjer der er brugt for af opnå svarene. Afsnittet omfatter derfor et 

delafsnit der beskriver modelleringernes opgave, og et delasnit der beskriver hvilke 

processer der skal beskrives for at svare til opgaven. De næste delasnit beskriver 

de metoder der er anvendt for at beskrive processerne således at de besvarer det 

overordnede formål. 

Simuleringerne skal beskrive koncentrationsforholdene af forskellige forurenede 

stoffer i havmiljøet. Som beskrevet ovenfor drejer det sig om udledning af spilde-

vand til havet. Dette indebærer effekten af densitetsforskellen mellem spildevand 

(densitet på ca. 1000 kg/m³) og havvand (densitet på ca. 1016 kg/m³). Udledningen 

sker enten til Søborg kanal, som munder ud i Gilleleje Havn, som gennem en rela-

tiv snæver havneåbning udmunder til havet, eller gennem havledninger, der for der 

første har en lille åbningsdiameter (typisk 20 cm) og for det andet ligger ved hav-

bunden (4-8 m dybde). 

Blandingsprocesserne i havet beregnes under hensyntagen til tværstrøm, medtag-

ning af bakteriel henfald og andre effekter som kan influere på koncentrationen. Ud 

over meteorologiske og oceanografiske variabilitet skal spredningsprocesserne 

beskrives fra en lille skala (røråbning på 20 cm) til en stor skala (Badestranden der 

potentiel kan påvirkes på 5 kilometer). Derudover er blandingsprocesser i havet 

under indflydelse af strømnings- og vindturbulens samt densitetseffekter. 

For at øge sikkerheden af modelleringerne er tre forskellige metoder anvendt: 

1 Feltforsøg,  

Ved hjælp af flydere og dronefotografering opnås et nøjagtigt billede af de lo-

kale forholde under bestemte betingelser. Denne metode kan anvendes til ka-

librering af modellen under lignende forhold. 

Der henvise til afsnit 6. 

2 CORMIX modellering,  

Er velegnet til beskrivelse af koncentrationerne under blanding tæt på kilden, 

dvs. indenfor en afstand hvor blandingsforholdene er domineret af selve ud-

ledningen, den lokale vanddybde og den lokale strømning. Ulempen er, at 
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modellen er stationær og ikke kan tage tidslige variation i beregning. Derud-

over er modellen bedst i nærfeltet. 

Der henvise til afsnit 7. 

3 MIKE3 modellering,  

Er velegnet til beskrivelse af koncentrationerne under blanding fjernt fra kilden 

under hensyntagen af de aktuelle hydrauliske og meteorologiske forhold. Den 

tidslige variation af f.eks. tidevand og vind opløses meget godt. Ulempen op-

står ved strømninger af lille skala, f.eks. i nærzonen, tæt på kilden. Der opstår 

numeriske problemer hvor strømningsforholdene varierer stærkt over afstande 

der er mindre end et antal beregningsceller. 

Der henvise til afsnit 8. 
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5 Resultater 

5.1 Resultater for Gilleleje 
Resultaterne er i det følgende præsenteret som svar på specifikke spørgsmål. 

Først nævnes spørgsmålet (med nummer. kursiv skift) som det er blevet stillet, 

mens svaret følger i teksten efter.  

1) Hvor meget skal hyppigheden for aflastning til Søborg Kanal ændres (3 mulig-

heder) for at kravene til badevand (bakt.-krav) og vandplan (N,P,BOD-krav) er op-

fyldte? 

Vandplanen stiller udelukkende krav til udledningen af kvælstof. Kravene i vand-

planen bliver ikke overskredet ved de her nævnte tiltag, se afsnit 2.2.2.  

Risikoen for overskridelse af badvandskriteriet udelukkende på grund bakteriebe-

lastning fra rensningsanlæggets aflastninger er beregnet i afsnit 7.3 og 8.6. Det er 

fundet, at risikoen afhænger af antallet af aflastninger. Antallet af aflastninger afta-

ger gennem udbygning af regnvandsbassiner i oplandet, indførelse af separat klo-

akering af en del af området, eller kombination af de to tiltag. Hvilke konkrete tek-

niske tiltag, der skal gennemføres for at opnå de valgte reduktioner, er der ikke 

taget stilling til. Scenarierne er valgt som regneeksempler. Med hensyn til bereg-

ning af hyppighed for overskridelse af Badvandskriteriet henføres til afsnit 2.2.1, 

hvor princippet er forklaret. Konsekvenserne af forskellige aflastningsreduktioner 

fremgår af nedenstående Tabel 5-1. Hyppigheden for overskridelse af Badevands-

kriteriet er angivet for badesæsonen (som er det officielle krav), samt for restsæso-

nen og for hele året. 

Tabel 5-1 Hyppighed for regnbetinget overløb ved forskellig udbygning af regnvandsbassi-

ner.  og den tilsvarende maksimale risiko for overskridelse af badevandskriteri-

erne langs stranden i en afstand på ca ½ km i begge retninger fra havnemundin-

gen. 

Udbygning af regn-

vandsbassiner 

Hyppighed for 

regnbetinget over-

løb  

Sandsynlighed for overskridelse af E-coli kravet i 5% på 

grund af aflastning alene  

(badesæsonen er her regnet 106 dage) 

 



 

 

     
 22  MODELLERING AF UDLEDNINGER TIL KATTEGAT 

 C:\Users\jhh\Desktop\Til MHEIN\Grib Vand Modellering af udledning til Kattegat 04 ver0-2.docx 

 

  Badesæsonen Restsæson Hele året 

Ingen (eksisterende 

situation) 

7/ (1år) (eksisteren-

de situation) 

1/ (40 årr) 1/(14 år) 1/(10 år) 

 5/ (1 år) 1/ (50 år) 1/(20 år) 1/(14 år) 

 2/ (1 år) 1/ (130 år) 1/(50 år) 1/(35 år) 

 1/ (1 år) 1/ (260 år) 1/(100 år) 1/(70 år) 

 1/ (2 år) 1/ (520 år) 1/(200 år) 1/(140 år) 

 1/ (5 år) 1/ (1300 år) 1/(500 år) 1/(350 år) 

Der er i ovenstående tabelantaget at aflastninger foregår lige hyppigt om vinteren som om sommeren. 

Dette er en antagelse, der overvurderer aflastningerne om vinteren. 

Det ses af ovenstående tabel, at risikoen for overskridelse af Badevandskriteriet i 

badesæsonen er mindre end i restsæsonen. Dette skyldes at badesæsonen kun er 

ca. 40% af restsæsonen. 

De eksisterende forhold med ca. 7 overløb om året, hvor hvert overløb kan anta-

gesat være af samme omfang som de her beregnede, tyder på en maksimal over-

skridelse af kravene på omtrent 1/30 til 1/40 år (i badesæsonen). Denne teoretiske 

risiko for kravoverskridelse på grund af overløb fra renseanlægget alene skal ses 

sammen med de faktisk målte koncentrationer af e-coli på Veststranden og på 

stranden ved Østmolen. For begge strande viser målingerne over badesæsonerne 

2013-2016 at risikoen for kravoverskridelse ligger på omkring 1/10 år. Dermed ty-

der beregningerne på at bakteriebelastningerne i de sidste fire år kun delvist er 

betinget af aflastningerne fra rensningsanlægget og at der må have været andre 

betydende kilder til e-coli (Gribskov Kommune, 2017). Målingerne dækker over stor 

variation gennem måleperioden, se Figur 5-1 . 

 

Figur 5-1 Målinger af e-coli koncentrationer på fire badestrande omkring Gilleleje havn 

(Havnen ligger i 0 på x-aksen).  Over fire badesæsoner 2013-2016 og på de fire 

stationer er der gennemført i alt 281 målinger. 
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Det ses af Figur 5-1 de to stationer der er tættest på havnemundingen (Veststrand 

og Østmole) ikke viser de højeste niveauer. Det tyder på at andre kilder end over-

løb til havnen har været dominerende i de pågældende år.  

Sammenligning mellem modellering og målinger (se Figur 5-2) tyder endvidere på 

at de målte e-coli koncentrationerne ud for Veststranden og Østmolen er ca. 2½ 

gange større end de koncentrationer, der kan forventes alene som resultat af af-

lastning fra rensningsanlæg. Dette er et vigtigt resultat for at vurdere betydningen 

af renseanlæggets overløb i forhold til den eksisterende badevandskvalitet. Da 

koncentrationerne ved Tinkerup Strand og ved Strandbakken udviser lidt højere 

koncentrationer end de to strande umiddelbart ved havnen, tyder det på at området 

omkring havneudløbet ikke er en typisk dominerende kilde til e-coli bakterier.  

2) Hvor lang (og hvor dyb) skal havledningen være for at krav til badevand (bakte-

rie-krav) og vandplan (N, P, BOD-krav) er opfyldte? 

Havledningen har begrænset effekt på bakteriekoncentrationen i havet da havled-

ningen kun vil føre renset spildevand og fordi koncentrationerne af bakterier i det 

rensede spildevand er meget lave. Da vanddybden ud for Gilleleje ikke varierer 

betydelig med afstanden fra land, varierer fortyndingen og dermed bakteriekoncen-

trationerne ej heller mærkbart med varierende længde af havledningen. Beregnin-

gerne tyder derfor ikke på at en lang havledning giver en forbedret fortynding.  

Med hensyn til vanplanen er det påvist at vandplanens krav til kvælstofudledning til 

fulde er opfyldt for det pågældende område 200, og at udledningen yderligere vil 

blive reduceret med de påtænkte spildevandsrensninger. 

Derfor tyder beregningerne på at en forlængelse af havledning (fra  400m til 800m) 

ikke vil forbedre forholdene mht. badevandsdirektivet eller vandområdeplanen i 

betydelig grad. 

3) Hvad er den miljømæssige påvirkning af Søborg Kanal (og Gilleleje Havn) ved 

at øge tilførsel af spildevand (såvel renset spildevand som vand fra regnbetinget 

overløb) 

Den øgede tilførsel af renset spildevand forventes ikke at påvirke den miljømæssi-

ge tilstand mærkbar. 

4) Hvis vand til kystnær udledning i Gilleleje bliver UV-bestrålet og Badevandsdi-

rektivets krav til bakteriekoncentration derved opfyldt, vil udledning af N, P, BOD 

og COD give anledning til kystnære miljøgener? 

I normale driftsforhold (uden regnbetingede aflastninger) vil der ikke forventes mil-

jømæssig effekter på grund af udledning af N, P eller BOD.  

Under regnbetingede aflastning vil der kunne spores kortvarige (6 timer) effekter i 

fanen på en strækning på ca. ½ km på badestranden i nedstrøms retning fra hav-

nemundingen, (samt i selve havnen og Søborg Kanal). I forhold tl eksisterende 

forhold er det ikke en væsentlig ændring. I fremtiden forventes disse hændelser at 

indtræffe med de til de respektive udbygningsscenarier hørende sandsynligheder. 
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Det er dermed et politisk spørgsmål at balancere risikoen mod anlægs- og drifts-

udgifter. 

5.2 Resultater for Udsholt: 
1) Hvis kravene til badevand og vandplan ikke er opfyldte, undersøges hvor meget 

rensegraden skal justeres for at kravene er opfyldte? 

Modelleringerne for Udsholdt i afsnit 7.4 viser at kravene til badevandet og til miljø-

forhold ikke overskrides i en afstand på mere end 20 m fra udledningen af havled-

ningen ved Udsholt renseanlæg. Da denne afstand anses for meget lille ift. udled-

ningspunktets afstand fra kysten (600m), anses det ikke nødvendigt at justere ren-

segraden. 

5.3 Sammenstilling af påvirkningsafstande 
Påvirkningszonen ved Gilleleje betegner afstanden fra Gilleleje havns munding til 

begge sider langs med stranden, hvor badevandskriteriet kan forventes at være 

overskredet. Her antages at beregningerne gælder både i selve strandkanten som i 

badeområdet ud for stranden. Badevandskriteriet omfatter kriteriet for såvel e-coli 

som for enterokokker. Ud over badvandskriteriet er der valgt et kriterie for koncen-

tration af total kvælstof, ved hvilket det kan antages at klorofyl koncentrationen vil 

kunne øges "mærkbar", dvs. med en størrelses orden der er tydeligt mindre end 

baggrundsniveauet (ca. 1/10) men dog måleligt (0,2 µgN/l). Påvirkningsafstandene 

er fundet at være så små, at de falder ind under gyldighedsregimet for CORMIX 

modellen. Koncentrationerne af fosfor og BI5 er beregnede men er af mindre be-

grænsende virkning for miljøgener og derfor ikke angivet i nedenstående resultat-

tabel. 
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 Tabel 5-2 Resultattabel for påvirkningszonernes udstrækning angivet som den kritisk af-

stand iht. badevandskriteriet. Hyppighed for aflastning fra rensningsanlæg af-

hænger af hvor mange regnvandsbassiner bliver bygget. I parentes anføres det 

tilhørende gentagelsesinterval for overskridelse af badevandskriteriet på bade-

strandene på grund af aflastningerne alene. Påvirkningszonernes længde reg-

nes som afstand fra havnemunding langs med badestranden. Effektafstandene 

for kvælstof (med grå baggrund i tabellen) har ingen kravstatus, men er angivet 

som indikation for minimal men målbar påvirkning i klorofylkoncentration. 

Udledningslokaliteter Antal overløb/år (Tilhø-

rende gentagelsesin-

terval for overskridelse 

af badevandskriteriet i 

parenteser) 

Kritisk af-

stand (m) for 

e-coli-krav  

(250 cfu/100 

ml) 

Kritisk af-

stand (m) for 

enterokok-

krav (100 

cfu/100 ml) 

Effektaf-

stand (m) 

for kvæl-

stof *) 

(20µgN/l) 

 

Gilleleje  

Udledning til havnen. 

Afstande fra havne-

munding 

 

Udledning af renset 

spildevand (uden over-

løb) 

1 <1 320 

Under overløb  

Eksisterende situation 

7/år = (1/(40 badesæso-

ner)** 

400 210 500 

Under overløb  

5/1år = 1/(50 badesæ-

soner)** 

400 210 500 

Under overløb  

2/å = 1/(130 badesæso-

ner)** 

400 210 500 

Under overløb 

1/år =  1/(260 badesæ-

soner) 

400 210 500 

Under overløb  

1/(2år) = 1/(520 bade-

sæsoner) 

360 200 450 

Under overløb  

1/(5år) =  1/(1300 bade-

sæsoner) 

375 200 480 

Gilleleje  

400 m havledning. 

Afstande fra havlednin-

gens munding 

Permanent 17 5 70 

Gilleleje  

800 m havledning. 

Afstande fra havlednin-

gens munding 

Permanent 17 <1 80 

Udsholt 

Eksisterende havled-

ning (450m). Afstande 

fra havledningens mun-

ding. 

Permanent 21 7 20 

*) Der foreligger ikke en officiel grænseværdi for kvælstof. En effektgrænse på 20µgN/l er valgt som en 

indikator for en potentiel tilvækst af klorofyl på ca. 0,2 µg/l som er mindre end 1/10 af baggrundsniveau-

et. 
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**) Samme aflastning og dermed samme påvirkningsafstande er her antage som for 1/år scenariet. 

For havlednings scenarierne bemærkes det at en kritisk afstand eller en effektaf-

stand er langt mindre end havledningens længde og at effekter derfor ikke forven-

tes at komme i nærheden af badestrandens kystvande. 

Ved udledning til havnen vil en overskridelse af badevandskriterierne forventes at 

påvirke en strækning langs kysten på ca. ½ km fra havnen. Selvom modellen er 

regnet igennem for scenarierne svarende til 1/år, ½ år og 1/5 år varierer påvirk-

ningsafstanden for den mest kritiske parameter (e-coli) kun mellem 360m og 400m. 

I forhold til usikkerheden anses påvirkningsafstanden dermed for stort set uaf-

hængig af hyppigheden af aflastninger. Scenarierne med udledning af en konstant 

vandføring af renset spildevand gennem havledning i Gilleleje og Udsholt er kun 

relevante for den permanent situation. Der skal ikke modelleres aflastninger med 

forskellige hyppigheder for disse udledningspunkter.  

Det bemærkes at de eksisterende forhold er kendetegnet ved en større hyppighed 

for regnbetingede overløb (7 overløb om året), jfr, afsnit 2.2. Dermed er risikoen 

(sandsynligheden) for at badevandskriteriet er overskredet ca. 7 gange så stor som 

den mindste udbygningsscenarie, der vil give et (1) overløb om året. Hyppigheder-

ne, svarende til 2 og 5 aflastninger per året, er beregnet under antagelse af at på-

virkningsafstandene vil være af samme størrelsesorden som dem der er bestemte 

for de andre aflastningshyppigheder (400m). 

Gentagelsesintervallet for overskridelse af Badevandsdirektivets krav til e-coli bak-

terier er illustreret i Figur 5-2 som funktion af antallet af årlige aflastninger fra rens-

ningsanlægget. Effekten af fra aflastning fra rensningsanlæg er modelleret. Ved 

sammenligning med målinger af bakterier på de to strande kan baggrundsbelast-

ningen bestemmes som forskellen mellem det beregnede og den målte koncentra-

tion (for den nuværende situation med 7 årlige aflastninger til højre i figuren).  

 

Figur 5-2 Gentagelsesinterval for overskridelse af Badevandsdirektivets krav til e-coli kon-

centrationen i badesæsonen ud for Veststranden eller Østmolen som funktion af 
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antal årlige overløb. 

Blå punkter: Bakteriebelastning kun fra rensningsanlæg (beregning) 

Røde punkter: Bakteriebelastning fra rensningsanlæg og baggrund (måling) 

Høje værdier betyder lav risiko for overskridelse. 

Det ses af Figur 5-2 at effekten fra aflastninger kan begrænses betydeligt ved at 

reducere hyppigheden af aflastningerne gennem udbygning af regnvandsbassiner. 

Badevandsmålinger tyde på en betydende baggrundsbelastning, som ved uændret 

størrelsesorden vil overskygge effekten af udbygning af regnvandsbassiner. Det 

forventes at belastning fra andre kilder delvist bliver reduceret fremover som følge 

af de generelle tiltage til reduktion af udledninger. 

5.4 Usikkerhedsvurdering 
Usikkerheden i denne annlyse består af variabiliteten af de valgte scenarier og me-

todiske beregningsusikkerheder.  

5.4.1 Scenarie variabilitet 
Modelleringerne er gennemført for udvalgte vind-og strømscenarier der er udvalgt 

for at repræsentative gennemsnitlige sommerforhold. Disse kan variere af naturlige 

årsager, og derfor tales der mere om en variabilitet end om en usikkerhed. Der er 

efterstræbt gennemsnitlige forhold frem for ekstreme forhold fordi Vandrammedi-

rektivet forholder sig til en statistiske beskrivelse af forholdene, som omfatter såvel 

de meget ugunstige såvel som de meget gunstige forhold. Modelleringen viser at 

blandingsprocesserne og dermed udstrækningen af fanen er mindre afhængig af 

strømhastighed. Variabiliteten af påvirkningernes udstrækning skønnes på grund 

af strømforholdenes naturlige variabilitet til at være ±50%. 

Modelleringen bygger endvidere på udvalgte belastninger. Belastninger er bereg-

nede på baggrund af opgørelser af rensningsanlæggets opgørelser samt af de 

planlagte ændringer af kapaciteten og mulige ændringen af regnvandsbassinsy-

stemet. Disse opgørelser indeholder både en usikkerhed, de enkelte aflastninger 

vil derudover være behæfte med en stokastisk variabilitet.  Den samlede usikker-

hed for belastningerne er for renset spildevand vurderet til ±10%, for aflastningerne 

til ±50%. 

5.4.2 Metodiske usikkerhed 
Modelleringens usikkerhed stammer fra både modelstrukturmæssig usikkerheder 

("i hvor grad simulerer modellen de konkrete processer der er relevante i den aktu-

elle anvendelse") samt usikkerheden på modelparametre (friktion, dispersion, etc.). 

For at vurdere og nedbringe den strukturmæssige usikkerhed, er der gennemført 

feltforsøg med dronefotografering. Derudover er modelleringen gennemført med to 

alternative modeller. Feltmålingerne anvendes til kalibrering af modellerne. På den 

måde bliver det muligt at træffe et kvalificeret valg mellem de resultaterne af de to 

modeller.  
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Usikkerheder fra modelparametre afhænger bl.a. af modelopsætning og –

kalibrering. En skønnet usikkerhed af resultaterne på 10% anvendes ofte til at ka-

rakterisere denne usikkerhed.  

5.4.3 Samlet usikkerhed 
På baggrund af kalibreringsresultaterne og på baggrund af de analyser og bereg-

ninger, der ligger til grund for modelleringen, vurderes følgende samlet usikkerhe-

den: 

› Påvirkningsområdet på ca. 400 m forventes at ligge mellem 200 m og 800 m 

De her vurderede størrelsesordener for usikkerhed anses som normale for denne 

type af modelleringer.  
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6 Feltmålinger 

6.1 Formål 
Til modellering af udledninger af spildevand til Kattegat udenfor Gilleleje havn, er 

det nødvendigt at kende strømnings- og blandingsforholdene på stedet. Derfor er 

der udført et forsøg med sporstoffer ved havnen. Figur 6-1 viser de to forsøgsloka-

liteter samt tre mulige fremtidige udledningssteder af renset spildevand til Kattegat.  

 

Figur 6-1:  Kort med udledningspunkter af flydere (Gilleleje 1 og Gilleleje 2) samt omtrentlig 

position af udledningspunkter af spildevand (havn og to havledninger). 

 

Formålet med undersøgelsen af sporstof spredning udenfor Gilleleje havn er at 

bestemme relevante parametre for modellering af blanding af havvand (med en 

densitet på ca 1010. kg/m³)med udledt aflastningsvand (med en densitet på ca. 

1000 kg/m³) fra Søborg Kanal. De undersøgte parametre er navnlig: 

› Driftshastighed af sporstof 

› Fanens spredning på tværs af driftsretning med tid og afstand 
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› Fanens spredning på langs af driftsretning med tid. 

Sporstoffet (flydere) blev tilføres udenfor Gilleleje havn og observeret med en dro-

ne. Et fjernstyret kamera var monteret på dronen. 

6.2 Sporstofforsøg  
Der blev udført to forsøg. Det første forsøg (Gilleleje 1) fandt sted 22.06.2016 mel-

lem 04:38 og klokken 05:38. Det andet forsøg (Gilleleje 2) fandt sted 12.08.2016 

mellem klokken 14:09 og 15:11. 

6.2.1 Test med forskellige sporstoffer og flydere 
Et af formålene med Gilleleje 1 forsøget var at teste forskellige bionedbrydelige 

sporstoffer med hensyn til deres funktionalitet. Der blev testet (i denne rækkeføl-

ge): Appelsiner, frugtfarve, æbler, popkorn og træstykker. Sporstofferne blev kastet 

i vandet fra havneindsejlingens vestlige mole. Ved anvendelse af flydere (ikke far-

ve) blev der anvendt mindst 30 elementer af hver slags for at kunne vurdere den 

statistiske spredning af flyderne. Mens appelsiner, æbler og træstykker blev tilført 

ved kast flere meter ud i vandet, blev popkorn og frugtfarve tilført fra kanten af mo-

len. Da frugtfarven blev tilført dannede det en tydelig fane, men på grund af at far-

vevæskens høje densitet (i forhold til havvand) sank frugtfarven og var ikke synlig 

for dronen. Popkornene blev tilbageholdt af strømningseffekten i molens nærhed. 

Popkorn viste sig at være meget følsom over for vindpåvirkninger inden det opsu-

ger vand og drev med højere hastighed end de andre sporstoffer (Derudover blev 

de spist af måger). De tre øvrige sporstoffer drev på samme måde. Alle øvrige 

sporstoffer (flydere) lå 5-10 cm dybt i vandet og repræsenterer dermed ikke 

strømmen i overfladefilmen men i det øvre lag. Pga. den lysere farve var træstyk-

kerne bedst genkendelige på luftfotografier. Baseret på denne omstændighed, blev 

træstykker valgt som sporstof for Gilleleje 2 forsøget. 

6.2.2 Sporstoftilførsel 
Som nævnt blev sporstofferne i Gilleleje 1 forsøget kastet i vandet fra molen. Uden 

for havnemundingen stod der på det pågældende tidspunkt en strømskel der 

strækker sig fra molehovedet mod havet i nordøstlig retning (se titelbillede). Såle-

des blev fanens drift og spredning domineret af denne front. På de første 55 m 

skete der ingen sideværts spredning af fanen, og først omkring 150 m fra kysten 

skete der en udvidelse i både længdegående og tværgående retning. Strømskellet 

udførte dog fluktuationer som kan sammenlignes med en flods meandrering.  

Ved det følgende forsøg (Gilleleje 2 ) blev træstykkerne tilført fra en båd langt fra 

områder hvor en et strømskel kunne formodes, dvs. omkring 110 meters afstand 

fra molen (se Figur 6-2). 
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Figur 6-2:  Træstykker tilføres havet fra en båd. Fanegeometrien er angivet i mindste og 

største diameter af ellipsen. 'I' angiver at det er den første af to tilførte faner. 

Tidspunktet er 9 sekunder efter starten på Gilleleje 2 forsøget.  
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6.2.3 Vindforhold 
Til analysen af Gilleleje 1 var der kun den gennemsnitlige vindhastighed på døgn-

basis til rådighed. Vinden var knap nok mærkbar.

 

Figur 6-3:  Nordsjællands gennemsnitlige vindhastighed i juni 2016. Den røde boks markere 

døgn, hvor Gilleleje 1 forsøg blev udført.  

Figur 6-3 viser, at den gennemsnitlige vindhastighed (sort streg) kun var 2,5 m/s i 

Nordsjælland den 22. juni. Tilsvarende var det højeste 10 minutter middelværdi ca. 

6 m/s (rød åben cirkel), det højest momentane vindstød var på ca. 11 m/s. Tidsta-

bellen er forholdsvist upræcist og den egentlige vindhastighed under forsøget var 

sandsynligvis endnu lavere (se titel billede og krusninger på vandoverfladen i Figur 

6-2. Generelt er vindhastigheder i kystområderne lave i de tidlige morgentimer, og 

stigende i løbet af dagen. 

 

Figur 6-4:  Nordsjællands gennemsnitlige vindretning i juni 2016. 

Figur 6-4 viser at den respektive vindretning for 22. juni er sydlig. 
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Vindforholdene under Gilleleje 2 forsøget er vist nedenfor: 

 

Figur 6-5:  Døgns vinddata udtaget ved Nakkehoved Fyr i omkring 3 km distance fra Gillele-

je havn. 

Figur 6-5 viser vindens hastighed og retning for Gilleleje 2 forsøget den 12. August 

mellem klokken 14 og 15. Da drone-flyvningen fandt sted, kom vinden fra sydvest 

med en maksimal vindhastigheden på omkring 4,5 m/s. 

 

Figur 6-6:  Vind data fra begge Gilleleje forsøg. 

Figur 6-6 viser data for begge forsøgsdatoer fra en anden kilde. Perioderne er tre 

timer, og er dermed mere præcis end Figur 6-3. Det kan ses, at Figur 6-6 passer 

godt med de foregående figurer i dette kapitel. Vinden i de tidlige morgentimer den 

22. juni er meget tæt på den nedre detektionsgrænse, og vindretningen er ikke vist.  

I betragtning af alle indsamlede vind data, antages det at vindhastigheden ved for-

søget den 22. juni (Gilleleje 1) var maksimal omkring 1,5 m/s fra sydlig retning. 

Vindhastigheden ved forsøget den 12. august (Gilleleje 2) antages at have været 

maksimal 4,5 m/s fra sydvestlige retning. 
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6.2.4 Droneflyvning 
Dronen er udstyret med et fjernstyret kamera som kan tage målfaste billeder. Som 

følge af dronens rotationer under flyvningen kan der ske en optisk forvrængning af 

billedet, og derfor skal kameraets hældning holdes så lille som muligt. Flyvningens 

dynamiske parametre vises på Figur 6-7. 

 

Figur 6-7:  Dynamiske parametre af dronens flyvning (de tre rotationer) 

Orienteringen af dronen er beskrevet i forhold til jordens horisont. For at beskrive 

positionen i tre dimensioner bruges de dynamiske parametre, som er tre rotations-

vinkler om dronens tyngdepunkt, kendt som roll (rulning), pitch (trim) og yaw (rota-

tion). 

Metadata for hvert billede angiver rotationsvinkler for både dronen selv og det 

monterede kamera. Det er antaget, at de anførte drejningsvinkler af kamera er gi-

vet på grundlaget af en parallel orientering til overfladen og ikke i forhold til dronen. 

I analysen blev kun billeder med små rotationsvinkler anvendt. Kameraets pitch-

vinkel blev desuden korrigeret som vist på billedet Figur 6-8. 

 

Figur 6-8:  Pitch-vinkel korrigering (p). A er dronens flyhøjde. 

Nøjagtigheden af GPS-koordinaterne, forvrængning forårsaget af kameraets syns-

vinkel og den relativt lave flyhøjde kan også bidrage til usikkerhed i positionen af 

billedets midtpunkter på overfladen.  
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6.3 Analyse metode 

6.3.1 Luftfotografering 
Da orthofotos skal overlappe for at give en samlet beskrivelse af sporstoffernes 

drift og spredning, er de afgørende kriterier for udvælgelse af luftbilleder lav hæld-

ning og lav rulningsvinkler. Metadata for hver fotografering indeholder pitch, yaw 

og roll for både dronen selv og for dronens kamera. 

Endvidere indeholder metadata GPS koordinaterne for billedets midtpunkt, det 

præcise tidspunkt for fotografering, højden og kameraets retningsvinkel. 

Først skal luftbillederne skaleres så fanen har samme størrelsesforhold uanset 

hvilken højde de er taget i. For at gøre dette er afstanden af billedernes langside (

B ) beregnes ud fra den højde hvorfra billedet blev taget ( A ) og retningsvinklen (
α ): 








⋅⋅=
2

tan2
α

AB

 

Efter skaleringen viser billederne afstande i rette og éns målestoksforhold. 

Ud fra GPS koordinater for midtpunktet af et billede, kan afstanden mellem bille-

derne beregnes. Afstanden anvendes derefter til at flytte hvert billede, så afstan-

den mellem deres midtpunkter svarer til den beregnede afstand. Efterfølgende an-

vendes den angivne drejningsvinkel til at rotere hvert billede med midten som om-

drejningspunkt. 
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Figur 6-9:  Overlejrede og rumligt refererede billeder fra Gilleleje 1 forsøg. 

Figur 6-9 viser, hvordan det er muligt at beskrive flydernes/tracernes drift på over-

lappende og geo- refererede billeder. Afstanden mellem fanen på forskellige tids-

punkter kan således måles. 

 

Figur 6-10:  To sporstof faner fra Gilleleje 2 forsøget på forskellige tidspunkter. 
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Som vist på Figur 6-9 og Figur 6-10, er fanerne på forskellige tidspunkter illustreret 

som forskelligt farvede ellipser. Figur 6-10 er fra Gilleleje 2 forsøget og forestiller to 

faner på to tidspunkter. For at skille de to faner ad, er de angivet I og II. Sporstof-

fane I flytter sig afstanden ca. 128 m på 8 minutter og 49 sekunder, hvilket svarer 

til en hastighed på 0,242 m/s. Sporstoffane II er ikke helt så hurtig og bevæger sig 

med en hastighed på 0,234 m/s. 

6.3.2 Fanegeometri 
Som nævnt i billedteksten til Figur 6-2 er fanegeometrien udtrykt ved fra største og 

mindste ellipse diameter. Generelt svarer den store diameter til spredningen i 

driftsretning og den lille diameter svarer til spredningen på tværs af driftsretningen. 

Figur 6-11:  Fanegeometri af to sporstoffaner, der forener under Gilleleje 2 forsøg. 

I Gilleleje 2 forsøget var det muligt at observere og beskrive spredningen af i alt tre 

sporstoffaner. To faner tilført fra båden ses tydeligt ved to forskellige tidskridt på 

Figur 6-11, mens de ved det tredje tidskridt er blevet forenet i en enkelt fane.  

Sporstoffordelingen antages at følge en gaussisk- eller normalfordeling. Sandsyn-

lighedstætheden af funktionen kaldes også en klokke kurve. Den specifikke betyd-

ning af normalfordelingen er bl.a. baseret på den central grænseværdisætning. 

Sætningen siger, at fordelingen på grund af superposition af et stort antal uaf-

hængige påvirkninger bliver normalt fordelt. Dette betyder blandt andet, at 95% af 

alle målte værdier har en afvigelse på højst 1,96 gange standardafvigelsen fra 

gennemsnittet. 

Af den grund er ellipsen tegnet således, at omkring 95% af sporstofferne er inden-

for ellipsen og 5% udenfor. Orientering af ellipsen er valgt således, at 95%-

betingelsen er opfyldt med de mindst mulige diametre både i længdegående og 

tværgående retning. Da vi har brugt ca. 60 træstykker som sporstof I og II betyder 
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det, at tre træstykker kan være udenfor ellipsen. Imidlertid, er der også kun tre træ-

stykker udenfor ellipserne.  

6.3.3 Spredning af sporstof 
Ellipserne beskriver spredningen af sporstoffaner, således at alle de parameter der 

skal analyseres fremgår af de overlappede og geo-refererede billeder: 

› Driftshastighed af sporstof beskrives som afstanden mellem midtpunkter af 

ellipserne ved to tidspunkter. 

› Fanens spredning med tiden på tværs af driftsretningen beskrives af forøgel-

sen af den tværgående diameter. 

› Fanens spredning med tiden på langs af driftsretning beskrives af forøgelsen 

af den langsgående diameter. 

På Figur 6-12 ses den rumlige placering af de to sporstoffer fra Gilleleje 2 forsøget 

på bestemte tidspunkter. Afstandene og diametrene er vist.  

 

 

 

Figur 6-12:  Rumlig placering af de to sporstoffaner fra Gilleleje 2 forsøget på bestemte tids-

punkter. 

For overskuelighedens skyld, vises ellipsernes dimensioner kun meget småt. Alle 

geometriske dimensioner er også vist i Tabel 6-1. 
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Tabel 6-1:  Afstande D, længde l og bredde b af sporstof-faner på bestemte tidspunkter af 

Gilleleje 2 forsøget. Fanerne hedder I, II og O ligesom på tidligere figurer. Mens I 

og II er sporstof-faner af første og anden sporstoftilførsel, repræsenterer O for-

eningen af de to faner. 

 I   II   O   

Tid l (m) b (m) D (m) l (m) b (m) D (m) l (m) b (m) D (m) 

00:00:09 5.60 3.20 - - - - - - - 

00:04:17 7.83 4.00 86.30 - - - - - - 

00:06:58 - - - 7.98 4.06 - - - - 

00:07:27 - - - 9.42 5.09 9.67 - - - 

00:17:57 15.30 6.65 137.97 25.00 13.00 133.15 - - - 

00:26:46 34.71 11.58 127.88 39.40 20.08 123.67 - - - 

00:35:54 46.00 21.20 106.63 59.40 27.60 109.39 157.00 43.00 - 

00:47:35 84.00 34.00 184.70 64.71 32.27 184.70 178.60 49.24 187.00 

00:58:54 94.00 32.00 118.58 79.22 32.84 118.58 191.37 51.45 114.99 

01:10:09 - - - - - - 203.50 72.02 106.25 

 

På  Figur 6-12 ses den overordnede tendens til drift i nordøstlig retning. Det svarer 

nogenlunde til vindretningen beskrevet i kapitel 6.2.3. Der er også en meget synlig 

konstant drivhastighed af sporstof-fanerne samt en konstant spredning, både i 

længderetningen og i tværgående retning. Driftsretningen er ikke helt lineær. Skar-

pe knæk i den retningsbestemte bevægelse skyldes unøjagtigheder som beskrevet 

i kapitel 6.2.4. 

6.4 Resultater 

6.4.1 Gilleleje 1 
Et delformål med Gilleleje 1 forsøget var at teste forskellige sporstoffers egnethed 

til at illustrere den hydrauliske spredning, se også kapitel 6.2.  
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Figur 6-13 viser rejsedistancen på visse tidspunkter sammen med to forskellige 

trendlinjer. 

 

Figur 6-13:  Afstanden af flydergruppens geometriske centrum målt fra udledningspunktet 

som funktion af tiden i Gilleleje I forsøget. Den orange linje repræsenterer 

trenden hvis kun de første seks tidsspunkter tages i betragtning. Den grå linje 

representeres trenden med hensyn til alle tidspunkter. 

Da flyderne blev tilført i Gilleleje 1 forsøget stødte de på et strømskel mellem to 

vandmasser og blev "fanget" i strømskellet. Figur 6-13 viser at sporstofferne be-

vægede sig med en rimelig konstant hastighed af 0.094 m/s i cirka 1500 sekunder 

(25 minutter). Sår blev sporstofferne (tilfældigvis) fanget i den stillestående vand-

masse og hastigheden blev meget lavere. Derfor har trendlinjen for alle de obser-

veret tidspunkter en dårligt overensstemmelse og en R2 værdi på kun 0,7. Resulta-

terne af Gilleleje 1 skal derfor betragtes som en begivenhed med to faser. Først 

blev fanens adfærd domineret af hydraulisk spredning i den frie strømning. Der-

næst blev flyderne fastholdt i en stillestående vandmasse på den anden side af 

strømskellet og er dermed del af en anden strømningsform. .  

 

 

Figur 6-14:  Meandrerende strømskel. Fotografiet blev taget på tidskridt 00:44:56 af Gilleleje 

1 forsøg. 
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På Figur 6-15 ses det at spredningen i bredden kan variere betydeligt med tiden og 

de første otte minutter endda er negativ (se de første tre gule punkter). I den mid-

terste del stiger spredningshastighed tydeligt igen og derfor ses værdier over ten-

denslinjen. I en halv time efter tidspunkt 00:25:03 spreder sporstof-fanen sig kun 

62 cm i bredden. Det sidste resultat er under tendenslinjen igen.

 

Figur 6-15:  Sporstof-fanernes spredning over tid, målt som meter i diameter. 

. 

 

Figur 6-16:  Bredden af fanen med stigende afstand fra tilførselsstedet i Gilleleje 1 forsøg. 

På Figur 6-16 kan fanens bredde aflæses som funktion af nedstrøms afstand. 

Hældningen på linjen angiver det dimensionsløse anlæg (m/m) med hvilken fanens 

bredde tiltager med nedstrøms afstand. Den orange tendenslinjer for de første 55 

m viser, at der ikke foregår spredning på tværs af strømmen over de første ca 60 

m. Over afstanden fra 100 til 160 m er spredningen på tværs meget større. I middel 

ligger anllægget af fanne i størrleseorden på ca 0,023, svarende til 1: 50.  

Derfor er spredningsparametrene først opnået i en vis afstand fra molen. Dette bør 

overvejes i modellering af udledning til Kattegat. Spredningsanlæg på tværs af 

driftsretningen opnået efter 100 m er med 0,05 mere end dobbelt så højt som an-

læg opnået med spredning på tværs over hele afstanden (0,02). Spredningsan-
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lægget i en størrelsesorden på 0,05 (5 m tilvækst i bredden efter 100 m drift) svarer 

til erfaringer fra andre spredningsobservationer  felten og i laboratoriet. 

6.4.2 Gilleleje 2 
Som konsekvens af erfaringer fra Gilleleje 1 forsøget blev forsøget tilpasset: 

› På grund af god synlighed og lave vindfølsomhed, blev kun træstykker brugt 

som sporstoffer 

› For at undgå indflydelsen af lokale strømskel, blev sporstofferne tilført fra en 

båd mere end 100 m udenfor Gilleleje havn 

› For at kunne adskille dannelsen af to forskellige faner, blev der tilført flydere 

med en tidsforskel på omkring syv minutter 

› Alle flydere for hver fane blev tilført på momentan. 

Foranstaltningerne var ganske effektive og generelt viser graferne af Gilleleje 2 

forsøg konstant progression. Som beskrevet i kapitel 6.3.2 var det muligt at obser-

vere og beskrive spredningen af i alt to sporstof-faner i Gilleleje 2 forsøget. To af 

fanerne er dem, der blev tilført fra båden i begyndelsen af forsøget, og er på de 

følgende figurer markeret med I og II. Den tredje er en forening af de to faner efter 

en vis tid, og er på de følgende figurer markeret med O. 

Driftshastigheden af de tre faner som funktion af afstand og tid vises på Figur 6-17.

 

Figur 6-17:  Driftshastigheder af i Gilleleje II forsøg observeret sporstoffanerne. 

Alle tendenslinjer på Figur 6-17 viser næsten et perfekt fit med forholdsvist ens 

beregnede driftshastigheder. I gennemsnit er sporstoffernes driftshastighed i Gille-

leje 2 forsøget 0,21 m/s. 

Med hensyn til fanernes spredning, er der en forskel i hastigheden på tværs og på 

langs, som kan ses på de forskellige hældninger på tendenslinjer på Figur 6-18. 
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Figur 6-18:  Udvikling af fanernes diameter på langs (længde) og på tværs (bredde) af driv-

hastigheden over tid.  

Flydernes spredningsdiametre på langs og på tværs af strømretningen er fundet til 

at være meget éns for de undersøgte faner.. På langs af drifthastigheden er den 

gennemsnitlige spredningshastighed 0,024 m/s. På tværs af driftshastigheden er 

den gennemsnitlige spredningshastighed på 0,012 m/s, og dermed ca. halvt så 

stor. 

På Figur 6-19 er spredning på tværs af driftsretning vist som funktion af afstanden. 

 

Figur 6-19:  Spredning i bredde med stigende afstande fra tilførselsstedet i Gilleleje 2 forsøg. 

Mens sporstof-fanerne I og II har en meget ens stigning og fit på Figur 6-19, er fit-

tet af sporstoffane O den dårligste af alle data fra Gilleleje 2 forsøget. Værdien af 

spredningsanlægget for fane O er også omkring 40% større end værdier af de to 

andre faner. Udviklingen af fanen O består kun af 4 punkter og skal derfor tages 
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med forbehold. Variationerne i spredningsanlægget for fane O kan desuden være 

et resultat af en lav tolerance af 2,5% på sporstoffer udenfor ellipsen som beskre-

vet i kapitel 6.3.2. På trods af dette bruges gennemsnittet af spredningsanlæggene 

af alle tre sporstoffaner som resultat af Gilleleje 2 forsøget. Den dimensionsløse 

værdi er for det tværgående anlæg er 0,051. 

6.5 Diskussion 
Mens alle værdier anvendes for Gilleleje 2 forsøget, medtages kun resultaterne fra 

de første 25 minutter fra Gilleleje 1 forsøget. I den resterende tid af Gilleleje 1 for-

søget anses resultaterne at være domineret af indfangning af flyderne i strøm-

hvirvlwn bage Gilleleje havn. I Tabel 6-2 sammenlignes de anvendelige værdier af 

Gilleleje 1 med Gilleleje 2 forsøget. 

Tabel 6-2:  Sammenligning af resultaterne af begge forsøg. 

  Gilleleje 1 Gilleleje 2  

Driftshastighed u 0,094 0,214 [m/s] 

Længdespredning 

(hastighed) v 0,002 0,024 [m/s] 

Breddespredning (ha-

stighed) w 0,001 0,011 [m/s] 

Bredde (anlæg) m 0,046 0,051 [m/m] 

Vindhastighed W 1,5 4,5 [m/s] 

 

Driftshastigheden er omkring dobbelt så højt i Gilleleje 2 forsøget, som i Gilleleje 1 

forsøget. Dette kan være på grund af den tre gang højere vindhastighed. Også 

driftshastighederne henviser til forskellige områder udenfor Gilleleje havn. Mens 

driftshastigheden af Gilleleje 1 blev målt indenfor de første 100 m uden for havn, 

blev hastigheden i Gilleleje 2 målt længere væk end 100 m. 

For hastigheden af spredning på langs og på tværs af driftsretning er der en faktor 

10 til forskel. Dette forklares ved turbulensens karakter der er præget af vinden og 

vindretningen.  

Derimod er breddespredningens anlæg fundet til at være næsten uafhængig af 

vindhastighed og altså den mest robust parameter. Gilleleje 1 og 2 viser praktisk 

talt enslydende værdier med en indbyrdes forskel på kun 10%. I henhold til forsø-

genes resultater er breddens anlæg på omkring 0,05 m/m den mest velegnede til 

at beskrive spredningen af sporstoffaner uden for Gilleleje havn. At en fane af 

sporstof (uden densitetseffekter) spredes 1:20 ud for Gilleleje, anses for at meget 

vigtigt og robust resultat af droneundersøgelsen. 
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Dette resultat bæres videre som et vigtig resultat til kalibrering og validering af de 

efterfølgende modeller. Resultatet bygger på konkrete feltobservationer på projekt-

området og er dermed en vigtig og autentisk bidrag til at støtte undersøgelsernes 

integritet. 
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7 CORMIX modellen 

7.1 Formål 
CORMIX modellen anvendes til beskrivelse af fortyndingen i nærområdet. Nærom-

rådet defineres her som det området omkring udledningskilden i hvilken strømnin-

gen er domineret af udledningens dynamiske kræfter samt densitetseffekter. Nær-

zonemodellens gyldighed aftager i det omfang andre oceanografiske strømninger 

influerer (bølger og bølgebrydning, ændringer i strømforhold, sekundære cirkulati-

oner langs kyster, etc.). I de fleste praktiske tilfælde vil det svare til en afstand på 

100-500 m fra udledningen.  

(Det understreges, at den her anvendte definition af begrebet nærområde er for-

skellig fra begrebet "nærzone" eller "blandingszone", der beskriver det område, 

indenfor hvilket vandkvalitetskriterier må overskrides, jfr. Direktivet om badevands-

kvalitet af 15. februar 2006 (EU, 2006).) 

7.2 Nærzonemodellen CORMIX 
Konceptet i nærzonemodellen CORMIX bygger er speciel velegnet til at beskrive 

blandingsprocesser meget tæt på udledningen. CORMIX er godkendt af USA´s 

miljøministerium (USEPA) og kan anvendes som beslutningsværktøj. Den anven-

des typisk til miljøvurderinger og af bestemmelse af administrative blandingszoner 

omkring udledninger fra punktkilder. Systemet omfatter bl.a. effekten af en kystlin-

jes afgrænsning og havbundens dybde og modellerer stationære blandingsforhold 

og fanedannelse. CORMIX består af en række programmoduler til analyse, forud-

sigelse og design af udløbsbygværker som udleder til vandområder eller atmosfæ-

ren. Hovedvægten er lagt på bestemmelse af fanernes geometri og fortynding.  

 

Den grundlæggende metodik bag CORMIX omfatter systemer med diffusorer med 

enkeltport, flere porte og med overfladeudløb. Udledninger kan indeholde konser-

vative så vel som ikke-konservative stoffer, varme, salinitet og suspenderet stof. 

Systemet giver mulighed for at addere avancerede beregningsmoduler til vandkva-

litetsmodellering, visualisering af administrative blandingszoner og til detaljeret de-

sign af udløbsbygværker. 
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CORIX er en avanceret informationssystem som leverer en omfattende analyse til 

bestemmelse af blandingszoner, inklusive vurdering af miljømæssige påvirkninger 

af havbunden. Dette let anvendelige og regel-baserede ekspert system er Win-

dows baseret og har en lang udviklingshistorie bag sig. CORMIX anvendes såle-

des med mere end 6000 licenser over hele verden og har været anvendt til løsning 

af forskellige fortyndingsopgaver siden 1988.  

7.3 Modellering 
Modelleringen med CORMIX omfatter ført en verifikation ved sammenligning med 

resultaterne fra droneflyvningen. Dernæst omfatter modelleringen scenarierne med 

udledning til Gilleleje havn, til en havledning på 400m og en havledning på 800m. 

Desuden vurderes forholdene omkring havledningen ved Udsholt. 

Udledning til Søborg Kanal, derfra til Gilleleje havn og derfra gennem havnemun-

dingen ud til Kattegat er simplificeret på den (konservative = "på den sikre side") 

måde, at den samlede udledning regneteknisk er påført havnemundingen i Gillele-

je. Dermed er fortyndingen gennem havnen ikke medregnet. Ved en vedvarende 

større aflastning vil Søborg Kanal og havnen blive domineret af overløbsvand og 

antagelsen om at overløbsvandet påføres i havnemundingen vil derfor give den 

rette størrelsesorden. 

Modelleringen er gennemført ved en typisk strømhastighed på 0,25 m/s (½ knob) 

på langs af kysten. Denne hastighed er fundet ved modellering af strømhastighe-

der hen over en sommerperiode, se Figur 9-2.  

I Bilag C er der gennemført en sammenlignende beregning der viser at blandingen 

er stærkere proces til at reducere coli koncentrationen end henfaldt er. Dermed er 

betydningen af den valgte henfaldskonstant i denne situation af mindre grad.  

Følgende scenarier er gennemført, se Tabel 7-1. 

Tabel 7-1 Modelleringsmatrice for nærzonemodellen CORMIX 

Afsnit nr. Udledningssted Udledning 

7,3,1 Gilleleje havnemunding Verifikation: Tracer  

7,3,2 Gilleleje havnemunding Renset spildevand 

7,3,3 Gilleleje havnemunding Renset spildevand + aflastning 

7,3,4 400 m havledning, Gilleleje Renset spildevand 

7.3.5 800m havledning, Gilleleje Renset spildevand 

7.4 Eksisterende havledning, Udsholt Renset spildevand 

 

7.3.1 Verifikation med feltobservationer 
Der er gennemført CORMIX modellering med udledning af neutral densitet. Resul-

taterne er vist nedenfor:  
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Figur 7-1 Udbredelse af fane ved udledning med neutral densitet (ingen densitetseffekter). 

Set fra siden. Havstrømmen har retning mod højre, udledningen sker over en 

bredde på ca. 20 m. 

Det ses tydeligt at fanen med CORMIX blandes  over dybden efter de første 70 m. 

Spredning på tværs af strømningen er vist på Figur 7-2. 

 

Figur 7-2 Udviklingen af fanens bredde ved udledning med neutral densitet (ingen densi-

tetseffekter). 

Det ses at fanens bredde vokser med 14 m over 400 m nedstrøms, svarende til et 

anlæg på 0,035. Taget usikkerhederne i betragtning og taget i betragtning at en 

teoretisk udvikling sammenlignes med et lille antal oceanografisk feltforsøg gen-

nemført ved lave vindhastigheder, vurderes det at resultaterne er i overensstem-

melse med anlægget på 0,05 fundet i feltforsøgene ud for Gilleleje. 

CORMIX modellen er dermed verificeret af feltforsøgene på stedet. 

7.3.2 Udledning til havn, ingen aflastning, CORMIX 
I normal situationen hvor kun renset spildevand udledes til Søborg Kanal og der-

med til Gilleleje Havn og så til Kattegat vil koncentrationen af e-coli bakterier være 

uden praktisk betydning, fordi koncentrationen af e-coli i renset spildevand er så 

tæt på kravværdien. Antages det at der ikke foregår blanding og henfald af e-coli 

på vej mellem udledning til Søborg Kanal og igennem havnen forventes det at e-

coli koncentrationen være under badevandsdirektivets højeste krav efter ca. 1 m, 

se Figur 7-3. 
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Figur 7-3 Renset spildevand til havn. Illustration af koncentration af e-coli koncentrationen 

i fanens centerlinje i vandoverfladen ved forskellige afstande fra udledningspunk-

tet. Den blå linje angiver resultaterne fra CORMIX modelleringen, den røde angi-

ver badevandskriteriet for dette bakterie 

Det ses at badevandet uden for havnemundingen ikke trues af udledningen af ren-

set spildevand til Søborg Kanal og derefter til havnebassinet. For enterokokker er 

betydningen endnu mindre. 

For kvælstof er forskellen mellem aflastning og ikke-aflastning væsentlig mindre og 

der findes en afstand med potentiel stimulering af algevækst på 320 m, se neden-

for: 

  

Figur 7-4 Renset spildevand til havn. Illustration af koncentration af tot-N koncentrationen i 

fanens centerlinje i vandoverfladen ved forskellige afstande fra udledningspunk-

tet. Den blå linje angiver resultaterne fra CORMIX modelleringen, den røde linje 

indikerer miljøpåvirkning 
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Det ses at effekt afstanden for kvælstof stadig væsentlig større end for bakterier og 

omtrent 320 m. Med hensyn til fosfor og BI5 vil fortyndingsprocesserne reducere 

udgangskoncentrationen over 320 m til hhv. 0,003mgP/l og 0,01mgBI5/l. Begge 

koncentrationer vil ikke betyder mærkbare ændringer af miljøforholdene. 

7.3.3 Udledning til havn, med aflastning, CORMIX 
I dette afsnit præsenteres resultater for udledning til havn af renset spildevand 

samt aflastning ved 1/1 år aflastningshændelse. Det bemærkes at spildevandet har 

en ringere densitet end havvandet og derfor vil lægge sig i overfladen som en rela-

tiv tynd med udbredt vandmasse, og at breddeudvidelsen af udledning af letter 

vand følger andre naturlove en udledning af vand med neutral densitet. Disse pro-

cesser er imidlertid velbeskrevne i CORMIX.  

Mens aflastning foregår gennem Søborg Kanal og havnebassinet ud gennem hav-

nemundingen vil det rensede spildevand enten også udledes gennemhavnen eller 

blive udledt gennem en havledning. 

E-coli: 

Modelresultaterne efter CORMIX er illustreret i nedenstående Figur 7-5 og Figur 

7-6. 

 

Figur 7-5 Fordeling af E-coli koncentration i vandoverfladen. Strømmen går fra venstre 

mod højre. Inddelingen på y-aksen går fra 40 m til +80 m. Det ses at fanen spre-

des væsentligt stærkere under indflydelse af densitetseffekter.  

Modelleringen strækker sig fra 0 til 500 m i nedstrøms retning og fanen udvikler sig 

over disse 500 m til en total brede på ca. 110 m. Den røde linje på Figur 7-5 angi-

ver overgangen fra kritisk til sub-kritisk strømning tæt på udledningen mens den 

grønne linje angiver beliggenheden af 500 cfu/100 ml grænsen (ikke det aktuelle 

badevandskriterie!). 

Den vertikal udbredelse af fanen ses på nedenstående Figur 7-6. 
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Figur 7-6 Vertikal udbredelse af spildevandsfanen. Vanddybden er 4 m. Det ses tydeligt at 

fane hurtigt stiger til vandoverfladen og kun meget langsomt blandes nedad i 

vandsøjlen. 

Det ses af ovenstående figur at spildevandsfanen hurtigt lægger sig i vandoverfla-

den og relativt langsomt blandes nedad i vandsøjlen. På grund af tyngdeforskellen 

mellem det udledte spildevand og det modtagende havvand vil spildevandet ud-

brede sig i vandoverfladen som en relativ tynd skive og dermed være a særlig risi-

ko for badende.  

En optegning af den resulterende E-coli koncentration (med hensyn til henfald og 

blanding) er givet i Figur 7-7. 

  

 

Figur 7-7 Overløb til havnen, udbygning til 1overløb/1år. Nedstrøms E-coli koncentrations-

forløb beregnet efter CORMIX, sammenlignet med badevandskriteriet på 250 

cfu/100 ml. (Bemærk logaritmisk skala på y-aksen) 

Det ses af ovenstående, at badevandskriteriet i vandoverfladen er overskredet på 

de første ca. 400 m nedstrøms for udledningen. I denne afstand har fanen en total 

bredde på ca. 100 m. 

Enterokokker: 

Tilsvarende modelleringer er gennemført i CORMIX for enterokokker.  
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Figur 7-8 Overløb til havnen, udbygning til 1overløb/1år. Nedstrøms enterokok koncentra-

tionsforløb beregnet efter CORMIX, sammenlignet med badevandskriteriet på 

100 cfu/100 ml. (Bemærk logaritmisk skala på y-aksen) 

Det ses af ovenstående, at badevandskriteriet i vandoverfladen er overskredet på 

de første ca. 210 m nedstrøms for udledningen. I denne afstand har fanen en total 

bredde på ca. 60 m. 

Kvælstof: 

Tilsvarende modelleringer er gennemført i CORMIX for kvælstof: 

 

Figur 7-9 Overløb til havnen, udbygning til 1overløb/1år. Nedstrøms kvælstof koncentrati-

onsforløb beregnet efter CORMIX. (Bemærk logaritmisk skala på y-aksen). 

Det ses at niveauet på 0,02 mgN/l, som regnes for at give en målelig respons i klo-

rofyl, når ud i en afstand på ca. 500 m fra udløbet. Kvælstof regnes generelt som 

den mest begrænsende faktor i Kattegat. 
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I denne afstand vil overkoncentrationen af fosfor tilsvarende være ca. 0,002 mgP/l 

og af BI5 ca. 0,06 mg/l. Begge størrelser anses for at være uden for praktisk rele-

vans for havmiljøforholdene. 

Aflastninger under de alternative udbygninger af regnvandsbassiner giver følgende 

tilsvarende påvirkningsafstande (plot ikke vist): 

Ved aflastning på 1/2år og 1/5 år vil påvirkningsafstanden for e-coli modelleret til at 

være hhv. 360 m og 375 m. Tilsvarende er påvirkningsafstandene for enterokokker 

modelleret til hhv. 200 m og 200 m mens afstandene for kvælstof er modelleret til 

hhv. 450 m og 480 m.  

Alle modellerede aflastningssituationer påvirker en strækning på mellem 200 m og 

500 m fra havnemundingen.  

7.3.4 Permanent udledning gennem 400 m lang 
havledning 

I dette afsnit præsenteres resultater for permanent udledning af renset spildevand 

gennem en 400 m lang havledning (uden aflastning). 

Koncentrationsforløbene ved udledning ved havbunden ved en havledning på 400 

m er beregnet efter CORMIX og vist nedenfor. 

 

Figur 7-10 400 m: Nedstrøms E-coli koncentrationsforløb beregnet efter CORMIX, sammen-

lignet med badevandskriteriet på 250 cfu/100 ml. (Bemærk logaritmisk skala på 

y-aksen) 

Det ses af ovenstående, at badevandskriteriet for coli bakterier er overskredet på 

de første ca. 17 m nedstrøms for udledningen.  

Afstanden til opnåelse af badevandskriteriet for enterokokker fremgår af Figur 7-11 
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Figur 7-11 400 m havledning. Illustration af koncentration af enterokok koncentrationen i 

fanens centerlinje i vandoverfladen ved forskellige afstande fra udledningspunk-

tet. Den blå linje angiver resultaterne fra CORMIX modelleringen, den røde angi-

ver badevandskriteriet for dette bakterie 

Det ses af ovenstående at kriteriet er opfyldt allerede meget tæt på udledningen (5 

m), uden praktisk nævneværdig afstand fra udledning. 

For kvælstof gælder, at der ikke regnes med henfald (konservativt). CORMIX mo-

delleringen er vist i Figur 7-12.  

 

Figur 7-12 400m havledning. Illustration af koncentration af kvælstof i fanens centerlinje i 

vandoverfladen ved forskellige afstande fra udledningspunktet. Den blå linje an-

giver resultaterne fra CORMIX 

På baggrund af koncentrationsforløbene vist i Figur 7-12 aflæses grænsen for en 

overkoncentration på 0,02 mgN/L til en afstand på ca. 70 m. I henhold til ovenstå-

ende kan det derfor forventes at klorofylindholdet vil stige mindre end 0,2 µg/l i af-

stande større end denne. 
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For P findes i afstanden på 70 m en koncentration på 0,001 mgP/l og for BI5 en 

koncentration på 0,05 mgBI5/l. Begge værdier er under en grænse der er af prak-

tisk betydning for havmiljøet. 

7.3.5 Permanent udledning gennem 800 m lang 
havledning 

Koncentrationsforløbene ved udledning ved havbunden ved en havledning på 800 

m er beregnet efter CORMIX og vist nedenfor. 

 

Figur 7-13 800m: Nedstrøms E-coli koncentrationsforløb beregnet efter CORMIX, sammen-

lignet med badevandskriteriet på 250 cfu/100 ml. (Bemærk logaritmisk skala på 

y-aksen) 

Det ses af ovenstående, at badevandskriteriet for coli bakterier er overskredet på 

de første ca. 17 m nedstrøms for udledningen. 
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Figur 7-14 800 m: Nedstrøms enterokok koncentrationsforløb beregnet efter CORMIX, 

sammenlignet med badevandskriteriet på 100 cfu/100 ml. (Bemærk logaritmisk 

skala på y-aksen) 

Af ovenstående aflæses at enterokok kriteriet altid er overholdt. 

 

Figur 7-15 800m: Nedstrøms kvælstof koncentrationsforløb beregnet efter CORMIX. (Be-

mærk logaritmisk skala på y-aksen). 

Af ovenstående aflæses en afstand på ca. 80 m for at underskride en overkoncen-

tration på 0,02 mgN/l. 

For P findes i afstanden på 80 m en koncentration på 0,001 mgP/l og for BI5 en 

koncentration på 0,05 mgBI5/l. Begge værdier er under en grænse der er af prak-

tisk betydning for havmiljøet. 

7.4 Modellering af udledning ved Udsholt 
Koncentrationsforløbene ved udledning ved havbunden gennem eksisterende hav-

ledning ved Udsholt er beregnet efter CORMIX og vist nedenfor. 



 

 

 
MODELLERING AF UDLEDNINGER TIL KATTEGAT 57

C:\Users\jhh\Desktop\Til MHEIN\Grib Vand Modellering af udledning til Kattegat 04 ver0-2.docx

 

Figur 7-16 Udsholt: Nedstrøms E-coli koncentrationsforløb beregnet efter CORMIX, sam-

menlignet med badevandskriteriet på 250 cfu/100 ml. (Bemærk logaritmisk skala 

på y-aksen) 

Det ses af ovenstående, at badevandskriteriet for coli bakterier er overskredet på 

de første ca. 21 m nedstrøms for udledningen. 

 

Figur 7-17 Udsholt: Nedstrøms enterokok koncentrationsforløb beregnet efter CORMIX, 

sammenlignet med badevandskriteriet på 100 cfu/100 ml. (Bemærk logaritmisk 

skala på y-aksen) 

Af ovenstående aflæses at enterokok kriteriet er overholdt efter 7 m fra havlednin-

gens munding. 
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Figur 7-18 Udsholt: Nedstrøms kvælstof koncentrationsforløb beregnet efter CORMIX. 

(Bemærk logaritmisk skala på y-aksen). 

Af ovenstående aflæses en afstand på ca. 20 m for at underskride en overkoncen-

tration på 0,02 mgN/l. 

For P findes i afstanden på 20 m en koncentration på 0,005 mgP/l og for BI5 en 

koncentration på 0,03 mgBI5/l. Begge værdier er under en grænse der er af prak-

tisk betydning for havmiljøet. 
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8 MIKE3 modellen 
MIKE3 modellen er en dynamisk (mekanistisk) model der er bygget op omkring de 

styrende ligninger til beskrivelse af vandstrømninger og vandets tilstand (koncen-

tration af forskellige stoffer). Modellen kræver en nøjagtig bundtopografi (bathyme-

tri) og beskrivelse af tilstandsvariablene på modellen rande (vandstand, vind, 

strømhastighed, koncentrationer etc.). Modellen løser tilstandsligningerne for man-

ge delområde af modelområdet, de såkaldte beregningsceller. 

Ved modellering af relativ lokale udledninger kræver modellen, at ceell inddelingen 

er så fin at den kan beskrive strømningens rumlige variabilitet med et antal celler 

(f.eks. 10). Strømningen skal således kunne beskrives med et vist antal celler på 

tværs af strømningen for at kunne opløste strømningens variation i hastighed, og 

især også i koncentration på tværs af hovedstrømmen. Antages det at der skal et 

antal celler til at beskrive koncentrationsforløbet af en fane på tværs af fanens ho-

ved retning, vil en fane først være velbeskrevet efter dens bredde er på mindst et 

antal cellebredder. Indtil det er kommet dertil vil fanen af numeriske grunde (ikke 

fysiske love) blive fordelt på for mange celler med en for stor fortynding til følge – 

numerisk dissipation. Stoffet vil spredes til for lave koncentrationer på et for stort 

område. Først ved afstande hvor fanens bredde er større et passende antal celle-

bredder vil spredningen foregå efter fysiske love. Dette problem er forsøgt løst ved 

at indføre MIKE3 til beregning af fjernfeltet. 

8.1 Den anvendte model 
Til besvarelse af ovennævnte spørgsmål anvendes en dynamisk hydraulisk model, 

MIKE3. Modellen betegnes også som en mekanistisk model. Såvel betegnelsen 

"dynamisk" som betegnelsen "mekanistisk" betyder at modellen er baseret på de 

ligninger der beskriver princippet om massebevarelse og impulsbevarelse. Disse 

ligninger formuleret som differentialligninger i tidsdomænet. 

Der anvendes en version af MIKE3FM, der bruger et trekantet beregningsnet af 

fleksibel net størrelse. Derudover er der anvendt traditionelt firkantet beregningsnet 

i nærområdet, fordi denne struktur minimerer den numerisk betingede spredning af 

stof i nærområdet. Derudover anvendes modulet TR, hvor TR står får "Transport". 

Modulet beskriver de specielle processer, der er gældende for opløst stof, som 

kendetegner en spildevandsudledning.   
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Den matematiske MIKE3 model er et omfattende modelsystem for 3-dimensionale, 

frie overflade-strømninger. Modellen er udviklet og modificeret kontinuerligt på 

baggrund af tusindvis af anvendelser fra hele verden over de sidste to dekader. 

Modellen løser de styrende ligninger for bevarelse af masse og moment. Modellen 

kræver en modeltopografi (Bathymetrien) og er styret af input data, som er tidsse-

rier, der er anvendt på modelranden. Sådanne randdata kan være vandstand, den-

sitetsfordeling, vind og ind- hhv. udstrømninger. Sammen med ligningerne styrer 

disse randdata tilstanden inden for modelområdet. Modellens resultater består af 

tidsserier at udvalgte parametre, som igen kan behandles for at give kort over kon-

centrationsfordeling, hastighedsvektorkort, sandsynligheder for overskridelse af en 

tærskelværdi, osv. i 3-dimensionale afbildninger. 

MIKE3 systemet omfatter følgende moduler: 

• Hydrodynamik (HD): Dette modul beskriver vandstand og strømhastighed. For 

mere information se venligst:  

http://www.dhisoftware.com/mike3/Description/Application_Areas.htm 

• Transport (TR): Beskrivelse af advektiv (medført) transport og af dispersiv 

(spredning) transport af stof i vand. Stoffet modelleres som konservativt stof, 

dvs. det forgår ikke med tiden, og omformes ikke kemisk eller biologisk. Den-

ne antagelse kan ofte også være gældende for ikke-konservative stoffer, når 

overordnede antagelser gør det muligt. For mere information se venligst 

http://www.dhisoftware.com/mike3/Description/MIKE3AD.htm 

• Mud modelling (MT): Bestemmelse af netto erosion og sedimentation af ko-

hæsive sedimenter (Mudder, ler). Modulet omfatter ligeledes processer for re-

suspension. For mere information se venligst: 

http://www.dhisoftware.com/mike3/Description/Mud_Transport.htm 

• Water Quality (WQ): Bestemmelse af vandkvalitets parametre, som f. eks. ilt, 

organisk stof, næringssalte (ammonium, nitrat, fosfor), bakterier og klorofyl-a. 

For mere information se venligst: 

http://www.dhisoftware.com/mike3/Description/MIKE3WQ.htm 

I nærværende modellering anvendes kun HD og TR modulerne. 

MIKE3 modellen er 3 dimensional, dvs. den beregner alle tilstandsvariable for hver 

lag i dybden, i hver beregningscelle og for hvert tidskridt. Dette betyder, at strøm-

ningsfænomener i forbindelse med lagdeling er beskrevet i modellen. 

Tæt for udledningen fra punktkilder (i nærfeltet) udfordres modellen i beskrivelsen 

af spredningsprocesserne, hvor den stedlige opløselighed af en model i celler med 

en intern homogen tilstand vil give en kunstig øget spredning af stof. Spredningen 

er derudover drevet af koncentrationsgradienter og ikke udelukkende af turbulente 

processer. Dette forhold bidrager yderligere til en øget spredning. Disse forhold vil 

reducere de maksimale koncentrationer, til gengæld vil det øge de påvirkede area-

ler. For fjernfeltet modellerer MIKE3 spredningen efter de gældende fysiske love 

og derfor bedre end modeller for nærfeltet. 
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Inden der kan gennemføres modelleringer er der gennemført en del forberedelser 

som er listet i følgende  

Tabel 8-1 Forberedende aktiviteter til modellering med MIKE3 (Fjernfelt) 

Afsnit Beskrivelse 

8.1 Beskrivelse af den anvendte model 

8.2  Modellens bathymetri (bundforhold) 

8.2.1 Horisontal opløselighed 

8.2.2 Vertikale opløselighed 

8.3 Model parametre 

8.4 Randdata 

8.5 Modelkalibrering 

8.5.1 Sammenligning med DHIs model for rand data 

8.5.2 Sammenligning med feltmålinger 

8.5.3 Strømforhold 

 

8.2 Modelbathymetrien 
Modelbathymetrien betegner højdeforholdene af havbunden på den måde, som 

modellen opfatter den. Bathymetrien er vist i nedenstående Figur 8-1. 
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Figur 8-1 Modelområdet med indtegnede dybdeforhold. Området omfatter farvandet nord 

for Sjælland og delvist farvandet mellem Sjælland og Sverige 

Øvre panel: Dybder illustreret med farver. Verifikationspunkt beliggenhed 

Nedre panel: Dybde kurver indtegnet med dybde angivelse 
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8.2.1 Horisontal opløselighed 

 

Figur 8-2 Modelområdet med indtegnede dybdeforhold og beregningsceller. Bemærk, at 

der er valgt rektangulært net omkring selve udledningspunkter. Se forstørrelse af 

udsnit i Figur 8-3. 

 

Figur 8-3 Forstørrelse af beregningsnettet omkring Gilleleje Havn. Se udsnit i Figur 8-2. 

Det rektangulære net omkring selve klappladsen, se Figur 8-2 og Figur 8-3, er 

valgt som relativ fintmasket net (30mx60m) for at reducere effekten af numerisk 

dissipation (numerisk betinget stofspredning), som ville forvrænge modelresulta-

terne for spredning. 



 

 

     
 64  MODELLERING AF UDLEDNINGER TIL KATTEGAT 

 C:\Users\jhh\Desktop\Til MHEIN\Grib Vand Modellering af udledning til Kattegat 04 ver0-2.docx 

8.2.2 Vertikal opløselighed 
Modellen er en 3 dimensional model, dvs. at variationerne af tilstandsvariablene 

også beskrives over vandsøjlens dybde. Den lodrette opløselighed (vertikal diskre-

tisering) kan enten defineres som såkaldte sigma koordinater eller som kombine-

rede sigma / z-niveau koordinatsystemer. I den del af vandmassen, der er beskre-

vet med sigma koordinatsystemet, vil lagtykkelserne variere, idet dybden er delt op 

i et fast antal lag. I den del af vandmassen, der er beskrevet med Z-niveauer, har 

lagene en konstant tykkelse, og de er bundet til en bestemt dybde. Sigma lagene 

benyttes i områder med drastiske topografiske ændringer mens z-lagene anvendes 

til en mere jævne bundforhold.  

I det aktuelle modelområde er z-lagene anvendt for dybderne dybere end 2 m, 

mens sigma beskrivelsen er anvendt for vanddybder mellem vandoverfladen og 2 

m dybde. Dette er er gjort for at kunne beskrive effekten af vandstandsforskellene, 

og effekterne ved tørlægning / oversvømmelse på grund af varierende vandstand. 

I alt 24 vertikale lag er indeholdt i modellen, fordelt på 4 øverste sigma lag (over 2 

m dybde) og 20 z-lag, se Tabel 8-2. 

Tabel 8-2 Den vertikale diskretisering (opløselighed) i forskellige lag og lagenes respektive 

typer og tykkelser. 

Lag nr Tykkelse (m) Lag-type 

1 0,5  
Sigma lag (når vanddybden er større end 

2 m og når vandstanden er 0, ellers juste-

res lagtykkelsen iht vanddybde og vand-

stand. 

2 0,5  

3 0,5  

4 0.5  

5 1 

z-lag 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 1 

14 1 

15 1 

16 1 

17 1 

18 1 

20 1 

21 1 

22 1 

23 1 
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Lag nr Tykkelse (m) Lag-type 

24 1 

 

8.3 Model parametre 
Modellen er blevet kalibreret mod observationer for at bestemme modelparametre-

ne, indtil der opnås tilfredsstillende modelresultater. Modellens sensitivitet er vur-

deret på baggrund af en lang række modelleringer, hvor input parametrene er vari-

eret. Værdierne af de fundne modelparametre for bundruhed, hvirvel viskositet, 

dispersion, osv. er givet i Tabel 8-3 

Tabel 8-3 Modelparametre 

Parameter Værdi 

Bundruhed 0,25 m 

Hvirvel viskositet Horisontal  Smagorinsky formulering med en skale-

rings konstant på 0,28 

Vertikal  Logaritmisk formulering 

Dispersion Horisontal  Direkte knyttet til hvirvel viskositet med en 

skalerings faktor på 1  

Vertikal  Direkte knyttet til hvirvel viskositet med en 

skalerings faktor på 0,1 

Ovennævnte valg af hvirvelviskositeten er særlig velegnede til beskrivelse af 

strømninger med svag lagdeling, som i interesseområdet foran Gilleleje. 

8.4 Randdata 
Randdata er bestilt fra Dansk Hydraulisk Institut, som løbende og på et operatio-

nelt niveau genererer hydrodynamisk data for de danske farvande. Følgende rand-

data er bestilt for projektområdet i perioden 15 juni 2014 til 31 august 2014:  

› Vandstand på randene 

› Vindfeltet (retning, hastighed, lufttryk) 

› Saltholdighed og temperatur på randen  

Beliggenheden af randene er vist på Figur 8-4. 
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Figur 8-4 Beliggenhed af de tre åbne rande: Md vest, mod Nord og mod Sydøst (Øresund)  

 

Figur 8-5 Vindrose for verifikationsstationen centralt i modelområdet.  

Fra vindrosen i Figur 8-5 ses at vindforholdene i perioden juni til medio august har 

været præget ar SW-lige vinde. 

En tidsserie for vinddata for området er vist i Figur 8-6 
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Figur 8-6 Vinddata for en position centralt i modelområdet nord for Gilleleje. 

Vindhastighed (rød), venstre y-akse 

Vindretning (blå), højre y-akse   

Som der fremgår af Figur 8-6, har perioden ind til ca. 10/8 2014 været præget af 

svage østlig eller skiftende vinde. Perioden i mitten af august har været præget af 

stærkere og gennemgående vestlige vinde. 

Den vertikale fordeling af saltholdighed og dermed af lagdeling på verifikationsloka-

liteten er vist i Figur 8-7. 

 

Figur 8-7 Iso-plot af saltholdighed i verifikationspunktet centralt i modelområdet. X-aksen 

viser tiden, Y-aksen viser vanddybden, og farverne angiver saltholdigheden. 

Bemærk at de øverste 2 m ikke altid er er beregnet på grund af vandstandsvaria-

tioner, og derfor delvis blank i denne figur.  

Som der fremgår af Figur 8-7, har perioden ind til ca. 10/8 2014 været præget af 

relativ fersk vand i overfladen og en til tider svag lagdeling. Perioden i slutningen af 

august har været præget af stærkere lagdeling og højere saltholdigheder både i 

overfladen og bundlaget. 

Det ses af ovenstående, at vind- og saltholdighedsforhold overordnet stemmer 

meget godt overens, idet svage og østlige vinde giver anledning til tilstrømning af 

relativ fersk vand fra Østersøen i overfladen, mens stærke vestlige vinde giver an-

ledning til tilstrømning af mere saltholdigt vand fra Kattegat. 
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8.5 Modelkalibrering 
Modellen kalibreres mod modelresultater fra DHIs regionale model samt mod må-

linger fra overvågningsprogrammet. Det drejer sig hermed mere om en model-

sammenligning end egentlig kalibrering. 

Kalibreringen omfatter en række simuleringer, hvor den vertikal dispersion er varie-

ret (mellem 1 og 0,001) for at finde den bedste overensstemmelse med de model-

lerede værdier fra DHIs regionale model. Derudover sammenlignes modelresulta-

terne også med målte saltholdighedsprofiler i samme periode på samme sted. En 

tydelig effekt af valget af vertikal dispersion er fundet for saltholdigheden i bundla-

get. 

Derudover er der gennemført simuleringer med varieret horisontal dispersion (mel-

lem 1 og 0,1). Den horisontale stofspredningen er ikke fundet til at vær synderlig 

afhængig af variationer med en faktor 10. 

8.5.1 Sammenligning med randdata model 
Modelkalibrering foretages ved at sammenligne modelresultaterne i verifikations-

punktet centralt i modelområdet med data fra den styrende randdata model (DHI, 

2016). Denne form for verifikation viser til hvilken grad COWI´s model stemmer 

overens med den model, som har beregnet randdata. 

Vandstand  

Vandstandsdata på positionen for overvågningsstationen er anvendt til at sammen-

ligne modelresultater fra de to modeller, for at vise i hvor høj grad de to modeller 

bekræfter hinanden. Resultaterne er vist i Figur 8-8. 

 

Figur 8-8 Vandstandsmodelleringer på positionen for overvågningsstationen. Resultaterne 

for DHIs regionale model er vist med rødt og resultaterne for den nærværende 

model er vist med blåt. 

Det ses at de to modeller simulerer vandstandsvariationerne med meget god over-

ensstemmelse. 
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Strømhastigheder 

Strømhastighedernes østlig komponent (u-komponenten) på verifikationslokaliteten 

(se Figur 8-1) er ligeledes sammenlignet for overfladen (3 m) og bunden (10 m), se 

Figur 8-9. 

 

Figur 8-9 Strømkomponenten på verifikationslokaliteten i østlig retning (u-komponent) i 

overflade (øvre panel) og bund (nedre panel), bestemt ved DHI's regional model 

(rød linje) og den aktuelle lokale model (blå linje)  

Det ses at den østlige strømkomponent er simuleret af samme størrelsesorden og 

samme karakter i de to modeller. 

På tilsvarende vis er den nordgående strømkomponent (v-komponenten) simuleret 

med de to modeller og vist for verifikationslokaliteten (se Figur 8-1) i Figur 8-10. 
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Figur 8-10 Strømkomponenten på verifikationslokaliteten i nordlig retning (v-komponent) i 

overflade (øvre panel) og bund (nedre panel), bestemt ved DHI's regional model 

(rød linje) og den aktuelle lokale model (blå linje) 

Igen ses, at den samme størrelsesorden findes med de to modeller.  
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Saltholdighed  

Saltholdigheden verifikationspunktet er simuleret og sammenlignet med saltholdig-

heden simuleret med DHI-modellen for at vise i hvor grad de to modellers resulta-

ter stemmer overens i et centralt punkt i modelområdet (verifikationspunktet). DHI-

modellens resultater er anvendt i COWI modellen som model-rand til at gennemfø-

re projektspecifikke modelleringer omkring Gilleleje. Saltholdigheden er beregnet 

med begge modeller og egner sig derfor til modelsammenligning. Resultatet er vist 

i Figur 8-11. 

 

Figur 8-11 Iso-plot af saltholdighed i verifikationspunktet centralt i modelområdet. Ovre pa-

nel viser COWI modelresultater mens nedre panel viser modelresultater fra DHI-

modellen. X-aksen viser tiden, Y-aksen viser vanddybden, og farverne angiver 

saltholdigheden. Bemærk at de øverste 2 m ikke altid er er beregnet på grund af 

vandstandsvariationer, og derfor delvis blank i denne figur. 

Figur 8-11 viser at molderesultaterne afviger meget lidt fra hinanden, og de viser 

det samme overordnede tidslige forløb. Resultaterne bekræfter, at de to modeller 

giver omtrent de samme saltholdigheder, og at modellerne derfor er indbyrdes 

konsistente.  

Kalibreringen er gennemført med varierende vertikale dispersioner. Den valgte 

dispersion er baseret på en logaritmisk beskrivelse af den vertikale dispersion, 

hvor koefficienten er fundet til at skulle være 0,1.  
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Saltholdighed overflade og bund 

Saltholdigheden i overflade og bundlag er simuleret på baggrund af kalibreringser-

faringer fra tidligere projekter. Resultatet af den anvendte valg af turbulensmodel 

og dispersion er vis i Figur 8-12. 

 

Figur 8-12 Saltholdighed i 3 og 10 m's dybde på lokaliteten for verifikationspunktet centralt i 

modelområdet. Perioden indtil midten af juli anses som indkøringsperiode. 

Figur 8-12 viser an indkøringsperiode i slutningen af juni og begyndelsen af juli, 

hvorefter saltholdigheden stort set følger den saltholdighed, som er fremkommet 

med DHI´s regionale model. Modelresultaterne afviger medmindre and ca. 2 PSU 

fra DHI simuleringerne, og de viser tydeligt det samme tidslige forløb.  
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8.5.2 Sammenligning med feltmålinger 
Derudover sammenlignes modelresultaterne med feltmålinger fra en iltstation i 

nærheden. Disse data er gennemført inden for rammerne af det nationale over-

vågningsprogram (Naturstyrelsen, 2016), se Figur 8-13. 

 

 

Figur 8-13 Målinger fra station 20038 er anvendt til modelverifikation. 

Profilmålinger 

Profilmålinger fra en position i modelområdet (se Figur 8-13) og fra modellerings-

perioden er vist i nedenstående figurer for saltholdighed, temperatur og iltindhold: 

     

Figur 8-14 Profilmålinger af saltholdighed, temperatur og iltindhold fra perioden juli til sep-

tember 2014. 

En direkte sammenligning mellem modellerede og målte vertikale saltholdigheds-

profiler er kun muligt for tre tidspunkter. Resultaterne er vist i nedenstående Figur 

8-15.  

Station 20038 
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Figur 8-15 Sammenligning mellem simulerede (linjer med punktmarkeringer) og målte (lin-

jer) af saltholdigheds- og temperaturprofiler i verifikationspunktet (= Overvåg-

ningslokaliteten). 

Ovenstående Figur 8-15 viser især tre meget vigtige forhold: 

1 Kvalitativt ligger profilerne rigtig i forhold til hinanden. Den overordnede udvik-

ling i saltholdigheds lagdelingen reproduceres altså tilfredsstillende med de fo-

religgende modeller til bestemmelser af randværdierne (DHI´s regionale mo-

del) og til bestemmelse af de lokale forhold (nærværende lokal model). 

2 Der er høj overensstemmelse mellem den målte og den simulerede salthol-

dighed i det øvre lag (ned til 10 m dybde). Saltholdigheden i den dynamiske 

øvre lag er dermed meget godt repræsenteret i modellen. 

3 Saltholdigheden i nedre lag er væsentlig lavere i modellen sammenlignet med 

målingerne. Samtidig er springlaget mindre skarp og mindre udviklet i model-

len end i målingerne. Dette vurderes som en udfordring i modellen og dette 

faktum skal inddrages i tolkningen af resultater for springlaget og det nedre 

lag. 

Forholdene nævnt under punkt 3 er velkendt for MIKE3 (og for den sags skyld for 

alle deterministiske beregningsmodeller) og skyldes  

› en tilnærmet modellering af processerne for dannelse og nedbrud af densi-

tetsskilleflader 

› randdata for modellen er modelberegnede værdier, som allerede er præget af 

modellens udjævnende karakter. 

Profilmålinger i Figur 8-15 viser derimod en skarpere lagdeling, hvor iso-linjerne 

ligger meget tæt i skillefladen sammenlignet med modelleringen i Figur 8-14. Lag-

deling er bedre beskrevet med de målte profiler og tyder på at lagdelingen på ran-

dene er beskrevet mindre skarp, end den bliver målt. Dette forhold anses dog at 

være af mindre betydning for den aktuelle modellering, hvor hovedinteressen er 
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samlet omkring det kystnære område med vanddybder væsentlig mindre end dyb-

den af springlaget. 

8.5.3 Strømforhold 
Strømforholdene er et vigtigt delresultat fordi strømningerne transporterer suspen-

deret og frigivet materiale. Man kalder den strømbetingede transport også for den 

advektive transport, som direkte oversat betyder "medvandrende". Derfor er strøm-

felternes af stor betydning for stoftransporten. Strømfelterne ændres for hver tids-

skridt og er en følge af tidevand, vind og luftryk.  

Et eksempel med et tydeligt strømskel lige ud for Gilleleje havn er fanget på et foto 

den 22. Juni tidlig morgen (kl. 05:19). En tilsvarende situation forekommer åben-

bart forholdsvis hyppigt ved strømvending under forhold med svage vinde. 

 

Figur 8-16 Fotografering af strømskel den 22/6 16 kl 05:19 ved solopgang over Kullen. 
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En omtrent tilsvarende situation er modelleret den 14/7 2014 kl. 01:00, se Figur 

8-17. 

 

Figur 8-17 Modelleret strømskel den 14/7-2014 kl. 01:00. 

 

Figur 8-18 Forstørret udsnit af Figur 8-17 der illustrerer et strømskel ud for Gilleleje havn, 

hvor den nordøst gående kyststrømmen separere fra kysten omkring havnen og 

giver anledning til modsat rettet strøm øst for havnen. 

Ovennævnte sammenligning mellem foto og model viser to vigtige og interessant 

forhold: 

1) Der forekommer nordgående strøm ud for Gilleleje Havn (under svage vinde) 
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2) Strøm skel viser sig meget skarpe i naturen mens modellen udjævner skellet 

over et bredere område. 

Begge forhold er ikke overraskende som sådan, men de to ovenstående illustratio-

ner af samme fænomen viser modellens styrke til at vise specielle strømningsfor-

hold og dens begrænsning med hensyn til den rumlige diskretisering og modelle-

ring af fronter. 

Eksempler på strømfelter, hvor hovedstrømmen i farvandet ud for Gilleleje er hhv. 

nord, øst, syd og vestgående er vist nedenfor (Figur 8-19 til Figur 8-22). 

 

Figur 8-19 Eksempel for strømfelt ved overvejende nordgående strøm ud for (samme figur 

som i Figur 8-17) 

 

Figur 8-20 Eksempel for strømfelt ved overvejende østgående strøm 
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Figur 8-21 Eksempel for strømfelt ved overvejende sydøst gående strøm 

 

Figur 8-22 Eksempel for strømfelt ved overvejende vestgående strøm 

8.6 MIKE3 modellering 
Følgende scenarier er gennemført, se Tabel 8-4. 

Tabel 8-4 Modelleringsmatrice for fjernzonemodellen MIKE3 

Afsnit nr. Udledningssted Udledning 

8.6.1 Gilleleje havnemunding Renset spildevand + aflastning 

8.6.2 400m og 800m havledning, Gilleleje Renset spildevand 
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8.6.1 Udledning til Gilleleje Havn 
Modelresultaterne for scenariet med overløb 1/1år (inkl. renset spildevand) model-

leret med MIKE3 er vist i Figur 8-23 ogFigur 8-24. For at holde modelleringen sim-

pel påtrykkes udledningen i MIKE3 modellen i overfladen af havnemundingen. 

MIKE3 modelresultater er transformeret i henhold til proceduren beskrevet i afsnit 

9 for at kompensere for numerisk dissipation ved at tilpasse resultaterne fra MIKE3 

tæt på kilden til resultaterne fra CORMIX. De hvide kasser omkring havnemundin-

gen illustrere den afstand fra kilden, hvor modelleringsforudsætningerne for MIKE3 

ikke er opfyldte og resultaterne derfor ikke gyldige. Udledningspunktet er i havne-

mundingen. 

Resultaterne er kalibreret til at give samme størrelsesorden for koncentrationer 

som CORMIX, til gengæld viser MIKE3 resultaterne nedstrøms forløbet af fanen 

ved øst og ved vestgående strøm. MIKE3 modellen giver dermed vigtig indsigt i 

forskellene mellem fortyndingsforholdene ved hhv. øst og vestgående strøm samt 

information om den sandsynlig form og udbredelse af fanen under indflydelse af de 

lokale strømningsforhold i en typisk sommersituation. 

Afstanden, hvor de to modellers gyldighedsområder mødes, er valgt ud fra model-

lernes resultater i senere afsnit 9.2. 

E-coli 

E-coli fanens nedstrøms udvikling ved udledning til havn under regnbetinget aflast-

ning for situationen ved 1aflastning/1år samt ved belastning af renset spildevand er 

vist for vest- og østgående strøm. Figuren er udvidet med resultaterne for nærzo-

nen (beregnet med CORMIX). Nærzonen, hvor der kan forventes at kravværdien er 

overskredet, markeret med gult: 

 

Figur 8-23 Udledning til havn. Illustration af E-coli koncentrationens (cfu/100ml) horisontale 

fordeling ved vest gående strøm modelleret med MIKE3. Nærzonen, hvor krav-
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værdien forventes overskredet (beregnet med CORMIX) er indikeret med gul 

sektor. 

 

Figur 8-24 Udledning til havn. Illustration af E-coli koncentrationens (cfu/100ml) horisontale 

fordeling ved øst gående strøm modelleret med MIKE3. Nærzonen, hvor krav-

værdien forventes overskredet (beregnet med CORMIX) er indikeret med gult 

trekant. 

Det ses at de transformerede e-coli koncentrationer vil være laverer end grænse-

værdien for badevand (dvs. grå farvetoner) i kort afstand fra kilden, dvs. 600-800 m 

nedstrøms.  Størrelsen af den gule sektor er baseret på den kritiske afstand be-

regnet med nærzonemodellen. De kritiske forhold (under aflastning) er antaget at 

gælde i hele sektoren. 

Enterokokker 

Enterokok fanens nedstrøms udvikling ved udledning til havn under regnbetinget 

aflastning for situationen ved 1aflastning/1år samt ved belastning af renset spilde-

vand er vist for vest- og østgående strøm. Nærzonen, hvor kravværdien forventes 

overskredet (beregnet med CORMIX) er indikeret med gul sektor. 
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Figur 8-25 Illustration af enterokok koncentrationens (cfu/100ml) horisontale 

fordeling ved vest gående strøm modelleret med MIKE3. Nærzonen, hvor krav-

værdien forventes overskredet (beregnet med CORMIX) er indikeret med gul sek-

tor. Det ses af ovenstående at fanerne af enterokokker ikke forventes at overskride 

badevandsdirektivets grænseværdi i større afstande end 200 m fra kilden. 

Kvælstof 

Tilsvarende er forholdene modelleret for kvælstof og vist på nedenstående figur. 

 

Figur 8-26 Illustration af kvælstof koncentrationens (mgN/l), horisontal fordeling ved vest 

gående strøm modelleret med MIKE3. Udledningspunktet er markeret med rødt. 
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Det ses af ovenstående at fanerne af kvælstof ikke forventes at give anledning til 

mærkbar øget algevækst i større afstande end ca. 500 m fra kilden. 

8.6.2 Udledning gennem havledning, MIKE3 
Koncentrationsfelterne for udledning gennem havledninger (400 m og 800m) er 

ikke modelleret med MIKE3 da badevandsgrænseværdierne beregnet ved 

CORMIX viser at påvirkningsafstandene er så små at de ikke egner sig til bestem-

melse med MIKE3.  
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9 Overgang mellem CORMIX og MIKE3 
I dette afsnit beskrives hvordan resultaterne af de to modeller kan supplere hinan-

den ved at der genereres en overgangsfunktion mellem de to modellers koncentra-

tionsprofiler. 

9.1 MIKE3 beregner strømfelt for CORMIX 
Mens den dynamiske model MIKE3 beskrives strømforholdene meget nøjagtigt og 

blandingen i nærzonen for overordnet, beskriver modellen CORMIX blandingen 

meget nøjagtig. For at undersøge om strømningen foran havnemundingen kan 

simplificeres, afbildes strømhastigheden og strømretningen, som den er modelleret 

med MIKE3, som tidsserie over hele simuleringsperiode på en lokalitet lige uden 

for havnemundingen, se Figur 9-1. 

 

Figur 9-1 Tidsserier for strømhastighed (sort streg og venstre skala) og strømretning (røde 

punkter og højre skala) lige uden for havnemundingen for Gilleleje Havn. 

Af ovenstående Figur 9-1 ses det at strømretningen (de røde prikker) er domineret 

af to retninger, ca. 290 °N (lidt nordligere end vest) og ca. 110 °N (lidt sydligere 

end øst). Hastigheden (den sorte linje) varierer typisk omkring 0,2 m/s.  

En statistisk analyse af de modellerede strømhastigheder og strømretninger er gi-

vet i Figur 9-2. 
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Figur 9-2 Statistisk analyse af strømhastigheder og –retninger for modellerede strømfor-

hold lige uden for havnemundingen i Gilleleje. 

Det ses af ovenstående figur, at strømretningerne er domineret af de to retninger 

østgående (E) og vestgående (W, NW), og at de typiske strømhastigheder er på 

0,2 til 0,25 m/s. 

Til modellering med CORMIX kan strømforholdene klassificeres i to strømklasser: 

To retninger (290°N og 110°N) og én hastighed (0,25 m/s). Derudover kan den 

aktuelle modelleringsperiode den fordel at den kan opdeles en første periode hvor 

der overvejende forekommer vestgående strøm (4. juli til 28. juli), men en kortvarig 

periode med østgående strøm på 3 dage midt i perioden. En anden periode med 

hovedsagelig østgående strøm findes fra den 14. til den 29. august. I denne perio-

de afbrydes den østgående strøm oftere (ca. 4 gange) men kun kortvarig (mindre 

end døgns varighed). Under disse afbrydelser af den østgående strøm er strømha-

stigheden meget lav. 

Sammenfattende kan strømforholdene klassificeres i to strømgrupper der kan hen-

føres til perioder indenfor modelperioden, hvor strømforholdene typisk svarer til 

strømgruppe beskrivelsen se Tabel 9-1: 

Tabel 9-1 Strømklasser til beregning af overløb med CORMIX. Strømklasserne er karakte-

riseret ved strømretning, strømhastighed og strømperiodens start. 

Nr Retning (°N) Hastighed (m/s) Start tidspunkt (Dato) 

1 100°N (Østgående) 0,25 14. juli 

2 290°N (Vestgående) 0,25 14. august 

 

9.2 Overgangen mellem CORMIX og MIKE3 
Overgangen mellem CORMIX og det net baserede MIKE3 er i grove træk illustreret 

i principskitsen i Figur 9-3. 
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Figur 9-3 Skalaer i tid og afstand for forskellige processer og tilsvarende modeltyper, op-

tegnet efter (CORMIX,2016). 

Figuren indikerer at overgangen mellem de to modellers gyldighedsområder ligger 

mellem 100 m og 1.000 m. 

I denne analyse er det anvendes COMIX til nærzonen og MIKE3 til fjernzonen i 

samme scenarier. Derfor er det nødvendigt at beskrive en overgang mellem de to 

modellers gyldighedsområder og en metode til at tilnærme de to modellers resulta-

ter hinanden i overgangsområdet. Dette er gennemført ved at indføre tre karakteri-

stiske størrelser, som er illustreret i principskitsen i Figur 9-4:  

1 En nedstrøms afstand D1 der angiver grænsen mellem de to modellers gyl-

dighed 

2 En nedstrøms afstand D2 for en ækvivalent kildeplacering i MIKE3 

3 En skaleringsfaktor f for at tilpasse MIKE3 modellens koncentration ved mo-

delgrænsen (D1) i fanens centerlinje til koncentrationen fra CORMIX. På den 

måde vindes en bedre grafisk overensstemmelse mens massbalancen ikke 

længere er opfyldt i fjernfeltet. Da koncentrationerne i fjernfeltet er under de 

kritiske niveauer anses sidstnævnte fejl for at være acceptabel.   
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Figur 9-4 Principskitse for koncentration som funktion af nedstrøms afstand 

Rød kurve: CORMIX, Nær zone 

Blå kurve: MIKE3, Fjern zone 

Grøn kurve: MIKE3 forskudt og skaleret 

En sammenstilling af fanens centerlinjekoncentrationer modelleret med CORMIX 

og med MIKE3 er vist i Figur 9-5. Som angivet i afsnit 9.2 forskydes kilden til 

MIKE3, en grænse mellem modellernes gyldighed bestemmes og koncentrationen 

skaleres så den rammer niveauet for CORMIX ved grænsen mellem gyldigheds-

områderne for de to modeller.  

For at bestemme disse tre tal betragtes koncentrationsforløbene i Figur 9-5. Her 

ses det at koncentrationsforløbet efter CORMIX (blå linje) og efter MIKE3 (rødbrun 

linje) ikke skærer hinanden indenfor en afstand på 500 m. Selv hældningen på de 

to modellers koncentrationsforløb er væsensforskellige. Da der gås ud fra at 

CORMIX giver en fysiske bedre beskrivelse i nærfeltet og MIKE3 en bedre beskri-

velse i fjernfeltet skal der dermed findes en metode der knytter disse to modellers 

resultater sammen i overgangsområdet.  

For at være på den sikre side betragtes derfor CORMIX resultaterne indtil en af-

stand på ca. 400 m fra kilden, hvorefter MIKE3 resultaterne anvendes, efter at 

MIEK3 resultaterne er modificeret mht. til udledningspunkt og størrelsesorden for 

centerlinje koncentration. 

Den resulterende, kombinerede koncentration er vist i Figur 9-5 som en stiplet linje. 

 

Figur 9-5 Illustration af koncentration af e-coli i fanens centerlinje i vandoverfladen ved 

forskellige afstande fra udledningspunktet. Den blå linje angiver resultaterne fra 

CORMIX, den rødbrune linje resultaterne fra MIKE3. Den stiplede røde linje an-

giver det resulterende koncentrationsforløb. 

På baggrund af koncentrationsforløbene vælges der en overgangsgrænse mellem 

modellerne på 400 m, en position for MIKE3 kilden på 200 m nedstrøms for udled-
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ningen og en faktor på 2,2 for at justere output fra MIKE3 til CORMIX output ved 

400 m grænsen. Badevandskriteriet er overholdt efter ca. 400 m. 

For kvælstof gælder, at der ikke regnes med henfald (konservativt). Derfor skal et 

nyt sæt af overgangs parametre bestemmes.  

  

Figur 9-6 Illustration af koncentration af kvælstof i fanens centerlinje i vandoverfladen ved 

forskellige afstande fra udledningspunktet. Den blå linje angiver resultaterne fra 

CORMIX, den rødbrune linje resultaterne fra MIKE3. Den stiplede røde linje an-

giver det resulterende koncentrationsforløb. 

På baggrund af koncentrationsforløbene vist i Figur 9-6, vælges der en overgangs-

grænse mellem modellerne på 400m (som for coli), en position for MIKE3 kilden på 

200 m nedstrøms for udledningen (som for coli) men en faktor på 1,2 for at justere 

output fra MIKE3 til CORMIX output ved 400 m grænsen. 

Det ses at modelresultaterne for CORMIX og MIKE3 kan forbindes under hensyn-

tagen til modellernes respektive styrker og svagheder. Ved undersøgelser der skal 

bestemme påvirkningszonen af en lokal udledning viser CORMIX sig at være for-

delagtigt, idet MIKE3 stiller meget store krav til beregningsnettets opløselighed. En 

kombination af begge modeller vil give svar både i nærzonen som i fjernzonen. 
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10 Potentielle påvirkninger af vandmiljøet i 
Søborg Kanal 

10.1 Baggrund 
I nærværende afsnit vurderes den potentielle miljømæssige effekt af ændring i 

spildevandsudledningen til Søborg Kanal. Afsnittet fokuserer alene på de potentiel-

le påvirkninger af vandløbet, Søborg Kanal, og af havnebassinet. 

10.1.1 Vandløbets dimensioner 
Den aktuelle del af Søborg Kanal (station 2036-3897) har en bundbredde på 550 

cm, mens den nedre del (station 3897-4108) har en bundbredde på 700 cm 

(Frederiksborg Amt, 2004).  

Ifølge vandløbsregulativet findes der nedstrøms for udledningspunkter flere vejbro-

er og lignende. Dimensionerne af disse er givet i Tabel 10-1. Der er i nærværende 

ikke opstillet modeller eller foretaget eksakte beregninger af vandløbets kapacitet i 

forhold til fysisk at kunne rumme det tilledte vand. 
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Figur 10-1 Udklip fra vandløbsregulativet for Søborg Kanal (Frederiksborg Amt, 2004). Re-

gulativmæssig bundkote for station (meter): 1408: 0 cm, 2529: -9 cm, 3167: -15 

cm, 3701: -38 cm og 4083: -85 cm. Udledningspunktet fra Gilleleje Renseanlæg 

er vist med en rød cirkel. 
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Tabel 10-1 Broer, overkørsler og rørføringer af Søborg Kanal. Udklip fra vandløbsregulativet 

for Søborg Kanal (Frederiksborg Amt, 2004). LSS = Landvindingslaget Søborg 

Sø. 

 

10.1.2 Vandløbsstationer 
På den aktuelle strækning af Søborg Kanal findes fem vandløbsstationer, hvoraf 

de tre er aktive. De aktive stationer er oplistet nedenfor og vist på Figur 10-2: 

› 48000246 - 50 m os udløb fra renseanlæg. Parametre: biologisk parameter 

(DVFI) 

› 48000245 - 50 m ns udløb fra renseanlæg. Parametre: biologisk parameter 

(DVFI) 

› 48000010 - Parkvej. Parametre: biologiske parametre (DVFI + fisk) samt 

vandføring og vandkemi. 

De to øvrige stationer er 48000209 (Søborg Hestehave) og 48000208 (OS Gilleleje 

Renseanlæg), men da disse ikke er aktive længere inddrages de ikke yderligere i 

nærværende notat. 
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Figur 10-2 Placeringen af de enkelte målestationer i forhold til udledningspunktet fra Gillele-

je Renseanlæg. Mørkeblå farve viser aktive målestationer. Kilde: Miljoporta-

len/arealinfo.dk. 

10.2 Status og eksisterende tilstand 
Den nuværende udledning fra Gilleleje Renseanlæg (status) udgør 900.000 m³ 

vand pr. år, hvilket svarer til et gennemsnit på 0,029 m³/s eller 28,5 L/s. Det udled-

te vand har et organisk indhold svarende til 25,89 mg COD/L og 2,00 mg BI5/L.  

I statusudgangspunktet sker der syv overløb pr år. Hvert overløb varer i gennem-

snit 168 minutter, hvor der i alt udledes 1.489 m³ vand, hvilket svarer til 0,148 m³/s. 

10.2.1 Vandløb og vandføring 
Udledningen sker til Søborg Kanal. Oplandet til Søborg Kanal-system er 61 km² og 

består overvejende af landbrug, en del skov og vådområder, samt en beskeden del 

bebygget område (Frederiksborg Amt, 2004).  

Medianminimumsvandføringen i Søborg Kanal ved station 48000010 nedstrøms 

for udledningspunktet er 0,163 m³/s eller 163 L/s (2007-2015) (Figur 10-3). Station 

48000010 er imidlertid også placeret nedstrøms for tilløbet fra Bedsmose Å, og 

derfor vil vandføringen ved selve udledningspunktet være en smule lavere. 
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Figur 10-3 Vandføring ved station 48000010 i Søborg Kanal i perioden 01-01-2007 til 31-

12-2015 (undtaget 2008). Medianminimumsvandføringen i denne periode var 

0,163 m³/s. Kilde: Miljoportalen/arealinfo.dk. 

10.2.2 Stofparametre 
BI5 data for stationen er tilgængelige for visse perioder siden 1991 og frem til 2011 

(Miljoportalen/arealinfo.dk). På Figur 10-4 vises de seneste data, dvs. fra 2006 til 

2011. Middelkoncentrationen af BI5 var i denne periode 2,1 mg/L, mens den mak-

simale målte koncentration var 4,89 mg/L (august 2007). 

 

Figur 10-4  BI5-koncentration ved st. 48000010 i Søborg Kanal i perioden 16-08-2006 til 07-

09-2011 (dog kun én måling i 2006 og tre målinger i 2011), hvor middelværdien 

er 2,1 mg/L (median 2,0 mg/L). Miljoportalen/arealinfo.dk. 
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Der er målt ammoniak+ammonium-N ved station 48000010 i en længere årrække. 

På Figur 10-5 er vist data fra de seneste 11 år, hvor den maksimale målte koncen-

tration af ammoniak+ammonium-N var 1,4 mg/L (juli 2012).  

 

Figur 10-5 Ammoniak+ammonium-N koncentrationen ved station 48000010 i Søborg Kanal 

i perioden 01-01-2006 til 13-09-2016. Kilde: Miljoportalen/arealinfo.dk. 

Koncentrationen af suspenderet stof i Søborg Kanal er typisk lavere end 20 mg/L, 

men der er dog enkelte målinger, der overstiger 70 mg/L (Figur 10-6). Mediankon-

centrationen af suspenderet stof for perioden 2006-2016 er 10,0 mg/L. 

 

Figur 10-6 Koncentration af suspenderet stof ved station 48000010 i Søborg Kanal i perio-

den 01-01-2006 til 13-09-2016. Kilde: Miljoportalen/arealinfo.dk. 
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I Søborg Kanal varierede pH mellem 7,2 og 8,4 i perioden 2006-2015, hvilket er 

samme interval som for hele perioden 1989-2015 (Miljoportalen/arealinfo.dk). 

10.2.3 Økologisk tilstand og vandløbsfaunaen 
Af vandløbsregulativet fremgår det, at stort set hele Søborg Kanal-system er regu-

leret, og den fysiske variation er ringe. Faldforholdene er ringe, mindre end 0,5 

o/oo, undtaget på den nedre strækning af Søborg Kanal (Frederiksborg Amt, 

2004). Disse forhold vurderes fortsat at være gældende jf. nedenstående beskri-

velser. 

Søborg Kanal er målsat til god økologisk tilstand, hvilket indebærer minimum fau-

naklasse 5 i Dansk Vandløbsfauna Indeks (DVFI). Der er på nuværende tidspunk-

tet ikke målopfyldelse i vandløbet, idet vandløbet har moderat økologisk tilstand 

(SVANA, 2016). Dette er gældende både for planer og smådyr (DVFI). 

DVFI er moniteret som biologisk kvalitetsparameter i Søborg Kanal over en længe-

re årrække. Siden 2010 har der ikke været en klar ændring i de registrerede fauna-

klasser og dermed forventeligt heller ikke i vandkvaliteten. I 2016 er registreret 

faunaklasse 4, dvs. noget forringet biologisk kvalitet, ved station 48000246, der 

ligger 50 m opstrøms for udledningspunktet (Tabel 10-2). Ved station 48000245, 

der ligger 50 m nedstrøms for udledningspunktet er registreret faunaklasse 2, dvs. 

meget ringe biologisk kvalitet. Ved station 48000010 er den biologiske kvalitet rin-

ge, dvs. der er registeret faunaklasse 4 (Tabel 10-2). 

Tabel 10-2 Dansk Vandløbsfauna Indeks (DVFI) for tre stationer i Søborg Kanal. Biologisk 

kvalitet er: 2 meget ringe; 3 ringe; 4 noget forringet. OS og NS henviser til hen-

holdsvis opstrøms og nedstrøms for renseanlægget. Kilde: Miljoporta-

len/arealinfo.dk. 

År St. 48000246 (50 m OS) St. 48000245 (50 m NS) St. 48000010 (NS) 

2016 4 2 3 

2015 - - 3 

2014 - - 3 

2013 3 4 4 

2012 4 2 4 

2011 - - 3 

2010 3 3 3 

 

Der er gennemført fiskeundersøgelserne ved station 48000010 i Søborg Kanal i 

årene 1995, 2000, 2001, 2003, 2005 og 2011. I 2000 og 2001 blev der ikke fanget 

fisk, men i et eller flere af de øvrige år blev følgende arter registreret: aborre, bæk-

ørred, havørred, regnbueørred, nipigget hundestejle, trepigget hundestejle, skrub-

be og ål. Af disse arter blev nipigget hundestejle og ål registreret i flest år. Den nu-

værende økologiske tilstand i forhold til fiskesamfundet er ukendt.  
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10.3 Fremtidig påvirkning 
Den fremtidige udledning fra Gilleleje Renseanlæg vil øges til 1.800.000 m³ vand 

pr. år, hvilket svarer til et gennemsnit på 0,057 m³/s eller 57 L/s. Der er tre potenti-

elle scenarier i forhold til overløb i fremtiden: ét overløb pr. henholdsvis ét, to eller 

fem år (Tabel 10-3). 

Sammenholdes den udledte vandmængde (både ved normal drift og overløb) med 

den årlige variation i vandføringen i Søborg Kanal (Figur 10-3), så vurderes den 

ikke at medføre observerbare effekter på vandløbets fysiske forhold. 

Tabel 10-3 Tre potentielle scenarier for udledning ved overløb i fremtiden (Planbelastning). 

Frekvens Vol. (m³) 
Varighed 

(min) 

Udledning 

(m³/s) 
Udledning (L/s) 

COD 

(mg/L) 
BI5 (mg/L)') 

1/år 4215 368 0,191 191 10 5 

1/2år 2633 279 0,157 157 10 5 

1/5år 3430 340 0,168 168 10 5 

*) Fra recipientkvalitetsvejledningen (Miljøstyrelsen, 1983) haves, at tilledningerne fra overløb skal være 

under 5 mgBI5/L (ved den aktuelle vandføring) for at overholde kravene til "god økologisk tilstand", jfr 

faunaklasserne (DVFI). 

Det organiske stofindhold i det udledte vand fra renseanlæg vil være tilsvarende 

statuskoncentrationen, dvs. 25,78 mg COD/L og 2,00 mg BI5/L. 

I et vandløb med jævn til god strøm vil faunaklasse 5 kræve, at koncentrationen af 

BI5 er lavere end 3 mg/L jf. figur 5 i Miljøstyrelsens vejledning i recipientkvalitets-

planlægning (Miljøstyrelsen, 1983). Det bemærkes at der i forbindelse med vand-

planerne også arbejdes med lavere værdier. Faunaklasse 5 er en af forudsætnin-

gerne for målopfyldelse jf. vandområdeplanerne. Ved svag strøm i vandløbet vil det 

tilsvarende gælde, at BI5 skal være lavere end 2 mg/L. 

Med udgangspunkt i vandløbets medianminimum og medianmiddel vandføring be-

regnes den fremtidige BI5 koncentration i vandløbet under henholdsvis normal ud-

ledning og de tre alternativer til overløb i planscenariet. I forhold til de tre alternati-

ver vil anvendelse af medianmiddel vandføring betyde, at der beregnes et meget 

konservativt estimat, da der typiske sker overløb, når der er maksimal vandføring.  
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Tabel 10-4 Estimeret koncentration af BI5 i Søborg Kanal i fremtiden under normal drift og 

hvert af de tre overløbsscenarier. Vandføring i vandløbet er medianminimum og 

medianmiddel for henholdsvis normaldrift og de tre scenarier. For overløb vises 

udløbskoncentration og –mængde for overløb alene samt den summerede ud-

ledning ved overløb og normal drift. Det bemærkes, at BI5-baggrund er et kon-

servativt estimat, da station 48000010 er placeret nedstrøms for renseanlægget, 

og dermed indeholder organisk stof fra den nuværende udledning fra rensean-

lægget. 

 Normal Overløb 1/år Overløb 1/2år Overløb 1/5år 

Vandføring, vandløb (L/s) 163 414,3 414,3 414,3 

BI5 baggrund (mg/L) 2,1 2,1 2,1 2,1 

Udledning overløb (L/s) 57 191 157 168 

BI5 spildevand overløb (mg/L) 2,0 5,0 5,0 5,0 

Udledning total (L/s)  248,0 348,2 325,4 

BI5 spildevand total (mg/L)  4,3 2,6 2,9 

Vægtet gennemsnit (mg BI5/L) 2,1 2,9 2,3 2,5 

 

En baggrundskoncentration på 2,1 mg BI5/L i vandløbet er et konservativt ud-

gangspunkt, da den nuværende udledning fra renseanlægget er inkluderet heri. 

Det vurderes imidlertid, at estimatet alligevel er et egnet udgangspunkt. Det ses af 

Tabel 10-4, at der i fremtidsscenariet under normal drift på renseanlægget ikke 

sker en ændring i vandløbets BI5-koncentration.  

Koncentrationer ved overløb er beregnet som den summerede udledning ved over-

løb og normal drift (Tabel 10-4), da renseanlægget fortsat vil være i drift ved over-

løb, hvorved normal udledningen bibeholdes. Ved årligt overløb fra renseanlægget 

vil BI5-koncentrationen være en smule højere end i de to øvrige overløbsscenarier 

(2,9 vs. 2,3 og 2,5 mg BI5/L). I alle tre scenarier forventes den fremtidige koncen-

tration af BI5 i vandløbet at holde sig under 3 mg/L. Det vurderes på denne bag-

grund, at den fremtidige udledning fra Gilleleje Renseanlæg ikke vil hindre, at 

smådyrsfaunaen i vandløbet opfylder kravene til faunaklasse 5. Det må overordnet 

forventes, at jo lavere frekvens af overløb og dermed stresspåvirkning af vandløbs-

faunaen desto mere stabil vil stabilt vil smådyrs- og fiskesamfundene være. 

Den ændrede spildevandsudledning er i sig selv dog ikke en garanti for, at vandlø-

bet opnår faunaklasse 5. På nuværende tidspunkt er der hverken målopfyldelse 

(dvs. faunaklasse 5) opstrøms eller nedstrøms for udledningspunktet. Der er såle-

des andre faktorer end udledningen, som også har væsentlig betydning for vand-

løbets tilstand. 

Ammoniak har skadelig effekt på fisk og smådyr. I Miljøstyrelsens vejledning i reci-

pientkvalitetsplanlægning er angivet en vejledende maksimal koncentration for 

ammoniak (som frit ammoniak) på 0,025 mg/L (Miljøstyrelsen, 1983). Denne græn-

se er imidlertid afhængig af både pH og temperatur. Ses der på total ammonium, 



 

 

 
MODELLERING AF UDLEDNINGER TIL KATTEGAT 97

C:\Users\jhh\Desktop\Til MHEIN\Grib Vand Modellering af udledning til Kattegat 04 ver0-2.docx

så er den vejledende grænse maksimalt 1,0 mg/L. I de seneste 11 år er den højest 

målte koncentration af ammoniak + ammonium-N på 1,4 mg/L, men generelt var 

koncentrationen betydeligt lavere end 1,0 mg/L (Figur 10-5). I planscenariet redu-

ceres udløbskoncentrationen af kvælstof fra 2,89 til 2,83 mg N/L. Det forventes 

således ikke, at ændringen medfører en væsentlig ændring i vandløbets koncen-

tration af ammoniak + ammonium-N. Af de tre overløbsscenarier vil overløb hvert 

2. eller 5. år resultere i en lavere totaludledning af kvælstof (henholdsvis 26,3 kg 

N/2 år og 34, 3 kg N/5 år) og fosfor (henholdsvis 2,6 kg P/2 år og 3,4 kg P/5 år) 

end ét årligt overløb (42,2 kg N/år og 4,2 kg P/år), men dette har større betydning 

for vandkvaliteten i søer og kystnære områder end for vandkvaliteten i vandløb. 

Planændringen vurderes ikke at medføre en væsentlig ændring i koncentrationen 

af suspenderet stof. Når koncentrationen af suspenderet stof overstiger 25 mg/L 

forventes den at påvirke fiskefaunaen. Som beskrevet ovenfor, så er den nuvæ-

rende koncentration af suspenderet stof typisk lavere end 20 mg/L (median 10 

mg/L). En lavere frekvens af overløb, som beskrevet for planscenariet, kan mind-

ske antallet af episoder, hvor koncentrationen af suspenderet stof pludselig stiger 

og overstiger 25 mg/L. Dette vurderes at være en positiv konsekvens af planen. 

10.4 Gilleleje havnebassin 
Da koncentrationerne tilledningerne til Gilleleje Havn ikke ændre sig betydende 

forventes der ikke betydende ændringer i vandkvaliteten i havnebassinet.  

Havnen står i åben forbindelse med Kattegat ved en middel tidevandsforskel på 40 

cm to gange i døgnet vil den mindst tænkelige opholdstid i havnen være ca. 2½ 

dage. Det forventes at ferskvandet fra Søborg Kanal vil lægge sig i overfladen og 

under blanding vil strømme ud af havnebassinet. Tilledning af ferskvand vil øge 

vandskiftet i havnebassinet på grund af tyngdedreven cirkulation. En opholdstid af 

ferskvandet i havnebassinet på et par dage skønnes derfor at være realistisk. Den 

korte opholdstid vil reducere effekten af eventuelle ændrede påvirkninger. Der for-

ventes derfor ikke en mærkbar effekt på vandkvaliteten i havnebassinet på grund 

af de ændrede spildevandstilledninger.  

10.5 Konklusion 
I planscenariet ved normal drift ændres ikke væsentligt på udløbskoncentrationen 

af organisk stof. Samtidig vil antallet af overløb reduceres betydeligt, hvilket må 

forventes at have en positiv på effekt på smådyrsfaunaen og vandløbets tilstand. I 

denne sammenhæng resulterer scenarierne med overløb hvert 2. eller 5. år i en 

marginalt lavere BI5 koncentration i vandløbet, og disse anses for at være bedre 

alternativer end et årligt overløb, da de også medfører færre stresspåvirkninger af 

vandløbsfaunaen. 

Samlet set vurderes det, at planscenariet er positivt for vandløbet og vandkvalite-

ten i vandløbet og havnen. Den ændrede spildevandsudledning vurderes ikke at 

hindre målopfyldelse, dvs. god økologisk tilstand, i vandløbet. Det vurderes imidler-

tid samtidigt, at den ændrede spildevandsudledning i sig selv ikke er nok til, at der 
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opnås god økologisk tilstand i vandløbet, da dette sandsynligvis vil kræve en væ-

sentlig forbedring af de fysiske forhold i vandløbet. 
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Bilag A Bakteriel henfald 

E-coli 

Henfaldet af E-coli bakterier beskrives som en eksponentiel henfald, hvor hen-

faldskonstanten afhænger af en række miljøparametre så som saltholdighed, tem-

peratur, sollys, se (DHI, 2016).  

Tabel 11-1 Fremgangsmåde til beregning af henfald af E-coli (DHI, 2016) 

 

Ved at antage at vandtemperaturen i badesæsonen er 18°C (DMI, 2016), at salt-

holdigheden er på 17 PSU (DMI, 2016) og ved at den gennemsnitlige solindstråling 

konservativt er valgt til at være årsgennemsnittet på 114 W/m² (Teknologisk Insti-

tut, 2016). 

På baggrund af ovenstående bestemmes en henfaldskonstant –k til 0,44 time-1, 

eller på 1/(2,3 timer). Dette betyder at udgangskoncentrationen bliver reduceret til 

37% over en periode på godt og vel 2 timer. 

Om natten vil lyset ikke bidrage til henfaldet og bakterierne vil derfor have en læn-

gere levetid i havet. Til denne analyse er forhold for dagtimerne valgt idet hverken 

badning eller prøvetagning forventes at blive gennemført i betydende omfang om 

natten. 

Enterokokker 

For enterokokker er der i (MST, 2006) gennemført et større litteratur studie, hvor 

det for havvand findes samme eller lidt hurtigere henfald. Af den grund anvendes 

samme henfaldskonstant som for E-coli. 
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Bilag B Klorofyl vækst 
Tilvæksten i klorofyl kan relateres til en potentiel tilvækst i klorofyl efter erfarings-

værdier angivet i (Håkanson & Eklund, 2010), illustreret nedenfor: 

 

Figur 11-1 Scatter plot af klorofyl (Chl) og total kvælstof (TN), (Håkanson & Eklund, 2010). 

 

Figur 11-2 Scatter plot af relation mellem saltholdighed og Chl/TN-forholdet (Håkanson & 

Eklund, 2010). 

Fra Figur 11-1 findes at forholdet mellem Chl og TN er 0,018, hvis alle tilgængelige 

data indbefattes. Disse data dækker omfatter såvel ferske vandområder som me-

get salte. Hvis saltholdigheden tages i betragtning, se Figur 11-2, og den vælges til 

20 PSU, er Chl/TN forholdet omkring 0,012. Denne værdi anvendes for at beregne 

en potentiel tilvækst i klorofyl koncentration på 0,2 µg chl-a/l ved en kvælstof til-

vækst på 20 µg N/l. Ved en typisk koncentration i størrelsesorden 2 µg chl-a/l i Kat-

tegat (overflade, sommer) udgør denne øgning ca. 1/10 af baggrundskoncentratio-

nen. 
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Bilag C Check af henfald af bakterier 
a) Henfald versus fortynding 

For at undersøge bakteriekoncentrationens afhængighed af såvel det bakterielle henfald 
som af fortyndingen er begge processer beregnet hver for sig og sammenlignet i Figur 11-3 

 

Figur 11-3 Koncentrationsforløb som funktion af tiden efter udledning. Den grønne stiplede 

linje beskriver koncentrationsforløbet, hvis den udelukkende afhænger af bakte-

riel henfald ved en henfaldskonstant på 2,3 timer. Den røde linje beskriver kon-

centrationsforløbet, hvis den udelukkende afhænger af fortynding ved en strøm-

hastighed på 25 cm/s. 

Det ses tydeligt, at fortynding er den mest dominerende proces og at valget af henfaldskon-

stant er af mindre betydning. Bemærk at y-aksen er logaritmisk. Der er ligeledes gennemført 

MIKE3 modelleringer, hvor henfaldskonstanten er sat til 0 (ingen henfald). Resultatplottene 

gav ikke erkendelige ændringer fra plottene der var bygget på beregninger med henfald.  

b) Kontrol for korrekt henfald i MIKE3 modellering 

For at undersøge om det bakterielle henfald modelleres korrekt i modellen gennemføres en 
modellering i et lukket bassin uden vandstandsforskelle eller strømninger, men kun med en 
tilledning af coli bakterier over en periode på en halv time. Den påtrykte henfaldstid er 2,3 
time, svarende til at koncentrationen efter denne tidsskala er reduceret til 37% af udgangs-
koncentrationen. Da tilledningen varer en halv time, vil en del af bakterierne være henfaldet i 
tilledningsperioden og det forventes derfor at den resulterende henfaldskonstant i dette nu-
meriske eksperiment vil være en smule højere end den påtrykte henfaldskonstant. 
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Figur 11-4 Test af henfald af E-coli bakterier i et lukket bassin. Den grå linje angiver den 

modellerede koncentration, mens den røde stiplede linje angiver en eksponentiel 

tilnærmelse for den aftagende gren af koncentrationskurven  

Af ovenstående figur ses koncentrationsforløbet af E-coli koncentration efter et in-

put af bakterier over den første have time.  

Ovenstående modellerede koncentrationsforløb kan tilnærmes meget nøjagtigt 

(R2=0,999) med en eksponentialfunktion som har en henfaldskonstant på 9,836 

dag-1 som svarer til en tidsskala på 2,4 time. Dette anses for at være  i god over-

ensstemmelse med den påtrykte henfaldskonstant på 2,3 time. 

Dette numeriske eksperiment bekræfter dermed at modellen faktisk regner med et 

henfald, hvor 63% af bakterierne henfalder hver ca. 2,3 time. 
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Bilag D Modelopsætning for CORMIX  
Nedenstående gælder for scenariet for udledning til havn. 

 

CORMIX SESSION REPORT: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                      CORMIX MIXING ZONE EXPERT SYSTEM 

                          CORMIX Version 9.0GT 

                       HYDRO1:Version-9.0.0.0  September,2014 

SITE NAME/LABEL:                 

  DESIGN CASE:                   

  FILE NAME:                    E:\Stigborg\Stigborg initialfortynding coli bak fersk 

salt.prd 

  Using subsystem CORMIX1:     Single Port Discharges 

  Start of session:             10/14/2016--15:26:51 

***************************************************************************** 

SUMMARY OF INPUT DATA: 

----------------------------------------------------------------------------- 

AMBIENT PARAMETERS: 

  Cross-section                          = unbounded 

  Average depth                   HA     = 4 m 

  Depth at discharge              HD     = 4 m 

  Ambient velocity                UA     = 0.248 m/s 

  Darcy-Weisbach friction factor  F      = 0.0445 

    Calculated from Manning's n          = 0.03 

  Wind velocity                   UW     = 1 m/s 

  Stratification Type             STRCND = U 

  Surface density                 RHOAS  = 1018 kg/m^3 

  Bottom density                  RHOAB  = 1018 kg/m^3 

----------------------------------------------------------------------------- 

DISCHARGE PARAMETERS:             Single Port Discharge 

  Nearest bank                           = left 

  Distance to bank                DISTB  = 200 m 

  Port diameter                   D0     = 1.1284 m 

  Port cross-sectional area       A0     = 1 m^2 

  Discharge velocity              U0     = 0.24 m/s 

  Discharge flowrate              Q0     = 0.24 m^3/s 

  Discharge port height           H0     = 3 m 

  Vertical discharge angle        THETA  = 0 deg 

  Horizontal discharge angle      SIGMA  = 90 deg 

  Discharge density               RHO0   = 1000 kg/m^3 

  Density difference              DRHO   = 18 kg/m^3 

  Buoyant acceleration            GP0    = 0.1734 m/s^2 

  Discharge concentration         C0     = 100 % 

  Surface heat exchange coeff.    KS     = 0 m/s 

  Coefficient of decay            KD     = 0.000647 /s 

----------------------------------------------------------------------------- 

DISCHARGE/ENVIRONMENT LENGTH SCALES: 

  LQ  = 1 m         Lm  = 0.97 m         Lb  = 2.73 m 
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  LM  = 0.58 m         Lm' = 99999 m         Lb' = 99999 m 

----------------------------------------------------------------------------- 

NON-DIMENSIONAL PARAMETERS: 

  Port densimetric Froude number  FR0    = 0.54 

  Velocity ratio                  R      = 0.97 

----------------------------------------------------------------------------- 

MIXING ZONE / TOXIC DILUTION ZONE / AREA OF INTEREST PARAMETERS: 

  Toxic discharge                        = no 

  Water quality standard specified       = yes 

  Water quality standard          CSTD   = 0.573987 % 

  Regulatory mixing zone                 = yes 

  Regulatory mixing zone specification   = distance 

  Regulatory mixing zone value           = 10 m (m^2 if area) 

  Region of interest                     = 500 m 

***************************************************************************** 

HYDRODYNAMIC CLASSIFICATION: 

  *------------------------* 

  | FLOW CLASS   = IPH1 | 

  *------------------------* 

  This flow configuration applies to a layer corresponding to the full water 

  depth at the discharge site. 

  Applicable layer depth = water depth = 4 m 

***************************************************************************** 

MIXING ZONE EVALUATION (hydrodynamic and regulatory summary): 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

X-Y-Z Coordinate system: 

  Origin is located at the BOTTOM below the port/diffuser center: 

    200 m from the left bank/shore. 

  Number of display steps NSTEP = 20 per module. 

----------------------------------------------------------------------------- 

NEAR-FIELD REGION (NFR) CONDITIONS : 

Note: The NFR is the zone of strong initial mixing.  It has no regulatory 

  implication.  However, this information may be useful for the discharge 

  designer because the mixing in the NFR is usually sensitive to the 

  discharge design conditions. 

  Pollutant concentration at NFR edge  c = 41.510000 % 

  Dilution at edge of NFR              s = 2.4 

  NFR Location:                        x = 1.42 m 

    (centerline coordinates)           y = 0.60 m 

                                       z = 4 m 

  NFR plume dimensions:  half-width (bh) = 1.08 m 

                          thickness (bv) = 1.08 m 

Cumulative travel time:       6.3332 sec. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Buoyancy assessment: 

  The effluent density is less than the surrounding ambient water 

  density at the discharge level. 

  Therefore, the effluent is POSITIVELY BUOYANT and will tend to rise towards 

  the surface.  
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----------------------------------------------------------------------------- 

PLUME BANK CONTACT SUMMARY: 

  Plume in unbounded section does not contact bank in this simulation. 

************************ TOXIC DILUTION ZONE SUMMARY ************************ 

No TDZ was specified for this simulation. 

********************** REGULATORY MIXING ZONE SUMMARY 

*********************** 

The plume conditions at the boundary of the specified RMZ are as follows: 

  Pollutant concentration              c = 27.523279  % 

  Corresponding dilution               s = 3.5 

  Plume location:                      x = 10 m 

    (centerline coordinates)           y = 0.60 m 

                                       z = 4 m 

  Plume dimensions:      half-width (bh) = 5.00 m 

                          thickness (bv) = 0.34 m 

Cumulative travel time:       40.9110 sec. 

 

Note: 

Plume concentration c and dilution s values are reported based on prediction  

file values - assuming linear interpolation between predicted points just 

before and just after the RMZ boundary has been detected. 

 

Please ensure a small step size is used in the prediction file to account 

for this linear interpolation. Step size can be controlled by increasing 

(reduces the prediction step size) or decreasing (increases the prediction 

step size) the - Output Steps per Module - in CORMIX input. 

 

At this position, the plume is NOT IN CONTACT with any bank. 

However, the specified water quality standard has not been met 

  within the RMZ. In particular: 

The ambient water quality standard was encountered at the following 

  plume position: 

  Water quality standard                 = 0.573987  % 

  Corresponding dilution               s = 63.3 

  Plume location:                      x = 387.88 m 

    (centerline coordinates)           y = 0.60 m 

                                       z = 4 m 

  Plume dimensions:      half-width (bh) = 46.60 m 

                          thickness (bv) = 0.66 m 

********************* FINAL DESIGN ADVICE AND COMMENTS ********************** 

The discharge port or nozzle points towards the nearest bank. 

  Since this is an UNUSUAL DESIGN, check whether you have specified 

  correctly the port horizontal angle (SIGMA). 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

INTRUSION OF AMBIENT WATER into the discharge opening will occur! 

 

For the present discharge/environment conditions the discharge densimetric 

Froude number is well below unity. This is an UNDESIRABLE operating condition. 
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To prevent intrusion, change the discharge parameters (e.g. decrease the dis-

charge opening area) in order to increase the discharge Froude number. 

 

In a future iteration, change the discharge parameters (e.g. decrease port diame-

ter) in order to increase the Froude number. 

----------------------------------------------------------------------------- 

REMINDER:  The user must take note that HYDRODYNAMIC MODELING by any 

known 

  technique is NOT AN EXACT SCIENCE. 

Extensive comparison with field and laboratory data has shown that the 

  CORMIX predictions on dilutions and concentrations (with associated 

  plume geometries) are reliable for the majority of cases and are accurate 

  to within about +-50% (standard deviation). 

As a further safeguard, CORMIX will not give predictions whenever it judges 

  the design configuration as highly complex and uncertain for prediction. 
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Bilag E MIKE3 FM Log file 
Target: FemEngineHD 

======================= Computing Environment ======================== 

  Local processor name : PC35791.COWI.Net 

  Number of processes  : 8 

  Local process id     : 0 

  Number of processors : 2 

  Max number of threads: 2 

====================================================================== 

    delete_logfile : 1 (default) 

    merge_data_default : 2 (default) 

  Section: SYSTEM ---------------------------------------------------- 

  Section: TIME ------------------------------------------------------ 

      start_time : 2014 6 25 0 0 0  

      time_step_interval : 600 

      number_of_time_steps : 8208 

  Section: DOMAIN ---------------------------------------------------- 

      number_of_dimensions : 3 

      file_name : C:\Project Folder\SAPN\Mike3-Gribvand\Bathy\Bathymetry_rev7_vikk.mesh 

      datum_depth : 0 

      minimum_depth : 3.999965 

      thresshold_depth : 3.999965 (default) 

      vertical_mesh_type_overall : 2 

      number_of_layers : 4 

      z_sigma : -2 

      vertical_mesh_type : 1 

      number_of_layers_zlevel : 20 

      vertical_mesh_type_zlevel : 1 

      constant_layer_thickness_zlevel : 1 

      type_of_bathymetry_adjustment : 1 

========================== Mesh information ========================== 

  Number of elements         : 10434 

  Number of faces            : 16785 

  Number of nodes            : 6352 

  Number of sections         : 4 

  Min x-coordinate (m)       : 313872.587 

  Max x-coordinate (m)       : 349106.942 

  Min y-coordinate (m)       : 6213756.28 

  Max y-coordinate (m)       : 6234568.02 

  Min z-coordinate (m)       : -29.161507 

  Max z-coordinate (m)       : 3.999965 

======================== Boundary information ======================== 

  number                code    number of points     number of faces 

       1                   1                 451                 449 

       2                   2                  18                  17 

       3                   3                  77                  76 

       4                   4                  48                  47 

======================== Boundary information ======================== 

  number                code    number of points     number of faces 
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       1                   1                2594                2043 

       2                   2                 365                 323 

       3                   3                1787                1685 

       4                   4                 871                 798 

      type_of_partitioning : 2 (default) 

      type_of_weighting : 1 (default) 

      type_of_halo_layer : 2 (default) 

      write_partitioning : 0 (default) 

============================= Partition ============================== 

  Number of partitions: 8 

  Dimension of mesh       2 

  Partition    Total elements           Domains     Halo elements (int.)     Halo elements (ext.) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          1              2184                 3                      133                      131 

          2              1713                 4                      172                      160 

          3              1100                 2                      112                      110 

          4               799                 4                      170                      172 

          5              1586                 4                      148                      147 

          6               925                 4                      146                      158 

          7               828                 3                      118                      114 

          8              1299                 2                      105                      112 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        Sum             10434                26                     1104                     1104 

        Min               799                 2                      105                      110 

        Max              2184                 4                      172                      172 

       Mean      0.130400E+04      0.300000E+01             0.138000E+03             0.138000E+03 

        Std      0.459359E+03      0.866025E+00             0.238065E+02             0.229292E+02 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Dimension of mesh       3 

  Partition    Total elements           Domains     Halo elements (int.)     Halo elements (ext.) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          1             19083                 3                     1574                     1797 

          2             19090                 4                     2104                     2770 

          3             19086                 2                     1417                     1138 

          4             19071                 4                     1985                     2327 

          5             19085                 4                     1687                     2276 

          6             19064                 4                     1742                     2052 

          7             19080                 3                     1634                     1462 

          8             19081                 2                     1123                      975 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        Sum            152640                26                    13266                    14797 

        Min             19064                 2                     1123                      975 

        Max             19090                 4                     2104                     2770 

       Mean      0.190800E+05      0.300000E+01             0.165800E+04             0.184900E+04 

        Std      0.796869E+01      0.866025E+00             0.288461E+03             0.583324E+03 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

====================================================================== 

================= Mesh information - 2D (subdomain) ================== 

  Number of elements         : 2315 

  Number of elements (int.)  : 2184 
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  Number of faces            : 3953 

  Number of faces (int.)     : 3729 

  Number of nodes            : 1639 

  Number of nodes (int.)     : 1546 

  Number of sections         : 1 

  Min x-coordinate (m)       : 332443.842 

  Max x-coordinate (m)       : 340416.468 

  Min y-coordinate (m)       : 6219567.67 

  Max y-coordinate (m)       : 6226469.53 

  Min z-coordinate (m)       : -27.276632 

  Max z-coordinate (m)       : 0 

=============== Boundary information - 2D (subdomain) ================ 

  number                code    number of points     number of faces 

       1                   1                 243                 242 

============== Halo layer information - 2D (subdomain) =============== 

 Internal layer 

  number    connected domain  number of elements 

       1                   2                  60 

       2                   3                  38 

       3                   4                  35 

 External layer 

  number    connected domain  number of elements 

       1                   2                  58 

       2                   3                  36 

       3                   4                  37 

================= Mesh information - 3D (subdomain) ================== 

  Number of elements         : 21025 

  Number of elements (int.)  : 19083 

  Number of faces            : 60161 

  Number of nodes            : 17466 

  Number of sections         : 1 

  Min x-coordinate (m)       : 332443.842 

  Max x-coordinate (m)       : 340416.468 

  Min y-coordinate (m)       : 6219567.67 

  Max y-coordinate (m)       : 6226469.53 

  Min z-coordinate (m)       : -22 

  Max z-coordinate (m)       : 4.009965 

=============== Boundary information - 3D (subdomain) ================ 

  number                code    number of points     number of faces 

       1                   1                1463                1209 

  Section: MODULE_SELECTION ------------------------------------------ 

      mode_of_hydrodynamic_module : 2 

      hydrodynamic_features : 1 

      mode_of_transport_module : 2 

      mode_of_mud_transport_module : 0 

      mode_of_sand_transport_module : 0 

      mode_of_eco_lab_module : 0 

      mode_of_particle_tracking_module : 0 

  Section: HYDRODYNAMIC_MODULE --------------------------------------- 

      mode : 2 
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    Section: EQUATION ------------------------------------------------ 

        formulation : 4 

        time_formulation : 2 (default) 

    Section: TIME ---------------------------------------------------- 

        start_time_step : 0 

        time_step_factor : 1 

    Section: SPACE --------------------------------------------------- 

        number_of_2D_mesh_geometry : 1 

        number_of_2D_mesh_velocity : 1 

        number_of_2D_mesh_elevation : 1 

        number_of_3D_mesh_geometry : 2 

        number_of_3D_mesh_velocity : 2 

        number_of_3D_mesh_pressure : 2 

    Section: FLOOD_AND_DRY ------------------------------------------- 

        type : 2 

        drying_depth : 0.005 

        flooding_depth : 0.05 

        mass_depth : 0.1 

    Section: DEPTH --------------------------------------------------- 

        type : 0 

    Section: DENSITY ------------------------------------------------- 

        type : 1 

        temperature_reference : 16 

        salinity_reference : 15 

        type_of_buoyancy_calculation : 1 (default) 

    Section: EDDY_VISCOSITY ------------------------------------------ 

      Section: HORIZONTAL_EDDY_VISCOSITY ----------------------------- 

          type : 3 

        Section: SMAGORINSKY_FORMULATION ----------------------------- 

            format : 0 

            constant_value : 0.28 

            minimum_eddy_viscosity : 0.000001 

            maximum_eddy_viscosity : 1.E+10 

      Section: VERTICAL_EDDY_VISCOSITY ------------------------------- 

          type : 4 

        Section: LOG_LAW_FORMULATION --------------------------------- 

            mixing_length_constants : 0.41 -0.41  

            minimum_eddy_viscosity : 0.000001 

            maximum_eddy_viscosity : 0.4 

            Ri_damping : 1 

            Ri_a : 10 

            Ri_b : 0.5 

    Section: BED_RESISTANCE ------------------------------------------ 

        type : 5 

      Section: ROUGHNESS --------------------------------------------- 

          format : 0 

          constant_value : 0.25 

    Section: CORIOLIS ------------------------------------------------ 

        type : 2 

    Section: WIND_FORCING -------------------------------------------- 
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        type : 1 

        format : 3 

        file_name : C:\Project Folder\SAPN\Mike3-Gribvand\Gribvand boundary da-

ta\bluewhale63600199117996\COWI_Boundary-Forcings_Gilleleje\Wind-PUV_20140615-20140901.dfs2 

        item_number_for_pressure : 1 

        item_number_for_x_velocity : 2 

        item_number_for_y_velocity : 3 

--------------------------- Data File Summary --------------------------- 

  Creator: Grid editor 

  File   : C:\Project Folder\SAPN\Mike3-Gribvand\Gribvand boundary da-

ta\bluewhale63600199117996\COWI_Boundary-Forcings_Gilleleje\Wind-PUV_20140615-20140901.dfs2 

  Title  : Wind-PUV_20140615-20140901 

  Start date  Start time  Sets   Interval  Unit 

  2014-06-15    00:00:00  1873       3600  second 

  Axis  Sets   Interval  Axis origin  Unit 

     1     8        0.1            0   meter 

     2     5        0.1            0   meter 

  Dynamic items: 

  Item name            Item type               Minimum    Maximum Unit 

  Air pressure MSL     Air Pressure         993.342041 1028.77783 hectoPascal 

  10m wind U-velocity  Wind Velocity            -11.53      13.92 m/s 

  10m wind V-velocity  Wind Velocity            -10.29      12.54 m/s 

---------------------------------------------------------------------- 

        neutral_pressure : 1013 

        type_of_soft_start : 2 

        soft_time_interval : 0 

      Section: WIND_FRICTION ----------------------------------------- 

          type : 0 

          constant_friction : 0.001255 

    Section: ICE ----------------------------------------------------- 

        type : 0 

    Section: TIDAL_POTENTIAL ----------------------------------------- 

        type : 0 

    Section: PRECIPITATION_EVAPORATION ------------------------------- 

        type_of_precipitation : 0 

        type_of_evaporation : 0 

    Section: RADIATION_STRESS ---------------------------------------- 

        type : 0 

    Section: SOURCES ------------------------------------------------- 

        number_of_sources : 2 

      Section: SOURCE_1 ---------------------------------------------- 

          include : 1 

          coordinate_type : PROJCS["UTM-33",GEOGCS["Unused",DATUM["UTM Projections",SPHEROID["WGS 

1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Tran

sver-

se_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000],PARAMETER["False_Northing",0],PARAMETER["Central_Meri

dian",15],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0],UNIT["Meter",1]] 

          interpolation_type : 2 

          coordinates : 324392 6222060 0.5  

          type : 1 
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      Section: SOURCE_2 ---------------------------------------------- 

          include : 1 

          coordinate_type : PROJCS["UTM-33",GEOGCS["Unused",DATUM["UTM Projections",SPHEROID["WGS 

1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Tran

sver-

se_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000],PARAMETER["False_Northing",0],PARAMETER["Central_Meri

dian",15],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0],UNIT["Meter",1]] 

          interpolation_type : 2 

          coordinates : 332850 6223600 0.5  

          distribution_type : 1 

          type : 1 

          format : 1 

          file_name : C:\Project Folder\SAPN\Mike3-Gribvand\Spill file\source discharge_Gilleleje.dfs0 

          item_number : 1 

          type_of_soft_start : 2 

          soft_time_interval : 0 

          reference_value : 0 

          type_of_time_interpolation : 1 

--------------------------- Data File Summary --------------------------- 

  Creator: MIKE Zero 

  File   : C:\Project Folder\SAPN\Mike3-Gribvand\Spill file\source discharge_Gilleleje.dfs0 

  Title  : Untitled 

  Start date  Start time  Sets   Interval  Unit 

  2014-06-25    00:00:00  8209        600  second 

  Dynamic items: 

  Item name            Item type               Minimum    Maximum Unit 

  discharge            Discharge                 0.057   0.247999 m^3/s 

======================= Discrete nodal points ======================== 

 source con. source     domain 2D element             x             y      distance 

      2           0          0       2044  0.332850E+06  0.622360E+07  0.140130E-44 

    Section: SOLUTION_TECHNIQUE -------------------------------------- 

        scheme_of_time_integration : 1 

        scheme_of_space_discretization_horizontal : 1 

        scheme_of_space_discretization_vertical : 1 

        method_of_space_discretization_horizontal : 0 

        type_of_convective_discretization : 2 (default) 

        type_of_entropy_fix : 1 (default) 

        CFL_critical_HD : 0.8 

        dt_min_HD : 0.01 

        dt_max_HD : 30 

        CFL_critical_AD : 0.8 

        dt_min_AD : 0.01 

        dt_max_AD : 30 

        type_of_land_condition : 2 (default) 

        type_of_land_condition_zlevel : 1 (default) 

        error_level : 0 

        maximum_number_of_errors : 200 

      Section: DIFFUSION --------------------------------------------- 

        Section: HORIZONTAL_DIFFUSION -------------------------------- 

            type : 1 
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          Section: SCALED_EDDY_VISCOSITY ----------------------------- 

              format : 0 

              sigma : 1 

              minimum_diffusion : 0 (default) 

              maximum_diffusion : 1.E+10 (default) 

        Section: VERTICAL_DIFFUSION ---------------------------------- 

            type : 1 

          Section: SCALED_EDDY_VISCOSITY ----------------------------- 

              format : 0 

              sigma : 0.1 

              minimum_diffusion : 0 (default) 

              maximum_diffusion : 1.E+10 (default) 

      Section: HEAT_EXCHANGE ----------------------------------------- 

          type : 0 

      Section: SOURCES ----------------------------------------------- 

        Section: SOURCE_2 -------------------------------------------- 

          Section: TEMPERATURE --------------------------------------- 

              type : 1 

              format : 0 

              constant_value : 10 

              type_of_soft_start : 2 

              soft_time_interval : 0 

              reference_value : 0 

              type_of_time_interpolation : 1 

          Section: SALINITY ------------------------------------------ 

              type : 1 

              format : 0 

              constant_value : 32 

              type_of_soft_start : 2 

              soft_time_interval : 0 

              reference_value : 0 

              type_of_time_interpolation : 1 

      Section: INITIAL_CONDITIONS ------------------------------------ 

        Section: TEMPERATURE ----------------------------------------- 

            type : 1 

            format : 0 

            constant_value : 16 

        Section: SALINITY -------------------------------------------- 

            type : 1 

            format : 0 

            constant_value : 15 

--------------------------- Data File Summary --------------------------- 

  Creator: MIKE Zero 

  File   : C:\Project Folder\SAPN\Mike3-Gribvand\Spill file\Gilleleje_rev.dfs0 

  Title  : Gilleleje 

  Start date  Start time  Sets   Interval  Unit 

  2014-06-25    00:00:00  8209        600  second 

  Dynamic items: 

  Item name            Item type               Minimum    Maximum Unit 

  E-coli               Fcoli Concentration       22000      43555 1/100 ml 
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  Entero               Fcoli Concentration        1500       3656 1/100 ml 

  N                    Concentration_3            1.42       2.83 mg/l 

---------------------------------------------------------------------- 

  Normal run completion 


