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1 INDLEDNING 

Denne rapport beskriver modelopsætningen for de to områder: Gadstrup i 

Østdanmark og Sunds i Vestdanmark, hvor grundvandsdannelsen i forbindelse med 

byudvikling undersøges med en hydrologisk model – MIKE SHE. De to lokaliteter ses 

på Figur 1-1. 

Begge modelområder indeholder større byområder med befæstede arealer. 

Begrundelsen for valget af begge modelområder er, at de ligger i toppen af vand-

løbssystemet, hvor påvirkningen af det hydrologiske kredsløb bliver mere tydelig når 

vandsystemet ikke påvirkes i stor grad af tilløb fra det opstrøms opland. 

 

Figur 1-1 Placering af de to modelområder. 

  



 

Naturstyrelsen - Grundvandsdannelse og byudvikling 
 4/45 

2 KLIMAFREMSKRIVNING 

Der er regnet på tre forskellige klimascenarier: De nuværende forhold – kaldet 2010, 

A1B i 2050 og A1B i 2100. Klimascenariet A1B er det officielt udmeldte 

klimascenarium i Danmark og er på hjemmesiden www.klimatilpasning.dk beskrevet 

således: 

”Ifølge dette scenarie topper de menneskelige udledninger af drivhusgasser omkring 

2050, hvorefter de falder. Det forudsætter en hurtig økonomisk vækst med en global 

befolkning, som kulminerer midt i århundredet. Scenariet indebærer en hurtig 

introduktion af nye og mere effektive teknologier og forudsætter, at der anvendes en 

blanding af fossile og ikke-fossile energikilder. DMI har beregnet A1B scenariet for 

Danmark for perioden 2021-2050. I denne periode er det på grund af det hidtidige 

udslip og naturlige variationer i klimasystemet i praksis umuligt at skelne mellem de 

forskellige scenarier. A1B kan derfor repræsentere alle scenarierne i denne periode.” 

Klimafremskrivningen er i foretaget vha. DHI’s Climate Change Modul, som baseres 

på over 20 forskellige globale klimamodeller. De valgte fremskrivninger for de enkelte 

måneder er således et gennemsnit af de forskellige modeller, hvorved usikkerheden 

ved en model frem for en anden mindskes. Ved metoden er der desuden taget højde 

for den geografiske beliggenhed af projektområderne Gadstrup og Sunds, idet den 

geografiske placering indgår i beregningen af klimafaktorerne. 

Klimafremskrivningen for Gadstrup ses af Figur 2-1. Nedbøren ses at stige om 

vinteren (faktor > 1), mens den falder i månederne august og september 2050 og 

desuden også i juli 2100 (faktor < 1). Den potentielle fordampning stiger i alle 

måneder, men mest om vinteren (hvor den absolutte fordampning dog er mindst). 

Temperaturen forventes at stige i alle måneder, men mest om vinteren. 

De samme værdier ses i Tabel 2-1 for Gadstrup og i Tabel 2-2 for Sunds. Som det 

fremgår af tabellerne er der ikke de store regionale forskel i de faktorer, der beskriver 

klimafremskrivningen i Øst- og Vestdanmark, og figurerne for Sunds er derfor udeladt. 

Kort kan forskellene beskrives som en lidt større stigning i nedbøren i Vestdanmark, 

mens temperaturen og fordampningen stiger mest i Østdanmark. Derved vil 

nettonedbøren alt andet lige stige mere i Vestdanmark end i Østdanmark. 
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Figur 2-1 Klimafremskrivning for nedbør, potentiel fordampning og temperatur (Gadstrup). 
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Tabel 2-1 Klimafremskrivning for nedbør, potentiel fordampning og temperatur (Gadstrup). 

Klimafaktor Nedbør Potentiel fordampning Temperaturstigning gr. C 

Måned / år 2050 2100 2050 2100 2050 2100 

Januar 1,12 1,18 1,58 1,83 2,64 3,87 

Februar 1,15 1,20 1,70 1,98 2,86 4,08 

Marts 1,11 1,18 1,55 1,80 2,48 3,70 

April 1,16 1,21 1,30 1,45 2,25 3,32 

Maj 1,06 1,08 1,15 1,22 1,92 2,85 

Juni 1,14 1,13 1,10 1,15 1,72 2,66 

Juli 1,08 0,99 1,09 1,14 1,89 2,87 

August 0,98 0,94 1,10 1,15 1,90 2,91 

September 0,99 0,93 1,12 1,19 1,98 3,01 

Oktober 1,05 1,08 1,17 1,25 2,01 3,01 

November 1,10 1,12 1,34 1,52 2,10 3,16 

December 1,13 1,18 1,50 1,73 2,49 3,62 

Middel 1,09 1,10 1,31 1,45 2,19 3,26 

 

 

Tabel 2-2 Klimafremskrivning for nedbør, potentiel fordampning og temperatur (Sunds). 

Klimafaktor Nedbør Potentiel fordampning Temperaturstigning gr. C 

Måned / år 2050 2100 2050 2100 2050 2100 

Januar 1,12 1,19 1,48 1,71 2,49 3,59 

Februar 1,17 1,21 1,62 1,84 2,64 3,78 

Marts 1,11 1,18 1,41 1,62 2,34 3,44 

April 1,16 1,22 1,27 1,39 2,08 3,03 

Maj 1,06 1,08 1,14 1,21 1,78 2,64 

Juni 1,11 1,14 1,09 1,14 1,55 2,44 

Juli 1,07 0,99 1,09 1,13 1,71 2,59 

August 0,99 0,94 1,09 1,14 1,74 2,63 

September 1,01 0,93 1,11 1,17 1,85 2,80 

Oktober 1,06 1,09 1,16 1,23 1,93 2,87 

November 1,12 1,15 1,30 1,45 2,05 3,04 

December 1,13 1,19 1,34 1,54 2,35 3,40 

Middel 1,09 1,11 1,26 1,38 2,04 3,02 
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3 MODELOPSÆTNINGER 

I det følgende beskrives opstillingerne af modellerne for Gadstrup og Sunds hver for 

sig. Fælles for de to områder er imidlertid, at klimadata er udtrukket fra DK-modellen – 

for Gadstrup er det submodel 1 (Sjælland) og for Sunds er det submodel 5 

(Midtjylland). 

I dette projekt fokuseres primært på forskelle mellem forskellige scenarier, og derved 

betyder en afvigelse i det absolutte grundvandsspejl, den absolutte 

grundvandsdannelse eller de absolutte vandføringer mindre. 

Begge modeller simulerer perioden 1990-2010, dvs. 21 år, som er den periode der 

findes klimadata for i DK-modellen. 

3.1 Gadstrup lokalmodel 

Gadstrup lokalmodel er beliggende i Østdanmark, nærmere bestemt syd for Roskilde i 

et område præget af moræneler. Grundvandsspejlet ligger typisk 5-6 meter under 

terræn. 

Begrundelsen for valget af Gadstrup er, at området ligger i toppen af 

vandløbssystemet, hvilket medfører at påvirkningen af det hydrologiske kredsløb 

bliver tydeligere, samtidig med at der findes store befæstede områder (Tune Lufthavn 

samt Gadstrup by). Desuden ligger der et vådområde umiddelbart nedstrøms 

Gadstrup, hvor vandstanden er væsentlig. Endelig er der i dag problemer med 

oversvømmelser, som formentlig vil kunne reduceres ved at nedsive mere vand end 

det er tilfældet i dag. Udstrækningen af lokalmodellen for Gadstrup fremgår af Figur 

3-1. Hovedvandløbet er Skelbækken, som er den opstrøms del af Langvad Å 

systemet, der afvander til Roskilde Fjord. To sideløb, Skalstrupløbet og Sibækken, 

inkluderes desuden i vandløbsmodellen for at simulere afstrømningen til Skelbækken. 

3.1.1 Modelområde og topografi 

Modelområdet ved Gadstrup er 1825 ha (18,25 km
2
) og fremgår af Figur 3-1. Der 

anvendes en diskretisering på 100 m x 100 m. 
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Figur 3-1 Modelområde for Gadstrup lokalmodel. 

 

Topografien varierer fra ca. 21 m i den vestlige del til ca. 64 m i den østlige del, jf. Figur 3-2. 

 

 
Figur 3-2 Topografi for Gadstrup lokalmodel. 
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3.1.2 Klimainput 

Klimainputtet til modellen består af daglige værdier af nedbør, potentiel fordampning 

og temperatur, hvor temperaturen indgår i modellen til at beskrive om nedbøren falder 

som sne eller regn. Er døgnmiddeltemperaturen under 0 gr. C falder nedbøren som 

sne, der magasineres på overfladen, og kan herefter fordampe eller omdannes til 

vand. Klimainputtet til modellen fremgår af Figur 3-3. 

 

 

 

Figur 3-3 Klimainput til Gadstrup lokalmodel. Øverst nedbør (mm/dag), i midten potentiel fordampning 
(mm/dag) og nederst temperatur (

o
C). 
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3.1.3 Vandløbsmodel 

I Gadstrup lokalmodel er der inkluderet en vandløbsmodel, der er integreret med 

grundvandsmodellen. Vandløbsmodellen indeholder vandløbene Skelbækken, 

Sibækken og et mindre tilløb (Skalstrupløbet) til Skelbækken. Vandløbsmodellen 

fremgår af Figur 3-4 og indeholder i alt 8.455 meter vandløb. Modellen anvender 

regulativtværsnit for Sibækken og Skelbækken, mens der er estimeret 

vandløbstværsnit for Skalstrupløbet. Til beskrivelse af vandløbets ruhed anvendes et 

konstant Manningtal, M=20, dvs. forskelle i grøde og grødeskæring ignoreres. 

Udledningen fra tre renseanlæg, bl.a. Roskilde Lufthavn og Gadstrup by, er inkluderet 

som årlige gennemsnitsværdier. 

 

Figur 3-4 Vandløbsmodel for Gadstrup lokalmodel. Stationering i meter. 

 

3.1.4 Grundvandsmodel 

Geologien og den mættede zone er uændret i forhold DK-modellen. Det samme 

gælder den umættede zone, der hovedsagelig består af ler i Gadstrup lokalmodel. 

Geologien ved Gadstrup består hovedsagelig af moræneler fra den sidste istid 

Weichsel. Desuden skærer en tunneldal gennem området, hvor de terrænnære lag i 

højere grad består af ferskvandsaflejringer som tørv og sand. 

Dræn beskrives i modellen ved en drændybde på 0,5 meter under terræn, dvs. hvis 

vandspejlet kommer tættere på overfladen end 0,5 meter, vil vandet strømme af som 

drænstrømning til nærmeste vandløb. 

3.1.5 Vandindvinding 

Modellen indeholder i alt 22 indvindingsboringer, der tilsammen indvinder ca. 372.600 

m
3
/år. Vandindvindingen er uændret i forhold til DK-modellen, der anvender årlige 

indvindingsmængder for vandværker og andre vandindvindere. 
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3.1.6 Kalibrering af modellen 

Der findes to pejleboringer, DGU nr. 206.1618 og 206.334, indenfor Gadstrup 

lokalmodel, hvor det simulerede grundvandspotentiale kan holdes op mod målte 

værdier. Som det fremgår af Figur 3-5 er det simulerede potentiale i de to punkter hhv. 

1 og 3 m for højt, hvilket svarer til det forventede med den regionale DK-model, der 

anvender et modelgrid på 500 x 500 m. Idet der i dette projekt primært fokuseres på 

forskelle mellem forskellige scenarier, betyder en afvigelse i det absolutte 

grundvandsspejl mindre, og modellen anses derfor for egnet til de videre analyser. 

 

 

Figur 3-5 Kalibreringsresultat af DK-modellen indenfor Gadstrup lokalmodelområde i to boringer (DGU 
nr. 206.1618 og 206.334). Prikker er observerede værdier og sort streg er simuleret vandstand. 
Enheden for vandstanden er meter DVR90. 

 

 

3.2 Sunds lokalmodel 

Sunds lokalmodel er beliggende i Vestdanmark, nærmere bestemt nord for Herning på 

en sandet hedeslette. Grundvandsspejlet ligger tæt på terræn – ca. 0-2 meter under 

terræn. 

Begrundelsen for valget af Sunds, er, at området ligger i toppen af vandløbssystemet, 

samtidig med at der findes befæstede områder ved byen Sunds, som det fremgår af 

Figur 3-6. Det oprindelige forslag var at se på selve Herning, hvor der findes en højere 

befæstelsesgrad, men Herning ligger på en bakkeø, hovedsagelig bestående af 

moræneler, ganske vist fra den næstsidste istid Saale, men dog moræneler. Sunds 

derimod ligger på en hedeslette primært bestående af sand, samt i mindre omfang 

fersksvandsaflejringer af tørv og sand langs vandløbene. Derved adskiller området i 

vest sig fra området i øst. Hovedvandløbet er Kølbæk, der er et tilløb til Storå-

vandløbssystemet. Foruden Kølbæk inkluderes et 2-3 mindre tilløb til Kølbæk. 

3.2.1 Modelområde og topografi 

Modelområdet ved Sunds er 931 ha (9,31 km
2
) og fremgår af Figur 3-6. Der anvendes 

en diskretisering på 100 m x 100 m. 
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Figur 3-6 Modelområde for Sunds lokalmodel. 

 

Topografien varierer fra ca. 37 m i den vestlige del til ca. 53 m i den østlige del, jf. 

Figur 3-7. 

 

 
Figur 3-7 Topografi for Sunds lokalmodel. 

 

3.2.2 Klimainput 

Klimainputtet til modellen består af daglige værdier af nedbør, potentiel fordampning 

og temperatur, hvor temperaturen indgår i modellen til at beskrive om nedbøren falder 

som sne eller regn. Er døgnmiddeltemperaturen under 0 gr. C falder nedbøren som 

sne, der magasineres på overfladen, og kan herefter fordampe eller omdannes til 

vand. Klimainputtet til modellen fremgår af Figur 3-8. 
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Figur 3-8 Klimainput til Sunds lokalmodel. Øverst nedbør (mm/dag), i midten potentiel fordampning 
(mm/dag) og nederst temperatur (

o
C). 

 

3.2.3 Vandløbsmodel 

I Sunds lokalmodel er der inkluderet en vandløbsmodel, der er integreret med 

grundvandsmodellen. Vandløbsmodellen indeholder vandløbet Kølbæk samt tre 

mindre, unavngivne, tilløb til Kølbæk. Vandløbsmodellen fremgår af Figur 3-9 og 

indeholder i alt 14.363 meter vandløb. Modellen anvender estimerede 

vandløbstværsnit for Kølbæk og de tre tilløb. Til beskrivelse af vandløbets ruhed 

anvendes et konstant Manningtal, M=20, dvs. forskelle i grøde og grødeskæring 

ignoreres. Der er ingen udledninger fra renseanlæg eller lignende i modellen. 
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Figur 3-9 Vandløbsmodel for Sunds lokalmodel. Stationering i meter. 

 

3.2.4 Grundvandsmodel 

Geologien og den mættede zone er uændret i forhold til DK-modellen. Det samme 

gælder den umættede zone, der hovedsagelig består af sand i Sunds lokalmodel. 

Dræn beskrives i modellen ved en drændybde på 0,5 meter under terræn, dvs. hvis 

vandspejlet kommer tættere på overfladen end 0,5 meter, vil vandet strømme af som 

drænstrømning til nærmeste vandløb. 

3.2.5 Vandindvinding 

Modellen indeholder fire indvindingsboringer, der tilsammen indvinder ca. 91.600 

m
3
/år. Vandindvindingen er uændret i forhold til DK-modellen, der anvender årlige 

indvindingsmængder for vandværker og andre vandindvindere. 

3.2.6 Kalibrering af modellen 

Der findes ingen pejleboringer indenfor Sunds lokalmodel, og modellen kan derfor ikke 

direkte kalibreres op mod målte grundvandspejlinger. Ved den nærmeste pejleboring, 

DGU nr. 75.1120, der ligger nordvest for lokalmodellen er afvigelsen mellem 

observeret og simuleret grundvandsspejl mindre end 1 meter. Generelt vurderes det 

at DK-modellen for område 5, Midtjylland, er tilfredsstillende kalibreret. Idet der i dette 

projekt primært fokuseres på forskelle mellem forskellige scenarier, betyder en 

afvigelse i det absolutte grundvandsspejl mindre, og modellen anses derfor for egnet 

til de videre analyser. 
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3.3 Gadstrup detailmodel 

I detailmodellen for Gadstrup benyttes samme klimainput som for lokalmodellen. Der 

anvendes dynamiske randbetingelser (grundvandspotentiale) på randen i 

detailmodellen som er udtrukket fra lokalmodellens resultater. 

3.3.1 Modelområde og topografi 

Modelområdet for Gadstrup detailmodel er ca. 140 ha (1,4 km
2
) og fremgår af Figur 

3-10. Der anvendes en diskretisering på 5 m x 5 m. Modelområdet inkluderer 

delstrækninger af Skelbækken og Sibækken, men disse er ikke indeholdt i 

detailmodellen, idet fokus for detailmodellen er grundvandsdannelse og 

grundvandsstande. 

 

Figur 3-10 Modelområde for Gadstrup detailmodel. 

 

Topografien varierer fra ca. 22 m i den nordlige del til ca. 44 m i den sydlige del, jf. 

Figur 3-11. Der anvendes en diskretisering på 10 m x 10 m for topografien, mens 

diskretiseringen for selve modelområdet er 5 m x 5 m. 
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Figur 3-11 Topografi for Gadstrup detailmodel. 

 

3.3.2 Vandindvinding 

Modellen indeholder fire indvindingsboringer, der tilsammen indvinder ca. 129.100 

m
3
/år. Vandindvindingen er uændret i forhold til DK-modellen, der anvender årlige 

indvindingsmængder for vandværker og andre vandindvindere. 

 

3.4 Sunds detailmodel 

I detailmodellen for Sunds benyttes samme klimainput som for lokalmodellen. Der 

anvendes dynamiske randbetingelser (grundvandspotentiale) på randen i 

detailmodellen som er udtrukket fra lokalmodellens resultater. 

3.4.1 Modelområde og topografi 

Modelområdet for Sunds detailmodel er ca. 98 ha (knap 1 km
2
) og fremgår af Figur 

3-12. Der anvendes en diskretisering på 5 m x 5 m. Modelområdet inkluderer 

vandløbet benævnt ”Tilløb 3”, som er indeholdt i detailmodellen, men idet fokus for 

detailmodellen er grundvandsdannelse og grundvandsstande, analyseres resultater 

for vandføringen i tilløbet til Kølbæk ikke. 



 

Naturstyrelsen - Grundvandsdannelse og byudvikling 
 17/45 

 

Figur 3-12 Modelområde for Sunds detailmodel. 

 

Topografien varierer fra ca. 40 m i den vestlige del til ca. 47 m i den østlige del, jf. 

Figur 3-13. Som det fremgår af topografien anvendes en diskretisering på 100 m x 

100 m, mens diskretiseringen for modelområdet er 5 m x 5 m. 

 

 

Figur 3-13 Topografi for Sunds detailmodel. 

 

3.4.2 Vandindvinding 

Der findes ingen indvindingsboringer i Sunds detailmodel. 
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4 RESULTATER 

I det følgende præsenteres resultaterne for lokalmodellerne og detailmodellerne. Først 

præsenteres begge lokalmodeller mht. grundvandsdannelse, vandbalance, vandføring 

og grundvandsstand. Dernæst præseneres begge detailmodeller mht. 

grundvandsdannelse, vandbalance og grundvandsstand. Der er kørt i alt 38 scenarier, 

heraf 2 x 11 scenarier med lokalmodellerne og 2 x 8 scenarier med detailmodellerne 

som vist i Tabel 4-1. 

Tabel 4-1 Modeller, beregningsscenarier og dataanalyse. 

Modeller og scenarier Gadstrup 

Lokalmodel  

Q og H 

Gadstrup 

Detailmodel 

h 

Sunds 

Lokalmodel  

Q og H 

Sunds  

Detailmodel 

h  

Byudvikling,  

eksisterende forhold, 

ingen nedsivning i 

kloakerede områder 

Alle 

 

Alle  Alle 

 

Alle  

Byudvikling,  

nedsivning fra tage 100% 

Kun 2010 

 

Alle Kun 2010 

 

Alle 

Byudvikling,  

nedsivning fra tage 50% 

Kun 2010 

 

Kun 2010 Kun 2010 

 

Kun 2010 

Byudvikling,  

nedsivning fra lokale veje 

Kun 2010 

 

Kun 2010 Kun 2010 

 

Kun 2010 

Byudvikling,  

10% nedsivning 

Kun 2010 

 

 Kun 2010 

 

 

Byudvikling,  

25% nedsivning 

Kun 2010 

 

 Kun 2010 

 

 

Byudvikling,  

100% nedsivning  

= ingen byudvikling 

Alle 

 

 Alle 

 

 

Q = Vandføring i nedstrøms vandløb 

H = vandstand i nedstrøms vådområde 

h = grundvandsstand ved eksisterende anlæg og ejendomme i en afstand på hhv. 5, 10, 25, 50 og 100 m. 

 

For både lokal- og detailmodellerne gælder følgende antagelse om 

befæstelsesgraden og nedbøren, der tildeles i modellerne som vist i Figur 4-1. Det 

antages således, at nedbøren reduceres svarende til den del, der ledes til kloakken. 

Kun ved 100% nedsivning regnes der med 100% nedbør i hele modelområdet. 

 

Scenarierne med byudvikling benytter samme befæstelse som referencen og 

scenarierne med nedsivning fra tage, og der justeres udelukkende på procenten af 

nedbøren, der falder på byområder, hhv. 10% og 25% nedbør i de to scenarier med 

byudvikling. 
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Figur 4-1 Modelkoncept for befæstelsesgrad og nedbørsbidrag.  
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4.1 Lokalmodeller 

I lokalmodellerne er den gennemsnitlige befæstelsesgrad hhv. 12% og 6% for 

Gadstrup og Sunds, dvs. en stor del af oplandet vil være upåvirket af de tiltag, der 

laves for befæstelsesgraden i de eksisterende byområder  og lokale veje. For 

Gadstrup lokalmodel er 44% af beregningscellerne uden befæstelse, dvs. det er 

således kun de resterende 56% af cellerne, hvor f.eks. grundvandsdannelsen vil blive 

påvirket af forskellige tiltag. For Sunds lokalmodel er 67% af beregningscellerne uden 

befæstelse, dvs. det er kun en tredjedel af cellerne, hvor der sker ændringer som 

følge af forskellige tiltag. 

Figur 4-2 og Figur 4-3 viser arealanvendelsen fordelt på procent for de to 

lokalmodeller. Landbrug udgør i begge modeller den største del af arealet, mens 

arealanvendelse af områder med befæstelses i begge tilfælde udgør en relativ lille 

andel. Typen ”Blandet” er forskellige naturområder, hvor befæstelsesgraden i alle 

tilfælde er 0. 

 

Figur 4-2 Arealanvendelse (LUA typer) i Gadstrup lokalmodel. 
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Figur 4-3 Arealanvendelse (LUA-typer) i Sunds lokalmodel. 

 

4.1.1 Vandbalance 

Vandbalancen for Gadstrup og Sunds lokalmodeller i referencesituationen fremgår af 

Figur 4-4 og Figur 4-5. Vandbalancen for de andre scenarier fremgår af Tabel 4-2 og 

Tabel 4-3. 
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Figur 4-4 Vandbalance (mm/dag) for Gadstrup lokalmodel. 
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Figur 4-5 Vandbalance (mm/år) for Sunds lokalmodel. 

 

I vandbalancetabellerne står OL for overfladisk afstrømning (Overland flow), SZ for 

mættet grundvandszone (Saturated Zone) og ”Dræn til ekstern vandløb” betyder 

drænstrømning til vandløb, der ligger uden for modelområdet – i dette tilfælde kun 

aktuelt for den nedre del af Skelbækken i Gadstrup lokalmodel. 
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Tabel 4-2 Vandbalance (mm/år) for scenarier med lokalmodellen for Gadstrup. 

Parameter Ref. 
Tage 

100% 

Tage 

50% 

Veje Byudv. 

10% 

Byudv. 

25% 

100% 

nedsiv. 

Nedbør 762 786 774 764 764 768 788 

Fordampning 484 496 493 485 486 490 505 

Randstrømning, OL 

(pos. ud) 11 11 11 11 11 11 11 

Randstrømning, SZ 

(pos. ud) 76 80 77 76 76 76 99 

OL til vandløb 40 44 42 40 40 41 1 

Dræn til vandløb 123 127 124 124 123 123 141 

Dræn til ekstern 

vandløb 11 11 11 11 11 11 12 

Baseflow til vandløb 2 2 2 2 2 2 2 

Oppumpning 23 23 23 23 23 23 23 

Magasinering -7 -6 -6 -7 -7 -7 -4 

Vandbalancefejl -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 

Tabel 4-3 Vandbalance (mm/år) for scenarier med lokalmodellen for Sunds. 

Parameter Ref. 
Tage 

100% 

Tage 

50% 

Veje Byudv. 

10% 

Byudv. 

25% 

100% 

nedsiv. 

Nedbør 939 989 973 959 960 965 991 

Fordampning 470 484 481 474 476 479 484 

Randstrømning, OL 

(pos. ud) 71 71 71 70 70 70 71 

Randstrømning, SZ 

(pos. ud) -213 -200 -205 -207 -208 -207 -194 

OL til vandløb 27 33 30 29 29 30 20 

Dræn til vandløb 447 463 458 456 455 456 471 

Dræn til ekstern 

vandløb 0 0 0 0 0 0 0 

Baseflow til vandløb 123 124 124 124 123 124 125 

Oppumpning 12 12 12 12 12 12 12 

Magasinering 3 3 3 3 3 3 3 

Vandbalancefejl -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 
  



 

Naturstyrelsen - Grundvandsdannelse og byudvikling 
 25/45 

4.1.2 Grundvandsdannelse 

Grundvandsdannelsen i lokalmodellerne fremgår af Tabel 4-4. 

Tabel 4-4 Grundvandsdannelse (m
3
/ha/år). Stigning i % i parentes. 

Scenarium Gadstrup Sunds 

Reference, 2010 2270 3740 

A1B, 2050 2320 (+2,2) 3970 (+6,1) 

A1B, 2100 2230 (-1,8) 3870 (+3,5) 

100% nedsivning fra tage, 2010 2330 (+2,6) 3960 (+5,9) 

50% nedsivning fra tage, 2010 2270 (+0,0) 3870 (+3,5) 

Nedsivning fra lokale veje, 2010 2280 (+0,4) 3840 (+2,7) 

10% nedsivning ved byudvikling 2270 (+0,0) 3830 (+2,4) 

25% nedsivning ved byudvikling 2270 (+0,0) 3840 (+2,7) 

100% nedsivning, 2010 2660 (+17,2) 4080 (+9,1) 

100% nedsivning, 2050 2720 (+17,2) 4250 (+7,1) 

100% nedsivning, 2100 2610 (+17,0) 4140 (+7,0) 

OBS: Omregning til mm/år sker ved at dividere tallene med 10. 

Som ventet er grundvandsdannelsen større i Sunds end i Gadstrup – i 

referencesituationen ca. 72% større. Desuden er grundvandsdannelsen op til ca. 17% 

højere hvis der ikke var nogen befæstelse (dvs. 100% nedsivning) i Gadstrup. Dette 

skyldes hovedsagelig, at den overfladiske afstrømning reduceres, når 

befæstelsesgraden sættes til 0 (se næste afsnit vedr. vandbalancer). For Sunds er 

tallet ca. 9%. I et enkelt scenarium (A1B 2100 i Gadstrup) falder 

grundvandsdannelsen en smule som følge af en større stigning i fordampningen i 

forhold til nedbøren. 

Grundvandsdannelsen er udregnet for tilførslen til det øverste modellag. I Sunds vil 

grundvandsdannelsen til det primære magasin tilnærmelsesvist være den samme som 

grundvandsdannelsen til de øvre modellag pga. de sandede jorder. Ved Gadstrup ville 

det være forventeligt, at der er en forskel på grundvandsdannelsen til det øverste lag 

(sekundære magasin) og de dybereliggende lag (primære magasin). En detaljeret 

vandbalance med DK-modellen svarende til området for Gadstrup lokalmodel viser, at 

grundvandsdannelsen til det primære magasin er ca. 67% af grundvandsdannelsen i 

det øverste modellag. Påvirkningen af det dybe (primære) magasin vil således være 

dæmpet i forhold til påvirkningen af det terrænnære (sekundære) magasin. 

 

4.1.3 Grundvandsstand 

Grundvandsstanden er beregnet for hvert af scenarierne i både tid og sted. Figur 4-6 

viser forskellen i middelgrundvandspotentialet i det terrænnære grundvand for 

scenariet med 100% nedsivning i hele modelområdet i forhold til referencesituationen. 

Områderne omkring Roskilde Lufthavn og Gadstrup by er områder, hvor 
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grundvandsspejlet vil stige. Der er imidlertid tale om ”worst-case”, idet en 100% 

nedsivning betyder, at intet vand ledes til kloakken. 

 

Figur 4-6 Stigning i grundvandsspejl som følge af 100% nedsivning i forhold til referencesituationen. 

 

Dybden til grundvandsspejlet i en før-og-efter-situation fremgår af Figur 4-7. 

Stigningen i grundvandsspejlet er således forskellen mellem de to kort for dybden til 

grundvandsspejlet. 
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Figur 4-7 Dybden til grundvandsspejlet i referencesituationen og 100% nedsivning ved Gadstrup. 

 

Forskellen i middelgrundvandsspejlet i Sunds lokalmodel ses på Figur 4-8, men her er 

stigningen i grundvandsspejlet langt mindre: Kun op til ca. 0,25 meter hvor der i 

Gadstrup lokalmodel var store områder, hvor grundvandsspejlet stiger mere end 0,5 

m. En af årsagerne til den lille forskel ved Sunds er, at drænene i modellen træder i 

funktion, når vandstanden kommer tættere på terræn end 0,5 meter. 

 

 
Figur 4-8 Stigning i grundvandsspejl som følge af 100% nedsivning i forhold til referencesituationen. 
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Dybden til grundvandsspejlet i en før-og-efter-situation fremgår af Figur 4-9. 

Stigningen i grundvandsspejlet er således forskellen mellem de to kort for dybden til 

grundvandsspejlet. 

 

 
 

Figur 4-9 Dybden til grundvandsspejlet i referencesituationen og 100% nedsivning ved Sunds. 

 

Vandstanden i Brordrup Mose i den nedstrøms ende af modelområdet er 

sammenlignet i de forskellige scenarier for at se hvor meget vandstanden påvirkes af 

tiltag som nedsivning fra veje eller tage. Tilsvarende er vandstanden i et unavngivent 

vådområde ved Sunds undersøgt. Som det fremgår af Tabel 4-5 og Tabel 4-6 er der 

ikke den store forskel i grundvandsstanden i de forskellige scenarier. Dette gælder 

også for den maksimale vandstand, som jo ofte er den kritiske, når det gælder 

oversvømmelser. 

 

 

Tabel 4-5 Minimum-, maksimum- og middelgrundvandsstand (m DVR90) i Gadstrup lokalmodel. 

Scenarium Minimum Maksimum Middel 

Reference, 2010 22,51 24,87 23,43 

A1B, 2050 22,51 24,91 23,45 

A1B, 2100 22,49 24,88 23,42 

100% nedsivning fra tage, 2010 22,51 24,87 23,44 

50% nedsivning fra tage, 2010 22,51 24,87 23,43 

Nedsivning fra lokale veje, 2010 22,51 24,87 23,44 

10% nedsivning, 2010 22,51 24,86 23,43 

25% nedsivning, 2010 22,51 24,86 23,43 

100% nedsivning, 2010 22,55 24,92 23,48 

100% nedsivning, 2050 22,54 24,95 23,49 

100% nedsivning, 2100 22,51 24,94 23,46 
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Tabel 4-6 Minimum-, maksimum- og middelgrundvandsstand (m DVR90) i Sunds lokalmodel. 

Scenarium Minimum Maksimum Middel 

Reference, 2010 39,66 40,54 40,09 

A1B, 2050 39,61 40,55 40,09 

A1B, 2100 39,60 40,55 40,07 

100% nedsivning fra tage, 2010 39,66 40,54 40,09 

50% nedsivning fra tage, 2010 39,66 40,54 40,09 

Nedsivning fra lokale veje, 2010 39,66 40,54 40,09 

10% nedsivning, 2010 39,66 40,54 40,09 

25% nedsivning, 2010 39,66 40,54 40,09 

100% nedsivning, 2010 39,66 40,54 40,09 

100% nedsivning, 2050 39,62 40,55 40,09 

100% nedsivning, 2100 39,60 40,55 40,07 

 

4.1.4 Vandføring 

Vandføringen er udtrukket fra lokalmodellerne i den nedstrøms del af modelområdet. I 

Gadstrup lokalmodel er vandføringen udtrukket i Skelbækken st. 3.983 meter, mens 

den i Sunds lokalmodel er udtrukket i Kølbæk st. 6.732 meter. Vandføringen er 

omregnet til afstrømning (l/s/km
2
) ved at normere efter oplandsarealerne for de to 

lokalmodeller. Afstrømningen ved de forskellige scenarier for Gadstrup og Sunds 

fremgår af Tabel 4-7 og Tabel 4-9. Generelt må minimum- og 

maksimumafstrømningerne tillægges mindre vægt end middelafstrømningen, idet 

modellen ikke er kalibreret med fokus på ekstremværdier. 

Tabel 4-7 Afstrømning (l/s/km
2
) i Skelbækken, Gadstrup lokalmodel. 

Scenarium Nedsivning Klima Minimum Maksimum Middel 

Reference Aktuel 2010 1,7 148,2 9,4 

A1B 2050 Aktuel 2050 1,7 161,0 9,5 

A1B 2100 Aktuel 2100 1,6 160,0 9,3 

Nedsivning fra tage 100% 2010 1,8 152,8 9,6 

Nedsivning fra tage 50% 2010 1,7 150,1 9,4 

Nedsivning fra lokale veje 100% 2010 1,7 148,7 9,4 

10% nedsivning, 2010 10% 2010 1,7 148,4 9,4 

25% nedsivning, 2010 25% 2010 1,7 149,1 9,4 

100% nedsivning, 2010 100% 2010 1,8 120,2 8,8 

100% nedsivning, 2050 100% 2050 1,7 133,3 8,8 

100% nedsivning, 2100 100% 2100 1,6 132,4 8,7 

 

Som det fremgår af Tabel 4-7 øges afstrømningen i klimascenarierne og ved 

nedsivning fra tage. Nedsivning fra lokale veje er derimod stort set identisk med 

referencesituationen. I scenarierne med 100% nedsivning reduceres afstrømningen 

derimod – især for maksimum- og middelafstrømningen. Dette skyldes, at den 
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overfladiske afstrømning til vandløbet reduceres, hvilket også fremgår af 

vandbalancen, jf. Tabel 4-2. Til gengæld øges grundvandsdannelsen, som det 

fremgår af Tabel 4-4. Den samme tendens ses i Sibækken, et tilløb til Skelbækken, jf. 

Tabel 4-8. Sibækken har et oplandsreal på ca. 4,0 km
2
. På en større skala end 

lokalmodellerne vil den øgede grundvandsdannelse havne i vandløbene, men 

længere nedstrøms end lokalmodellens grænse. 

 

Tabel 4-8 Afstrømning (l/s/km
2
) i Sibækken, Gadstrup lokalmodel. 

Scenarium Nedsivning Klima Minimum Maksimum Middel 

Reference Aktuel 2010 2,0 157,9 6,6 

A1B 2050 Aktuel 2050 1,8 185,1 6,7 

A1B 2100 Aktuel 2100 1,7 183,0 6,6 

Nedsivning fra tage 100% 2010 2,0 165,5 7,0 

Nedsivning fra tage 50% 2010 2,0 160,6 6,7 

Nedsivning fra lokale veje 100% 2010 2,0 158,2 6,6 

10% nedsivning, 2010 10% 2010 2,0 158,4 6,6 

25% nedsivning, 2010 25% 2010 2,0 159,2 6,6 

100% nedsivning, 2010 100% 2010 2,2 165,0 6,5 

100% nedsivning, 2050 100% 2050 2,0 204,2 6,5 

100% nedsivning, 2100 100% 2100 1,9 202,0 6,3 

 

Tabel 4-9 Afstrømning (l/s/km
2
) i Kølbæk, Sunds lokalmodel. 

Scenarium Nedsivning Klima Minimum Maksimum Middel 

Reference Aktuel 2010 2,7 112,3 15,8 

A1B 2050 Aktuel 2050 2,4 139,7 16,7 

A1B 2100 Aktuel 2100 2,3 150,3 16,6 

Nedsivning fra tage 100% 2010 2,7 117,1 16,1 

Nedsivning fra tage 50% 2010 2,7 114,2 15,9 

Nedsivning fra lokale veje 100% 2010 2,7 112,4 15,8 

10% nedsivning, 2010 10% 2010 2,7 112,6 15,8 

25% nedsivning, 2010 25% 2010 2,7 113,1 15,8 

100% nedsivning, 2010 100% 2010 2,7 115,3 16,0 

100% nedsivning, 2050 100% 2050 2,4 137,3 16,5 

100% nedsivning, 2100 100% 2100 2,3 148,1 16,4 

 

Som for Gadstrup øges afstrømningen i klimascenarierne og ved øget nedsivning fra 

tage, mens nedsivning fra lokale veje er stort set identisk med referencesituationen. 

Omvendt Gadstrup øges afstrømningen derimod også ved en 100% nedsivning, 

hvilket skyldes, at afstanden til vandløbet er mindre i Sunds lokalmodel end i 

Gadstrup, hvorved den overfladiske afstrømning ikke reduceres så meget i Sunds 

som i Gadstrup. Dette stemmer også overens med, at grundvandsdannelsen øges 

mindre i Sunds end i Gadstrup ved 100% nedsivning, jf. Tabel 4-4. 
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Vandføringen er desuden udtrykt som varighedskurver, dvs. en kurve, der viser i hvor 

stor del af tiden vandføringen er større end en vis værdi. Varighedskurverne er vist for 

sommervandføringen (maj-oktober), vintervandføringen (november-april) samt for hele 

året. Varighedskurverne er vist for Gadstrup og Sunds i Figur 4-10 og Figur 4-11, og 

viser at vandføringen ikke overraskende er størst om vinteren. Varighedskurverne er 

sammenlignet for de forskellige scenarier, men forskellene er generelt så små, at de 

kun er vist for ekstremerne, dvs. referencesituationen og 100% nedsivning. Den 

største forskel ses for Gadstrup, hvor middel- og maksimumvandføringen reduceres 

mens minimumvandføringen øges en lille smule, idet en større del af nedbøren 

infiltrerer til grundvandet, hvorved en mindre del løber til vandløbet. 
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Figur 4-10 Varighedskurver for vandføringen i Skelbækken, Gadstrup lokalmodel. 

 

For Sunds ses derimod næsten ingen forskel – tværtimod øges middel- og 

maksimumvandføringen, mens minimumvandføringen er uændret. Dette kan skyldes 

at de sandede jorde bevirker en hurtig afstrømning til vandløbet eller at andelen af 

befæstede arealer er mindre i Sunds, hvorved forskellen mellem referencesituationen 

og 100% nedsivning bliver mindre. 

 

 

 

 
Figur 4-11 Varighedskurve for vandføringen i Kølbæk, Sunds lokalmodel. 
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4.2 Detailmodeller 

I detailmodellerne er befæstelsesgraden 20% for Gadstrup og 18% for Sunds. 

Diskretiseringen i detailmodellerne er 5 m x 5 m, så det er muligt at opløse 

befæstelsesgraden i områder med 100% befæstelses (f.eks. huse) og 0% befæstelse 

(haver, marker, grønne områder osv.). Befæstelsesgraden for veje sættes til 80% idet 

det antages, at midterrabatter, vejkanter osv. ikke er 100% befæstet. Desuden er de 

lokale veje ofte smallere end 5 m, hvilket er den mindste opløsning i modellen, så en 

befæstelsesgrad på 100% ville overestimere det befæstede areal. 

For Gadstrup detailmodel er 33% af beregningscellerne uden befæstelse, dvs. det er 

således i de resterende 67% af cellerne, hvor f.eks. grundvandsdannelsen vil blive 

påvirket af forskellige tiltag. For Sunds lokalmodel er knap 45% af beregningscellerne 

uden befæstelse, dvs. det er godt 55% af cellerne, hvor der sker ændringer som følge 

af forskellige tiltag. 

4.2.1 Vandbalance 

Vandbalancen for detailmodellerne fremgår af Tabel 4-10 og Tabel 4-11. Pga. 

numeriske instabiliteter i modellen for 100% nedsivning fra tage, 2010, ses en 

vandbalancefejl, som dog ikke ser ud til at påvirke de øvrige komponenter i 

vandbalancen i nævneværdig grad. 

Tabel 4-10 Vandbalance (mm/år) for scenarier med detailmodellen for Gadstrup. 

Parameter Ref. 

Tage 

100%, 

2010 

Tage 

100%, 

2050 

Tage 

100%, 

2100 

Tage 

50% 

Lokale 

veje 

A1B 

2050 

A1B 

2100 

Nedbør 662 762 827 833 712 689 719 724 

Fordampning 461 505 569 589 491 468 520 538 

Randstrømning, OL 

(pos. ud) 239 212 190 187 186 186 239 239 

Randstrømning, SZ 

(pos. ud) -423 -248 -244 -252 -267 -267 -422 -428 

Dræn til rand 296 219 225 221 216 215 294 288 

Oppumpning 93 93 93 93 93 93 93 93 

Magasinering -5 -6 -6 -6 -7 -7 -6 -6 

Vandbalancefejl 0 -14 0 0 0 0 0 0 
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Tabel 4-11 Vandbalance (mm/år) for scenarier med detailmodellen for Sunds. 

Parameter Ref. 

Tage 

100%, 

2010 

Tage 

100%, 

2050 

Tage 

100%, 

2100 

Tage 

50% 

Lokale 

veje 

A1B 

2050 

A1B 

2100 

Nedbør 880 978 1067 1082 929 893 960 974 

Fordampning 420 444 505 529 438 422 478 501 

Randstrømning, OL 

(pos. ud) 33 33 35 35 33 33 34 35 

Randstrømning, SZ 

(pos. ud) 46 81 88 83 61 53 52 47 

OL til vandløb 11 24 31 33 14 9 14 15 

Dræn til vandløb 341 366 378 373 352 346 353 347 

Baseflow til vandløb 27 27 28 27 27 27 27 27 

Oppumpning 0 0 0 0 0 0 0 0 

Magasinering 3 3 3 3 3 3 2 2 

Vandbalancefejl 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.2.2 Grundvandsdannelse 

Grundvandsdannelsen i de forskellige scenarier fremgår af Tabel 4-12. 

Tabel 4-12 Grundvandsdannelse (m
3
/ha/år) i detailmodellerne. Stigning i % i parentes. 

Scenarium Gadstrup Sunds 

Reference, 2010 2260 4520 

A1B, 2050 2310 (+2,2) 4740 (+4,9) 

A1B, 2100 2230 (-1,3) 4650 (+2,9) 

100% nedsivning fra tage, 2010 2740 (+21,2) 4960 (+9,7) 

100% nedsivning fra tage, 2050 2800 (+23,9) 5180 (+14,6) 

100% nedsivning fra tage, 2100 2710 (+19,9) 5080 (+12,4) 

50% nedsivning fra tage, 2010 2380 (+5,3) 4650 (+2,9) 

Nedsivning fra lokale veje, 2010 2460 (+8,8) 4620 (+2,2) 

OBS: Omregning til mm/år sker ved at dividere tallene med 10. 

Som det var tilfældet med lokalmodellerne er grundvandsdannelsen markant større i 

Sunds end i Gadstrup – ca. dobbelt så stor. Det skyldes dels den større nedbør og 

dels de sandede jorder, der tillader en stor nedsivning til grundvandet. 

Den arealdistribuerede grundvandsdannelse i Gadstrup og Sunds er vist på Figur 4-12 

og Figur 4-13 i referencesituationen. 
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Figur 4-12 Grundvandsdannelse i Gadstrup detailmodel (referencesituationen). 

 
Figur 4-13 Grundvandsdannelse i Sunds detailmodel (referencesituationen). 

 

4.2.3 Grundvandsstand 

Grundvandsstanden er beregnet i både tid og sted. Figur 4-14 viser stigningen i det 

terrænnære grundvandsspejl ved Gadstrup, hvis der nedsives 100% fra tage i forhold 

til referencesituationen. Som det fremgår af figuren er der store områder, hvor 

stigningen er større end 0,5 meter, men idet grundvandsspejlet ligger 2-10 meter 

under terræn hvor stigningen er størst, vil en stigning ikke give nævneværdigt større 

områder med f.eks. vand på terræn. 
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Dybden til grundvandsspejlet i en før-og-efter-situation fremgår af Figur 4-15. 

Stigningen i grundvandsspejlet er således forskellen mellem de to kort for dybden til 

grundvandsspejlet. Som det fremgår af figurerne bliver det markant vådere ved 100% 

nedsivning fra tage, og større områder bliver nu vanddækket (markeret med blåt). En 

del af de vådere forhold kan imidlertid skyldes, at vandløb ikke er inkluderet i 

detailmodellerne for Gadstrup, og vandet dræner således til modelranden i stedet for 

til vandløbet. 

 

Figur 4-14 Stigning i grundvandsspejl ved Gadstrup som følge af 100% nedsivning fra tage i forhold til 
referencesituationen. Sorte streger markerer profiler på de efterfølgende figurer. 



 

Naturstyrelsen - Grundvandsdannelse og byudvikling 
 37/45 

 
Figur 4-15 Dybden til grundvandsspejlet i referencesituationen og 100% nedsivning fra tage ved 
Gadstrup. 

Figur 4-16 viser stigningen i det terrænnære grundvandsspejl ved Sunds hvis der 

nedsives 100% fra tage i området i forhold til referencesituationen. Som det fremgår af 

figuren er der tale om ret små stigninger (op til ca. 10 cm) i grundvandsspejlet. Dette 

skyldes, som tidligere nævnt, at grundvandsspejlet ligger tæt på terræn, og en stigning 

i grundvandsspejlet hovedsagligt vil føre til en øget drænafstrømning og ikke et højere 

grundvandsspejl. 

Figur 4-17 viser dybden til grundvandsspejlet i en før-og-efter-situation. Stigningen i 

grundvandsspejlet er således forskellen mellem de to kort for dybden til 

grundvandsspejlet, men for Sunds er denne forskel ret lille, som beskrevet ovenfor. 
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Figur 4-16 Stigning i grundvandsspejl ved Sunds som følge af 100% nedsivning fra tage i forhold til 
referencesituationen. Sorte streger markerer profiler på de efterfølgende figurer. 

 
Figur 4-17 Dybden til grundvandsspejlet i referencesituationen og 100% nedsivning fra tage ved 
Sunds. 

 

I Tabel 4-13 er minimum- maksimum- og middelgrundvandsstanden i Gadstrup by vist 

for de forskellige scenarier, og i Tabel 4-14 er det samme vist for Sunds by. 
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Tabel 4-13 Minimum-, maksimum- og middelgrundvandsstand (m DVR90) i Gadstrup detailmodel. 

Scenarium Minimum Maksimum Middel 

Reference, 2010 32,89 36,41 34,34 

A1B, 2050 32,89 36,49 34,36 

A1B, 2100 32,87 36,50 34,33 

100% nedsivning fra tage, 2010 33,00 37,26 34,71 

100% nedsivning fra tage, 2050 32,99 37,39 34,74 

100% nedsivning fra tage, 2100 32,96 37,40 34,70 

50% nedsivning fra tage, 2010 32,94 36,92 34,52 

Nedsivning fra lokale veje, 2010 32,95 36,88 34,53 

 

 

Tabel 4-14 Minimum-, maksimum- og middelgrundvandsstand (m DVR90) i Sunds detailmodel. 

 

Som det fremgår af ovenstående tabeller er der generelt ikke den store forskel på 

vandstanden i de forskellige scenarier. Størst er forskellen i de scenarier, der 

beskriver lokale tiltag og mindst er forskellen for klimascenarierne. Forskellen er 

desuden størst i Gadstrup og mindst i Sunds som følge af de sandede jorde i Sunds 

samt lille dybde til grundvandsspejlet. 

Grundvandsstanden som funktion af afstanden fra byerne i de to detailmodeller ses på 

nedenstående figurer for de forskellige scenarier. Som det fremgår af Figur 4-18 ligger 

grundvandsspejlet over terræn ved Gadstrup på en del af det øst-vestgående profil. 

Da forskelle i grundvandsspejlet for de forskellige scenarier er svære at skelne fra 

hinanden, er de vist separat på Figur 4-19 og Figur 4-20. Tilsvarende figurer findes for 

det nord-syd gående profil ved Gadstrup. 

Scenarium Minimum Maksimum Middel 

Reference, 2010 44,07 45,33 44,66 

A1B, 2050 44,05 45,41 44,67 

A1B, 2100 44,04 45,43 44,67 

100% nedsivning fra tage, 2010 44,10 45,45 44,75 

100% nedsivning fra tage, 2050 44,08 45,53 44,76 

100% nedsivning fra tage, 2100 44,06 45,55 44,75 

50% nedsivning fra tage, 2010 44,08 45,39 44,70 

Nedsivning fra lokale veje, 2010 44,08 45,34 44,67 
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Figur 4-18 Grundvandsspejl i øst-vestgående profil ved Gadstrup – alle scenarier. 

 

 
 

Figur 4-19 Grundvandsspejl i øst-vestgående profil ved Gadstrup – klimascenarier. 
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Figur 4-20 Grundvandsspejl i øst-vestgående profil ved Gadstrup – lokale tiltag. 

 

I Sunds ligger grundvandsspejlet derimod tæt på terræn – blot 0,3-0,5 meter under 

terræn, jf. Figur 4-22, Figur 4-23 og Figur 4-23. Dette virker meget højt idet 

landbrugsarealer og byområder typisk er drænet til en kote på 1,0-1,5 meter under 

terræn. De kantede kurver for terrænet skyldes, at topografien i modellen foreligger i 

et 100 x 100 m grid. Tilsvarende figurer findes for det nord-syd gående profil ved 

Sunds. 

Generelt er der størst forskel på grundvandsspejlet (5-10 cm) ved de lokale tiltag som 

nedsivning fra tage eller lokale veje i forhold til klimascenarierne (1-2 cm). 
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Figur 4-21 Grundvandsspejl ved øst-vest gående profil ved Sunds by – alle scenarier. 

 

 
Figur 4-22 Grundvandsspejl ved øst-vest gående profil ved Sunds by – klimascenarier. 

 



 

Naturstyrelsen - Grundvandsdannelse og byudvikling 
 43/45 

 
Figur 4-23 Grundvandsspejl ved øst-vest gående profil ved Sunds by – lokale tiltag. 
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5 KONKLUSION 

Der er kørt i alt 38 scenarier fordelt på 2 x 11 scenarier med lokalmodellerne og 2 x 8 

scenarier med detailmodellerne: 

 

Tabel 5-1 Oversigt over scenariekørsler og befæstelsesgrader i de enkelte scenarier. 

Modeller og scenarier Gadstrup 

Lokalmodel  

Q og H 

Gadstrup 

Detailmodel 

h 

Sunds 

Lokalmodel  

Q og H 

Sunds  

Detailmodel 

h  

Byudvikling,  

eksisterende forhold, 

ingen nedsivning i 

kloakerede områder 

Alle 
12% 

Alle 

20% 
Alle 
6% 

Alle 

18% 

Byudvikling,  

nedsivning fra tage 100% 

Kun 2010 
5,4% 

Alle 

7,4% 

Kun 2010 
2,7% 

Alle 

8% 

Byudvikling,  

nedsivning fra tage 50% 

Kun 2010 
8,7% 

Kun 2010 

13,7% 

Kun 2010 
4,4% 

Kun 2010 

13% 

Byudvikling,  

nedsivning fra lokale veje 

Kun 2010 
10% 

Kun 2010 

12% 

Kun 2010 
3,4% 

Kun 2010 

10,7% 

Byudvikling, 

10% nedsivning 

Kun 2010 

11,1% 

 Kun 2010 

5,4% 

 

Byudvikling, 

25% nedsivning 

Kun 2010 

9,7% 

 Kun 2010 

4,5% 

 

Byudvikling,  

100% nedsivning  

= ingen byudvikling 

Alle 
0% 

 Alle 
0% 

 

Tal i % angiver den samlede befæstelsesgrad for det pågældende scenarium. 

 

Overordnet set mener vi, at de valgte scenarier dækker spændet mellem de realistiske 

værdier for befæstelse, jf. de procentvise andele af området, forekommer i tabellen 

ovenfor. 

1. Grundvandsdannelsen øges ved øget nedsivning jf. Tabel 4.4 
o Mest ved 100% nedsivning fra tage (2,6% / 5,9%) 
o Mindre ved 50% nedsivning fra tage (0% / 3,5%) 
o Næsten ikke ved nedsivning fra lokale veje (0,4% / 2,7%) 
o Størst forskel ved 100% nedsivning i hele området (17,2% / 9,1%) – Gadstrup 

størst idet en større del nedsiver og forsvinder via randstrømning, mens mere vand 
strømmer til vandløb i Sunds (skyldes til dels en kortere afstand til vandløb ved 
Sunds) 

o Stor effekt ved klimascenarier – størst ved Sunds 
 

2. Grundvandstanden i et nedstrøms vådområde påvirkes kun i ringe grad ved lokale tiltag jf. 
Tabel 4.5 + 4.6 pga. de sandede jorder ved Sunds 

o Ca. 5 cm ved Gadstrup 
o Ca. 0 cm ved Sunds 
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3. Vandføring/afstrømning øges ved øget nedsivning jf. Tabel 4.7 - 4.9 
o Ses for klimascenarier og lokale tiltag 
o Gælder dog ikke ved 100% nedsivning i Gadstrup pga. stor afstand til vandløb 

(reduktion i overfladisk afstrømning, hvilket giver mere nedsivning end 
afstrømning) 

o For Sunds ses det samme, undtagen for referencesituationen, hvor der sker en lille 
øget vandføring (muligvis pga. kortere afstand til vandløb end i Gadstrup) 

o I Sibækken (tilløb til Skelbækken i Gadstrup) ses samme mønster som for 
Skelbækken 

 

4. Grundvandsstand i nærheden af bygninger/veje (detailmodeller) jf. Figur 4.18 – 4.23 
o Klima betyder ikke ret meget (1-2 cm) 
o Lokale tiltag betyder mere, men kun helt lokalt omkring bygninger (5-10 cm) 
 



 

  2 

 

Denne rapport undersøger byudviklingens effekt på grundvandsdannelsen, idet 

byudviklingen forstås som udvikling af den eksisterende by, hvor vand på 

befæstede flader frasepareres kloaksystemet og nedsives lokalt. Undersøgelsen 

omfatter således vurdering af nedsivning af regnvand der falder på hustage og veje 

i den eksisterende by. Effekten er undersøgt for både grundvandsdannelsen, 

afstrømningen i vandløb, vandstanden i vådområder og grundvandsstanden lokalt 

ved eksisterende bygninger og anlæg. 


