Grundvandsmodel for Københavns Amt
1850-2003 – Del 2
Der foreligger nu en historisk vandkredsløbsmodel, der er i stand til
at beskrive den aktuelle udvikling i vandkredsløbet i hovedstadsområdet for årene 1850-2003. Modellen bidrager med ny viden omkring
den urbane påvirkning af vandkredsløbet og påpeger alternativ udnyttelse af byens regnvand, på bekostning af reduktion i grundvands
indvinding, som en attraktiv strategi mod fremtidig bæredygtig vand
udnyttelse.
Jan Jeppesen

Udgangspunktet for at kunne arbejde sig
hen mod et mere bæredygtigt vandkredsløb
er at kunne forstå den urbane påvirkning af
vandkredsløbet i forhold til udgangspunktet
– den naturlige reference uden oppumpning
og udbredelse af byer. Den urbane påvirk
ning af vandkredsløbet fra oppumpning og
især befæstede arealer og kloaker er meget
kompleks og kræver en holistisk tilgang til
problemet, dvs. at beskrive alle komponenter
i vandkredsløbet som et sammenhængende
system.
Watertech har i efteråret 2006 opstillet en
regional vandkredsløbsmodel, KAM historisk,
for Københavns Amt, der beskriver den histo
riske udvikling i vandkredsløbet fra referencetilstanden uden oppumpning i år 1850 op
til år 2003 under hensyntagen til aktuel udvik
ling i klima, byudvikling og grundvandsoppumpning. Modellen beskriver alle væsentlige
komponenter i vandkredsløbet og opfylder
derfor forudsætningerne for at kunne benyt
tes som et værktøj i de prioriteringer og scenarier, der om nødvendigt skal udføres på vejen mod et bæredygtigt vandkredsløb i
hovedstadsområdet.

I denne 2. del præsenteres forskellige scenarieberegninger, der har til formål at kvantificere de enkelte menneskeskabte påvirkninger af vandkredsløbet fra byudvikling og
oppumpningsstrategi.

Resume af modelopbygning
Jord-plante-atmosfære programmet Daisy
er benyttet til at beregne 1D-vandbalance
for rodzonen for forskellige kombinationer
af klima, jordtype og arealanvendelse for
perioden 1850-2003. Daisy resultaterne er
efterfølgende distribueret til den historiske
grundvandsmodel på baggrund af et tidsligt
varierende Daisy-kort over klima, jordtype og
arealanvendelse for perioden 1850-2003.
I modellen er der taget højde for alle de
væsentligste overfladevandsbidrag til afstrømningen i hovedstadsområdet i form af bidrag
fra afværgeoppumpning, renseanlæg og regnvand fra befæstede arealer.
Grundvandsmodellen består af en koncep-

Artikelopdeling
Denne artikel udgør 2. del af i alt 2 dele, der
omhandler KAM historisk. I 1. del blev der redegjort for modelopbygningen, modelinput,
kalibreringsgrundlag, resultater, simuleret
vandbalance og simuleret afstrømning /1/.
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Figur 1. Simulering af potentiale på Kildedal Kildeplads.

tuel hydrogeologisk model af 7 lag, hvor de
øverste 5 lag består af vekslende sand og lerlag, mens lag 6 og 7 er opdelt i højt ydende
kalk henholdsvis lavere ydende kalk. Udover
modelinputtet af grundvandsdannelse til det
øverste beregningslag modtager modellen et
input af grundvandsoppumpning for perio
den 1850-2003. Modellen beskriver som output grundvandsstrømningen internt i den 3Dhydrogeologiske model samt udvekslingen
med dræn, hav, vandløb, søer og vådområder
(af større udbredelse).
Den historiske model er kalibreret mod pej
linger af grundvandsstande og målinger af afstrømning. Det historiske grundlag, der udgø
res af pejlinger af grundvandsstande er
overvejende leveret af KE og strækker sig helt
tilbage til år 1900. På figur 1 ses et eksempel
på modelberegnet og observeret potentiale
på Kildedal Kildeplads, der illustrerer en ene
stående informationsværdi i det historiske datagrundlag. Figur 2 viser et eksempel på observeret og modelberegnet afstrømning i to
oplande: St. Vejle Å og Jonstrup Å. Figur 2 illustrerer tydeligt konceptet for opgørelsen af
simuleret afstrømning i form af grundvandsbidragene fra vandløbslækage og dræn samt
øvrige overfladevandsbidrag fra regnafstrøm
ning, renseanlæg og afværgeanlæg.
Gennem hele perioden er foregået en klimaændring i retning mod større nedbør og
infiltration. I perioden 1850-1890 udgjorde infiltrationen kun ca. 70-90 % af det nuværende
niveau, hvorfor der er tale om en dramatisk
stigning i nettonedbøren fra de første 40 år til
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Figur 2. Simulering af vandføring i St.Vejle Å og
Jonstrup Å for udvalgte år.

det nutidige niveau. Grundvandsoppumpningen udgjorde de første 40 år af perioden
1850-2003 under 10 % af det nutidige niveau.
Oppumpningen voksede derefter til det høje
ste niveau i 1960’erne, med et midlertidigt
fald under 2. verdenskrig, hvorefter oppumpningen stagnerede og siden faldt til det nuvæ
rende niveau.

Definition af scenarier og udvælgelse
af fokusområde
Udgangspunktet for at kunne arbejde sig hen
mod et mere bæredygtigt vandkredsløb er
at opnå forståelse af den nuværende urbane
påvirkning af vandkredsløbet i forhold til ud
gangspunktet – den naturlige reference uden
oppumpning. Denne forståelse kan nemt
erhverves gennem udførelse af en række sce
narier med varierende input af byudvikling
og oppumpning. Disse scenarier er derefter
evalueret ved sammenligning mod den ak
tuelle udvikling i vandkredsløbet. Der er
opstillet følgende 3 scenarier, der dækker den
klimatiske periode 1850-2003:
1. Ingen oppumpning, aktuel byudvikling
2. Aktuel oppumpning, ingen byudvikling
3. Ingen oppumpning, ingen byudvikling
Scenarierne uden byudvikling er konstrue
ret således, at udbredelsen af byområder fast
lægges på niveauet anno 1850, hvilket reelt
udelukkende omfatter København indenfor
voldene.
Scenarierne kan evalueres for et vilkårligt
område i modelområdet, i nærværende arti
kel er der udvalgt et fokusområde svarende til
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det 45 km2 store opland til station HUnr.
53.10 - Harrestrup Å, jf. figur 3. Oplandet er
karakteriseret ved at have undergået en massiv historisk vækst i byudvikling og oppumpning, de første indvindingsboringer blev faktisk
etableret langs Harrestrup Å i 1850’erne. Oplandet danner dermed et illustrativt udgangspunkt for en ressource- og afstrømningsvurdering.

Analyse af infiltration og afstrømning
Infiltrationen fra rodzonen udgør det øverste primære grundvandsinput og er derfor
interessant at analysere i forbindelse med
vurdering af ressourcepåvirkning i de enkelte
modelscenarier. I modelopsætningen af KAM
historisk negligeres oppumpningens effekt på
arealanvendelsen, og dermed infiltrationen
fra rodzonen, hvorfor analysen kan reduceres
til udelukkende at omfatte sammenhold af
scenarium 2 i forhold til den aktuelle vandbalanceudvikling, jf. figur 4. Resultaterne af
infiltrationen fra rodzonen på figur 4 er vist
som 10 års løbende, bagudskridende middel
værdier, hvilket udjævner årlige variationer
og dermed illustrerer langvarige tendenser.
Af figuren ses, at den tilnærmelsesvise fulde
udbygning af byområder siden 1970’erne i
gennemsnit medfører en reduktion af infiltrationen på ca. 75 mm/år, hvilket svarer til 50 %
af den aktuelle infiltration for perioden 19702003. Byområderne reducerer dermed det
primære grundvandsinput markant i oplandet
til Harrestrup Å, hvilket har en betydelig
indflydelse på grundvandsafstrømningen til
recipienter og på tilgængelig dyb ressource til
grundvandsindvinding.
I det følgende belyses konsekvenserne for
afstrømningen i Harrestrup Å nærmere. På
figur 5 ses afstrømningsresultaterne for Harre
strup Å oplandet fra scenarium 1-3 i form af
10 års bagudskridende middelværdier
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(øverst). Endvidere ses varighedskurver for
vandføringen i Harrestrup Å baseret på perio
den fra 1970-2003 (nederst). Varighedskurverne angiver overskridelsesvarigheden (i
procent) af en given vandføring. Deraf følger,
at store vandføringsstørrelser er forbundet
med lille overskridelsesvarighed, mens små
vandføringer overskrides en stor del af tiden.
Scenarieresultaterne er vist sammen med den
aktuelle simulerede afstrømningshistorie (sort
kurve).
Den største gennemsnitlige størrelse af afstrømning opnås i scenarium 1 (ingen oppumpning, aktuel byudvikling). Afstrømningsgevinsten i forhold til aktuel udvikling ved at
droppe indvindingen i scenarium 1 har maksimalt været ca. 150 l/s i 1960’erne, hvor op
pumpningen toppede. I de tørre år i
1930’erne og 1940’erne var gevinsten ca. 130
l/s, hvilket ville svare til 260 % i forhold til
periodens historisk lave afstrømningsniveauer
på ca. 50 l/s. For perioden 1970-2003 ville ge
vinsten ved oppumpningsstop være 126 l/s
(55 %) større afstrømning.
Sammenhold af scenarium 1 og 3 viser betydningen af byudviklingen i situationen med
oppumpningsstop. Medtagelsen af den aktu
elle byudvikling i scenarium 1 ses at generere
ca. 50 l/s mere afstrømning for perioden efter
1970 i forhold til scenarium 3. I scenarium 2
(aktuel oppumpning, ingen byudvikling) ses
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Grundvandsmodel
påvirker det dybe grundvandstilskud (baseflow) til recipienter, der dominerer afstrømningen i minimumssituationer.

Mere ”sommervand” i vandløbene?

Figur 3. Byudbredelse i oplandet til Harrestrup Å anno 1850’erne henh. 1990’erne.

et tab i afstrømning på samme størrelsesorden i forhold til den aktuelle udvikling. Byens
tilstedeværelse siden 1970 har således alene
bidraget med 25 % større afstrømning (sammenhold mellem aktuel udvikling og scena
rium 2). Den betydelige positive effekt på
den gennemsnitlige afstrømning kan forkla
res ved byens egenskab til hurtig afledning af
regnvand til recipienten, hvilket i forhold til
situationen uden by medfører mindre tab
ved fordampning.
Selvom påvirkningen fra byen ved første
øjekast har en stor positiv effekt på afstrømningen er effekten imidlertid meget ujævnt
fordelt over hele afstrømningsregimet i Harrestrup Å. Størrelsen af minimumsafstrømningen er således den kritiske faktor for de
habitater, der lever i recipienten. Ved inspek
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tion af varighedskurverne på figur 5 for den
aktuelle afstrømningsudvikling og scenarium
2 (aktuel oppumpning, ingen byudvikling) ses
faktisk en negativ effekt af byens tilstedevæ
relse ved vandføring mindre end ca. 25 l/s.
Ved større vandføringer ses betydelige forøgel
ser ved byens tilstedeværelse. Størrelsen af
den vandføring, der overskrides i 20 % af tiden
fordobles eksempelvis fra 200 l/s til 400 l/s.
I modsætning til påvirkningen fra byen ses
en markant positiv effekt på minimumsafstrømningen i situationen uden oppumpning,
scenarium 1 og 3. I følge modelberegningerne
kan der således altid opnås en minimumsafstrømning på ca. 75 l/s ved oppumpningsstop.
Den forholdsvis store positive effekt på minimumsafstrømningen bekræfter dermed den
gængse opfattelse af, at oppumpningen især

Det er vist, at tilstedeværelsen af by i Harre
strup Å oplandet har en markant negativ
effekt på den øvre grundvandsdannelse.
Betragtes perioden efter 1970 medfører
tilstedeværelsen af de befæstede arealer en
reduktion i infiltrationen fra rodzonen på 75
mm/år svarende til 50 % af den nutidige øvre
grundvandsdannelse. Tilstedeværelsen af by
i Harrestrup Å oplandet medfører dog for
samme periode en forøgelse af den gennemsnitlige vandføring på ca. 25 %. Påvirkningen
er imidlertid negativ for små vandføringsstørrelser, hvilket er kritisk for recipientens ha
bitater. Oppumpningsstop (eller formentlig
kraftig oppumpningsreduktion) har derimod
en markant positiv effekt på minimumsafstrømningen i Harrestrup Å, hvorfor den
løsning umiddelbart vil være nærliggende at
implementere med henblik på opnåelse af
bæredygtig vandføring i Harrestrup Å.
Men, set i lyset af den blivende enorme
efterspørgsel på vandforsyning til hovedstadsområdet er tilstrækkelig reduktion af grundvandsoppumpning, for at opnå en tilfredsstil
lende minimumsvandføring, formentlig ikke
en realistisk mulighed. Inddragelse af (yderligere) overfladevand til vandforsyning kan
muligvis substituere nogen grundvandsoppumpning, men effekten vil realistisk set ikke
være tilstrækkelig for at opfylde målsætningerne for recipienterne, eksempelvis de skitse
rede målsætninger i Regionplan 2005.
Med udgangspunkt i resultaterne for Harrestrup Å med hensyn til den betydelige middel
afstrømningsgevinst på ca. 25 % fra regnvandet fra byområder er det oplagt at rette fokus
på optimal forvaltning af denne ”ressource”.

10 års bagudskridende middel
Aktuel udvikling
2: Aktuel oppumpning, ingen byudvikling
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Figur 4. Simuleret nettonedbør i Harrestrup Å oplandet.
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10 års bagudskridende middel
Aktuel udvikling
1: Ingen oppumpning, aktuel byudvikling
2: Aktuel oppumpning, ingen byudvikling
3: Ingen oppumpning, ingen byudvikling
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Figur 5. Simuleret vandføring i Harrestrup Å oplandet.

Målet må være, at forsinke / udjævne regnafstrømningshændelserne, sådan at minimums
vandføringen øges på bekostning af større
vandføringer. Derved opnås en ”dobbelt effekt”, idet kraftig reduktion i oppumpning
kan spares kombineret med forøgelse af minimumsafstrømningen. Metoden til udjævning
af regnafstrømningshændelserne må i første
omgang være, at ”få regnvandet ud af kloak
kerne”, sådan at regnvandet i stedet forsøges
nedsivet. Nedsivningen kan udføres både i en
central struktur (nedsivningsbassiner) og i en
decentral struktur (faskiner på parcelhusniveau). I den forbindelse kan modellen igen
benyttes som et givtigt værktøj, idet den kan
bruges til udpege egnede områder for nedsiv
ning. I det hele taget eksisterer der et stort
potentiale i at anvende modellen aktivt til at
kvantificere vandkredsløbet i forskellige scenarier omkring nedsivning af regnvand med
efterfølgende analyse af minimumafstrømningsgevinst (og dermed oppumpningsgevinst).

Konklusion og perspektiver
Scenarieberegninger med KAM historisk
kvantificerer 153 års menneskeskabt påvirk
ning fra oppumpning og byområder for Harrestrup Å oplandet i hovedstadsområdet. Resultaterne viser, at byområder reducerer det
øverste primære grundvandsinput markant

– i Harrestrup Å oplandet udgør reduktionen
50 % af de sidste ca. 30 års nettonedbør. Oppumpningen reducerer den dybe grundvandsafstrømning til recipienterne markant med
stor konsekvens for minimumsafstrømningen
– i Harrestrup Å er vandføringen i minimums
situationer tilnærmelsesvis ikke-eksisterende
(en reduktion svarende til ca. 75 l/s).
Tilstedeværelsen af befæstede arealer inducerer, isoleret set, en betydelig forøgelse af
middelafstrømningen - i Harrestrup Å oplandet udgør forøgelsen 25 % af den nuværende
gennemsnitlige vandføring. Uheldigvis har de
befæstede arealer en reducerende effekt på
minimumsafstrømningen, hvilket er kritisk
for recipienternes habitater.
KAM historisk har kvantificeret og synliggjort betydningen af oppumpning og regnafstrømning fra befæstede arealer i hovedstadsområdet. Modellen kan med fordel benyttes
i yderligere strategiske scenarier med henblik
på minimering af oppumpningens påvirkning
af recipienter i hovedstadsområdet. Modellen
kan således give svar på mulighederne for at
forvalte byens regnafstrømning alternativt i
forhold til nuværende praksis; hvor meget
kan minimumsafstrømningen øges ved decentral eller central nedsivning af regnvand,
og hvad svarer denne gevinst til i påvirkningen fra grundvandsoppumpning? Denne
overvejelse bør medtages i de fremtidige

beslutninger omkring fastlæggelse af fremtidig oppumpning i hovedstadsområdet.
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