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Formål

Formålet med dette notat er at beskrive den hydrologiske model, der er anvendt
til at beregne afvandingsdybden ved dels de nuværende forhold i Ekkodalen på
Bornholm, og dels en række scenarier, hvor det drænede område i Ekkodalen
overgår til et mere naturligt område.

2

Modelopstilling

2.1

Modelområde

Der er taget udgangspunkt i DK-modellen, der er udviklet og opstillet af GEUS i
2014 /1/. Modellen er opstillet i MIKE SHE, der beskriver koblingen mellem overfladevand og grundvand dynamisk, dvs. ved tidsvarierende klimainput som nedbør og fordampning. DK-modellen for Bornholm er opstillet med en diskretisering på 250 m x 250 m, hvor resten af Danmark er opstillet i et 500 x 500 m
grid. Ud fra DK-modellen er der opstillet en lokalmodel for Ekkodalen i en finere
diskretisering (25 m) for at kunne beskrive afvandingsdybder og grundvandsspejl mere detaljeret. En oversigt over lokalmodellen og DK-modellen er vist på
Figur 2-1.

Figur 2-1
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Lokalmodel for Ekkodalen (sort polygon) og DK-modellen (rødt område =
hele Bornholm).
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Lokalmodellen for Ekkodalen har et areal på 26,4 km² og er bestemt ud fra en
Scalgo-LIVE oplandsanalyse til den øvre del af Læså. Dog er modelområdet udvidet en anelse mod syd, for at modelgrænsen ikke kommer for tæt på projektområdet, som vist på Figur 2-2.

Figur 2-2 Modelområde for Ekkodalen og projektafgrænsning.

2.2

Topografi

Topografien indenfor modelområdet varierer fra moseområdet i kote 73 m
DVR90 til Rytterknægten i kote 162 m DVR90, se Figur 2-3.

Figur 2-3

Terrænmodel benyttet i modellen. Sorte streger viser vandløb og rød polygon er projektområdet.
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2.3

Klimadata

Der er indhentet klimadata fra DMI for perioden 2017-2018. Herved kan modellen køres for en 2-års periode, hvor det første år (2017) benyttes til "opvarmning" af modellen, mens 2018 benyttes til sammenligning med måledata (loggere i vandløb og grundvand) og udtræk af resultater. Klimadata er daglige værdier af nedbør, potentiel fordampning og middel lufttemperatur. Lufttemperaturen benyttes til at bestemme om nedbøren falder som regn eller sne, idet sne
magasineres på overfladen, hvorfra det gradvist afsmelter afhængig af temperaturen. Klimadata er vist på Figur 2-5 til Figur 2-6.

Figur 2-4

Nedbør fra DMI, daglige værdier i mm/dag.

Figur 2-5

Potentiel fordampning fra DMI, daglige værdier i mm/dag.

Figur 2-6

Middel lufttemperatur fra DMI, daglige værdier i gr. Celcius.

Som det fremgår af Figur 2-4, faldt der betydelig mere nedbør i 2017 (843 mm)
ift. 2018, hvor der kun faldt 571 mm. Der er for 2018 tale om et historisk tørt
år, hvilket ikke vil være repræsentativt for beregningen af afvandingsdybder i
moserne ved Ekkodalen.
Den potentielle fordampning varierer til gengæld mindre fra år til år, og for 2017
og 2018 fås hhv. 617 mm og 754 mm. På daglig basis varierer den potentielle
fordampning mellem 0 og 6,4 mm, hvor de højeste værdier findes om sommeren. Den potentielle fordampning benyttes til at beregne den aktuelle
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fordampning, der desuden afhænger af arealanvendelsen og dybden til grundvandsspejlet.
Temperaturen varierer mellem -6,6 og 25,4 grader, og der er 39 dage (svarende
til 5% af tiden) med temperaturer under frysepunktet.

2.4

Arealanvendelse

Arealanvendelsen er uændret ift. DK-modellen, dvs. den spatiale fordeling er givet i det noget grovere 250 m grid. Dette har imidlertid minimal betydning for
beregningen af vandstande i projektområdet. Arealanvendelse for modellen er
vist på Figur 2-7. De enkelte afgrødetyper kan i modellen kan afvige fra de faktiske forhold, hvilket ligeledes er af mindre betydning for beregningen af vandstande. Det er i DK-modellen valgt at benytte et bestemt antal afgrødetyper for
hele Bornholm, hvor det for hver afgrødetype er muligt at variere på den tidslige
udvikling af roddybden samt bladarealindekset (LAI).

Figur 2-7

2.5

Arealanvendelse fra DK-modellen. Mørkeblå = løvskov, lyseblå = befæstede områder. Grøn = landbrug (vinterhvede). Lyserød = Græs. Orange =
landbrug (byg).

Overfladevand og vandløb

MIKE SHE beskriver desuden den overfladiske afstrømning på terræn og i vandløb. For overfladen er dette beskrevet ved et Manningtal, der beskriver overfladen ruhed. I DK-modellen er der valgt en forholdsvis lav værdi (stor ruhed) på
M=4 m1/3/s, hvilket er bibeholdt i lokalmodellen for Ekkodalen. Desuden anvendes en mulighed for magasinering af vand på overfladen på 5 mm (den såkaldte
detention storage), der skal beskrive, at der kan samle sig vand i mindre lavninger, inden vandet strømmer af på overfladen.
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Vandløb er beskrevet ved en MIKE 11 vandløbsmodel, der er direkte koblet til
MIKE SHE. MIKE 11 modellen fra DK-modellen er tilpasset med opmålte vandløbstværsnit for en del af Læså, og derudover er modellen tilrettet, så Landkanalen er inkluderet. Vandløbsmodellen indenfor projektområdet er vist på Figur
2-8.

Læså

Landkanal
Tilløb til
Læså
Læså

Figur 2-8 MIKE 11 Vandløbsmodel. Den gule streg viser hvortil 2018-opmålingen af Læså
slutter. Blå/hvid stiplet vandløb gennem mosen indikerer diffus strømning.

Den nordlige del af Læså er ikke opmålt i 2018, så her benyttes de type-tværsnit fra DK-modellen. Dog er de justeret, så brinkkoten passer med terrænkoten
i 25 m griddet. Dybden er sat til 1 m.
Manningtallet i vandløbsmodellen er sat til M=15 m1/3/s, hvilket svarer til en årlig middelværdi.
I de opstrøms vandløbsender er der et inputflow på 0,1 l/s, og i den nedstrøms
ende af Læså ved udløb til havet er der anvendt et fastholdt vandspejl i kote 0.
Af modeltekniske årsager er Læså opdelt i tre strækninger, så den nordlige del
og sydlige del (efter den gule streg på Figur 2-8) anvender tværsnit fra DKmodelellen, mens den midterste del anvender de nye opmålte tværsnit fra 2018.
I station 2040 i den nye opmåling af Læså er der en rørunderføring bestående af
tre rør med en længde på 5 m og en diameter på 1,5 m. Denne rørunderføring
er indlagt i modellen, men vurderes ikke at give anledning til en opstuvning af
vand ved de aktuelle vandføringer.
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Umættet zone

Den umættede zone i MIKE SHE beskriver den vertikale strømning fra overfladen
til grundvandszonen. Den umættede zone er uændret ift. DK-modellen og består
af jordtypen JB5 (grov sandblandet lerjord) i hele modelområdet. Parametrene
for JB5 i modellen er et vandindhold ved mætning, markkapacitet og visnepunkt
på hhv. 38%, 31% og 9%. Den mættede hydrauliske ledningsevne er sat til
6e-5 m/s.

2.7

Mættet zone og dræn

Den mættede grundvandszone består i DK-modellen af en 7-lags geologisk model, hvoraf de nederst seks lag er forskellige bjergarter. Modelberegninger viste,
at grundvandsstrømningen primært foregår i det øverste modellag i Ekkodalen,
og derfor er lokalmodellen for Ekkodalen reduceret til et lag i grundvandszonen.
Dette svarer i praksis til, at der er meget lille kontakt og udveksling af vand med
det underliggende grundfjeld. Den hydrauliske ledningsevne i horisontal retning
varerier fra ca. 1,0e-5 m/s i de lavt liggende områder ved mosen til ca. 1,7e-4
m/s i den øvrige del af modelområdet, som vist på Figur 2-9. Den vertikale hydrauliske ledningsevne er en faktor 10 lavere.

Figur 2-9

Hydraulisk ledningsevne i den mættede zone. Blå farve = 1e-5 m/s og rød
farve = 1,7e-4 m/s.

I MIKE SHE er det muligt at beskrive drænafstrømning til vandløb, lavninger eller modelranden. Dette er for at kunne beskrive drænstrømningen fra dræn,
grøfter eller mindre vandløb, som ikke er beskrevet i MIKE 11 vandløbsmodellen. Drænmodulet i MIKE SHE består af en drændybde, hvor vand over denne
dybde drænes til nærmeste vandløb, lavning eller modelranden. Desuden består
drænmodulet af en dræntidskonstant, der beskriver hvor hurtigt vandet drænes,
samt et kort, der viser hvilke områder, der drænes til f.eks. hvilke vandløb.
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I lokalmodellen for Ekkodalen er drændybden sat til 1 m under terræn, dog noget dybere i områder, der er drænet af pumpelag, f.eks. nord og syd for Læså,
og sat til 0 m i mosen (der ikke er drænet), se Figur 2-10. Dræntidskonstanten
er sat til 2,3e-7 s-1, hvilket er uændret ift. DK-modellen.

Figur 2-10

2.8

Drændybder i lokalmodellen for Ekkodalen. Det blå område er mosen, hvor
drændybden er sat til 0, dvs. ingen dræning.

Randbetingelser

Randbetingelserne er sat til en no-flow rand, idet modelranden er placeret langs
vandløbsoplandets grænse. Dog er en mindre strækning mod syd modelleret
med en fastholdt trykrand, idet modelområdet er udvidet en anelse for at sikre
en god afstand mellem modelranden og projektranden, se Figur 2-11.

Figur 2-11
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Randbetingelser i grundvandszonen (lag 1). Sort rand = no-flow. Grøn
streg = fastholdt tryk.
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Simuleringsperiode og tidsskridt

Simuleringsperioden er 2017-2018 svarende til perioden, der er indhentet klimadata for. De maksimale tidsskridt i modellen er sat til 1, 4, 12 timer for hhv.
overfladeafstrømning (OL), umættet zone (UZ) og mættet zone (SZ).

3

Kalibrering af modellen

Modellen er kalibreret ved at justere på de hydrauliske ledningsevner samt lækagekoefficienten for udvekslingen mellem vandløb og grundvand. Desuden er
den geologiske model justeret, idet den oprindelige model lå i projektionen
UTM33N, mens resten af modellen er opstillet i UTM32N.

3.1

Observerede data

Modellen er kalibreret mod målte vandstande i Læså og pejleboringer i mosen.
Desuden er modellen kalibreret mod vandføringer i to målestationer i hhv.
Svenskebæk og Læså, se Figur 3-1. De to vandføringsstationer ligger uden for
projektområdet, men er alligevel relevante ift. kalibrering af modellen. Vandføringen fra de to målestationer er hentet fra Miljøportalen og indeholder vandføring fra 2011-2017, dvs. det er kun 2017, der kan sammenlignes med modelresultaterne. Desuden er år med manglende data i perioden 2011-2017, som vist i
Tabel 3-1, der samtidig viser middelvandføringen i 2017.
Tabel 3-1

Vandføringsdata i modelområdet.

Målestation

Lokalitet

Data

Middelvandføring (2017)

67000030

Læså

2011, 2014,
2016-2017

54 l/s

66000034

Svenskebæk

2011-2014,
2016-2017

44 l/s
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Figur 3-1

3.2

Kalibreringspunkter i modellen. Øverst: Hele modelområdet. Nederst:
Zoom på pejleboringer (grundvand) og loggere (overfladevand).

Kalibrering af vandføring

Kalibreringen af vandføringen er foretaget i de to målestationer i hhv. Svenskebæk og Læså umiddelbart inden tilløbet fra Svenskebæk. Dvs. i begge tilfælde
opstrøms projektområdet. Resultatet fremgår af Figur 3-2.
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Figur 3-2 Kalibreringsresultat for vandføring i Læså og Svenskebæk. Prikker viser daglig
observeret vandføring og sort streg er simuleret vandføring.

Den simulerede vandføring i Læså er ca. 64 l/s, hvilket er 10 l/s for meget svarende til 19%. En del af denne afvigelse skyldes for høj vandføring i starten af
2017, hvor modellen er ved at "varme op".
Den simulerede vandføring i Svenskebæk er 72 l/s, hvilket er 28 l/s for meget
svarende til 64%. Igen er det pga. opvarmningen af modellen i starten af 2017
samt september 2017, hvor der simuleres for stor vandføring.
På trods af afvigelserne vurderes modellen alligevel at afspejle de målte forhold
rimelig tilfredsstillende og med en fin dynamik og god simulering af de lave
vandføringer. Når vandføringsdata for 2018 er tilgængelige, kunne det være interessant at se, hvor godt modellen simulerer et meget tørt år.

3.3

Kalibrering af vandstande i vandløb

COWI har logget vandstanden fire steder – to i vandløb og to steder i mosen, se
Figur 3-1. De to vandstandsloggere i mosen er ikke simuleret, idet der ikke er et
egentlig vandløb i mosen. En sammenligning med vandstanden i grundvandszonen viser imidlertid en rimelig god overensstemmelse med Logger 1 og 4 (resultater ikke vist). Resultatet af de to vandstandsloggerne i Læså er vist på Figur
3-3.
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Figur 3-3

Kalibreringsresultat for vandstande i Logger 2 og Logger 3. Prikker viser
observeret vandstand og sort streg er simuleret vandstand.

Som det fremgår af Figur 3-3, er de lave vandstande i sommeren 2018 ved logger 2 overestimeret, og der er gennemsnitlig afvigelse på 8 cm for hele perioden. Ved Logger 3 passer vandstanden bedre, og der er en gennemsnitlig afvigelse på knap 4 cm.
Den overestimerede vandstand ved Logger 2 skyldes, at bunden længere nedstrøms ligger i op til kote 73,33 m DVR90, og vandløbet skal således stort set
tørre ud, for at give så lave vandstande ved Logger 2, se Figur 3-4. Tværsnittene ved de mest nedstrøms ny-opmålte tværsnit (højre del af figuren) ser i modellen ud til at give anledning til opstuvning af vandet.
Logger 2

Figur 3-4

3.4

Simuleret vandstand på en delstrækning af Læså.

Kalibrering af vandstande i mosen

Vandstanden i mosen er kalibreret op imod 14 pejleboringer, som vist på Figur
3-1. Den gennemsnitlige afvigelse er på 3 cm, hvilket dækker over et spænd på
op til 40 cm. Afvigelsen for de 14 pejleboringer fremgår af Tabel 3-2 og Bilag 1.
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Tabel 3-2 Afvigelse og absolut afvigelse (uden hensyn til fortegn) mellem observeret og
simuleret grundvandsspejl i mosen.

Pejleboring

Middelafvigelse,
obs. – sim. (cm)

Middel absolut afvigelse,
obs. – sim. (cm)

P11

10

23

P12

39

39

P13

-7

33

P41

12

23

P42

-12

24

P43

0

44

P44

-17

37

P21

2

27

P22

-19

42

P23

-30

43

P51

14

27

P52

-1

31

P53

39

47

P54

10

28

Samlet middelværdi

3

33

Generelt viser modellen en god overensstemmelse mellem simuleret og observeret grundvandsspejl. I modsætning til vandstanden i Logger 2 beskrevet i forrige afsnit, kan modellen godt simulere lave vandstande i mosen. Dynamikken i
det simulerede grundvandsspejl stemmer også fint overens med virkeligheden.
Til gengæld rammer modellen ikke helt den hurtige stigning i grundvandsspejlet
i slutningen af 2018 for nogle pejleboringer.

4

Resultater

Med den kalibrerede model er der efterfølgende kørt scenarier, hvor der ændres
på overfladeafstrømningen på engområdet øst for mosen. Det antages, at drænene afskæres, og der slukkes for pumpen i pumpelaget nord for Læså. I

C:\Users\BOC\Desktop\Hydrologisk_model.DOCX

14

HYDROLOGISK MODEL

modellen modelleres dette ved, at dræningen fjernes (drændybden sættes til 0).
Herefter beregnes afvandingskort (dybden til grundvandsspejlet).

4.1

Referencesituationen

I referencesituationen løber Læså diffust ud i mosen og vil kun løbe videre, hvis
vandstanden i mosen overskrider ca. kote 74 m DVR90. Herved overskrides den
nordlige brink/dige til Læså. Pumpelagene nord og syd for Læså dræner engområdet øst for mosen og Thorevand syd for Læså, se Figur 4-1.

Mose

Drænet eng

Thorevand

Figur 4-1

Vandløb i referencesituationen (nuværende forhold).

De beregnede afvandingsdybder for august 2017, januar 2018 og august 2018
fremgår af Figur 4-2. Som det fremgår af figuren, er der markant vådere om
vinteren end om sommeren. Det fremgår desuden, at august 2018 som ventet
er tørrere end august 2017, som følge af den lave nedbørsmængde i sommeren
2018.
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Figur 4-2 Afvandingsdybder i referencesituationen.

4.2

Scenarie 1a

I scenarie 1a afskæres drænene nord for Læså, og der etableres nye vandløb fra
Landkanalen til en lavning øst for mosen, se Figur 4-3. Lavningen afvandes til
Læså ved vandstande over kote 74,25 m DVR90.

Figur 4-3
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Vandløb i scenarie 1a.
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De beregnede afvandingsdybder for august 2017, januar 2018 og august 2018
fremgår af Figur 4-4.
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Figur 4-4 Afvandingsdybder i scenarie 1a.

4.3

Scenarie 1b

I scenarie 1b afskæres drænene nord for Læså, og der etableres et nyt vandløb
uden om mosen svarende til det historiske forløb af Læså. Det antages, at ca.
90% af vandet ledes til mosen, mens ca. 10% ledes til det nye vandløb. Desuden etableres vandløb fra Landkanalen til det nye vandløb, se Figur 4-5.

Figur 4-5
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De beregnede afvandingsdybder for august 2017, januar 2018 og august 2018
fremgår af Figur 4-6.
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Figur 4-6

4.4

Afvandingsdybder i scenarie 1b.

Scenarie 1c

I scenarie 1c afskæres drænene nord for Læså, og der etableres nye vandløb fra
Landkanalen til Læså, men uden om lavningen beskrevet i scenarie 1a, se Figur
4-7.

Figur 4-7
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De beregnede afvandingsdybder for august 2017, januar 2018 og august 2018
fremgår af Figur 4-8.
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Figur 4-8

4.5

Afvandingsdybder i scenarie 1c.

Scenarie 1d

I scenarie 1d afskæres drænene nord for Læså, og der etableres et nyt vandløb
uden om mosen svarende til det historiske forløb af Læså, dvs. svarende til scenarie 1b. Men i modsætning til scenarie 1b ledes al vandet til det nye vandløb.
Desuden etableres vandløb fra Landkanalen til det nye vandløb, se Figur 4-9.

Figur 4-9
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De beregnede afvandingsdybder for august 2017, januar 2018 og august 2018
fremgår af Figur 4-10.
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Figur 4-10

5

Afvandingsdybder i scenarie 1d.

Konklusion

Der er opstillet en integreret hydrologisk model for Ekkodalen, der beskriver det
hydrologiske kredsløb i vandløb og grundvand. Modellen er kalibreret mod målte
pejleobservationer, vandstandsloggere samt to målestationer for vandføring.
Modellen vurderes at være egnet til at beregne scenarier, der ændrer dræningsforhold og overfladisk afstrømning i Ekkodalen.
Modelresultaterne viser, at der ikke er den store forskel på vandstanden i mosen
ift. hvordan nye vandløb forløber på det nuværende engområde øst for mosen.
Det giver heller ikke den store forskel, om vandet ledes gennem mosen eller
uden om. Det er derimod ophør af dræningen øst for mosen, der giver anledning
til de vådere forhold på engen, mens det ikke har den store betydning for selve
mosen.
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Bilag 1 Kalibreringsresultat for pejleboringer
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