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regninger, der har som formål at kvantificere 
de enkelte påvirkninger af vandkredsløbet fra 
ændringer i klima, byudvikling og oppump
ning.   

Modellens opbygning
Figur 2 viser vandkredsløbsmodellens opbyg
ning i 3 submodeller. Jordplanteatmosfære 
programmet Daisy er benyttet til at beregne 
vandbalance for rodzonen for forskellige kom
binationer af klima, jordtype og arealanven
delse for perioden 18502003. Det primære 
Daisyinput af døgnlige værdier af historisk 
nedbør, potentiel fordampning og tempera
tur hidrører hovedsageligt fra en klimastation 
på landbohøjskolen. 

Modellen indeholder flere klimazoner, der 
via nutidige nedbørsmålinger afspejler varie
rende nedbørsforhold. De historiske nedbørs
data fra landbohøjskolen er ekstrapoleret til 
disse klimazoner på baggrund af regression af 
overlappende dataperioder. 

Resultatet er komplette tidsserier af døgn
lig nedbør for alle klimazoner for perioden 
18502003. Der er taget højde for historiske 
ændringer i dyrkningspraksis på landbrugs
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skyldes påvirkninger fra årtiers overpumpning af grundvandsressour

cen, byudvikling og klimaændringer. Der foreligger nu en historisk 

grundvandsmodel for årene 18502003, der er i stand til at beskrive 

og kvantificere disse påvirkninger. Grundlaget er dermed til stede 

for at belyse tiltag, der sikrer et fremtidigt bæredygtigt vandkredsløb.

hensyntagen til aktuel udvikling i klima, byud
vikling og grundvandsoppumpning. Modellen 
opfylder forudsætningerne for at kunne benyt
tes som et værktøj i de prioriteringer, der om 
nødvendigt skal udføres på vejen mod et bæ
redygtigt vandkredsløb i hovedstadsområdet. 
Figur 1 viser modelområdet, der er 966 km2.

Artikelopdeling
Denne artikel udgør 1. del af i alt 2 dele, der 
omhandler KAM historisk. I denne 1. del rede
gøres for modelopbygningen, modelinput, 
kalibreringsgrundlag, resultater, simuleret 
vandbalance og simuleret afstrømning.

I del 2 præsenteres forskellige scenariebe

Hovedstadsområdets aktuelle problemer med 
et vandkredsløb i ubalance får stadig større 
bevågenhed hos myndigheder, vandforsynin
ger og medier. De sidste årtiers byudvikling 
og overpumpning af grundvandsressourcen 
har resulteret i mindre grundvandstilskud til 
søer, vandløb og vådområder, hvilket forrin
ger levevilkårene for recipienternes habitater. 
Fortsat befolkningstilvækst kombineret med 
flere og flere forurenede grundvandsmagasi
ner skaber stor efterspørgsel på grundvand i 
hovedstadsområdet, hvorfor der ikke umid
delbart er udsigt til forbedrede levevilkår for 
flora og fauna i områdets overfladerecipienter. 

Med implementeringen af EU’s Vandram
medirektiv er hensynet til overfladerecipien
ter mere aktuelt end nogensinde, hvilket tyde
liggør problemet med et vandkredsløb i 
ubalance. Behovet for at definere realistiske 
målsætninger for overfladerecipienter og 
dermed bæredygtig vandindvinding i hoved
stadsområdet er således åbenlyst. 

Udgangspunktet for at kunne definere reali
stiske målsætninger for påvirkning af overfla
derecipienter er at kunne beskrive og kvantifi
cere vandkredsløbet, i særdeleshed 
kvantificere de enkelte påvirkninger fra grund
vandsoppumpning, byudvikling og klima i 
forhold til udgangspunktet – den naturlige 
reference uden oppumpning. 

Watertech har for Københavns Amt opstil
let en regional vandkredsløbsmodel, KAM hi
storisk, der beskriver den historiske udvikling 
i vandkredsløbet fra referencetilstanden uden 
oppumpning i år 1850 op til år 2003 under Figur 1. Oversigt over modelområdet.
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jorde i Daisyberegningerne, idet der er ud
ført beregninger for græs, vårbyg og vinter
hvede under varierende gødskningsforhold. 
Disse afgrøder er efterfølgende sammenstillet 
til én landbrugstidsserie ved at vægte bereg
ningerne for de respektive afgrøder på bag
grund af foreliggende statistiske opgørelser 
over bestemte perioder. Det primære output 
fra Daisy er 1D resultater på døgnniveau af 
grundvandsdannelse til grundvandszonen. 

I det gridbaserede program distribueres 
Daisy resultaterne til den historiske grund
vandsmodel på baggrund af et tidsligt varie
rende Daisykort over klima, jordtype og areal
anvendelse for perioden 18502003. I 
konstruktionen af det tidsligt varierende 
Daisykort er der inddraget litteratur og histo
riske kort over modelområdet. 

De historiske kort viser, at landbrugsjor
dene i området i høj grad var drænede ved 
udgangspunktet, hvorfor der ikke er grundlag 
for at implementere en tidsligt varierende 
drænering i grundvandsmodellen. De histori
ske kort viser endvidere, at vådområder og 
skove havde omtrent samme udbredelse som 
i dag, hvorfor der udelukkende er taget hen
syn til omlægningen af arealanvendelsen fra 
landbrug til by for perioden 18502003. 

I det gridbaserede program beregnes også 
regnafstrømning fra befæstede arealer, der er 
vokset i takt med den byudvikling som repræ
senteres via Daisykortet. Endvidere medtages 
diverse punktudledninger til recipienter fra 
afværgelokaliteter og renseanlæg. Udlednin
gen fra renseanlæg deles op i et bidrag fra 
husholdninger og industrier (tørvejrsudled
ning) henholdsvis regnvand fra det fælleskloa
kerede opland. Tørvejrsudledningen gives 
som direkte input til det gridbaserede pro
gram, mens udledningen af regnvand model
beregnes som den totale regnafstrømning fra 
befæstede arealer i de respektive fælleskloake
rede oplande. Regnafstrømning til recipienter 
antages udelukkende at genereres i separat 
kloakerede oplande. Det gridbaserede pro
gram beregner dermed alle de væsentligste 
overfladevandsbidrag til afstrømningen i hov
edstadsområdet i form af bidrag fra afværge
oppumpning, renseanlæg og regnvand fra be
fæstede arealer.

Grundvandsmodellen består af en koncep
tuel hydrogeologisk model af 7 lag, hvor de 
øverste 5 lag består af vekslende sand og ler
lag, 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 18502003. Modellen beskriver som out
put grundvandsstrømningen internt i den 3D

hydrogeologiske model samt udvekslingen 
med dræn, hav, vandløb, søer og vådområder 
(af større udbredelse). Modellen regner på 
4017 tidsskridt, hver a’ 14 døgn, hvilket er vur
deret til at være en tilstrækkelig nøjagtig repræ
sentation af de processer, som modellen be
skriver. Modellen er opstillet som input til 
Modflow2000 programmet, der til lejligheden 
er optimeret af Watertech på flere punkter. 

Oppumpning af grundvand
For at kunne kvantificere den historiske på
virkning fra grundvandsoppumpning er det 
essentielt at kunne opstille et realistisk input 
af grundvandsoppumpningen for hele perio
den 18502003. Parallelt med opstillingen af 
den historiske model har Watertech indsam
let og digitaliseret historiske oppumpnings 
og pejledata fra Københavns Energis (KE) 
kildepladser og kommunale vandværker i 
amtet. Det er med succes opstillet komplette 
tidsserier af grundvandsoppumpning for alle 
KEkildepladser i modelområdet, mens udbyt
tet for de kommunale vandværker har været 
af varierende kvalitet. I tilfælde af manglende 
data er der foretaget skøn.

Kalibreringsgrundlag
Den historiske model er kalibreret mod pej
linger af grundvandsstande og målinger af 
afstrømning.

Det historiske grundlag, der udgøres af 
pejlinger af grundvandsstande er overvejende 
leveret af KE og strækker sig helt tilbage til år 
1900. KEpejlingerne dækker primært områ
derne nær KEkildepladserne, men i et paral
lelt forløbende digitaliseringsprojekt er der 
dog indhentet en del pejlinger fra andre områ
der (den nordøstlige del af amtet og på Ama
ger). Modellen er kalibreret mod observatio
ner af grundvandstand fra 19001979 og 
valideret på data fra 19802003. 

Grundlaget af afstrømningsobservationer 
er begrænset til næsten kun at omfatte data 
fra tiden efter 1970. Grundet det sparsomme 
datagrundlag er kalibreringsperioden udvidet 
i forhold til kalibreringen mod pejlinger. Der 
kalibreres således mod observationer af 
afstrømning for perioden op til 1995, mens 
der valideres mod data fra 19962003.

Resultater
Figur 3 viser et eksempel på modelbereg
net og observeret potentiale på Kildedal 
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Figur 2. Principskitse over modelopbygningen.

Figur 3. Simulering af potentiale på Kildedal Kildeplads.
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nuværende niveau på ca. 450 mm for hele pe
rioden 18502003. De første 40 år var karakte
riseret ved fordampning, der kun ligger margi
nalt over det nutidige niveau. Faldet i 
fordampning på ca. 5 % fra 1970’erne tilskri
ves den tilnærmelsesvis fuldendte byudvik
ling, hvormed de befæstede arealer fjerner 
vand, der i foregående år var disponibel for 
fordampning. 

Størrelsen af den nutidige Daisy beregnede 
infiltration er ca. 180 mm/år. I perioden 1850
1890 udgjorde infiltrationen kun ca. 7090 % 
af det nuværende niveau, hvilket kan tilskri
ves periodens mindre nedbør. Der er således 
tale om en dramatisk stigning i nettonedbø
ren fra de første 40 år til det nutidige niveau. 
Grundvandsoppumpningen udgjorde de før
ste 40 år af perioden 18502003 under 10 % af 
det nutidige niveau på ca. 90 mm/år. I de føl
gende år frem til 1930’erne steg oppumpnin
gen imidlertid voldsomt til det nuværende 
niveau, hvorefter 2. verdenskrig medførte en 
midlertidig nedgang i grundvandsindvindin
gen til 90 % af det nutidige niveau. I årene 
efter 2. verdenskrig voksende oppumpningen 
igen til det højeste niveau på ca. 120 % af det 
nutidige i 1960’erne, hvorefter oppumpnin
gen stagnerede og siden faldt til det nuvæ
rende niveau.

Kildeplads. Den historiske model simulerer 
i dette tilfælde pejletidsserien meget flot. 
Pejletidsserien fra Kildedal Kildeplads er et 
typisk eksempel på den enestående informa
tionsværdi, der implementeres i modellen 
via de historiske pejletidsserier fra KEkilde
pladserne. Via pejlinger fra diverse opstart og 
nedlukningsperioder på KEkildepladserne 
foreligger der således meget givtige oplysnin
ger i kalibreringen af den historiske model.

Figur 4 viser et eksempel på observeret og 
modelberegnet afstrømning i to oplande: St. 
Vejle Å og Jonstrup Å. Den historiske model 
simulerer dynamikken og niveauerne meget 
flot på de to vandføringsstationer og generelt 
i modellen. Figur 4 illustrerer tydeligt koncep
tet for opgørelsen af simuleret afstrømning i 
form af grundvandsbidragene fra vandløbs
lækage og dræn samt øvrige overfladevands
bidrag fra regnafstrømning, renseanlæg og 
afværgeanlæg. I forbindelse med vurdering af 
påvirkning fra grundvandsoppumpning er 
kun grundvandsbidragene fra vandløbslækage 
og dræn i fokus, mens øvrige komponenter 
ikke er påvirkelige. Der findes imidlertid kun 
observationer af den totale afstrømning, og 
ikke af grundvandsbidragene alene, hvilket 
tydeliggør nødvendigheden af at kunne 
kvantificere alle afstrømningskomponenter.  

Simuleret vandbalance
På baggrund af den historiske model er der 
udtrukket vandbalanceresultater for området 
defineret af Københavns Amt. 

På figur 5 er vist tidslig udvikling i en række 
centrale vandbalancekomponenter for Køben
havns Amt. Der er vist resultater for nedbør, 
infiltration fra rodzonen, fordampning, regn
afstrømning fra befæstede arealer, oppump
ning, grundvandsafstrømning og temperatur. 
Resultaterne er opgjort som bagudskridende 
10 års gennemsnitsværdier. Øverst på figur 5 
er vist aktuelle størrelser i mm/år, nederst er 
størrelserne normeret i forhold til de sidste 
10 år (nutidige niveau). Det skal bemærkes, at 

ikke alle vandbalancekomponenter er vist på 
figur 5. 

På baggrund af figur 5 ses tydeligt en ten
dens til stigende temperatur gennem hele 
perioden. Den målte temperatur på landbo
højskolen er således steget ca. 1 °C fra 
1850’erne til nutiden. Den korrigerede ned
bør er generelt også steget gennem hele peri
oden 18502003. Det nutidige niveau ses at 
være ca. 780 mm/år. 

Niveauet var ca. 85 % af det nutidige niveau 
i 18501890 og ca. 90 % i 19001930. Den 
Daisy beregnede fordampning har ligget no
genlunde konstant omkring 90110 % af det 
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Figur 4. Simulering af vandføring i St. Vejle Å og Jonstrup Å for udvalgte år.
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Figur 5. Simuleret vandbalance for Københavns Amt. 



14. årgang nr. 1, februar 2007 • 31

Grundvandsmodel

samlede afstrømningsniveau for Københavns 
Amt reelt ikke er reduceret i forhold til 
udgangspunktet. 

Selvom den totale afstrømning i dag er rela
tiv ens i forhold til udgangspunktet er sam
mensætningen meget forskellig fra udgangs
punktet til nutiden. Det ses af figur 6, at 
afstrømningen helt frem til 1950’erne overve
jende bestod af grundvand, hvorefter andelen 
af regnafstrømning fra befæstede arealer er 
vokset i takt med byudviklingen, sådan at 
regnvand fra befæstede arealer i dag udgør 45 
mm/år (30 % af total). Udledningen af renset 
oppumpet forurenet grundvand fra afværge
anlæg udgør i dag 9 mm (10 %) og fra grund
vand 80 mm/år (60 %).

Grundvandsbidraget til afstrømningen ses 
på figur 6 at falde gennem hele perioden fra 
120 mm/år i starten til 80 mm/år for 1994
2003. Dette fald på 33 % kan i høj grad tilskri
ves grundvandsoppumpning frem til 
1970’erne, hvorefter indvindingen er faldet. 
Byudviklingen fra 1950’erne har også en nega
tiv effekt på grundvandsafstrømningen, idet 
de befæstede arealer fjerner vand, der før var 
til rådighed for perkolation og grundvandsaf
strømning. 

Konklusion og perspektiver
Analysen af det historiske forløb i vandkreds
løbet for Københavns Amt for årene 1850
2003 viser med tydelighed kompleksiteten 
af vandkredsløbet i hovedstadsområdet. Det 
er vist, at udviklingen i klima, befæstede 
arealer og grundvandsoppumpning hver for 
sig spiller en væsentlig rolle i det historiske 
forløb i sammensætningen af vandkredsløbet 
for hovedstadsområdet. 

I forbindelse med den aktuelle debat om et 
vandkredsløb i ubalance i hovedstadsområdet 
er det høj aktuelt at få kvantificeret de en
kelte påvirkningsbidrag fra klima, befæstede 
arealer og grundvandsoppumpning. Der kan 
således med fordel opstilles en strategi, hvor 
der først indhentes viden om størrelser af de 
enkelte påvirkningsbidrag, hvorefter tiltag for 
at sikre et bæredygtigt vandkredsløb kan be
lyses. Til det formål viser den historiske mo
del sin store værdi, idet disse bidrag relativt 
nemt kan kvantificeres ved udførelse af for
skellige modelscenarier for 18502003 med 
varierende input af klima, oppumpning og 
befæstelse. Resultater af disse scenarier præ
senteres i en senere artikel: ”Grundvandsmo
del for Københavns Amt 18502003 – Del 2”. 

Jan Jeppesen er hydrogeolog og ansat som rådgiver i Wa

tertech, Århus, jje@watertech.dk.

Den nutidige størrelse af grundvandsaf
strømning til overfladerecipienter og hav er 
ca. 90 mm/år. Grundvandsafstrømningen ses 
at respondere på den samlede effekt af klima, 
byudvikling og oppumpning, jf. figur 5. Før 
19101920 ses afstrømningen at korrelere per
fekt med infiltrationen fra rodzonen, sådan at 
al infiltration strømmer af til naturlige rande 
som søer, vandløb, drængrøfter og hav. Den 
derefter hurtigt voksende oppumpning ses at 
modvirke dette ligefremme forhold mellem 
nedbør og infiltration. 

Byudviklingen, der accelererede i 1950’erne 
og 1960’erne ses at komplicere sammenhæn
gen mellem klimainput og grundvandsafstrøm
ningsoutput yderligere, idet de befæstede area
ler fjerner vand, der før var til rådighed til 
perkolation. Grundvandsafstrømningen nåede 
meget høje niveauer i tiden før betydende 
grundvandsoppumpning og udbredelse af 
byer fandt sted. Således var grundvandsaf
strømningen dobbelt så stor i årene umiddel
bart efter 1900. De nedbørsfattige år fra 
midten af 1930’erne til slutningen af 1940’erne 
ses, i følge modellen, at have dramatisk effekt 
på afstrømningen, som således reduceredes til 
ca. 55 % i forhold til nutidige forhold. Derefter 
har kombinationen af øget nedbør og reduce

ret oppumpning medført generelt stigende 
grundvandsafstrømning frem til i dag.

Simuleret afstrømning
På figur 6 er vist simulerede størrelser af 
afstrømningen til overfladerecipienter for 
området defineret af Københavns Amt. Der 
er vist resultater for den totale simulerede 
afstrømning, grundvandsafstrømning (dræn, 
vandløb og søer), regnafstrømning til over
fladerecipienter og udledning af renset 
grundvand fra afværgeanlæg. Resultaterne 
er opgjort som bagudskridende 10 års gen
nemsnitsværdier. Øverst på figur 6 er vist 
aktuelle størrelser i mm/år, nederst er størrel
serne normeret i forhold til de sidste 10 år 
(nutidige niveau). Det skal bemærkes, at der i 
projektet ikke er indsamlet historiske data på 
renseanlæg, hvorfor tørvejrsudledningen ikke 
er medtaget på figur 6. Tørvejrsudledningen 
til overfladerecipienter udgjorde i 19942003 
blot 5 mm/år, hvorfor fejlen ved udeladelse 
er minimal. 

Figur 6 viser, at det nutidige afstrømnings
niveau for perioden 19942003 på 140 mm/år, 
reelt er større end niveauet for perioden 
18501859. Dermed kan der drages den 
meget vigtige konklusion, at det nutidige 
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Figur 6. Simuleret afstrømning for Københavns Amt.


