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1 BAGGRUND OG FORMÅL 

Der er tidligere (DHI 2007) foretaget vurdering af potentielle effekter af projektet ”Rent 

vand i Mølleåsystemet”. Disse vurderinger er dels foretaget på baggrund af den opstil-

lede MIKE 11-MIKESHE model for hele Mølleåsystemet, dels ud fra den mere detalje-

rede MIKE 11 model for den del af systemet der ligger opstrøms Søllerød Sø, samt en 

kun groft kalibreret 3-dimensionel model (MIKE 3) for Furesøen, og endelig ud fra di-

verse empiriske modeller og massebalancer i Excel regneark. I en efterfølgende udred-

ningsproces har DHI lavet nogle supplerende specifikke undersøgelser, vurderinger og 

udredninger som en del af den tekniske baggrund for den VVM redegørelse, som er un-

der udarbejdelse af Grontmij | Carlbro for Naturstyrelsen Nordsjælland. 

Det har været ønsket, at tidligere opstillede modeller blev forbedret, så vidt det er mu-

ligt, ud fra eksisterende data, således at en VVM-redegørelse for projektet ”Rent vand i 

Mølleåsystemet” kan udarbejdes på det bedst mulige grundlag indenfor givne tidsram-

mer. 

Formålet med det her gennemførte arbejde har således været at forbedre det tekniske 

grundlag for udarbejdelse af en VVM redegørelse på følgende punkter: 

1) Temperaturændringer. Formålet med denne del af arbejdet er at belyse, i hvilken 

udstrækning det tilførte vand fra Lundtofte Renseanlæg, efter udledning ved Kalve-

mose, vil medføre væsentligt ændrede temperaturer for strækningen Kalvemose - 

Søllerød Sø. 

2) Ammonium, BOD og ilt. For strækningen Kalvemosen – Søllerød Sø har det være 

formålet at belyse om udledning vil kunne give anledning til kritiske værdier af 

ammonium/ammoniak, BOD og ilt. 

3) Lagdelingsforhold i Søllerød Sø og Vejlesø. Formålet med denne del af arbejdet er 

at belyse, i hvilken udstrækning det tilførte vand fra Lundtofte Renseanlæg i væsent-

lig grad vil kunne påvirke de nuværende lagdelingsforhold i Søllerød Sø og Vejlesø. 

4) 3D modellering af Furesø. Formålet med denne del af opgaven er nærmere at be-

skrive effekter i Furesøen, primært på algebiomasse og algeproduktion, ved tilførsel 

af næringsstofferne N og P under hensyn til sæson variation og søens dynamik. Må-

let er endvidere, mere detaljeret end tidligere, at belyse potentielle effekter i Fure-

søen af en tilbageførsel af vand i forbindelse med projektet ”Rent vand i Mølleåen”. 

5) Beregning og vurdering af effekter i Lyngby Sø og Nedre Mølleå/Mølledamme. 

Formålet er, i forhold til vurderingerne i DHI’s rapport fra 2007, at give supplerende 

overslag for og vurdering af effekten af en tilbageførsel af vand på miljøtilstanden i 

Lyngby Sø og i den nedre del af Mølleåen (nedstrøms Lyngby Sø) inkl. Mølledam-

mene på baggrund af beregnede ændringer i opholdstid i denne del af systemet. 
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2 KONKLUSSIONER 

Denne redegørelses hovedkonklusioner er i dette kapitel opsummeret for hvert af de 

emner og delelementer, der er belyst: 

 Temperaturændringer, Kalvemosen - Søllerød Sø. 

 Ilt og ammoniak, Kalvemosen - Søllerød Sø. 

 Lagdelingsforhold i Søllerød Sø og Vejlesø. 

 Furesø – eutrofiering. 

 Lyngby Sø – næringsstofniveauer og tilstand. 

 Nedre Mølleå/Mølledamme – opholdstid, næringsstofniveauer, vandhastigheder 

og risiko for sedimentmobilisering, hydraulisk kapacitet. 

 

Temperaturændringer Kalvemosen- Søllerød Sø 

Temperaturforhold for vinter forår og sommer er vurderet (tabel 2.1).  

I vinterhalvåret forventes ved 200 l/s en betydelig påvirkning af temperaturforholdene 

fra og med Kalvemosen til og med Indre Sø, bl.a. med reduceret mulighed for isdannel-

se. Reduceres udledningen til 25 l/s forventes dog kun marginale effekter med lettere 

forhøjede overfladetemperaturer i Kalvemosen (0,5 – 1,5˚C ved udløb fra mosen) og In-

dre Sø (0-0,5˚C ved udløb fra søen). Ved indløb til Søllerød Sø forventes med 25 l/s in-

gen ændring af naturligt baggrundsniveau. 

I forårsmåneder forventes en lettere forhøjet temperatur at kunne observeres ved visse 

vejrforhold på strækningen ned til Søllerød Sø (0-4˚C). Dette vurderes ikke at ville få 

effekt på lagdelingsdannelsen i Søllerød Sø. I sommermånederne vurderes det, at vand-

tilførslen kan nedbryde tendenser til etablering af en lagdeling af vandmassen i Kalve-

mosen og give vinden bedre mulighed for til at holde søen velopblandet og iltet i hele 

vandsøjlen. 

Tabel 2.1 Opsummering af effekt på temperaturændringer (˚C) Kalvemosen- Søllerød sø 

 Udløb fra Kalvemo-

sen 

Udløb Indre Sø Indløb Søllerød Sø 

Vinter 25 l/s 0 - 1,5 0 – 0,5 0 

Forår (maj) 200 l/s 0 - 5 0 - 5 0 - 4 

Sommer 200 l/s -1 - 0 0 0 
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I sommermånederne vurderes det yderligere, at vandet ved udløb fra Kalvemosen vil 

have opnået temperaturforhold svarende til naturligt baggrundsniveau. I selve Kalvemo-

sen vil der kunne være tale om reduktion af maksimale vandtemperature nærmest ud-

ledningspunktet. Der vil kunne være tale om en reduktion ned til temperaturer tæt på 

udledningens maksimal temperatur dvs. ned til omkring 18-20 grader. Det forventes ik-

ke, at det tilførte vand generelt vil forstærke en lagdeling i Kalvemosen. 

 

BOD, ilt, ammoniak på strækningen Kalvemosen- Søllerød Sø 

På baggrund af oplyste udløbskoncentrationer vurderes det, at der ikke vil være risiko 

for kritisk høje BOD hhv. lave iltkoncentrationer som konsekvens af en udledning fra 

Lundtofte Renseanlæg. 

Generelt vil der ikke optræde kritiske høje fri ammoniak koncentrationer i vandområ-

derne som konsekvens af tilbageførslen af vand. For helt at undgå risiko for giftvirkning 

på fisk af fri ammoniak i Kalvemosen og Kirkeskovbæk, kan det dog anbefales, at mo-

nitorere på udløbets pH og nedjustere dette, hvis det bliver 8 og derover. Ved pH over 8 

i udløbsvand, som pt. har været observeret i 5% af tiden, kan det ikke udelukkes, at der 

kan forekomme kritiske koncentrationsniveauer, når det er sammenfladende med varme 

perioder. 

I vintermåneder vil der endvidere, i korte perioder, kunne forekomme risiko for fri am-

moniak koncentrationer over det kritiske niveau. Ved styrring af renseprocesserne vil 

dette dog kunne undgås helt, hvis der kan tillades en lettere øget total N udledning. For-

øgelsen skønnes at blive på under en promille af den samlede N-belastning til Furesøen. 

Dette vurderes at være ubetydeligt i forhold til tilstanden i Furesøen. 

 

Lagdelingsforhold i Søllerød Sø og Vejlesø 

Det konkluderes på baggrund af gennemførte beregninger og analyser, at den øgede 

gennemstrømning ingen mærkbar effekt vil have på lagdelingsforholdene i Søllerød Sø 

og Vejlesø. Yderligere er det vurderet, at vandet fra Lundtofte Renseanlæg ikke vil føre 

til temperaturændringer, der vil kunne påvirke lagdeling i Søllerød Sø eller Vejlesø.  

 

Furesøen 

Umiddelbar effekt ved bibeholdelse af iltning: 

Ved gennemførsel af projektet ”Rent vand I Mølleåsystemet” simuleres en umiddelbar 

forøgelse af algebiomassen på op til 1,5 µg/l klorofyl a i april-maj, mens forøgelsen for-

ventes at ligge på op til 1 µg/l klorofyl a i juni-august. Den simulerede forøgelse af klo-

rofylniveauerne svarer til en stigning på omkring 5-10% i forhold til niveauerne målt i 

2009. Det vurderes, at den stigning, som projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet” simu-

leres at kunne være årsag til, ikke vil have mærkbar effekt på forholdene i søen i den 

nærmerest fremtid, hvor der forventes betydelig variationer fra år til år pga. biologisk 

indsvingning mod en ny tilstand og variation i internbelastning, dvs. frem til 2015. 
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Umiddelbar effekt ved ophør af iltning 

Ved ophør af iltning kan forventes en markant stigning i klorofylkoncentrationer fra 

midt på foråret (april) og frem til og med september uanset om projektet ”Rent vand i 

Mølleåen” gennemføres. Modellen simulerer således klorofylstigninger på mere end 

100% og koncentrationsforøgelser med op til ca. 10 µg/l. Det må forventes, at en væ-

sentlig del af denne biomassestigning vil blive i form af blågrønalger, som potentielt vil 

kunne forekomme i sommer masseopblomstringer og give såvel væsentlig biologiske 

som æstetiske og rekreative negative konsekvenser. 

Betydningen af projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet” forventes under disse forhold at 

blive relativt mindre end i en situation, hvor iltning fortsættes. Forskel med og uden til-

førsel fra Lundtofte Renseanlæg kan ikke skelnes med den opstillede model. 

Fremtidig ligevægtstilstand: 

For en fremtidig ligevægtssituation med balance mellem vandets og sedimentets ind-

hold af næringsstoffer simulerer modellen kun ændring i klorofylkoncentrationerne på 

mellem 0,1 og 0,5 µg/l som konsekvens af projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet”. Det 

vurderes på denne baggrund, at projektet ikke vil forhindre Furesøen i at opnå den mål-

satte tilstand (god økologisk tilstand) i en endelig ligevægtssituation.  

 

Lyngby sø 

TP koncentrationsniveauet i søen forventes at falde med ca. 0,010 – 0,015 mg/l ved til-

førsel af de ekstra 200 l/s i sommermånederne. Årsagen til den relativt begrænsede ef-

fekt er den interne belastning, som er bestemmende for koncentrationsniveauet i søen. 

Koncentrationen i Lyngby Sø forventes fortsat at ligge omkring 0,095 – 0,120 mg/l, og 

der vil derfor ikke kunne regnes med nogen umiddelbar mærkbar effekt på den biologi-

ske tilstand, ligesom søen ikke alene herved vil kunne opnå god økologisk tilstand. 

 

Nedre Mølleå 

Ved at øge afstrømningen med 200 l/s reduceres den direkte beregnede opholdstid (vo-

lumen/gennemstrømning) fra ca. 9 dage (beregnet ud fra en antagelse om en mini-

mumsvandføring på 120 l/s) til ca. 5 dage. Den beregnede kortere opholdstid, dvs. hur-

tigere udskylninger, vil reducere risikoen for, at der vil forekomme uønsket 

planktonalgevækst i åen. Den øgede gennemstrømning vil ligeledes forårsage en reduk-

tion i koncentrationsniveauer for næringsstoffer og dermed også have en positiv (dvs. 

reducerende) effekt på væksten af trådformede alger. Det skønnes dog, at der fortsat vil 

være risiko for, at der i åen og mølledammene vil kunne forekomme opblomstring her-

af, selv med den øgede vandmængde, med mindre der også samtidig skrides ind overfor 

intern belastning fra sediment i systemet samt reduktion af spildevandsoverløb.  

På baggrund af de gennemføret beregninger må det konkluderes, at projektet ”Rent 

vand i Mølleåsystemet” kan forbedre vandkvaliteten generelt i den nedre del af åen. 

Samtidig tyder beregningerne på, at supplerende tiltag er nødvendige, hvis næringsni-

veauer, der vil kunne resulteret i en god økologisk tilstand, skal opnås. 
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Det vurderes at den øgede afstrømning ikke i nogen betydelig grad vil øge årstranspor-

ten af suspenderet bundmateriale, hvortil der kan væreknyttede miljøfremmede stoffer. 

Det vurderes yderligere at projektet ”Rent vand i Mølleåen” kan gennemføres uden at 

ændre risiko for oversvømmelser i Mølleåen nedstrøms Lyngby Sø. Periodevis neddros-

ling af vandtilførselen hhv. mindre ændringer af operationen af Frederikdal Sluse inden 

for de nuværende regulativmæssige bestemmelser kan dog komme på tale. Det skal i 

denne forbindelse bemærkes at de senest to års ekstreme regnhændelser (14. august 

2010 og 2. juli 2011) ikke har været inddraget i vurderingerne. Vurderinger er fortaget 

med udgangspunkt i en ekstrem regnhændelse fra 5. juli 2007. 
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3 KALVEMOSEN – SØLLERØD SØ. TEMPERTUR, AMMONIAK OG 
ILT 

3.1 Metode, omfang og forudsætninger 

MIKE11HD modellerne, tidligere benyttet af Grontmij | Carlbro i forbindelse med skit-

seprojekt for udformningen af vandløbssystemet fra Kalvemosen til Søllerød Sø, er 

hægtet sammen og udvidet med en beskrivelse, der også inkludere Kalvemosen og Søl-

lerød Sø, således at de nu udgør en sammenhængende model (figur 3.1). For en nærme-

re beskrivelse af anvendte model henvises til Ref. 2 og Ref. 10. Tværsnit og vandløbs-

udformning i den anvendte model er ikke ændret i forhold til det projekt forslag, som 

blev udarbejdet af Grontmij | Carlbro i 2009. Morfologisk udformning og hydraulisk 

kapacitet er ikke ændret i forhold til dette projektforslag, og for nærmere beskrivelse 

heraf henvises til Ref. 10. 

Med dette hydrauliske grundlag er der foretaget modelberegninger af temperaturforhol-

dene for en typisk vintersituation og en varm sommersituation, da der her er betydelig 

forskel på udløbstemperatur og temperaturen i vandområderne.  

Desuden er der foretaget simulering af ammonium, BOD og ilt niveauer for strækningen 

fra udløbet i Kalvemosen til indløb i Søllerød Sø. Niveau af toksisk fri ammoniak er 

vurderet på grund lag af forventelig temperatur og pH samt beregnet total ammonium. 

  
Figur 3.1 Delstrækninger som er inkluderet i MIKE 11 model til beskrivelse af temperaturforhold. 

Generelle forudsætninger for temperaturberegninger.  

Den forventede temperatur i udløbet fra Lundtofte Renseanlæg fremgår af den fuldt op-

trukne sorte kurve i figur 3.2. Det fremgår af figuren, at der under normale sommertem-

peraturer ikke vil være den store forskel mellem temperaturen i udløbet fra Lundtofte 

Renseanlæg og den temperatur, der kan forventes at forekomme i Kalvemosen, Søllerød 

Sø, Vejlesø og Furesøen. Under sådanne forhold forventes det ikke, at temperaturen i 

disse områder påvirkes i nævneværdig grad.  
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For en varm sommerperiode vil der eventuelt kunne forekomme op til 5-7 grader kolde-

re vand (ca. 17-20
o
C) i udløbet fra Lundtofte Renseanlæg end i søerne (ca. 25 

o
C). 

Om vinteren forventes det, at vandet fra Lundtofte Renseanlæg udledes med en tempe-

ratur på omkring 10-11 grader, mens temperaturen i søerne typisk vil ligge på mellem 0 

og 5 grader, dvs. med en overtemperatur på op til ca. 10 grader.  

 
Figur 3.2. Temperaturvariation i udløb fra Lundtofte Renseanlæg og i udvalgte søer 

Der er gennemført temperatur-modelberegninger med tilførsel af 200 l/s fra Lundtofte 

Renseanlæg. For vinterperioden er desuden fortaget beregning med 25 l/s fra Lundtofte 

Renseanlæg, da dette forventes at være den maksimale driftsmængde i disse måneder 

for at undgå for stor N-transport til de nedstrøms søer (se afsnit 3.3.2).  

Hertil kommer desuden en baggrundsafstrømning på ca. 10-25 l/s dels fra afværgeop-

pumpning, dels i form af tilstrømning fra det direkte opland. Afstrømning fra det direkte 

opland inklusiv ind/udsivende grundvand er beregnet i forbindelse med den tidligere 

rapport ”Rent vand i Mølleåsystemet” fra DHI (dateret 11. juni 2007) med en MIKE-

SHE model. Temperaturen i dette vand er i beregningerne fastsat til 5
o
C i vintermåne-

derne. I sommerhalvåret benyttes 10
o
C for det indstrømmende grundvand. 

Det antages, at vandet fra Lundtofte Renseanlæg udledes i overfladen af Kalvemosen 

ca. 130 meter fra opstrøms ende. Med den opstillede model antages det desuden, at van-

det på engen nedstrøms Indre Sø løber i strømrenden midt på engen og ikke ud over 

denne. Samlet betyder det, at vandet fra udløbet i Kalvemosen (med 200 l/s fra Lundtof-

te Renseanlæg) til det når Søllerød Sø er ca. 4 timer undervejs. Dette betyder, at der er 

relativ kort tid til ændring af vandets temperatur. 

Der er foretaget beregninger af temperaturforhold for en typisk vinterperiode, en typisk 

maj måned og for en varm sommerperiode.  

Den beregnede temperatur i vandløbet vil være afhængig af antagelser vedr. metrologi-

ske forhold. De forhold, der primært har indflydelse på varmeafgivelsen, er vindhastig-

hed, lufttemperatur, og ud/indstråling.  
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Forudsætninger for beregning vinter-temperaturer 

Temperaturen i udløbsvandet i vinterperioden er i beregningerne sat til 10
o
C. 

Som forudsætning vedr. ud/indstråling er for vintersituation benyttet 2 solskinstimer per 

dag, hvilket svarer til det gennemsnitlige antal solskinstimer i januar-februar.  

For vintersituationen er der gennemført beregninger med lufttemperatur på hhv. 0 og 

2
o
C og vindhastigheder på hhv. 5 og 15 m/s (målt i 10 meters højde). Nedenstående er 

vist resultater med de fire kombinationer af disse betingelser. 

Derudover betyder luftfugtigheden også noget, men denne parameter har ikke så stor 

indflydelse som vind og lufttemperatur. Luftfugtigheden i januar – februar varierer iflg. 

DMI typisk mellem 70 og 99 %. I beregningerne er der benyttet en middel luftfugtighed 

på 85 %. 

Forudsætninger for beregning af maj-temperaturer 

Temperaturen i udløbsvandet er for maj-beregningerne sat til 14
o
C, som der, iflg. figur 

3.2, typisk forekommer på denne årstid. 

Som forudsætning vedr. ud/indstråling for maj-situationen er primært benyttet 7 sol-

skinstimer per dag, hvilket svarer til det gennemsnitlige antal solskinstimer. Desuden er 

der gennemført en beregning for en varm maj-situation med op mod 12 solskinstimer 

per dag. 

For de to maj-situationer er der benyttet lufttemperaturer på hhv. 11 og 15
o
C og vindha-

stigheder på hhv. 5 og 15 m/s. Luftfugtigheden for maj–beregningerne er sat til 80 %. 

Forudsætninger for beregning af sommer-temperaturer 

Temperaturen i udløbsvandet i sommerperioden er i beregningerne sat til 17
o
C, hvilket 

vil være i den lave ende i en varm sommerperiode. Herved opnås maksimal effekt. 

Som forudsætning vedr. ud/indstråling er for sommersituation benyttet 12 solskinstimer 

per dag, hvilket svarer til det gennemsnitlige antal solskinstimer i varme perioder i juni-

juli.  

For sommersituationen er der gennemført beregninger med lufttemperatur på 25
o
C og 

vindhastigheder på hhv. 5 og 15 m/s. Nedenstående er vist resultater af kombinationer 

af disse betingelser. 

Luftfugtigheden i juni-juli kan variere iflg. DMI typisk mellem 60 og 99 %. I beregnin-

gerne er der benyttet en middel luftfugtighed for en varm periode på 75 %. 

Forudsætninger for beregning af ammonium, BOD og ilt 

Beregningerne af totalt ammonium, BOD og ilt koncentrationer er gennemført med en 

standardiseret MIKE 11 WQ model (ECOLab WQ Template). Modellen beskriver om-

sætning af BOD ved en temperaturafhængig første-ordens rate på 0,5 dag
-1 

(ved 20
0
C). 

Under nedbrydning af det organiske stof (BOD) dannes der i modellen ammonium 

(ammonifikation). Ammonium omsættes i modellen til nitrat (nitrifikation) ved en tem-

peraturafhængig førsteordens rate. Iltkoncentrationerne i modellen beskrives afhængigt 

af omsætning af BOD, nitrifikation, sedimentets iltforbrug og geniltning fra atmosfæ-

ren. En nærmere beskrivelse fremgår af Ref. 11. Der er ikke fortaget specifik kalibrering 

af denne model, da der ikke foreligger data hertil. 
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Der er benyttet følgende udløbsdata for vand fra Lundtofte Renseanlæg:  

- BOD: 3,5 mg/l 

- Iltkonc.: 5 mg/l 

- Ammonium-N: 0,5 mg/l 

- Nitrat-N: 1,5 mg/l 

- Organisk N: 1 mg/l 

Disse data er fastlagt efter anvisning fra Krüger A/S /Ref. 12/ og valgt således at bereg-

ninger er på de sikre side så effekter ikke underestimes. 

 

3.2 Temperaturberegninger 

3.2.1 Vinter-temperaturer 
I figur 3.3 er vist beregnet effekt på temperaturforholdene når der tilføres 200 l/s, mens 

figur 3.4 viser effekten ved tilførsel af 25 l/s. 

Det fremgår af figur 3.3, at vinden har stor indflydelse på, hvor hurtigt der sker en afkø-

ling af det udledte vand.  

Ved en lufttemperatur på 2
o
C beregnes der en indløbs temperatur til Søllerød Sø på mel-

lem ca. 3 og 6,5 
o
C afhængigt af vindhastigheder mellem 5 og 15 m/s. Tilsvarende be-

regnes der ved en lufttemperatur på 0
o
C en indløbstemperatur til Søllerød Sø på mellem 

ca. 1,5 og 5,5 
o
C. Ved høje vindhastigheder sker der således en afkøling inden vandet 

når Søllerød Sø til tæt på den forventelige baggrundstemperatur, som svarer til lufttem-

peraturen. Ved lavere vindhastigheder må forventes en overtemperatur på 5-6 grader i 

forhold til naturlig indløbstemperatur til Søllerød Sø. En sådan overtemperatur kan 

eventuelt virke forstyrrende på isdannelse - i det mindste i den østlige del af søen. 

Ved udløb fra Søllerød Sø vil det på denne baggrund forventes, at ved alle vindhastig-

heder vil temperaturen være nede på naturlig baggrundstemperatur - stort set svarende 

til lufttemperaturen.  

Det fremgår af figur 3.3, at de væsentlige temperaturfald sker i Kalvemosen, Indre sø og 

Søllerød sø. Årsagen hertil er, at der her er tale om en meget større overflade og noget 

længere opholdstid end for vandløbsstrækningerne. Ønskes en højere grad af afkøling, 

inden vandet når Søllerød Sø, vil en udledning over engområdet nedstrøms Indre Sø 

kunne bidrage væsentlig hertil. 
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Figur 3.3 Beregnede temperatur i typiske vintersituationer med 200 l/s. Øverst: Længdeprofil fra Kalve-

mose til Søllerød Sø. Nederst: Variationer ved indløb til Søllerød Sø.  

Rød kurve:  Vind   5m/s,  lufttemperatur 0
o
C 

Pink kurve:  Vind 15m/s,  lufttemperatur 0
o
C 

Blå kurve:    Vind   5m/s,  lufttemperatur 2
o
C 

Grøn kurve: Vind 15m/s,  lufttemperatur 2
o
C 

 

Ved tilførsel af 200 l/s i vintermånederne forudses en betydelig påvirkning af tempera-

turforholdene i Kalvemosen samt det første stykke af Kirkeskovbæk og i Indre Sø. 

Blandt andet må en reduceret isdannelse forventes. 

Figur 3.4 viser effekten ved tilførsel af 25 l/s, som vil være den mest sandsynlige mak-

simale mængde, der vil blive tilført i vintermånederne. Dette skyldes et ønske om at be-

grænse tilførslen i vintermånederne, hvor kvælstoffjernelse på Lundtofte Renseanlæg 

ikke vil være så effektiv pga. lave temperaturer. Det fremgår, at med 25 l/s vil tempera-

turen i det tilførte vand ligge tæt på de forventelige naturlige vandtemperaturer i områ-

det allerede ved udløb fra Indre Sø, og det skønnes, at der kun vil være marginal effekt 

af tilførslen fra Lundtofte Renseanlæg. I Kalvemosen og Indre Sø forventes lettere for-

højede overfladetemperaturer.  
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Figur 3.4  Beregnede temperatur i typiske vintersituationer med 25 l/s. Øverst: Længdeprofil fra Kalvemo-

se til Søllerød Sø – 
o
C på højre akse. Nederst: Variationer ved indløb til Søllerød Sø.   

Rød kurve:  Vind   5m/s,  lufttemperatur 0 
o
C 

Blå kurve:    Vind   5m/s,  lufttemperatur 2 
o
C 

Grøn kurve: Vind 15m/s,  lufttemperatur 2 
o
C 

 

3.2.2 Maj-temperaturer 
I maj måned er vandet fra Lundtofte Renseanlæg typisk omkring 14 grader. I maj etab-

lerer springlaget sig i Søllerød Sø, idet de øverste vandlag opvarmes til efterhånden 

mellem 15 og 20 grader afhængigt af de meteorologiske forhold, mens de dybere lig-

gende vandlag typisk ligger på 6-9 grader (figur 4.1- 4.3). Faldet i temperatur sker ty-

pisk mellem 2 og 5 meters dybde. Det øverste varmere vandlag bliver langsomt større, 

således at der ved udgangen af maj kan være homogent højere temperaturer i de øverst 4 

meter af vandsøjlen.  

Der er foretaget beregninger for en situation, hvor der udledes vand fra Lundtofte Ren-

seanlæg med 14
o
C og en lufttemperatur på 11

o
C svarende til middeltemperaturen i maj. 

Resultaterne for vindhastigheder på hhv. 5 og 15 m/s er vist i figur 3.5. 

Det fremgår, at ved høje vindhastigheder vil vandet nå en temperatur svarende til luft-

temperaturen, inden det når Søllerød Sø. Ved høje vindhastigheder vil overfladevandet i 
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Søllerød sø også nærme sig lufttemperaturen og vindpåvirkningen vil blande det ud-

strømmende vand med det øvrige overfladevand. Det forventes dermed ikke, at det til-

førte vand vil forstyrre springlags-dannelse i sådanne situationer. 

Ved lave vindhastigheder er der beregnet en temperatur ved indløb til Søllerød Sø på 

mellem 14 og 16 
o
C, altså noget over lufttemperaturen, som i disse beregninger er sat til 

11 
o
C. Ved springlagsdannelsens start i, begyndelsen af maj, opvarmes overfladevandet 

normalt til omkring 10-15
o
C. I perioder med en gennemsnitlig solindstråling forventes 

det, på denne baggrund, at det tilførte vand er lidt varmere end vandet i søen. Det til-

strømmende vand vil derfor indlejre sig i de allerøverste vandlag og vil i søen hurtigt 

udveksle en temperaturforskel med atmosfæren og med vandet i søen. Vindpåvirknin-

gen vil endvidere hurtigt blande disse øverste vandmasser.  

Det vurderes således at tilført vand, med en mindre overtemperatur, ikke vil påvirke 

lagdelingen i Søllerød Sø. 

I perioder, hvor overfladetemperaturen i Søllerød Sø ligger mellem 18 og 20 
o
C i maj, er 

temperaturen i springlaget omkring 10 -16 grader. Man kan derfor eventuelt forestille 

sig, at vand tilført med 14-16 
o
C vil indlejres i den øverste del af springlaget og virke 

forstyrrende på dannelse af dette. I sådanne perioder vil der imidlertid også være en høj 

lufttemperatur og høj solindstråling. For at illustrere en sådan periode er der gennemført 

beregninger med en lufttemperatur på 15
o
C og 12 timers sollys per dag. Under sådanne 

forhold beregnes 16 – 18 
o
C, (figur 3.5) i tilstrømmende vand. Vand med denne tempe-

ratur vil indlejres over skillefladen og ikke forstyrre denne i nogen væsentlig grad. Van-

det vil endvidere let opblandes i det øvrige overfladevand i søen selv ved mindre vind-

påvirkning. Vindens betydning for opblanding er yderligere diskuteret i kapitel 4. 

Det vurderes på denne baggrund ikke, at den begyndende springlagsdannelse i maj vil 

blive væsentlig forstyrret på grund af tilførsel af vand fra Lundtofte Renseanlæg med 

temperaturvariationer, som beskrevet i figur 3.2. 
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Figur 3.5  Beregnede temperatur i en maj-situation med 200 l/s. Øverst: Længdeprofil fra Kalvemose til 

Søllerød Sø – Temperatur 
o
C på højre akse. Nederst. Variationer ved indløb til Søllerød Sø.  

Blå kurve: Vind 5m/s, lufttemperatur 11
o
C, indløb 14

o
C, 

Grøn kurve: Vind 15m/s, lufttemperatur 11
o
C, indløb 14

o
C 

Rød kurve: Vind 5 m/s, lufttemperatur 15
o
C, indløb 14

o
C 

 

3.2.3 Sommer-temperaturer 
Der er ikke foretaget nærmere beregninger for effekten i selve Kalvemosen, men alene 

fortaget vurdering ud fra foreliggende temperaturprofiler og oplysninger om variation i 

vandtemperaturen fra Lundtofte Renseanlæg. De relativt få foreliggende målinger af 

temperaturprofiler i Kalvemosen jf. ref. /3/ er vist i figur 3.6. Sammenholdes variatio-

nerne i udløbstemperatur fra Lundtofte Renseanlæg (figur 3.2) med disse fremgår det, at 

vandet fra renseanlægget, i de fleste perioder, vil svare til den nuværende temperature i 

de øverste 0 – 2 meter. Som det fremgår af kapitel 4, er vinden meget betydende for op-

blanding i dette dybde interval, og det forventes ikke, at det tilførte vand generelt vil 

forstærke en lagdeling i Kalvemosen. I varme sommerperioder med højere overflade-

temperatur i Kalvemose, som f.eks. målt 30. juli 2008 og delvist 12. juni 2008 er der 

mulighed for, at det tilførte vand (17-20
o
C) synker ned under et varmere overfladelag. 

Men da den tilførte vandmængde udgør en betydelig del af vandvolumen i søen, vil det 

blot løbende presse det lidt lunere vand ud af søen og dermed faktisk nedbryde tenden-

ser til etablering af en lagdeling af vandmassen i Kalvemosen. En indlejring, lidt under 

det varmeste overfladelag, vil føre til en øget afstrømning af et eventuelt varmere over-

fladelag og samlet resultere i, at dette bliver lidt koldere. Vinden vil herefter have større 

mulighed for at holde søen velopblandet.  
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Figur 3.5 Temperatur profiler fra Kalvemosen, ref. /3/. 

 

 

Figur 3.6 Beregnede temperatur i en varm sommersituation med 200l/s. Øverst: Længdeprofil fra Kalve-
mose til Søllerød Sø. Nederst. Variationer ved indløb til Søllerød Sø.  
Blå kurve: Vind 5m/s, lufttemperatur 25

o
C, indløb 17

o
C 

Grøn kurve: Vind 15m/s, lufttemperatur 25
o
C, indløb 17

o
C 

 

Beregningerne for en sommersituation af temperaturudvikling frem til og med Søllerød 

Sø (figur 3.6) viser, at der relativt hurtigt indstiller sig en ligevægt med lufttemperaturen 

og solindstrålingen hhv. varmeafgivelsen, således at der allerede ved udløb fra Kalve-

mosen beregnes at være opnået temperaturforhold, der svarer til de naturlige baggrunds-

temperaturer. 
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3.3 BOD, ilt og ammonium/ammoniak, Kalvemosen - Søllerød Sø 

3.3.1 BOD og ilt 
De beregnede BOD og ilt koncentration for strækning fra udledning i Kalvemosen til 

indløb I Søllerød Sø er vist i figur 3.7 for en typisk varm sommer situation med op til 25 

grader i vandet. Dette anses for den mest kritiske situation mht. til potentiel lave iltkon-

centrationer. Der er ved beregninger anvendt en realistisk og ikke for lav henfald kon-

stant for at sikre at iltforbruget ved omsætning af udledt BOD ikke underestimeres. 

Desuden er valg en udledningskoncentration for BOD (3,5 mg/l) i den høje ende af for-

ventelig variations område. Iltkoncentrationen i de udledte vand er sat til 5 mg/l hvilket 

ved 25 grader svarer til ca. 50 % mætning. Det fremgår af figur 3.7 at der ikke simuleres 

betydelig ændringer i dette niveau på strækningen.  

På baggrund af de gennemføret beregninger skønnes det ikke at udled BOD vil give an-

ledning til kritiske forhold på strækningen. En BOD koncentration på 3,5 mg/l er da og-

så tæt på den forventelige baggrundskoncentration i et system som dette. 

 

 

 
Figur 3.7  Simuleret BOD, ilt og ammonium-N koncentrationer på strækningen Kalvemosen – Søllerød Sø 

i en typisk varm sommersituation. 
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3.3.2 Ammonium/ammoniak 
Beregnede total ammonium-N koncentrationer for sommerhalvåret ved temperaturer 

mellem 15 og 25 grader er vist nederst i figur 3.7. Beregninger er gennemført med en 

total ammonium koncentration i udløbet på 0,5 mg N/l som er vurderet at vil være mak-

simalt niveau i sommermånederne). Beregningerne er lavet for forskellige temperaturer, 

da dette har stor indflydelse på hvor stor en del af den totale ammonium koncentration, 

der kan optræde som fri ammoniak. Udover temperaturen har også pH i vandet stor be-

tydning herfor. Jo højere pH desto større andel af total ammonium vil forekomme som 

fri ammoniak, som potentielt vil kunne have giftvirkning over for fisk. Fri ammoniak- 

koncentrationer over 0,025 mg/l anses normalt som giftige overfor fisk. 

pH i vandområdet vil efter tilførsel af 200 l/s fra Lundtofte Renseanlæg primært blive 

styrret af pH i det udstrømmende vand. Ifølge oplysninger fra Krüger A/S vil pH pri-

mært svinge mellem 7 og 8. Observerede pH værdier fremgår af bilag N. Planters pri-

mærproduktion kan i vandområder være årsag til at pH øges. Imidlertid vurderes det ik-

ke at der vil være risiko for betydelig alge vækst i de aktuelle vandområder når 

opholdstid og næringsniveau tages i betragtning. 

Det fremgår af figur 3.7 at den totale ammoniakkoncentration beregnes til niveauer mel-

lem ca. 0,48 og 0,40 ved temperaturer mellem 17 og 25 grad.er – dvs. faldende koncen-

tration med stigen temperatur. Der er i tabel 3.1, for pH-værdier i den kritiske del af va-

riationsområdet, fortaget beregninger af forventelig maksimal fri ammoniak 

koncentration ved de forskellige temperaturer og tilhørende totale ammoniumkoncentra-

tion, som kan forventes i sommermånederne. 

Tabel 3.1  Beregnet fri ammoniak koncentration ved kombination af total ammonium (sommermåneder-

ne), temperatur og pH. 

INPUT         OUTPUT 

Tot.NH4 

(mg N/l) Temp. pH % fri ammoniak NH3-N (mg/l) Kommentar 

0,48 15 8 2,66 0,013 OK 

0,47 17 8 3,07 0,014 OK 

0,45 20 8 3,81 0,017 OK 

0,4 25 8 5,37 0,021 OK 

0,48 15 8,1 3,32 0,016 OK 

0,47 17 8,1 3,84 0,018 OK 

0,45 20 8,1 4,75 0,021 OK 

0,4 25 8,1 6,66 0,027 potentiel giftig for fisk 

0,48 15 8,2 4,14 0,020 OK 

0,47 17 8,2 4,78 0,022 OK 

0,45 20 8,2 5,90 0,027 potentiel giftig for fisk 

0,4 25 8,2 8,25 0,033 potentiel giftig for fisk 

0,48 15 8,3 5,16 0,025 OK 

0,47 17 8,3 5,95 0,028 potentiel giftig for fisk 

0,45 20 8,3 7,32 0,033 potentiel giftig for fisk 

0,4 25 8,3 10,16 0,041 potentiel giftig for fisk 

 

Det fremgår af tabel 3.1 at såfremt pH ikke overstiger 8, vil der ikke være risiko for at 

der vil optræde giftige ammoniak koncentrationer. Ved pH over 8 kan det ikke udeluk-

kes, at der kan forekomme sådanne koncentrationsniveauer. pH over 8 har ifølge bilag 
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N forekommet i ca. 5 % af tiden. Falder dette sammen med høje temperaturer kan der 

forekomme kritisk høje koncentrationer af fri ammoniak. For at undgå risiko for gift-

virkning på fisk af fri ammoniak i Kalvemosen og Kirkeskovbæk, kan det anbefales, at 

monitorere på udløbets pH og nedjustere dette, hvis det bliver 8 og derover.  

I vintermåneder når temperaturen ligger under 10 grader i udløbet, oplyser Lundtofte 

Renseanlæg at der kan blive problemer med at overholde en maksimal udledningskon-

centration på 0,5 mg/l total ammonium-N. Temperature mellem 8 og 10 grader forven-

tes at være variationsområdet i kolde vinterperioder for udløbet. 

Sammenhæng mellem kritisk total ammonium koncentration og pH ved hhv. 8 og 10 

grader fremgår af figur 3.8. I periode jan 2003 – december 2010 er der kun ved en en-

kelt måling observeret pH over 8.2 og i ca. 95 % af tiden lå pH under 8,1.   

 

Figur 3.8  Sammenhæng ved 8 og 10 grader mellem pH og maksimal acceptable total ammonium koncen-

tration, hvis der ikke skal forekomme potentielle giftige koncentrationer for fisk.  

Lundtofte Renseanlæg oplyser, at i vinteren 2010-11 var der 81 dage, mens der i januar 

– marts 2003 kun var 2 dage, hvor temperaturen var under 10 grader. Ifølge oplysninger 

fra Lundtofte Renseanlæg kan total ammoniumkoncentrationen i sådanne perioder godt 

holdes under kritiske koncentrationsniveauer, dog med den konsekvens at total-N ni-

veauet øges, idet der i anlægges så lægges større vægt på nitrifikationsprocessen på be-

kostning af denitrifikationen. Dette vil kunne øge Total N niveauet og dermed den sam-

lede N-belastning med op til 0,2 mg N/l. 

En af beregning af den maksimalt øgede belastning kan fås ved at tage udgangspunkt i 

de ovennævnte 81 dage med en tilbageførsel på 25 l/s og en koncentrationsforøgelse på 

0,2 mg N/l. Dette giver ca. 35 kg N for en vinter sæson.  

I vandområdet fra Kalvemosen til Furesøen vil denne ekstra mængde N være udskyllet 

ud inden lys og temperatur stiger til niveauer hvor planterne potentielt vil kunnen udnyt-

te næringsstoffet. 

Planteplanktonet i Furesøen er og vil også i fremtiden forventes periodevis at være be-

grænset af N og her vil det ikke være udskyllet inde vækstsæsonen start. Den samlede 

N-belastningen til Furesøen er opgjort til ca. 46 ton N/år (jvf. tabel 5.1). Dvs. forøgelsen 

vil maksimalt kunne udgøre lidt under en promille af den samlede N belastning. Dette 

vurderes at være ubetydeligt i forhold til tilstanden i Furesøen. 
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4 LAGDELING I SØLLERØD SØ OG VEJLESØ 

4.1 Metode og omfang 

Der er gennemført overslagsberegninger og vurdering af effekten af lagdelingsforhold 

af øget tilstrømning af vand til søer af samme størrelse og dybde som Søllerød Sø og 

Vejlesø. I disse vurderinger er inddraget bl.a.  

 Foreliggende observationer af temperaturforhold i de to søer  

 Vurdering af temperaturen i tilført vand jvf. kapitel 3 

 Tilført vandmængde  

Beregningerne er ikke baseret på en dynamisk model kaliberet specielt til forholdene i 

de pågældende søer, men alene foretaget for nogle beregninger for ligevægtssituationer 

under anvendelse af det formelsæt, som er beskrevet i DHI’s Reference Manual for 

MIKE12 modellen (se bilag A). Selv om der ikke er fortaget en egentlig kalibrering, er 

energioverførelseskontanterne i formelsættet (gengivet i bilag A) tilpasset således, at det 

omtrentligt beskriver de ændringer, der fremgår af figur 4.1 og 4.2 med hensyn til lag-

deling af vandmasserne i Søllerød Sø og Vejlesø. 

Der er herefter fortaget et relativt groft overslag over, hvilken indflydelse en ændret 

gennemstrømning har i forhold til de variationer, der naturligt er i søerne. 

Der er i denne udredning ikke foretaget nøjere diskussion af tilstand i og effekter på eut-

rofiering af Søllerød Sø og Vejlesø. Der er dog fortaget vurdering af frigivelse hhv. til-

bageholdelse af næringsstoffer i søerne til brug for fastlæggelse af belastning til Fure-

søen. Disse vurderinger er nærmere beskrevet i afsnit 5.4. I den forbindelse er der 

foretaget beregninger med empiriske sø-modeller for fastlæggelse af N og P koncentra-

tioner, tilbageholdelse af disse stoffer samt transport gennem søerne i fremtidige lige-

vægtssituationer. Resultaterne er præsenteret i bilag E. 

4.2 Temperaturvariationer og lagdeling i søerne 

Lagdelingsforholdene kan beskrives ved temperaturprofilerne fra søerne (figur 4.1 og 

4.2). 

I Søllerød Sø forekommer der om sommeren typisk et overfladelag på 2-3 m med ho-

mogene temperaturforhold. Temperaturen her (15-25
o
C) afhænger af de klimatiske for-

hold. Fra 3 til 6 meters dybde forekommer der typisk en overgangszone (et springlag) 

med faldende temperaturer. Under dette springlag forekommer der typisk koldt bund-

vand med temperaturer mellem 5 og 10
o
C. 

Springlaget i Søllerød Sø arbejder sig i løbet af sommeren typisk længere og længere 

ned i søen, hvilket må betegnes som markant og ret stabilt i sommermånederne. 
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Figur 4.1 Temperaturprofiler fra Søllerød Sø 
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Figur 4.2 Temperaturprofiler fra Vejlesø 
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Figur 4.3 Temperaturprofiler over dybden i Vejlesø 2004 

Springlaget i Vejlesø (figur 4.2) er knap så tydeligt og markant som i Søllerød Sø, hvil-

ket især skyldes, at Vejlesø ikke er helt så dyb. Egentlig er der ikke tale om et reelt tem-

peraturspringlag men en jævnt faldende temperaturprofil over dybden fra omring 2-3 

meter til bunden i ca. 5 meters dybde. 

Selvom der ikke er et helt skarpt temperaturspringlag i søen, er vandmassen tilstrække-

lig stabilt lagdelt til, at det kan forekomme et betydeligt og kritisk fald i iltkoncentratio-

nen mod bunden. Dette er illustreret med figur 4.3, som viser iltprofiler over dybden i 

søen i 2004. 

4.3 Effekt af ændret gennemstrømning  

En øget gennemstrømning kan have effekt på lagdelingsforholdene som konsekvens af   

- at der tilføres vand med en anden temperatur 

- at der induceres en øget turbulens 

4.3.1 Temperatur 
Som det fremgår af kapitel 3 vil vandet fra Lundtofte Renseanlæg i sommerperioden, 

hvor der forekommer lagdeling i Søllerød Sø, have opnået temperature tæt på luftens, 

hvilket vil sige, at det vil indlejre sig i den overfladiske vandmasse. Hvis der skulle fo-

rekomme mindre afvigelser fra temperaturen i søen, vil det meget hurtigt opblandes 

med dette og i øvrigt udveksle varme med luften og komme i naturlig balance.  

Ved indløb til Vejlesø vil temperaturen svare helt til den naturlige overfladetemperatur i 

søerne. På denne baggrund vurderes, at der ikke er risiko for nogen betydelig påvirkning 

af lagdelingsforholdene pga. ændrede temperaturforhold i sommerperioden. 

For vinterperioden viser beregningerne i kapitel 3, at hvis der udledes en øget overtem-

peratur til Søllerød Sø, vil denne varme relativt hurtigt og under vandets ophold i søen 

blive udvekslet med atmosfæren. Det forventes, selv ved 200 l/s i den nedstrøms del af 

Søllerød Sø og dermed i dennes afløb, at der ikke vil være tale om forøgede temperatur-

forhold, hvorfor der ikke vurderes nogen effekter i Vejlesø. Ved den mest sandsynlige 
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vintertilførsel på 25 l/s vil vand, inden det når Søllerød Sø, have opnået den naturlige 

temperatur, som primært er bestemt af de klimatiske forhold på det pågældende tids-

punkt.  

Det vurderes på denne baggrund, at overtemperaturen i vandet fra Lundtofte Rensean-

læg hverken vil give effekter på lagdelingsforholdene i Søllerød Sø eller Vejlesø.  

4.3.2 Turbulens 
I figur 4.4 er sammenlignet effekten på turbulensforhold af at øge vinden fra 0 til 10 m/s 

(ved en gennemstrømning på 200 l/s) med effekten af at øge gennemstrømningen fra 0 

til 1000 l/s (ved en vindhastighed på 3 m/s). Beregningerne er gennemført for en skille-

flade beliggende i 3 meters dybde og med en vandflade på ca. 300 meter, som vinden 

kan virke over. 

Det fremgår af beregningen, at skillefalden skønnes potentielt at kunne bevæge sig med 

en hastighed på over en meter per dag ved vindhastigheder over 9-10 m/s. Ved 3 m/s vil 

denne hastighed være af størrelse 5 cm/dag. Imidlertid vil hastigheden aftage med sti-

gende dybde til skillefladen.  

Til sammenligning vil en forøgelse af gennemstrømningen fra 0 til 1000 l/s kun forårsa-

ge en ganske lille (her under 1 cm/dag) påvirkningen af skillefladens beliggenhed. Ved 

forøgelse fra 0 til 200 l/s, vil der kun være tale om påvirkning i størrelsesorden millime-

ter. 

Selv om der her er talte om grove overslag, hvor formelsættet kun meget groft er tilpas-

set de lokale forhold, viser beregningerne, at betydningen af en ændret gennemstrøm-

ning er ubetydelig i forhold til den naturlige variation, der vil være i påvirkningen fra 

vinden.  

Det konkluderes på denne baggrund, at den øgede gennemstrømningen ingen mærkbar 

effekt vil have på lagdelingsforholdene i Søllerød Sø og Vejlesø. 

 

Figur 4.4  Potentiel effekt af vind og gennemstrømning på en skillefaldes bevægelse i en lagdelt sø. 
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5 FURESØ – MODEL 

5.1 Metode og omfang 

Der er tidligere gennemført dynamisk 3-dimensionel modelsimuleringer for Furesøen i 

forbindelse med udredningen fra 2007 /Ref. 1/. Den anvendte model var imidlertid, spe-

cielt med hensyn til den biologiske del, kun kalibreret på et generelt niveau. I forbindel-

se med udarbejdelse af rapporten ”Rent vand i Mølleåsystemet” (DHI 2007) blev det 

konstateret, at modellen med DHI’s standard parametre for en eutrofieringsmodel var i 

stand til at beskrive det korrekte niveau for næringsstofkoncentrationer og algebiomas-

ser i sommerperioden. Derimod var modellen ikke i stand til at beskrive de nærmere va-

riationer i løbet af den produktive sommerperiode. Derfor blev modellens resultater 

primært benyttet til beskrivelse af de relative ændringer af ændrede belastnings- og 

gennemstrømningsforhold.  

For at forbedre modelleringen er der i forbindelse med det her gennemførte arbejde 

fremskaffet bedre datagrundlag for belastning og meteorologiske forhold. Ydermere er 

foreliggende data vedrørende vandkemiske og biologiske forhold frem til og med 

2009/10 inddraget. Disse data er især indsamlet i forbindelse med NOVANA program-

met (2007-2010) og stillet til rådighed af Roskilde Miljøcenter. 

Der er i dette projekt arbejdet videre med den MIKE 3 model, som også blev anvendt i 

2007. Modellen er kalibreret overfor data fra 2009. Drivdata for modellen er i videst 

muligt omfang indsamlet og estimeret for 2009. I det følgende er nærmere specificeret, 

hvilke input data der er benyttet for såvel den hydrauliske som den biologiske model. 

Efterfølgende er modellen benyttet til simulering af en række scenarier, som også er 

specificeret nedenfor. Som sammenligningsgrundlag og for vurdering af effekten af pro-

jektet er benyttet kalibreringsresultater for 2009.  Ved scenarie simuleringer er modellen 

kørt flere gange for året 2009 inden det endelige resultat er fremkommet. Dette skyldes, 

at der i en sø som Furesøen med en lang opholdstid (5 – 10 år) vil gå et stykke tid, inden 

en ny ligevægt indstiller sig ved ændret gennemstrømning og belastning. Søen skal po-

pulært sagt gennemskylles. Modelsimuleringer med den kemiske biologiske model er, 

for det hydrauliske år 2009, derfor gentaget, indtil ændringerne fra én modelkørsel til 

næste kørsel var ubetydelig. Ved hver kørsel blev der startet med begyndelsesværdier 

svarende til slutværdier fra foregående kørsel. 

For scenarierne er belasting med vand fra Lundtofte Renseanlæg til Furesøen estimeret 

under antagelse af tilbageholdelse i Søllerød Sø og Vejlesø af en del af næringsstoffer-

ne. Denne tilbageholdelse er fastlagt ved anvendelse af empiriske sømodeller. Det er 

desuden antaget, at der, også efter behandling af sedimenterne i disse søer, sker en vis 

frigivelse af fosfor fra puljer i søbunden.  Estimaterne af belastningerne for scenarierne 

er nærmere beskrevet i sektion 5.4. Det er desuden antaget, at der ikke sker nogen bety-

dende tilbageholdelse i systemet opstrøms Søllerød Sø, dvs. i Kalvemosen og Kir-

keskovbæk inklusiv Indre Sø. Antagelse vurderes rimelig taget den meget korte op-

holdstid i betragtning. Dette er imidlertid ikke helt korrekt, men antagelsen sikre at 

beregninger holdes på den sikre side så effekter ikke undervurderes. 
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I forbindelse med udarbejdelse af oplæg til de her gennemførte undersøgelser, er det 

nævnt, at der inden for de tidsmæssige og ressourcemæssige rammer var usikkerhed 

mht. hvor langt man kunne nå, og hvor tæt man kan komme på en beskrivelse af de va-

riationer, der er set de senere år i Furesøen. Af den nedenstående præsentation vil det 

fremgå, at den opstillede og kalibrede model fortsat kan forbedres. Det vurderes dog, at 

der indenfor rammerne af projektet er opnået ganske væsentlig forbedring af den tidlige-

re model, således at den nu bedre kan benyttes til vurdering af betydningen af en tilba-

geførsel af vand, som inddrager såvel variationer året igennem som betydning af N hhv. 

P begrænsning af algevæksten. 

5.2 Hydraulisk model 

5.2.1 Model opsætning 
Den anvendte MIKE 3 model er opstillet på grundlag af foreliggende bathymetri-kort 

med et horisontal grid på 200 x 200 m (figur 5.1). Over dybden (vertikalt) er modellen 

opdelt med beregningspunkter for hver meter. 

 

Figur 5.1  Modellens diskretisering i horisontal plan og konturplot af modellens dybdeforhold 

Som input data til den hydrauliske model er benyttet meteorologiske data fra 2009 med 

hensyn til 

 Skydække 

 Luftfugtighed og lufttemperatur 
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 Vindhastighed og retning 

 Nedbør 

Data herfor er indhentet gennem DMI fra Sjælsmark målestation. 

Yderligere er benyttet tilstrømningsdata (bilag B) stillet til rådighed af Miljøcenter Ros-

kilde og Furesø Kommune, for så vidt angår indløb fra 

 Farum Sø (Fiskebæk) 

 Vejle Sø (Vejlsøkanal) 

 Dumpedalsrende 

 Stavnsholt Renseanlæg 

Diffus tilstrømning fra umålt opland er skaleret i henhold til tilstrømning fra Dumpe-

dalsrenden og Farum Sø og tilført jævnt fordelt over søen. Afstrømning fra søen er i 

modellen beskrevet ved et overløb i henhold til den målte vandstand i Furesøen ved 

Frederiksdal. 

Yderligere er vandmængderne fra separat og fælleskloakerede udløb inkluderet.  

Ved opgørelse af separat kloakerede udløb, er der taget udgangspunkt i de gennemsnit-

lige mængder, der blev oplyst fra kommunerene omkring Furesøen i forbindelse med 

udredning gennemført i 2007. De årlige mængder er justeret i henhold til årsnedbøren i 

2009 og den årlige nedbør for en 30 års periode. Udløbene er herefter skaleret i henhold 

til den daglige nedbør i 2009.  

Ved fastlæggelse af de årlige mængder fællekloakerede udløb er der ligeledes taget ud-

gangspunkt i de årlige mængder, oplyste overløbshyppigheder samt nedbørfordelingen.  

På baggrund af nedbørsoplysninger fra 2009, er den daglige (kritiske) nedbørsmængde, 

der overskrides med samme hyppighed som oplyst overløbshyppighed for hvert over-

løbsbygværk, bestemt.  

Den oplyste årlige overløbsmængde er herefter, for hvert bygværk, fordelt proportionalt 

i forhold til nedbørsmængden over den fastlagte kritiske nedbørsmængde. Tidspunkt for 

overløb fra fælleskloakerede udløb følger således tidpunkt og mængde af de største 

nedbørshændelser i 2009. En kloakmodel kan anvendes til at forbedre dette grundlagt 

med mere præcis beskrivelse af overløbene. Men dette vurderes ikke kritisk i forhold til 

de generelle modelberegningsresultater for Furesøen, idet de sæsonmæssige variationer 

skønnes at være tilstrækkeligt godt beskrevet. Lokale effekter omkring udløbspunkter 

på specifikke tidpunkter kan dog ikke vurderes nærmere med den valgte fremgangsmå-

de, men det har heller ikke været formålet med denne opgave. 

Udledningspunkter for separat kloakerede udløb og fælleskloakerede overløb fremgår af 

figur 5.2. 
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Figur 5.2 Punkter i modellen for tilløb (Fiskebæk fra Farum Sø, Stavnsholt Renseanlæg, Dumpedals-
renden, Vejlesø Kanal) samt søafløb (Frederiksdal) og separat kloakerede udløb(blå prikker) 
og fælleskloakerede overløb (røde prikker) 

5.2.2 Kalibrering 
Kalibrering af den hydrauliske model er alene foretaget på baggrund af opmålte tempe-

raturprofiler på en station på søens dybeste sted. Der har ikke foreligget data for strøm-

ningsforhold i søen eller for lagdelingsforhold andre steder i søen, som har kunnet be-

nyttes i forbindelse med kalibreringen. 

Vandets cirkulation i søen og vipning af temperaturskilleflade pga. af vindpåvirkning er 

således alene blevet beskrevet ud fra en standard parameterisering for en række af den 

hydrauliske models konstanter. Cirkulation mellem f.eks. hovedsøen og Store Kalv har 

således ikke kunne verificeres. 

Kalibreringen overfor målte temperaturprofiler på det dybeste sted i den centrale del af 

Furesøen er sket gennem justering af vertikal dispersion, horisontal opblanding (Smago-

rinsky koefficient) samt varme absorberingskonstanter. Resultatet af kalibreringen 

fremgår af figur 5.3. 
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Figur 5.3  Simulerede og målte temperature profiler (2009) fra det dybeste sted i den centrale del af Furesøen 
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Generelt simuleres lagdeling tilfredsstillende. Der er dog en tendens til, at modellen 

specielt sidst på året blander for meget varmt overfladevand ned til dybere liggende 

vandmasser. Som konsekvens heraf sker opbruddet af temperaturskillefladen (lagdelin-

gen) i modellen 3-4 uger for tidligt i forhold til målingerne, og dermed blandes hele 

vandsøjlen lidt for tidligt. Dette har bl.a. konsekvenser for modellens evne til at beskri-

ve forhold i søen fra midt i september og året ud. Simuleringerne for de sidste måneder 

af året skal derfor specielt tages med forbehold, og der skal tages hensyn hertil ved sce-

narie simuleringerne og fortolkning af model resultaterne. Dette diskuteres nærmere se-

nere i forbindelse med præsentation af de øvrige modelresultater.  

5.3 Vandkvalitetsmodel 

5.3.1 Model opsætning 
Vandkvalitets- og eutrofieringsmodellen der er anvendt, er lavet med udgangspunkt i 

den standard model-template i MIKE ECOLab systemet version 2009, som kaldes Eut-

rofieringsmodel2. Modellen inkluderer følgende tilstandsvariable, som også er illustre-

ret i figur 5.4: 

  Fytoplankton kulstof (PC)     (g/m
3
) 

  Fytoplankton nitrogen (PN)         (g/m
3
) 

  Fytoplankton fosfor (PP)       (g/m
3
) 

  Klorofyl-a (CH)           (g/m
3
) 

  Zooplankton (ZC)          (g/m
3
) 

  Detritus kulstof (DC)          (g/m
3
) 

  Detritus nitrogen (DN)      (g/m
3
) 

  Detritus fosfor (DP)       (g/m
3
) 

  Total ammonium (NH = NH3+NH4-N)    (g/m
3
) 

  Uorganisk oxideret nitrogen = nitrit+nitrat (NOx = NO2+NO3-N)  (g/m
3
) 

  Uorganisk fosfat (IP= PO4-P)     (g/m
3
) 

  Opløst oxygen (DO)      (g/m
3
) 

  Bundvegetation kulstof (BC)      (g/m
2
) 

 

 

Figur 5.4 Skitsemæssig fremstilling af de vigtigste tilstandsvariable og processer, som indgår den an-
vendte ECOLab Eutrofieringsmodel 



  
 

 

11808823_rent_vand_i_mølleåsystemet  29 DHI 
 

Som det fremgår, er der valgt en modelkompleksitet, der ikke omfatter sedimentpuljer 

og detaljerede sedimentprocesser. Dette skyldes, at der ikke foreligger tilstrækkeligt 

med data til opsætning og kalibrering heraf. Materialisering i og frigivelse af nærings-

stoffer fra sedimentet er inkluderet, idet modellen inkluderer en frigivelse fra sedimentet 

proportionalt med sedimentationen. Modellen er således parameteriseret i henhold til 

målt og forventelig frigivelse. 

Det fremgår endvidere, at der i modellen ikke indgår fisk, som i søen utvivlsom har en 

regulerende effekt på den biologiske struktur. Dels har der ikke foreligget tilstrækkelige 

gode data vedrørende fiskepopulationerne til, at de har kunnet inddrages, dels har det 

ligget udenfor de ressourcemæssige rammer at inkludere en submodel for fisk. Dog in-

kluderer modellen en tæthedsafhængig død for zooplankton, der beskriver fiskepræda-

tionen på zooplankton. 

Modellen inkluderer basalt kun en algeart. Dog er der foretaget simulering med to for-

skellig temperatur optima for algevæksten. I det tidlige forår er der antaget et lavt opti-

mum, der illustrere forårsalger (typisk kiselalger), mens sommeralgerne simuleres med 

et højere temperaturoptimum. Yderligere er der i forbindelse med kalibringen til 2009 

antaget, at algerne i sommerperioden har en vis evne til N-fiksering, som er karakteri-

stisk for visse blågrønalger under kvælstofbegrænsning og ved forekomst af tilstrække-

lig høje fosforkoncentrationer. Der er således i Furesøen i juni og juli 2009 observeret 

blågrønalger, der potentielt kan N-fiksere. 

Stoftilførsel til søen fra opstrøms systemer er i modellen beskrevet som produktet af til-

strømmende vandmængde og målte koncentrationer (oplyst fra Miljøcenter Roskilde) 

for de forskellige variable. Mellem måletidspunkter er der interpoleret. 

Belastningerne fra separat og fælles kloakerede bidrag er bestemt ud fra de vandmæng-

der, som benyttes for den hydrauliske model og fastkoncentrationer fastlagt på bag-

grund af opgørelser fra 2007 udredningen /ref. 1/. 

Belastning med diffusafstrømning fra umålt opland er fordelt jævnt over søen og skale-

ret i henhold til daglig nedbør. Den årlige belastning er sat til 15.190 kg N og 152 kg P 

jf. opgørelsen i 2007 redegørelsen /Ref. 1/. 

Der er benyttet en atmosfærisk belastning til søen på 18.800 kg N og 150 kg P per år 

/ref. 1/. Denne er jævnt fordelt over året og over søens overflade. 

De årlige belastninger til søen, som er benyttet til modelkalibring for 2009, er opsum-

meret i tabel 5.1. 
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Tabel 5.1  Årlige N og P belastninger benyttet ved simulering af 2009 

kilde Kg N / år Kg P / år 

Natur + landbrug – diffus 

umålt opland 

15.190 152 

Atmosfære 18.800 150 

Farum Sø (Fiskebæk) 4.910 410 

Dumpedalsrende 670 50 

Vejlesø (Vejlsøkanal) 850 140 

Separat kloakeret 1.655 280 

Fælles kloakeret 730 148 

Stavnsholt renseanlæg 3.330 100 

Total belastning 2009 46.135 1.430 

 

5.3.2 Kalibrering 
Resultaterne af modelkalibreringen for de målte koncentrationer i søvandet er illustreret 

i bilag C. Resultat for algeplankton biomasse (klorofyl) er desuden vist i figur 5.4. Mo-

del konstanter benyttet i den kalibrerede model fremgår af bilag D. 

Modellen beskriver to algeplankton toppe først på året (februar og april), som ikke er 

målt i søen. Disse toppe forekommer imidlertid mellem de udførte målinger og vurderes 

realistiske. I perioden maj-juni falder de målte klorofyl koncentration til omkring 2-3 

µg/l, mens der med modellen simuleres mellem 3,5 og 5 µg/l eller ca. 1-3 µg højere ni-

veau end målt.  

Sidst i juni og i juli er det antaget at blågrønalger, der er observeret i søen på dette tid-

punkt, foretager kvælstoffiksering. Uden en sådan antagelse vil det ikke være muligt 

med de tilførte kvælstofmængder at simulere den stigning, der er observeret i juli. Det 

er antaget, at blågrønalgernes kvælstoffiksering klinger af i starten af august. Dette 

skyldes, at der ved den indsamlede plankton prøve midt i august ikke blev konstateret 

blågrønalger i søen. Imidlertid fortsætter stigningen i algebiomassen ifølge målingerne 

frem til midt i august. Det kan ikke udelukkes, at der frem til dette tidpunkt forsat fore-

kommer en kvælstoffiksering i søen. Blågrønalger kan forekomme klumpet fordelt. I det 

mindste kan vi ikke med de estimerede belastninger (N-tilførsler) simulere det målte 

august-maksimum på ca. 17 µg/l klorofyl. Modellen simulerer op til 12 µg/ klorofyl i 

august 2009 dvs. ca. 5 µg/l under det maksimalt målte niveau. I hele perioden, fra be-

gyndelsen af april og frem til slutningen af september, er det primært begrænsende næ-

ringsstof for algevæksten i modellen kvælstof. Dette er i overensstemmelse med målte 

næringsstof koncentrationer i søen.  
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Det vurderes, at modellens beskrivelse af dynamik og niveauer frem til starten af sep-

tember er tilfredsstillende til, at den kan anvendes til scenarie simulering for vurdering 

af betydningen af ændret tilførsel af vand og næringsstoffer, som foreslået i projektet 

”Rent vand i Mølleåsystemet”. 

 

Figur 5.5  Kalibrering af eutrofieringsmodellen mht. til klorofyl for 2009. Kurver angiver simuleret kloro-
fylkoncentrationen i 1, 5, 10 og 15 meters dybde. Punkterne er målte koncentrationer målt 
på blanding prøve fra vandmassen over temperatur springlaget. 

Det fremgår af figur 5.5 at modellen simulerer et algebiomassemaksimum i september, 

som ikke er observeret. Dette skyldes, at den hydrauliske model ikke i tilfredsstillende 

grad beskriver temperaturlagdelingen i søen frem til begyndelse af oktober, som målin-

gerne viser. Herved sker der en opblanding af næringsrigt vand i modellen 3-4 uger tid-

ligere end i virkeligheden. Opblandingen kommer således til at ske på et tidpunkt, hvor 

det forsat er tilstrækkeligt med lys til at initiere en algevækst i modellen, som ikke er 

observeret i søen. På det tidspunkt hvor søen reelt opblandes er lyset i meget højere grad 

begrænsende, hvorfor der ikke sker en tilsvarende vækst i søen. 

Dette har betydning for modellens validitet og simuleringer sidst på året. Ikke alene for 

algebiomassen i vandet, men også for modellens beskrivelse af næringsstoffrigivelse fra 

bunden. Denne beskrives, som tidligere nævnt, som funktion af sedimentationen. Kon-

sekvensen er, at der sidst på året sker en stigning i de simulerede næringsstof-

koncentrationer, specielt kvælstof, som ikke observeres i søen. Der skal derfor ikke 

lægges for meget vægt på simuleringsresultaterne de sidste 3-4 måneder af årets måne-

der. Der er ved de efterfølgende scenariesimuleringer og tolkning af resultaterne herfra i 

videst muligt omfang tage højde for dette. 

Idet forholdene i søen simuleres med en dynamisk 3-dimensionel model, foreligger der 

beskrivelser af såvel den horisontale som den vertikale fordeling af alle simulerede til-

standsvariable. Som eksempel er i figur 5.6 vist den horisontale fordeling af algebio-

masse (klorofyl) i søens overfladevand på 5 forskellige tidpunkter. Det fremgår af figu-

ren, at der generelt simuleres højere koncentrationer i den østligste del af søen (Store 

Kalv) end i den øvrige del af søen. Der forekommer dog også tidpunkter, hvor de høje-

ste koncentrationer forekomme i den vestlige hhv. den sydlige del af søen. Da der kun 
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har været data fra én station på de det dybeste sted i den centrale del af søen, kan denne 

fordeling ikke verificeres. 

 

 

 

 

Figur 5.6  Eksempler af simuleret klorofylfordeling i 1 meters dybde i Furesø 2009. 
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Specielt for Store Kalv skal de beregnede værdier tages med forbehold, idet cirkulatio-

nen mellem Store Kalv og den centrale del af søen alene er bestemt ud fra en erfarings-

mæssig parameterisering af modellen pga. af manglende data. I Storekalv forekommer 

der desuden betydelige biomasser af bundplanter som i disse år er under kraftig udvik-

ling og succession /Ref. 6/. Mængde og sammensætning kan derfor variere en hel del de 

enkelte år. I 2010 forekom der i store dele af Store Kalv en meget massiv vækst af 

vandpest, hornblad og tusindeblad samt en række andre arter /Ref. 7/. Dette var betyde-

ligt mindre udbredt i 2009. Men der forligger ikke data for biomasseudviklingen, som 

modellen har kunnet kalibres overfor. Modellen inkluderer en biomasse af bundplanter, 

men denne del af modellen højst usikker. Der er ingen tvivl om, at bundplanter i denne 

del af søen kan have en meget stor indflydelse på næringsstofniveauer og plankton alge-

forekomster. Dels konkurrerer bundplanter og plankton alger om næringsstoffer, dels er 

en række at de bundplanter, der forekommer i Store Kalv i betydelige biomasser, kendt 

for at kunne udskille kampstoffer, der kan hæmme algevæksten. Endelig kan bundplan-

terne virke som ”pumpe” for næringsstoffer fra sediment til vand. Så længe der ikke fo-

religger et bedre datagrundlag, der dækker forholdene i Store Kalv, vil dynamikken i 

denne del af søen forblive relativt usikkert bestemt, og modelbeskrivelsen i denne del af 

søen skal tages med større forbehold end i resten af søen. 

 

5.4 Scenarier 

Der er foretaget simuleringer ud fra hvilke effekten af alternativerne angivet i tabel 5.2 

er vurderet. 

Alternativ 0 svarer til den ovenfor beskrevne kalibreringsberegning. 

Alternativerne 1 og 2 beskriver den umiddelbare effekt af at gennemføre projektet ”Rent 

vand i Mølleåsystemet” såfremt iltning af Furesøen fortsættes. Med umiddelbar effekt 

menes, den tilstand der vil kunne forventes efter få år, f.eks. omkring 2015, hvis projek-

tet gennemføres fra 2012. 

Alternativerne 3,4,5 beskriver scenarier tilsvarende alternativerne 0, 1, 2 blot uden ilt-

ning.  

For samtlige fremtidige scenarier er det antaget at belastningen med vandet fra Lundtof-

te Renseanlæg ikke reduceres ved gennemstrømning af strækningen Kalvemosen - Søl-

lerød Sø. Dette skyldes, at der med en gennemstrømning på 200 l/s vil være en opholds-

tid af størrelsen orden timer.  Det er muligt at en mindre tilbageholdelse reelt vil 

forekomme, men i betragtning af usikkerhederne ved estimering heraf, er det valgt at se 

bort herfra. Denne antagelse er med til at holde estimaterne på den sikre side så effekter 

ikke undervurderes. 

For alternativerne 1 og 2 samt 4 og 5 antages det, at der sker en tilbageholdelse af fosfor 

(P), som tilføres fra Lundtofte Renseanlæg og andre kilder, som svarer til den tilbage-

holdelse, der kan beregnes med empiriske modeller for søer i ligevægt. Der er anvendt 

Vollenweider modellen, som også er benyttet af Roskilde Miljøcenter i forbindelse med 

udarbejdelse af vandplanerne. Beregning af tilbageholdelse og stoftransporter ved an-

vendelse af empiriske modeller fremgår af bilag E.   
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Ved beregning af fosforbidraget fra Vejlesø til Furesøen er taget udgangspunkt i disse 

beregninger, idet en tilstand svarende til ligevægt, antages opnået kort efter at der er 

blevet gennemført restaurering af Søllerød og Vejlesø med aluminium / Phoslock/ se-

dimentfjernelse som forudsat i projektet ”Rent vand I Mølleåsystemet”. Der er dog ad-

deret 50 kg P/år til den P transport, der kan beregnes direkte, beregnet ud fra den empi-

riske model. Dette skyldes, at det er vurderet /ref. 8, 9/, at der er risiko for, at en vis del 

af den fosformængde, der bindes i sedimentet på trods af behandling, potentielt vil kun-

ne frigives. Bidraget er tillagt for at beregningerne bliver på den sikre side mht. til vur-

dering af nedstrøms effekter. 

Ved beregning af belastningerne for den fremtidige situation, er det antage at der alene 

foregår en strømning fra Vejlesø til Furesøen. Den unøjagtighed der herved introduceres 

er vurderet ubetydelig især for fremtidige situationer, hvor gennemstrømningen med 

vand fra Lundtofte Renseanlæg er øget. 

For kvælstof (N) er der for alternativer 1-5 antaget, at den nuværende kvælstofbelast-

ning gennem Vejlesøkanal fortsætter og blot tilføjes belastningen fra Lundtofte Rense-

anlæg reduceret i henhold til den tilbageholdelse, som kan beregnes med den empiriske 

N-model, som angivet i bilag E. En sådan beregning vurderes at være på den sikre side, 

og den vil muligvis overestimere N-belastningen, da en restaurering af søerne muligvis 

vil føre til reduktion af den nuværende N-transport fra disse. 

Alternativerne 6, 7, 8 svarer til alternativerne 3,4,5 blot fremskrevet til en fremtidig si-

tuation, hvor der i Furesøen er sket en udtømning af ophobet næringsstofpuljer i vand 

og sediment, og hvor vandplanens indgreb over for eksterne kilder er gennemført. Be-

lastninger fra Søllerød Sø og Vejlesø er beregnet under forudsætning af, at disse er i li-

gevægt og kan beskrives med de empiriske modeller i bilag E. Dog er der fortsat adde-

ret et ekstra bidrag på 50 kg P/år fra sedimentet, da det er vurderet, /ref. 8, 9/, at der kan 

gå 50-100 år inden fosforpuljerne i sedimentet er endeligt begravet eller udtømt. 

Beregningerne for en fremtidlig situation, hvor søerne er i ligevægt, er behæftet med 

særdeles store usikkerheder, da det er nødvendigt at gøre en række antagelser vedrøren-

de funktioner af sediment og biologisk struktur. Resultaterne af disse beregninger skal 

derfor tages med stort forbehold og mest benyttes til relativ vurdering af effekten af pro-

jektet ”Rent vand i Mølleåsystemet”. 

Som det fremgår af tabel 5.2 inkluderer scenarier to forskellige udledningsalternativer 

fra Lundtofte Renseanlæg: 

a) 9 måneder med 200 l/s (2,5 mgN/l; 0,04mgP/l); 3 måneder (medio december til me-

dio marts) med 25 l/s (6 mgN/l ; 0,04mgP/l) 

b) Kontinuert udledning (12 måneder) af 200l/s med 2,5 mgN/l; 0,04mgP/l 

Udledningsalternativ a) beskriver situationen, hvor tilførslen drosles ned til 25 l/s i vin-

termåneder, hvor det kan være vanskeligt at opnå god N-fjernelse. 

Alternativ b) beskriver situationen for kontinuert tilførsel på 200 l/s med fast N og P 

koncentration. Formålet hermed er, at belyse følsomheden i søerne af en sådan øget N-

tilførsel. 
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De samlede årlige N og P belastninger for de enkelte scenarier fremgår af tabel 5.3. For 

de eksterne kilder, der ikke strømmer til gennem Søllerød Sø og Vejlesø, er antaget 

samme belastning som for den nuværende situation (0-scenariet). Disse belastninger 

fremgår af tabel 5.1. Belastningen til Søllerød Sø og Vejlesø samt afstrømning fra Vej-

lesø til Furesø fremgår af bilag E og F.  

Tabel 5.2 Alternative scenarier som vurderes ud fra modelberegninger. 

scenarie Lundtofte Renseanlæg  iltning belastning 

0 0 l/s + 2009 
 

1 9 mdr. med 200 l/s (2,5mg/l N; 0,04mg/l P) 
3 mdr. med 25 l/s (6 mg/l N; 0,04mg/l P) 

+ 2009 

2 12 mdr. med 200 l/s (2,5 mg/l N; 0,04mg/l 
P) 

+ 2009 
 

3 0 l/s - 2009 
 

4 9 mdr. med 200 l/s (2,5 mg/l N; 0,04 mg/l P) 
3 mdr. med 25 l/s (6 mg/l N; 0,04 mg/l P) 
 

- 2009 

5 12 mdr. med 200 l/s (2,5 mg/l N; 0,04 mg/l 
P) 

- 2009 
 

6 0 l/s  - - 2009 fra punktkilder mv. 
- Ligevægt mellem sed og 

vand (P-pulje udtømt) 
- Belastning fra Vejlesø og 

Farum Sø med tilstand 
som forudsat i vandplan. 

 

7 9 mdr. med 200 l/s (2,5mg/l N; 0,04 mg/l P) 
3 mdr. med 25 l/s (6 mg/l N; 0,04 mg/l P) 

- 2009 fra punktkilder mv. 
- Ligevægt mellem sed og 

vand (P-pulje udtømt) 
- Belastning fra Vejlesø og 

Farum Sø med tilstand 
som forudsat i vandplan. 

8 12 mdr. med 200/s (2,5 mg/l N; 0,04 mg/l P) - 2009 fra punktkilder mv. 
- Ligevægt mellem sed og 

vand (P-pulje udtømt) 
- Belastning fra Vejlesø og 

Farum Sø med tilstand 
som forudsat i vandplan. 

 

Tabel 5.3 N og P belastning for de forskellige alternativer 

scenarie TN kg / år TP kg /år 

0; 3 46.300 1.430 

1; 4 53.365 1.475 

2; 5 54.895 1.526 

6 45.325 1.355 

7 51.790 1.466 

8 54.345 1.515 

 

5.4.1 Scenarier med iltning af søen – de nærmeste år efter projektgennemførsel 
Alternativerne 1-2 beskriver, som nævnt, effekten de nærmeste år (omkring 2015) af at 

gennemføre projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet” såfremt iltning af Furesøen fortsæt-

tes. Det er for disse scenarier forudset, at sedimentets rolle i søen stort set er uforandret, 
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og der ikke sker betydelig biologiske strukturelle ændringer i søen. Dette skønnes rime-

ligt i betragtning af, at det på årsbasis drejer sig om ca. 15-18 % ændring af N og ca. 5-7 

% ændring af P belastningen. Resultaterne mht. algebiomasse fremgår af figur 5.7. 

 

Figur 5.7  Klorofyl koncentrationer i Furesøens overfladevand i den nære fremtid (2015). Blå punkter: 
Målt 2009. Sort kurve: Alternativ 0 - uden ”Rent vand i Mølleåsystemet”. Orange kurve: Al-
ternativ 1 og 2 - med ”Rent vand i Mølleåsystemet”. 

Ved gennemførsel af projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet” simuleres en umiddelbar 

forøgelse af algebiomassen på op til 1,5 µg /l klorofyl i april-maj, mens forøgelsen for-

ventes at ligge på op til 1 µg/l klorofyl i juni-august Mere generelt beregnes forøgelse i 

klorofyl at ligge på et niveau omkring 0,5 µg/l. Der beregnes således en forøgelse af 

klorofylniveauer på omkring 5-10 % i forhold til niveauerne målt i 2009. Forskellen 

mellem scenarie 1 og scenarie 2 af projektet er mindre en 1-3 procent og kan ikke skel-

nes på plot i figur 5.7. 

Ud fra ændringerne i N og P niveauerne, samt simulerede N og P begrænsninger, skøn-

nes det, at der ikke vil være markant ændring i stimulering af blågrønalgevæksten på 

grund af tilførsel af vand fra Lundtofte Renseanlæg i forbindelse med projektet ”Rent 

vand i Mølleåsystemet”. Det vurderes, at den interne udvikling i sedimentets puljer af 

næringsstoffer, samt den biologiske struktur, mht. til bundvegetationens udbredelse, og 

dynamikken mellem bundplanter, algearter, zooplankton samt fiskepopulation, vil bety-

de væsentligt mere for tilstanden i søen de nærmeste år end tilførslen af vand og stof 

med projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet”. Det skal bemærkes, at der pt. (dvs. inden 

projektet gennemføres) kan observeres kraftige ændringer i forholdene i søen år for år. 

Ændringer der højst sandsynligt kan tilskrives en blanding mellem ændrede meteorolo-

giske forhold og en succession (biologisk udvikling) i søen, initieret af de øvrige restau-

rerende tiltag, der er taget for at forbedre forholdene i søen. 

Det vurderes, at den marginale stigning, som projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet” 

simuleres at kunne være årsag til, ikke vil have mærkbar effekt på forholdene i søen i 

den nærmerest fremtid, dvs. frem til 2015. 
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5.4.2 Scenarier uden iltning af søen – de nærmeste år efter projektgennemfør-
sel 
Alternativerne 3-5 beskriver, som nævnt, effekten de nærmest år (omkring 2015) af at 

gennemføre projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet” såfremt iltning af Furesøen ophø-

rer. Ved ophør af iltning beskriver modellen, at iltkoncentrationen falder i bundvandet i 

løbet af maj-juni, og når så lave koncentrationer fra starten/midten af juli (under 1-2 

mg/l som gennemsnit i den nederst meter vand), at det må formodes, at der ved sedi-

mentoverfladen indtræffer iltfrie forhold. Modellen simulerer helt iltfrie forhold i den 

nederst meter over bunden på dybder fra 15 meter og nedefter fra omkring 1. august og 

frem til opblanding af søens vandmasse sidst på året. Det er for disse scenarier forudset, 

at sedimentet i søen responderer mht. til næringsstoffrigivelse, som beskrevet i speciale 

rapporten fra 2009 /ref. 4/. Disse undersøgelser er kun gennemført på sediment fra den 

dybeste del af Furesøen og det kan ikke udelukkes, at sedimentet på lavere vanddybder 

vil respondere lidt anderledes. Men oplysningerne i ref. 4 vurderes at være det bedst til-

gængelige grundlag for vurdering af effekten på næringsstoffrigivelsen fra sediment i 

Furesøen som konsekvens af forekomst af iltfrie forhold ved sedimentoverfladen. 

I modellen antages, at der ved en gennemsnitlig iltkoncentration i det nederste bereg-

ningspunkt (repræsenterende vandmassen fra 0 til 1 meter over bunden) på 2 mg/l eller 

lavere, sker iltfri næringsstoffrigivelse fra sedimentet. Ved iltfri sedimentdynamik øges 

fosfor- og ammoniumfrigivelse. Ligeledes hæmmes nitrifikationen betydeligt ved ilt-

koncentrationer under 2 mg/l og ophører helt ved iltfrie forhold. 

Simulering af forholdene i søen er udført gennem en række iterative beregninger, hvor 

start koncentrationer til dels er opdateret til de ændrede forhold, så indholdet af næ-

ringsstoffer i søens vandmasse tilnærmelsesvis er i balance over året, og hvor den bio-

logiske struktur i planktonsamfundet er justeret i henhold til næringsniveauer og be-

grænsningsforhold. Vedrørende sidstnævnte har modelberegninger vist, at der med iltfri 

næringsstoffrigivelse fra sediment kan forventes en betydelig ændret balance mellem N 

og P indhold i søens vand. Alt andet lige vil der, på grund af øget P frigivelse fra bun-

den og ændret kvælstofomsætning, ske en forøgelse af næringsniveauer i vandet, som er 

mest udtalt for P. Som konsekvens viser modelberegningerne, at der i en længere perio-

de end i søens nuværende tilstand vil forekomme mere udtalt kvælstofbegrænsning. 

Øget potentiel kvælstofbegrænsning og øgede fosforniveauer giver erfaringsmæssigt 

potentiel mulighed for større dominans af N-fikseringende blågrønalge. Derfor er perio-

den i modellen, hvor der antages at kunne forekomme N-fikserende blågrønalger udvi-

det til perioden fra midt i april til udgangen af august. På denne baggrund er de kloro-

fylniveauer, som fremgår af figur 5.8 fremkommet. Der er i modellen introduceret en N-

fiksering, der bringer modellens N- og P- begrænsningsgrad på samme niveau, som be-

skrives for søens nuværende tilstand. 

Simulering af konsekvenserne ved en sådan metode er selvfølgelig noget usikker og det 

præcise niveau, der vil forekomme i tilfælde af at iltning ophører, kan det enkelte år væ-

re forskellig fra det simulerede. Imidlertid vurderes det, at tendensen, i den respons mo-

dellen simulerer, er korrekt. Modellens respons er også i overensstemmelse med for-

hold, som blev observeret i søen før iltning blev påbegyndt i 2003. Dog vil det 

forventes, hvis iltningen ophører, at der vil forekomme betydelige forskelle fra år til år 

afhængig af bl.a. de meteorologiske forhold såvel det pågældende år som muligvis året 

før. Desuden vil den biologiske dynamik og struktur kunne have betydelig indflydelse 

på forholdene det enkelte år.  
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Figur 5.8 Klorofyl koncentrationer i Furesøens overflade vand i den nære fremtid (2015) med og uden 
iltning. Blå punkter: Målt 2009. Sort kurve: Alternativ 0 - uden ”Rent vand i Mølleåsystemet” 
og med iltning. Orange kurve: Alternativ 3 og 4 - med ”Rent vand i Mølleåsystemet” og uden 
iltning. 

Det fremgår af figur 5.8, at der ved ophør af iltning kan forventes en markant stigning i 

klorofylkoncentrationer fra midt på foråret (april) og frem til september. Modellen si-

mulerer således klorofylstigninger på mere end 100 % og koncentrationsforøgelser med 

op til ca. 10 µg/l klorofyl. Det må forventes, at en væsentlig del af denne biomassestig-

ning vil blive i form af blågrønalger, som potentielt vil kunne forekomme i sommer 

masseopblomstringer og give såvel væsentlig biologiske som æstetiske og rekreative 

negative konsekvenser. 

Betydningen af projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet” forventes under disse forhold at 

blive relativt mindre end i en situation, hvor iltning fortsættes. Dette skyldes dels den 

betydelige P-frigivelse fra bunden og dels antagelse om betydelig N-fiksering af blå-

grønalger. Man kan sige, at belastningsændringen, som skyldes tilførsel af vand og stof 

fra Lundtofte Renseanlæg, nærmest ”drukner” i den samlede eksterne og interne næ-

ringsstofbelastning. Den simulerede forskel med og uden tilførsel fra Lundtofte Rense-

anlæg kan ikke skelnes med den opstillede model.   

5.4.3 Scenarier for en fremtidig ”ligevægtssituation” 
Formålet med disse scenarier har været at vurdere indflydelsen af projektet ”Rent vand i 

Mølleåsystemet” i en fremtidig situation, hvor der er opnået ligevægt mellem vand og 

sediment i Furesøen, og hvor søen i øvrigt har indstillet sig i en ny såvel kemisk som 

biologisk ligevægtstilstand med de forudsatte fremtidige belastningsniveauer. Tidspunk-

ter for at en sådan tilstand indtræder, er yderst vanskelig at vurdere og specielt vanske-

ligt på det eksisterende datagrundlag. Ikke alene er datagrundlaget vedr. sedimentet 

sparsomt, men også data vedr. bundvegetationens biomasseudvikling er yderst mangel-

fuld, og den kvantitative viden om, hvorledes denne vil udvikle sig over tid, er sparsom. 

Blandt andet af ovenstående grunde vil en simulering af en situation, der mest sandsyn-

ligt ligger meget langt ude i fremtiden, være behæftet med betydelig usikkerhed. Der 

skal derfor lægges størst vægt på de simulerede relative effekter, som konsekvens af at 

projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet” gennemføres. 
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For dog at fastlægge et niveau som udgangspunkt for sammenligningerne, er der gen-

nemført beregninger med forskellige antagelser vedrørende specielt sedimentets funkti-

on i en fremtidig ligevægtssituation. Der er således gennemført simulering af forholdene 

under forudsætning af, at næringsstoffrigivelse fra sediment på årsbasis udgør hen-

holdsvis 100 %, 85 % og 70 % af den mængde, der sedimenterer.  

Med sådanne antagelser er det beregnet, at med de belastninger, der er antaget i vand-

planeren i den endelige plansituation, vil der forekomme klorofylniveauer i Furesøen, 

som vist i figur 5.9. De tre kurver i figuren angiver det interval, der simuleres med mo-

dellen. Resultaterne skal tages med forbehold, da antagelse vedr. sedimentet er usikker 

og da den biologiske struktur i søen kan ændre sig og påvirke forholdene betydeligt. Va-

riationer i forhold til de simulerede koncentrationsforløb i såvel positiv som negativ ret-

ning kan tænkes.   

 

Figur 5.9  Klorofylkoncentrationer i Furesøens overflade vand i en fremtidig situation med ligevægt 
mellem vand og sediment uden ”Rent vand i Mølleåsystemet”. Blå punkter: Målt 2009. Grøn 
kurve: Sedimentfrigivelse = 100 % af sedimentation. Orange kurve: Sedimentfrigivelse = 85 
% af sedimentation. Rød kurve: Sedimentfrigivelse = 70 % af sedimentation. 

Det gennemsnitlige totale fosforniveau i søen ligger i simuleringer lidt under niveauet, 

der er beregnet med Vollenweider modellen (bilag E) for søen. Denne empiriske model 

beregner et fosforniveau i en sådan ligevægtssituation på 21-26 µg/l, mens eutrofie-

ringsmodellen giver et volumen- og tidsvægterniveau på omkring 15-20 µg/l. 

Der er valgt en parameterisering, der måske giver lidt lavere værdier, end der vil fore-

komme. Dette er gjort for, at der i modellen opnås størst mulig og samtidig realistisk 

udstrækning af næringsbegrænsning. Det vurderes, at der herved simuleres størst mulig 

effekt af yderligere tilførsel af næringsstoffer. Det vurderes, at modellens respons der-

ved bliver på ”den sikre side”. I figur 5.10 er vist modellens simulering af effekten af at 

gennemføre projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet”. Der simuleres ikke nogen betyde-

lig forskel mellem scenarie 7 og 8, hvorfor disse to alternativer er repræsenteret ved én 

kurve (orange kurve). 

Modellen simulerer maksimale ændring i klorofylkoncentrationerne på omring 0,5 µg/l 

og mere generelt af størrelse 0,1-0,3 µg/l som konsekvens af projektet ”Rent vand i 

Mølleåsystemet”. Det vurderes på denne baggrund, at projektet ikke vil forhindre Fure-
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søen i at opnå den målsatte tilstand (god økologisk tilstand) i en endelig ligevægtssitua-

tion.  

 

 
Figur 5.10  Klorofylkoncentrationer i Furesøens overflade vand i en fremtidig situation med ligevægt 

mellem vand og sediment. Blå punkter: Målt 2009. Grøn kurve: Alternativ 6 - uden ”Rent 
vand i Mølleåsystemet”. Orange kurve: Alternativ 7 og 8 - med ”Rent vand i Mølleåsyste-
met”. 
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6 LYNGBY SØ 

6.1 Metode og omfang 

Effekten i Lyngby Sø er belyst med udgangspunkt i den hydrauliske MIKE 11 model, 

der blev opstillet i forbindelse med de tidligere vurderinger af projektet ”Rent vand i 

Mølleåsystemet”/Ref. 1, 2/. Fra den totale model, der tidligere er opstillet, er udtrukket 

en delstrækning fra Furesøen og til lige efter Lyngby Mølledam (figur 6.1). Bagsværd 

Sø, repræsenteret ved en simplifikation, er ligeledes opstillet på baggrund af de tidligere 

anvendte modeller. Yderligere er inddraget oplysninger fra undersøgelser og vurderin-

ger gennemført i 2008 /Ref. 4/. 

 

Figur 6.1  MIKE 11 netværk til beskrivelse af forholdene i Lyngby Sø 

For at vurdere de umiddelbare effekter af en ændret gennemstrømning overfor koncen-

trationsniveauer i vandet i Lyngby Sø og udskylning af næringsstoffer fra søen, er der 

taget udgangspunkt i de seneste foreliggende sammenhørende data fra Bagsværd Sø og 

Lyngby Sø fra 2008 /Ref. 4/. 

På baggrund af oplysninger om koncentrationsniveauer i Furesøen, Bagsværd Sø og 

Lyngby Sø samt oplysninger om belastning fra regnvand udløb og overløb, er den inter-

ne belastning fra sedimentet vurderet. Denne er ganske betydende og afgørende for stør-

relsen af den umiddelbare effekt. En belastning fra sediment til søvandet, af samme 

størrelse som den nuværende, er vurderet fortløbende at forekomme i en længere årræk-

ke. Dette baseres på overslag for størrelse af de mobile fosforpuljer i søens sediment  

/Ref. 4/. 

Endelig er der skitseret, hvilken effekt en øget gennemstrømning vil have for Lyngby 

Sø i en kommende ligevægt situation. Dette er gjort på baggrund af opgjorte belastning 

for en plansituation, beregnet opholdstid, søens volumen og empiriske modeller for fos-

forniveau i søvandet. 

6.2 Effekt på det umiddelbare koncentrationsniveau i Lyngby Sø 

I figur 6.2 er vist en beregning, hvor Lyngby Sø modtager vand svarende til 2008 med 

de koncentrationer af TP, som blev målt i overfladevand i Furesøen og i Bagsværd Sø, 

men uden intern belastning. Yderligere modtager søen regnvandsbetingede belastninger, 
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som angivet i /Ref. 4/. Det fremgår, at de målte koncentrationer ligger væsentlig over de 

beregnede niveauer. Forklaringen herpå er, at der i sedimentet i Lyngby Sø forekommer 

ganske betydende mængder mobilt P, som frigøres til vandet i løbet af måleperioden fra 

april til september. I beregninger fra 2008 /Ref. 4/ vedr. betydningen af ekstern og in-

tern belastning for Lyngby Sø, blev den interne belastning vurderet til ca. 250 kg P.  

Den grå kurve i figur 6.3 repræsenterer en simulering, hvor der er tilført ca. 250 kg P i 

beregningsperiode. Denne fosformængde er tilført jævnt over søen, men fordelt over tid 

så det passer nogenlunde med de observerede koncentrationsstigninger (grøn kurve). 

Fordelingen vil kunne justeres yderligere således, at det kommer til at passe endnu bed-

re med de målte værdier, men det vil blot være en kurvetilpasning, der ikke har nogen 

betydning for de videregående vurderinger. Det fremgår overordnet, at den tidligere 

skønnede interne belastning med den opstillede model kan forklare de observerede TP 

niveauer. 

 

Figur 6.2 Målt TP og simuleret TP uden intern belastning, april – september 2008 

 

 
Figur 6.3 Simuleret og målte TP koncentration samt gennemstrømning, april - september 2008 

 

Den blå kurve i figur 6.3 viser resultatet af en beregning, hvor der er tilført 200 l/s, sva-

rende til den mængde, der planlægges tilbageført fra Lundtofte Renseanlæg i sommer-

månederne. I beregningerne er der benyttet samme TP-koncentration som i det øvrige 

tilførte vand fra Furesøen, dvs. de målte koncentrationsniveauer fra 2008. Koncentrati-

onsniveauet i 2008 vurderes ud fra foreliggende måling frem til november 2010 at være 
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repræsentativt for niveauet i vand strømmende fra Furesøen i den umiddelbare fremtid, 

også efter at projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet” er gennemført.  

Det fremgår af figur 6.3, at TP koncentrationsniveauet i søen forventes at falde med ca. 

0,010 – 0,015 mg/l ved tilførsel af de ekstra 200 l/s. Årsagen til den relativt begrænsede 

effekt er den interne belastning, som er bestemmende for koncentrationsniveauet i søen. 

Da koncentrationen i Lyngby Sø fortsat forventes at ligge omkring 0,095 – 0,120 mg/l, 

vil der ikke kunne regnes med nogen umiddelbar mærkbar effekt, af den øgede gennem-

strømning, på tilstanden i søen. 

For beregningsperioden (15. april – 7. september) transporteres der i flg. disse bereg-

ninger yderligere 125 kg P ud af søen, hvis gennemstrømningen øges med 200 l/s. Det 

er noget usikkert at vurdere den årlige forøgelse af transporten ud af Lyngby Sø, da der 

ikke foreligger data, ud fra hvilke frigivelsen fra sediment kan bestemmes udenfor peri-

oden 15. april – 7. september. På baggrund af de gennemførte beregninger skønnes det 

dog, at den øgede transport kunne være af størrelsen ca. 200 kg P /år. 

En sådan øget transport ud af søen vil afkorte indsvingningen i Lyngby Sø mod en for-

bedret tilstand. Hvor lang tid der vil gå er vanskeligt at vurdere. I Ref. /4/ er det vurde-

ret, at der, i de øverste 10 cm af sedimentet i søen, ligger en mobil pulje på godt 2 ton P. 

Det er sandsynligt, at mobilt P fra sedimentlag dybere end 10 cm også vil kunne afgive 

betydelige mængder fosfor. Det vurderes på denne baggrund, at der kan gå væsentligt 

mere end 10 år, før den ophobede pulje er udtømt. Dette vil gælde såvel med som uden 

projektet ”Rent vand i Mølleåen”, men da udtømningen af den interne fosforpulje vil 

være meget afhængig af sommergennemstrømningen vil ”Rent vand i Mølleåen” kunne 

accelerer udtømningsprocessen. Der foreligger ikke et tilstrækkeligt datamateriale til 

nærmere at fastsætte tidshorisonten for udtømning af den interne fosforpulje.  

6.3 Effekt på fosforniveauet i Lyngby Sø i en ligevægtssituation 

I en fremtidig ligevægt situation, hvor den interne pulje i søens sediment er udtømt, vil 

koncentrationsniveauet i søen i overvejende grad være bestemt af niveauet i vandet, der 

strømmer fra Furesøen. 

 



  
 

 

11808823_rent_vand_i_mølleåsystemet  44 DHI 
 

7 NEDRE MØLLEÅ 

7.1 Metode og omfang 

Hovedformålet med tilbageførsel af vand er at skabe øget afstrømning i Mølleåen speci-

elt i perioder, hvor vandføringen er lille og hvor risiko for ønsket algevækst er størst, 

dvs. i sommermånederne. 

Vurderingerne er gennemført  

- dels ved belysning af effekten på vandets opholdstid i Mølleåen fra Lyngby Sø 

til Strandmøllen ved udløbet i Øresund, 

- dels ved at sammenholde gennemstrømning med belastning samt anvendelse af 

empiriske sømodelbetragtninger for hele strækningen. 

Der vil kunne foretages nærmere betragtninger for de enkelte Mølledamme og del-

strækninger, men dette har ligget udenfor rammer afsat til opgaven, og det vurderes at 

de gennemførte betragtninger er tilstrækkelige robuste til at illustrere effekten af at gen-

nemføre projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet”. 

Det har desuden været formålet med udredningen at belyse potentiel risiko for mobilise-

ring af ophobet sediment, som konsekvens af en øget afstrømning, samt at fortage op-

summering af tidligere vurderinger vedr. den hydrauliske kapacitet i Mølleåen ned-

strøms Lyngby Sø. 

7.2 Effekt på opholdstid og umiddelbar tilstand 

Opholdstiden for vandet i Nedre Mølleå er relevant, da det er med til at bestemme de 

koncentrationsniveauer (fortyndinger), der vil kunne opnås af belastninger fra såvel eks-

terne kilder (som fælles- og separatkloakerede udløb) samt intern belastning fra sedi-

ment. 

Traditionelt opgøres opholdstiden som volumen divideret med gennemstrømning. En 

sådan beregning er også gennemført her. Desuden er der foretaget beregning af, hvor 

lang tid der går, inden vandet er helt hhv. delvist udskiftet i hele vandvolumen. 

Sidstnævnte beregninger er gennemført med den foreliggende MIKE 11 model for Møl-

leåsystemet, som blev opstillet i forbindelse med de supplerende undersøgelser i 2008 

/ref. 8/. Beregninger er gennemført som konservative fortyndingsberegninger startende 

med en relativ koncentration på 0 og tilførsel af en opstrøms koncentration på 1. Når 

koncentration overalt i systemet er 1 defineres vandet 100 % udskiftet eller udskyllet. 

En sådan beregning af en 100 % udskiftning vil give en noget længere opholdstid i åen 

end den traditionelle beregning: Volumen divideret med gennemstrømning. Dette skyl-

des, at der forekommer en dispersion (spredning), som med de i Mølleåen fremhersken-

de lave strømhastigheder, er af betydning.  

Volumen i Mølleåen fra Lyngby Sø til Strandmølle er, ud fra den opstillede model og 

ved en vandføring på 120 l/s, opgjort til ca. 93.000 m
3
. Ved gennemstrømningen på 120 

l/s, svarende til den tilstræbte absolut minimum gennemstrømning fra Furesøen på 100 
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l/s plus 20 l/s diffus tilstrømning i en tørvejrssituation ned langs åen, giver dette en op-

holdstid på 9 dage. 

Med fortyndingsmodellen opstillet i MIKE 11 beregnes forskellige grader af udskylning 

i den nederste mølledam inden udløb i Øresund. Det fremgår, at en 100 % udskylning 

med 120 l/s tager omkring 30 dage, mens 75 % af indløbskoncentrationen opnås efter 

ca. 9 dage. På dette tidspunkt er der opnået 100 % udskylning i alle opstrøms mølle-

damme. 

Ved at øge afstrømningen med 200 l/s reduceres den direkte beregnede opholdstid (vo-

lumen/gennemstrømning) fra 9 til 5 dage. 100 % udskylning reduceres fra 30 til om-

kring 20 dage, mens 75%-udskylning reduceres fra 9 til ca. 7 dage. Anvendelse af æn-

dringen af 75%-udskylning ud fra MIKE11 beregningerne vurderes at være et rimeligt 

grundlag for vurdering af effekten and ændret opholdstid. På denne baggrund kan det 

uddrages, at ved tilstræbte minimumsvandføringer, vil opholdstiden i Nedre Mølleå ved 

tilbageførsel af 200 l/s reduceres fra omkring 9 dage til mellem 5-7 dage. 

De beregnede kortere opholdstider, dvs. hurtigere udskylninger, vil reducere risikoen 

for, at der vil forekomme uønsket planktonalgevækst i åen. Den øgede gennemstrøm-

ning vil ligeledes forårsage en reduktion i koncentrationsniveauer for næringsstoffer og 

dermed også have en positiv (dvs. reducerende) effekt på væksten af trådformede alger. 

Det skønnes dog, at der fortsat vil være risiko for, at der i åen og mølledammene vil 

kunne forekomme opblomstring heraf, selv med den øgede vandmængde, med mindre 

der også samtidig skrides ind overfor intern belastning fra sediment i systemet samt re-

duktion af spildevandsoverløb. Nærmere vurdering heraf har ikke været mulig at gen-

nemføre indenfor rammerne af denne opgave.  

 

Figur 7.1 Beregnet udskylningstid (dage) for Mølleåen nedstrøm Lyngby Sø som funktion af afstrøm-
ning (l/s). Kurverne angiver forskellig grad af udskylning ved Strandmøllen.  
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7.3 Empirisk sømodel betragtning for Nedre Mølleå – fremtidig li-
gevægt 

For give et overslag over effekten på den endelige ligevægtstilstand, i den nedre del af 

Mølleåen, er der fortaget vurdering ved at anvende empiriske sømodelbetragtninger 

mht. fosforniveauer. Men man skal være opmærksom på, at sådanne betragtninger gæl-

der for et vandvolumen, der er total opblandet. Dette er ikke tilfældet for Mølleåen, og 

nedenstående betragtninger vil have størst validitet i den mest nedstrøms del af syste-

met. For at vurdere den nærmere tilstand i Mølleåen kræves det, at der laves individuel-

le betragtninger for de enkelte mølledamme eller, at der opstilles en fuld dynamiske 

økologisk model, der kan beskrive gradienterne ned gennem systemet på basis af tilled-

ninger og afstrømningens variation over året mv. Rammerne for projektet har ikke til-

ladt at gennemføre sådanne vurderinger. 

Som basis for overslaget er benyttet belastningerne summeret i tabel 7.1. Bidragene fra 

fælles- og separat- kloak er taget fra den situation, som fremgår af opgørelsen i redegø-

relsen fra 2007 /Ref. 1/. Som bidrag fra Lyngby Sø er antaget, at der her er opnået en li-

gevægt mellem vand og sediment efter, at Furesøen har opnået den i vandplansudkastet 

fastsatte målsætning for fosfor på 0,025 mg/l TP (årsgennemsnit). 

Der er herefter taget hensyn til en beregnet P-tilbageholdelse (retention) i Lyngby Sø 

estimeret ud fra empiriske sømodeller til omkring 15-20 %. 

Med et volumen i Nedre Mølleå på 93.000 m3 samt en gennemsnitsdybde på 1 meter er 

der uden tilførsel af 200 l/s beregnet et årsgennemsnitligt koncentrationsniveau på om-

kring 0,140 mg/l TP, mens der med ekstra 200 l/s (dvs. inkl. ”Rent vand i Mølleåsyste-

met”) beregnes et niveau på omkring 0,100 mg/l TP. 

Tabel 7.1 Belastning og gennemstrømning anvendt som grundlag for empiriske P-model betragtninger 
samt resulterende koncentrations niveauer for fosfor. 

 Uden projektet ”Rent vand i 

Mølleåsystemet”:  

L.R: 0 l/s  

Med projektet ”Rent vand i 

Mølleåsystemet”: 

L.R.:3 mdr 25l/s + 9 mdr 200l/s 

m
3
/år kg P/år m

3
/år kg P/år 

Lyngby Sø 11.439.700 225   16.367.200 344 

Separatkloak til 

Nedre Mølleå 
549.900 265 549.900 265 

Fælles overløb 

til Nedre Mølleå 
522.330 1.269 522.330 1.269 

Total 12.511.930 1.759 17.439.430 1.878 

Koncentrations 

niveau i åen 
0,13- 0,14 mg/l TP 0,10 – 0,11 mg/l TP 
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Der opnås i store træk samme resultater uanset om der anvendes empiriske model ud-

tryk efter Vollenweider eller efter Carnfield & Backmann. Resultaterne af de empiriske 

sømodelberegninger for Nedre Mølleå fremgår af bilag M. Resultaterne er også op-

summeret i tabel 7.1. 

På baggrund af de gennemføret beregninger må det konkluderes, at gennemførelse af 

projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet” vil forbedre vandkvaliteten generelt i den nedre 

del af åen. Samtidig tyder beregningerne på, at supplerende tiltag er nødvendige, hvis et 

næringsniveau, der vil kunne resultere i en god økologisk tilstand, skal kunne opnås. 

7.4 Sedimenttransport Nedre Mølleå 

Der er ikke gennemført egentlig sediment tranport beregninger for Mølleåsystemet men 

alene foretaget vurderinger på baggrund af tidligere gennemførte analyser og tilgænge-

lige oplysninger samt antagelser vedr. vandløbssystemet.  

For den øvre del fra Kalvemosen til Søllerød Sø er det planen at anlægge et nyt vand-

løbstrace, som må antages at blive designet således, at der ikke vil blive tale om nogen 

betydelig sedimenttransport. Skulle der i forbindelse med etablering heraf og under den 

første driftperiode ske en mobilisering af sediment, vil der relativt hurtigt indstille sig en 

ligevægt, således at en egentlig længerevarende øget sedimenttransport ikke vil forven-

tes. En eventuel øget sedimenttransport fra denne strækning vil i øvrigt sedimentere i 

Søllerød Sø og ikke transporteres videre ned gennem systemet.   

Det forventes ikke, at den øgede gennemstrømning vil give anledning til øget sediment 

transport ud af Furesøen. 

Der er på bagrund af ovenstående ikke fortaget yderligere vurdering af sedimenttrans-

port opstrøms Lyngby Sø. 

Der har været rejst spørgsmål til om den øgede gennemstrømning vil kunne give anled-

ning til øget transport af sediment som potentiel ophvirvles fra bunden i Nedre Mølleå. 

På baggrund af den opstillede hydrauliske MIKE 11 model er det vurderet om der vil 

være risiko for øget resuspension af materiale i Mølleåen fra Lyngby Sø til Øresund. 

Vurderingerne er baserest på beregnede strømhastigheder og specielt ændringer i disse. 

Den hydrauliske model er imidlertid ikke sat op med det formål specielt at vurdere om 

strømhastigheder kritiske for resuspension vil forekomme men mere generelt for vurde-

ring af hydraulisk kapacitet, om trentlig vandstand samt opholdstider. I hvilken ud-

strækning strømhastigheder beregnet med modellen er realistiske afhænger i høj grad af 

om de tværsnit, der indlagt i modelen svarer til den eksisterende situation. Modellen er 

opsat på baggrund af tværsnit beskrevet i regulativet for åen samt efterjustere på bag-

grund af en enkelt gennemsejling af åen (uden nøjere opmåling) for verifikation af at 

vandvolumen i åen er omtrentlig korrekte. Opsætning af modellen er foretaget i forbin-

delse med de tidligere vurderinger /Ref. 1 og 2/  og har ikke i forbindelse med nærvæ-

rende analyser været genstand for yderligere opdatering og justeringer. 

Men inden en præsentation af beregnede strømhastigheder med og uden tilførsel af 200 

l/s gives en mere generel perspektivering af problemstillingen. Til det suspenderede 

stof, der potentielt kan ophvirvles fra bunden i Nedre Mølleå og mølledammene, kan 

der være bundet forskellige miljøfremmede stoffer. Specielt tungmetaller vides at fore-
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komme i dette sediment. En øget ophvirvling og transport af dette sediment kan derfor 

tænkes at øge mobiliseringen af forurenende stoffer og øget transporten ned gennem sy-

stemet og til Øresund.  

Ophvirvling af sediment forventes primært at ske ved høje vandhastigheder. Disse vil 

forekomme under stor afstrømning og på steder, hvor der er snævre løb eller meget lav-

vandet. Det er kendt at der visse steder i Møllens nedre løb er aflejret så meget blødt 

materiale, at det ved lav vandstand kan være svært at passere med kano. Fra sådanne lo-

kaliteter kan det tænkes, at der ved høje vandhastigheder vil ske øget resuspension ved 

forøget afstrømning og dermed forøgede strømhastigheder. Fra de dybere dele af mølle-

dammene er det mindre sandsynlig, at der vil ske ophvirvling på grund af de større 

vanddybder, bredere tværsnit og dermed lave vandhastigheder. 

Ved vurdering af hvilken betydning 200 l/s ekstra afstrømning kan have, bør man i før-

ste omgang se på variationen i afstrømningen der forekommer i Mølleåen over en læn-

gere årrække. Til illustration her er i figur 7.2 gengivet målt afstrømning ved Stampe 

Mølle fra januar 1989 til december 2006. Det fremgår, at der stort set alle år i betydelige 

perioder har forekommet afstrømninger mellem 500 og 1000 l/s og langt de fleste år og-

så har forekommet afstrømninger væsentligt over 1000 l/s.  Det vil med størst sandsyn-

lighed være i forbindelse med de større afstrømninger, at vandhastigheder vil forekom-

me af en størrelse der for alvor kan forårsage ophvirvling og transport af sediment ned 

gennem vandløbssystemet. Under disse hændelser vil en forøgelse med 200 l/s udgøre 

en mindre del af afstrømningen. Endvidere er formålet med projektet ”Rent vand i Møl-

leåsystemet” specielt for Nedre Mølleå at sikre, at der er tilstrækkeligt med vand til en 

vis minimumsvandføring. Da afstrømningen gennem Nedre Mølle i vis udstrækning 

styrres af regulering ved Frederiksdal Sluse (afløb fra Furesøen), vil det være muligt at 

regulere denne afstrømning således, at de maksimale afstrømninger ikke i betydelig 

grad øges. I perioder med rigeligt vand kan om nødvendigt indpumpningen fra Lundtof-

te Renseanlæg stoppes. 

 

Figur 7.2 Målt afstrømning ved Stampe Mølle i Nedre Mølleå, 1986-2006.  
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For illustration af de ændringer i vandhastigheder, som en forøgelse af afstrømningen 

med 200 l/s kan forårsage, er præsenteret beregnede vandhastigheder for to forskellig 

afstrømningssituationer. 

I figur 7.3 er vist forhold ved en relativ høj afstrømning på godt 2000 l/s (2 m
3
/s), som 

er det niveau, der forekom 22. juli 2007. Sammenholdes med Figur 7.2 fremgår det, at 

der her er tale om afstrømninger i den høje ende af variationsområdet, men som dog fo-

rekommer jævnligt. 

Det fremgår af de nederste grafer i figur 7.3 at der kun beregnes mindre stigninger i 

vandhastighederne. Der beregnes stigninger under en sådan større afstrømningshændel-

se på 0 – 3 cm/s svarende til op til ca. 8 % forøgelse af vandhastigheden.  Umiddelbart 

vurderes dette ikke at ville ændre væsentligt ved resuspension af sediment i åen. Dog vil 

der være behov for specifik undersøgelse heraf, hvis dette skal endeligt bekræftes. Hvis 

risiko for øget resuspension helt skal undgås, kan det anbefales at der under sådanne hø-

je afstrømninger ikke tilføres systemet vand fra Lundtofte Renseanlæg eller hvis der er 

kapacitet til det i Furesøen, fortages opmagasinering af vand indtil den øvrige afstrøm-

ning atter er faldet. 
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Figur 7.3  Afstrømning (m
3
/s) og vandhastigheder (m/s) simuleret for juli 2007 med og uden ekstra 200 

l/s. Øverst: Tidserie for basis uden 200 l/s. Dernæst: Længdeprofil for afstrømning d. 
22/7/2010 -/+ 200 l/s. Nederste to kurver viser vandhastigheder som længdeprofil 22/7/2010 
-/+ 200 l/s med forskellig zoom på grafen.  

 

 

Figur 7.4  Længde profile for simulerede vandhastigheder i Nedre Mølleå ved afstrømning fra Fure-
søen på 100 l/s og 300 l/s. 

Figur 7.4 viser beregnede vandhastigheder i en situation med en generelt lav afstrøm-

ning på 100 l/s fra Furesøen. Den røde kurve viser hastigheden, hvis der til basis af-

strømningen på 100 l/s tilføjes yderligere 200 l/s, altså i alt 300 l/s. Det fremgår, at der 

på strækningerne mellem opstemningerne, hvor der må formodes at forekomme de stør-

ste mængder ophobede sediment, sker en stigning af vandhastighed på 1-7 cm hvilket 

svarer til omtrentlige stigninger på mellem 10-40 %. Stigninger af denne størrelse må 

relativt set betragtes som betydelige. Såfremt dette drejer sig om stigning i de maksima-

le strømhastigheder vil en øget mobilisering af ophobet sediment måske kunne forven-

tes ved sådanne stigninger. Men de simulerede niveauer af strømhastigheder ved øget 

afstrømning ligger betydeligt under de strømhastigheder, som der vil optræde ved de 
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jævnligt forekommende højere afstrømningshændelser. Derfor skønnes det ikke at der 

vil ske yderligere mobilisering, som konsekvens af de her simulerede vandhastigheder. 

Det vurderes derfor ikke, at den øgede afstrømning vil øge transporten på årsbasis i no-

gen betydelig grad af suspenderet bundmateriale med tilknyttede miljøfremmede stoffer. 

Såfremt der ønskes en øget sikkerhed for vurdering heraf, vil det kræve specifikke un-

dersøgelser af sediment karakteristik samt måling hhv. simulering af vandhastigheder i 

kritiske vandløbstværsnit. 

7.5 Hydraulisk kapacitet i Nedre Mølleå 

Den hydrauliske kapacitet er ikke analyseret i denne undersøgelse, men var genstand for 

nærmere vurdering i forbindelse udredningen fra maj 2008 /Ref. 2/. På baggrund af ana-

lyserne gennemført i 2008 speciel med henblik på vurdering af den 100+ års hændelse, 

der forekom 5. juli 2007, blev følgende konkluderet. 

Gennem en ændret reguleringspraksis af slusen ved Frederiksdal vil være muligt at 

undgå de ekstremt høje vandstande, som blev observeret i juli 2007 (en +100-

årshændelse) såvel i Furesøen som i den øvrige del af Nedre Mølleå. Hvis der reguleres 

efter en maksimal driftsvandstand i Furesøen i kote 20.38 (i forhold til nuværende 

20.55) ville juli-2007-hændelsen ikke nødvendigvis have forårsaget overskridelse af Fu-

resøens flodemål (kote 20,605). Ved en driftsregulering efter kote 20.38, overholdelse 

af det nuværende regulativs maksimale og minimal vandstande for Furesøen og tilbage-

førsel af 200 l/s, vil der for en periode svarende til de meteorologiske forholde i 1994-

2004 altid kunne sikres minimum 200 l/s afstrømning fra Furesøen til Nedre Mølleå. 

En neddrosling i 3 vintermåneder til 25 l/s for at begrænse kvælstoftilførslen til Fure-

søen vurderes ikke at ville forhindre, at der for en periode svarende til 1994-2004 sikres 

afstrømning fra Furesøen til Nedre Mølleå på minimum 200 l/s i de kritiske sommermå-

neder. 

Den gennemførte analyse viste endvidere, at ved tilbageførsel af 200 l/s opstrøms Fure-

søen kan vandmængderne håndteres, således at de ikke giver anledning til forværrede 

forhold, heller ikke i situationer med meget nedbør over en længere periode. Der kan 

dog være behov for, at der i sådanne perioder sker en neddrosling af tilbageførslen fra 

200 til 25 l/s.  

Såfremt der skal være sikkerhed for at en regnhændelse, som den der forekom i juli 

2007 (+100-årshændelse), kan håndteres uden at give uacceptable oversvømmelser/høje 

vandstande, er det vurderet, at der bør reguleres efter en lavere driftsvandstand i Fure-

søen, end tilfældet er i dag. Dette betyder, at det eksisterende regulativ skal revideres. 

Den foreslåede driftsvandstand (kote 20,38) ligger dog inden for rammen af det eksiste-

rende regulativ, ligesom den nuværende minimums vandstand (kote 20,25) vil kunne 

opretholdes.  

 

Observationerne under regnhændelserne i juli 2007 viste, at gennemstrømningen ved 

Nymølle er den kritiske. De gennemførte vurderinger er baseret på at gennemstrøm-

ningskapaciteten ved Nymølle ikke ændres. Såfremt kapaciteten her øges, vil store 

vandmængder lettere kunne håndteres i systemet uden risiko for oversvømmelser mv. 

Inden en eventuel beslutning herom tages, må det kraftigt tilrådes at kapacitet og sam-

menhæng mellem bygværksindstillinger og gennemstrømning ved alle mølledamme 
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undersøges nærmere. Dette er også nødvendigt, hvis der skal opstilles nøjere regule-

ringsregler for de forskellige bygværker end de gældende.  

 

Regnvandsoverløb fra kloaksystemer under kraftige regnhændelser er endvidere af stor 

betydning for de maksimale vandstande, som der forekommer i Nedre Mølleå. Det er 

derfor vigtig at have et godt kendskab til disse for at kunne opnå en optimal regulering 

af afstrømningen i Nedre Mølleå.  

 

En optimeret reguleringspraksis for slusen ved Frederiksdal bør tage hensyn til  

 Den kritiske afstrømningskapacitet i systemet (pt. ved Nymølle),  

 Regnbetinget overløb fra kloaksystemer, 

 Stuvningsmuligheder i Furesøen såvel som Bagsværd Sø og Lyngby Sø, 

 Krav og ønsker til afstrømning og vandstande baseret på interesser langs hele 

vandsystemet.  

 

Endvidere skal det for nærmere beskrivelse af en optimeret slusepraksis fastlægges, 

hvor store regnhændelser, der skal dimensioners ud fra, ligesom sikkerhed for en given 

minimumsafstrømning skal indgå. 

 

På baggrund af ovenstående konkluderes det projektet ”Rent vand I Mølleåen” kan gen-

nemføres uden at ændre risiko for oversvømmelser i Nedre Mølleå. Periodevis neddros-

ling af vandtilførselen kan dog komme på tale. I meget våde perioder vil der helt kunne 

lukkes for tilbageførslen og vandet ledes direkte til Øresund. Det skal i denne forbindel-

se bemærkes at de seneste to års ekstreme regnhændelser (14. august 2010 og 2. juli 

2011) ikke har været inddraget i vurderingerne.  
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8 ENGLISH SUMMERY 

8.1 BACKGROUND AND PURPOSE 

A preliminary EIA was conducted in 2007 describing the potential impacts of the pro-

ject "Clean water in Mølleaa system." These assessments were made based on  

 a MIKE11-MIKESHE model for the entire Mølleaa Catchment,  

 on a more detailed MIKE 11 model for water bodies upstream Søllerød Lake,  

 a crudely calibrated 3-dimension model (MIKE 3) for Lake Furesø,  

 various empirical models and mass balances in Excel spread sheets.  

Subsequently, additional specific studies, evaluation and investigations have been car-

ried out as part of the technical background for a more detailed EIA.  

The purpose of the work reported in this document was to improve the technical basis 

for preparation of the EIA regarding the following issues: 

1. Temperature changes. The purpose of this part of the work is to elucidate the ex-

tent the water from Lundtofte WWTP, after discharge to Kalvemosen, will lead 

to substantially altered temperatures for the water bodies along the stretch from  

Kalvemosen to Lake Søllerød. 

2. Ammonia, BOD and oxygen. For the stretch Kalvemosen - Lake Søllerød the 

aim is to elucidate whether the discharge would give rise to critical levels of 

ammonium / ammonia, BOD and oxygen. 

3. Stratification in Lake Søllerød and Lake Vejle. The purpose of this part of the 

work is to elucidate the extent to which the water from Lundtofte WWTP will 

significantly affect the current stratification of the lakes. 

4. 3D modelling of Lake Furesø. The purpose is to describe effects in Lake Furesø, 

primarily on algal biomass and algal production, due to increased water flow and 

load of nutrients taking into account seasonal variation and lake dynamics.  

5. Evaluation of impacts on Lake Lyngby and Lower Mølleaa Stream / Mill Ponds. 

The objective is to carry out supplementary assessments compared to the 2007 

EIA report, concerning impacts on the environmental condition of Lake Lyngby 

and the lower part of Mølleaaen Stream (downstream Lake Lyngby) primarily 

based on flow and retention estimates.  

8.2 CONCLUSIONS 

Below are summarized the key impacts and conclusion concerning the above-mentioned 

fives issues. 

Temperature Changes Kalvemosen – Lake Søllerød 

Temperature conditions winter, spring and summer have been assessed. 

During winter periods with 200 l/s from Lundtofte WWTP, a significant impact on the 

temperature is expected from Kalvemosen to Inner Lake (both inclusive) that may result 
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in reduced periods with ice cover. When the flow is reduced to 25 l/s only marginal ef-

fects are expected with slightly elevated surface temperatures in Kalvemosen (0.5 - 1.5 
o
C at the outlet) and Inner Lake (0 to 0.5

o
C at outlet). With 25 l/s no change of the natu-

ral background temperature level at the inlet to Lake Søllerød is expected. 

In the spring it is expected that a slightly elevated temperature can be observed at cer-

tain weather conditions along the stretch down to Lake Søllerød Lake (0-4
o
C). This is 

not considered to have any impact on stratification of water masses in Lake Søllerød.  

During the summer months it is assessed that the increased water flow can prevent ten-

dencies to stratification of the water mass in Kalvemosen and give the wind a better op-

portunity to keep the lake well mixed and oxygenated throughout the water column. 

Table2.1 Summary of effects of temperature (˚C)changes Kalvemosen-Lake Søllerød 

 Outlet, Kalvemosen Outlet, Lake Indre  Inflow, Lake Søllerød  

Winter 25 l/s 0 - 1,5 0 – 0,5 0 

Spring (May) 200 l/s 0 - 5 0 - 5 0 - 4 

Summer 200 l/s -1 - 0 0 0 

 

During the summer months it is further estimated that the outlet from Kalvemosen will 

have obtained temperature conditions similar to the natural background levels. Within 

Kalvemosen the discharge from Lundtofte WWTP can result in a reduction of maxi-

mum water temperatures closest to the outlet point. The temperatures may here be re-

duced to a maximum of around 18-20
o
C. It is not expected that the injected water will 

generally enhance stratification in Kalvemosen. 

BOD, oxygen, ammonia on the line Calves marsh-Søllerød Lake 

Based on the available information on expected outlet concentrations, it is assessed that 

there will be no risk of critically high BOD or low oxygen concentration as a conse-

quence of the discharge from Lundtofte WWTP. 

During spring, summer and autumn there will generally not appear critical high free 

ammonia concentrations as a result of the proposed project. To completely avoid the 

risk of toxic effects on fish from free ammonia in Kalvemosen and the stream 

Kirkeskovbæk, monitoring the pH and eventually ammonia of the outlet can be recom-

mended. If pH increases to above 8 there may be a need to down adjust it. During warm 

periods with a pH above 8 in effluent water, toxic ammonia concentrations may occur. 

During the winter months at certain occasions of relatively short duration there may be a 

risk of free ammonia concentrations above the critical level. Through process manage-

ment in the WWTP it will, however, be possible to avoid such concentrations. This may 

result in a slightly increased total N emission. The increase is estimated to be less than 

one thousandth of the total N-load to Lake Furesø. This is considered to be insignificant 

to the environmental condition in Lake Furesø. 
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Stratification of Lake Søllerød and Lake Vejle 

On the basis of conducted calculations and analysis it is concluded that the increased 

flow will have no significant effect on the stratification in Lake Søllerød and Lake Ve-

jle. Furthermore, it is estimated that water from Lundtofte WWTP will not lead to tem-

perature changes that can affect stratification in the lakes. 

 

Lake Furesø 

Immediate effect in case of maintaining oxygenation: 

The project "Clean water in Mølleaa system" is simulated to result in an immediate in-

crease in algal biomass up to 1.5 mg/l chlorophyll from April to May, while the increase 

is expected to be up to 1 mg/l chlorophyll from June to August. The maximum increase 

in the chlorophyll levels correspond to about 5-10% of levels measured in 2009. It is as-

sessed that the increase due to the project "Clean Water in the Mølleaa System" will not 

have measurable impacts on the environmental condition in Lake Furesø in near future 

situations i.e. until 2015. 

Immediate effects in case of cessation of oxygenation 

Upon termination of the oxidation of the lake a significant increase in chlorophyll con-

centration can be expected from mid-spring (April) until September whether or not the 

project "Clean Water in the Mølleaa System" is implemented. The model simulates an 

increase in chlorophyll of more than 100% and a concentration increase of approx. 10 

µg/l chlorophyll. It is expected that a significant proportion of this biomass increase will 

be in the form of blue-green algae, which can potentially occur in summer blooms and 

create both significant biological and aesthetic as well as recreational negative conse-

quences. 

The impact of the project "Clean Water in Mølleaa System" under these conditions is 

expected to become relatively less than in a situation where the oxidation is continued. 

Differences with and without the transfer of water from Lundtofte WWTP cannot be 

discerned with the present model. 

Future steady state situation for Lake Furesø 

For a future equilibrium situation with a balance between water and sediment nutrient 

content, the model simulates only a slight change in chlorophyll concentrations of be-

tween 0.1 and 0.5 µg/l as a consequence of the project "Clean Water in Mølleaa Sys-

tem." It is assessed on this basis that the project will not prevent Lake Furesø in achiev-

ing the targeted condition (good ecological status) at a final equilibrium situation. 

Lake Lyngby 

The Total P concentration level in the lake is expected to decrease by approx. 0.010 - 

0.015 mg/l as a consequence of the transfer of the additional 200 l/s during the summer 

months. The reason for this relatively low-off effect is the internal load, which deter-

mines the level of concentration in the lake. 

The concentration of Lake Lyngby is expected still to be around 0.095 to 0.120 mg P/l, 

why the biological condition in the lake is not expected immediately or in the near fu-

ture to be improved up to any perceptible extent. 
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Lower Mølleaa 

By increasing the runoff with 200 l/s the retention time will be reduced from approx. 9 

to approx. 5 days. The shorter residence times will reduce the risk of undesirable plank-

tonic algae growth in the creek. The increased flow will also cause a reduction in con-

centration levels of nutrients and thus have a positive (i.e. reducing) effect on growth of 

filamentous algae. However, if no action is taken to reduce the internal load from sedi-

ment and the load from sewage overflows, it is estimated that in the stream and the mill 

ponds the risk remains that blooming of filamentous algae will still occur. 

Based on the calculations it is concluded that the project "Clean Water in Mølleaa Sys-

tem" can improve the water quality generally in the lower part of the stream, although 

additional efforts are needed if nutrient levels that could result in a good ecological 

status are to be achieved. 

The increased flow is not expected to induce in any significant increase in the yearly 

transport of suspended sediment material with associated environmental harmful sub-

stances.  

It is estimated that the project "Clean Water in the Mølleaa System" can be imple-

mented without changing the risk of flooding in the Mølleaa Stream downstream Lake 

Lyngby. Periodically down scaling of the return flow from Lundtofte WWTP to the up-

per part of the Mølleaa System may, however, be required in combination with changed 

operation of the sluice at Frederiksdal (outlet from Lake Furesø). It should be noted that 

the last two years of extreme rain events (14 August 2010 and July 2, 2011) was not in-

cluded in the assessments. Assessments were made based on an extreme rain event from 

5 July 2007.  
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B I L A G  A  

Formler til beskrivelse af lagdeling 
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Description of entrainment between two water layers in a 
stratified water body according to DHI References Manual for 
MIKE12 
 
 

 



  
 

 

11808823_rent_vand_i_mølleåsystemet  2 DHI 
 

 



  
 

 

11808823_rent_vand_i_mølleåsystemet  3 DHI 
 

 



  
 

 

11808823_rent_vand_i_mølleåsystemet  4 DHI 
 

 
 



  
 

 

11808823_rent_vand_i_mølleåsystemet  1 DHI 
 

 
 

 

B I L A G  B  

Tilløb til Furesø 2009 
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B I L A G  C  

Kalibreringsresultater. MIKE 3 ECOLab, Furesø 2009 
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B I L A G  D  

Modelkonstanter, MIKE 3 ECOLab, Furesø 2009 
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39f_08_jul-12aug_18-1

Parameter list: 

Phytoplankton paramenter: Growth rate phytoplankton C 1.8

Phytoplankton paramenter: Phytoplankton settling rate <2m 0.1

Phytoplankton paramenter: Phytoplankton settling velocity >2m 0.2

Phytoplankton paramenter: Coagulation induced settling at high phytoplankton concentrations 0.02

Phytoplankton paramenter: 1st order death rate for phytoplankton 0.07

Phytoplankton parameter: Temperature dependency growth rate green algae 1.05

Phytoplankton parameter: Coefficient for min. chlorophyll-a production 0.4

Phytoplankton parameter: Coefficient for max. chlorophyll-a production 1.1

Phytoplankton parameter: Min. intracellular concentration of nitrogen 0.07

Phytoplankton parameter: Max. intracellular concentration of nitrogen 0.17

Phytoplankton parameter: Min. intracellular concentration of phosphorous 0.002

Phytoplankton parameter: Shape factor for sigmoide nitrate uptake function 0.01

Phytoplankton parameter: Max. intracellular concentration of phosphorous 0.03

Phytoplankton parameter: Half-saturation constant for NH4 uptake 0.05

Phytoplankton parameter: Half-saturation constant for NO3 uptake 0.1

Phytoplankton parameter: Half-saturation concentration for phosphorus 0.005

Phytoplankton parameter: Maximum N uptake phytoplankton 0.3

Phytoplankton parameter: P uptake under limiting conditions 0.05

Phytoplankton parameter: Half-saturation constant for P uptake 0.2

Phytoplankton parameter: Fraction of nutrients released at phytoplankton death 0.2

Phytoplankton parameter: Specification for nutrient saturation 0.001

Phytoplankton parameter: Light saturation intensity at 20 deg C 200

Phytoplankton parameter: Temperature dependency for light saturation intensity 1.04

Phytoplankton parameter: Algae respiration rate 0.06

Phytoplankton parameter: Gradient coefficient for light dependency curve 0.012

Phytoplankton parameter: Coefficient for nitrate dark uptake by phytoplankton 0.6

Zooplankton paramenter: Max. grazing rate 1

Zooplankton paramenter: Zooplankton death rate 1st order 0.01

Zooplankton paramenter: Zooplankton death rate 2nd order 0.5

Zooplankton Parameters: Grazing threshold 0.02

Zooplankton Parameters: Halfsaturation for Zooplankton grazing PC 0.1

Zooplankton parameter: Temperature dependency for max. grazing rate 1.05

Zooplankton parameter: N to C ratio in zooplankton 0.17

Zooplanktonl parameter: P to C ratio in zooplankton 0.03

Zooplankton parameter: Respiration due to specific dynamic action 0.2

Zooplankton  parameter: Basal metabolism for zooplankton 0.04

Zooplankton parameter: Assimilation factor 0.5

Detritus paramenter: Detritus C mineralisation rate 0.03

Detritus paramenter: Detritus C settling rate <2m 0.05

Detritus paramenter: Detritus C settling velocity >2m 0.2

Detritus parameter: Temperature dependency for C mineralisation 1.14

Detritus parameter: Propertional factor for release of N from mineralisation 2

Detritus parameter: Propertional factor for release of P from mineralisation 2
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Oxygen parameter: Half-saturation concentration for processes dependent on oxygen 2

Oxygen parameter: Dependency coefficient for processes dependent on oxygen 1

Oxygen parameter: Production/consumption relative to carbon 3.5

Extinction paramenter: Light extinction constant phytoplankton 23

Extinction paramenter: Light extinction background constant 0.1

Extinction paramenter: Light extinction detritus C 0.12

Extinction paramenter: Light extinction constant macroalgae 0.02

Extinction paramenter: Light extinction constant suspended solids 0.1

Macroalgae parameter: Sloughing rate at 20 degrees 0.01

Macroalgae parameter: Production rate at 20 degrees 0.5

Macroalgae parameter: Respiration rate at 20 degrees 0.01

Macroalgea parameter: Threshold values for self-shading 5

Macroalgea parameter: Temperature dependency sloughing rate 1.07

Macroalgea parameter: Temperature dependency production rate 1.05

Macroalgae physiological parameters: N to C ratio 0.137

Macroalgae physiological parameters: P to C ratio 0.016

Macroalgae physiological parameters: Half-saturation concentration for N uptake 0.5

Macroalgae physiological parameters: Half-saturation concentration for P uptake 0.01

Macroalgae physiological parameters: Light saturation intensity at 20 deg. 600

Macroalgae physiological parameters: Temperature dependency for light saturation and photoinhibition1.04

Sediment parameter: Proportional factor for sediment respiration 1.3

Sediment parameter: Proportional factor for N release from sediment 1

Sediment parameter: Proportional factor for P release from sediment 1.65

Sediment ecosystem parameters: Temperature dependency sediment N release 1.1

Sediment ecosystem parameters: Temperature dependency sediment P release 1.1

Sediment ecosystem parameters: N-relase under anoxic conditions 0.05

Sediment ecosystem parameters: P-relase under anoxic conditions 0.01

Sediment ecosystem parameters: Temperature dependency sediment respiration 1.07

Sediment parameters: Diffusion (vertical transport ) of NO3 and NH4 between sediment and water 0.002

Sediment parameters: Max. denitrification in sediment at 20 C 0.05

Sediment parameters: Constant 1, DO penetation into sediment 0.00124

Sediment parameters: Constant 2, DO penetration into sediment 0.000403

Sediment parameters: Constant 3, DO penetration into sediment 0.000473

Sediment parameters: Halfsaturation conc. DO, NH4 or NO3 release from sediment 3

Inorganic N parameters: Specific nitrification rate pelagic water, 20 C 0.3

Inorganic N parameters: Teta value, nitrification 1.04

Inorganic N parameters: Half-saturation conc. NH4 for nitrification 0.005

Inorganic N parameters: Exponent for DO in sqdo 1

Inorganic N parameters: Max. DO conc. for denitrification in water 1

Inorganic N parameters: Maximum denitrification rate water 0.01

Inorganic N parameters: Half-saturation conc, NO3, for denitrification 0.05

Inorganic N parameters: Half-saturation conc. for DC denitrification in water 0.2

Inorganic N parameters: Halfsaturation conc. DO for denitrification 1

Inorganic N parameters: g O2 used to oxidize 1 g NH4 to 1 g NO3 (stochiometry) 4.3

Secchi depth: Fraction of light at Secchi depth 0.18
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B I L A G  E  

Empirisk modellering af Søllerød Sø og Vejlesø 
 Fremtidig ligevægtssituation 
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Nedestående er med empiriske modeller beregnet ligevægtskoncentrationer efter at der 

er opnået balancen mellem vand og sediment for de forskellige scenarier.  

Resultaterne er opsummeret i nedenstående to tabeller for henholdsvis Vejlesø og Sølle-

rød Sø. Inddata til beregningerne samt beregningsresultaterne scenarie for scenarie 

fremgår af de efterfølgende tabeller. 

På baggrund af de beregnedes årsgennemsnitlige TP og TN koncentrationer er der for-

taget beregning af sommerklorofylkoncentrationer efter metode beskrevet af Sønder-

gaard et al. (Ref. 13) for søer med gennemsnitsdybde på over 3,5 m samt efter metode 

beskrevet i ”Retningsliner for udarbejdelse af indsatprogrammer” for søer med gennem-

snitsdybde over 3 meter (Ref. 14):  

log chl a = 2,41 + 0,94 x log TP  (Ref. 13) 

Chl.a = 229.1 x TP 
0.8

   (Ref. 14) 

Ved beregningerne i nedestående tabeller er benyttet årsgennemsnitlig TP koncentration 

beregnet med Vollenweider-modellen. Sommer TP beregnes ikke med de empiriske P-

modeller. 

Søllerød Sø   Ref. 13  Ref.14 

 scen.  TN  

mg/l. 

TP  -

mg/l 

N/P-

forhold 

Chl a 

µg/l 

Chl a 

µg/l 

2009-belstning uden L.R. 0; 3 0,701 0,101 7 30 37 

Efter (2015): LR 9 mdr 200 l/s, 3 mdr 25 l/s 1; 4 2,562 0,036 71 11 16 

Efter (2015): LR 12 mdr 200 l/s 2; 5 1,766 0,036 49 11 16 

Fremskrivning uden L.R. 6 0,727 0,072 10 22 28 

Fremskrivning: LR 9mdr 200 l/s, 3 mdr 25l/s 7 1,794 0,034 53 11 15 

Fremskrivning: LR 12 mdr 200 l/s 8 1,768 0,034 52 11 15 

 

 

Vejlesø  Ref. 13  Ref.14 

 scen. TN 

mg/l. 

TP   

mg/l 

N/P-

forhold 

Chl a 

µg/l 

Chl a 

µg/l 

2009-belsting uden L.R. 0; 3 0,725 0,071 10 21 28 

Efter (2015): LR 9 mdr 200 l/s, 3 mdr 25 l/s 1; 4 1,806 0,031 58 10 14 

Efter (2015): LR 12 mdr 200 l/s 2; 5 1,301 0,030 43 10 14 

Fremskrivning uden L.R. 6 0,727 0,062 12 19 25 

Fremskrivning: LR 9mdr 200 l/s, 3 mdr 25l/s 7 1,283 0,029 44 9 13 

Fremskrivning: LR 12 mdr 200 l/s 8 1,302 0,029 45 9 13 
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Scenarie 0 og 3 

 
 

 

Scen. 0 og 3: Eksistende (2009) belastning og gennemstrømning P-empirisk model beregnigner

Søllerød sø g N/år g P/år Q (m3/år) sø Søllerød Sø Vejle Sø

 Separat 45.000                7.000            22.396              Areal 130.000 m2 167.000 m2

fælles 72.000                8.000            7.042                Volumen 755.000 m3 587.000 m3

enkelt ejendomme 30.000                7.000            375                    Qud (afstrømning fra sø) 209.568 m3/år 268.774 m3/år

Tw (opholdstid) 3,60 år-1 2,18 år-1

sum 147.000              22.000          29.813              z (gennemsnits dybde) 5,81 m 3,51 m

qs (afstrøm højde) 1,61 m/år 1,61 m/år

Vejle  sø g N/år g P/år Rp (P retensions koefficienter):

 Separat 99.000                15.000          49.376              Carfiels & Bachman 0,77 0,77

fælles 80.000                11.000          9.830                Prairie 0,46 0,36

sum 179.000              26.000          59.206              Vollenweider 0,65 0,60

P-resultater

baggrunds tilstrøm. til SøllerødSø P ind Carfiels & Bachman 0,294 g/m3 0,150 g/m3

Q (m3/år) l/s P ind - Praire 0,294 g/m3 0,220 g/m3

opland 53.611              1,7 P ind - Vollenweider 0,294 g/m3 0,176 g/m3

afværge 126.144           4 Psø - Carfiels & Bachman 0,068 g/m3 0,035 g/m3

sum* 400.854              39.546          179.755           Psø - Praire 0,159 g/m3 0,141 g/m3

Psø - Vollenweider 0,101 g/m3 0,071 g/m3

Q-Ud Søl sø uden LR 209.568           m3/år P ud - Carfiels & Bachman 14.354 g/år 9.400 g/år

Q-Ud Vej sø uden LR 268.774           m3/år Pud - Praire 33.228 g/år 37.838 g/år

Pud - Vollenweider 21.237 g/år 19.064 g/år

N-empirisk modelberegninger

Rn (N-retensions koefficient)

N ind-konc 0,892 0,795

Fremtidig belastning og gennemstrømning fra L.R. N sø 0,701 g/m3 0,725 g/m3

N ud mængde 0 g/m3 0 g/m3

Lundt Rens mg N/l mg P/l  l/s 15892,8695 g/år 39944,222 g/år

9 mdr 2,5 0,04 0 Empiriske P-retensions modeller

3mdr 6 0,04 0 P-model - Carfiels & Bachman Rp=5.3/(5.3+qs)

P-model - Prairie Rp=(0.11+0.18*Tw)/(1+0.18*TW)

g N / år g P /år m3 / år P-model - Vollenweider Rp=1/(1+(SQRT(1/Tw)))

9 mdr 0 0 0 Sø P koncentration Psø= Pind*(1-Rp)

3mdr 0 0 0 N-model Rn=0.7*POWER(Tw,0.34)*POWER(z,-0.11)

sum 0 0 0 Sø N koncentration Nsø= Nind*(1-Rn)

* ifølge Ref. 3 lå næringstofkoncentrationer i overfaldevand i Kalvemosen i gennemsnit  juni- okt 2008 på hhv. : 0,22 gTP/m3 2,23 gTN/m3
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Scenarie 1 og 4 

 
 

 

Scen. 1 og 4: Eksistende (2009) belastning og gennemstrømning P-empirisk model beregnigner

Søllerød sø g N/år g P/år Q (m3/år) sø Søllerød Sø Vejle Sø

 Separat 45.000                7.000            22.396              Areal 130.000 m2 167.000 m2

fælles 72.000                8.000            7.042                Volumen 755.000 m3 587.000 m3

enkelt ejendomme 30.000                7.000            375                    Qud (afstrømning fra sø) 5.134.368 m3/år 5.193.574 m3/år

Tw (opholdstid) 0,15 år-1 0,11 år-1

sum 147.000              22.000          29.813              z (gennemsnits dybde) 5,81 m 3,51 m

qs (afstrøm højde) 39,50 m/år 31,10 m/år

Vejle  sø g N/år g P/år Rp (P retensions koefficienter):

 Separat 99.000                15.000          49.376              Carfiels & Bachman 0,12 0,15

fælles 80.000                11.000          9.830                Prairie 0,13 0,13

sum 179.000              26.000          59.206              Vollenweider 0,28 0,25

P-resultater

baggrunds tilstrøm. til SøllerødSø P ind Carfiels & Bachman 0,050 g/m3 0,049 g/m3

Q (m3/år) l/s P ind - Praire 0,050 g/m3 0,048 g/m3

opland 53.611              1,7 P ind - Vollenweider 0,050 g/m3 0,041 g/m3

afværge 126.144           4 Psø - Carfiels & Bachman 0,044 g/m3 0,042 g/m3

sum* 400.854              39.546          179.755           Psø - Praire 0,044 g/m3 0,042 g/m3

Psø - Vollenweider 0,036 g/m3 0,031 g/m3

Q-Ud Søl sø uden LR 209.568           m3/år P ud - Carfiels & Bachman 228.044 g/år 217.053 g/år

Q-Ud Vej sø uden LR 268.774           m3/år Pud - Praire 224.259 g/år 218.290 g/år

Pud - Vollenweider 186.955 g/år 159.375 g/år

N-empirisk modelberegninger

Rn (N-retensions koefficient)

N ind-konc 0,301 0,290

Fremtidig belastning og gennemstrømning fra L.R. N sø 2,562 g/m3 1,806 g/m3

N ud mængde 2 g/m3 1 g/m3

Lundt Rens mg N/l mg P/l  l/s 9200980,67 g/år 6655228,5 g/år

9 mdr 2,5 0,04 200 Empiriske P-retensions modeller

3mdr 6 0,04 25 P-model - Carfiels & Bachman Rp=5.3/(5.3+qs)

P-model - Prairie Rp=(0.11+0.18*Tw)/(1+0.18*TW)

g N / år g P /år m3 / år P-model - Vollenweider Rp=1/(1+(SQRT(1/Tw)))

9 mdr 11.826.000 189.216 4.727.808 Sø P koncentration Psø= Pind*(1-Rp)

3mdr 1.182.600 7.884 196.992 N-model Rn=0.7*POWER(Tw,0.34)*POWER(z,-0.11)

sum 13.008.600 197.100 4.924.800 Sø N koncentration Nsø= Nind*(1-Rn)

* ifølge Ref. 3 lå næringstofkoncentrationer i overfaldevand i Kalvemosen i gennemsnit  juni- okt 2008 på hhv. : 0,22 gTP/m3 2,23 gTN/m3
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Scenarie 2 og 5 

 
 

 

Scenarie 2 og 5: Eksistende(2009) belastning og gennemstrømning. P-empirisk model beregnigner

Søllerød sø g N/år g P/år Q (m3/år) sø Søllerød Sø Vejle Sø

 Separat 45.000                7.000            22.396              Areal 130.000 m2 167.000 m2

fælles 72.000                8.000            7.042                Volumen 755.000 m3 587.000 m3

enkelt ejendomme 30.000                7.000            375                    Qud (afstrømning fra sø) 6.513.312 m3/år 6.572.518 m3/år

Tw (opholdstid) 0,12 år-1 0,09 år-1

sum 147.000              22.000          29.813              z (gennemsnits dybde) 5,81 m 3,51 m

qs (afstrøm højde) 50,10 m/år 39,36 m/år

Vejle  sø g N/år g P/år Rp (P retensions koefficienter):

 Separat 99.000                15.000          49.376              Carfiels & Bachman 0,10 0,12

fælles 80.000                11.000          9.830                Prairie 0,13 0,12

sum 179.000              26.000          59.206              Vollenweider 0,25 0,23

P-resultater

Baggrunds tilstrøm. til SøllerødSø P ind Carfiels & Bachman 0,048 g/m3 0,047 g/m3

Q (m3/år) l/s P ind - Praire 0,048 g/m3 0,046 g/m3

opland 53.611              1,7 P ind - Vollenweider 0,048 g/m3 0,040 g/m3

afværge 126.144           4 Psø - Carfiels & Bachman 0,044 g/m3 0,042 g/m3

sum* 400.854              39.546          179.755           Psø - Praire 0,042 g/m3 0,040 g/m3

Afstrømning fra søerne Psø - Vollenweider 0,036 g/m3 0,030 g/m3

Q-Ud Søl sø uden LR 209.568           m3/år P ud - Carfiels & Bachman 283.812 g/år 273.042 g/år

Q-Ud Vej sø uden LR 268.774           m3/år Pud - Praire 273.604 g/år 262.428 g/år

Pud - Vollenweider 234.123 g/år 200.272 g/år

N-empirisk modelberegninger

Rn (N-retensions koefficient) 0,28 0,2681358

N ind-konc 2,443 g/m3 1,777 g/m3

Yderligere fremtidig belastning og gennemstrømning N sø 1,766 g/m3 1,301 g/m3

N ud mængde 11.502.613 g/år 8.549.354 g/år

Lundt Rens mg N/l mg P/l  l/s

9 mdr 2,5 0,04 200 Empiriske P-retensions modeller

3mdr 2,5 0,04 200 P-model - Carfiels & Bachman Rp=5.3/(5.3+qs)

P-model - Prairie Rp=(0.11+0.18*Tw)/(1+0.18*TW)

g N / år g P /år m3 / år P-model - Vollenweider Rp=1/(1+(SQRT(1/Tw)))

9 mdr 11.826.000 189.216 4.727.808 Sø P koncentration Psø= Pind*(1-Rp)

3mdr 3.942.000 63.072 1.575.936 N-model Rn=0.7*POWER(Tw,0.34)*POWER(z,-0.11)

sum 15.768.000 252.288 6.303.744 Sø N koncentration Nsø= Nind*(1-Rn)

* ifølge Ref. 3 lå næringstofkoncentrationer i overfaldevand i Kalvemosen i gennemsnit  juni- okt 2008 på hhv. : 0,22 gTP/m3 2,23 gTN/m3
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Scenarie 6  

 
 

Scenarie 6: Plan-belastning og gennemstrømning P-empirisk model beregnigner

Søllerød sø g N/år g P/år Q (m3/år) sø Søllerød Sø Vejle Sø

 Separat 45.000                7.000            22.396              Areal 130.000 m2 167.000 m2

fælles 72.000                8.000            7.042                Volumen 755.000 m3 587.000 m3

enkelt ejendomme 30.000                7.000            375                    Qud (afstrømning fra sø) 202.151 m3/år 261.357 m3/år

indgreb** 19.000-          7.417-                Tw (opholdstid) 3,73 år-1 2,25 år-1

sum 147.000              3.000            22.396              z (gennemsnits dybde) 5,81 m 3,51 m

qs (afstrøm højde) 1,56 m/år 1,57 m/år

Vejle  sø g N/år g P/år Rp (P retensions koefficienter):

 Separat 99.000                15.000          49.376              Carfiels & Bachman 0,77 0,77

fælles 80.000                11.000          9.830                Prairie 0,47 0,37

sum 179.000              26.000          59.206              Vollenweider 0,66 0,60

P-resultater

baggrunds tilstrøm. til SøllerødSø P ind Carfiels & Bachman 0,210 g/m3 0,136 g/m3

Q (m3/år) l/s P ind - Praire 0,210 g/m3 0,186 g/m3

opland 53.611              1,7 P ind - Vollenweider 0,210 g/m3 0,155 g/m3

afværge 126.144           4 Psø - Carfiels & Bachman 0,048 g/m3 0,031 g/m3

sum* 400.854              39.546          179.755           Psø - Praire 0,112 g/m3 0,118 g/m3

Psø - Vollenweider 0,072 g/m3 0,062 g/m3

Q-Ud Søl sø uden LR 202.151           m3/år P ud - Carfiels & Bachman 9.651 g/år 8.127 g/år

Q-Ud Vej sø uden LR 261.357           m3/år Pud - Praire 22.644 g/år 30.829 g/år

Pud - Vollenweider 14.508 g/år 16.212 g/år

N-empirisk modelberegninger

Rn (N-retensions koefficient)

N ind-konc 0,903 0,803

Fremtidig belastning og gennemstrømning N sø 0,727 g/m3 0,740 g/m3

N ud mængde 0 g/m3 0 g/m3

Lundt Rens mg N/l mg P/l  l/s 14276,7547 g/år 38143,994 g/år

9 mdr 2,5 0,04 0 Empiriske P-retensions modeller

3mdr 6 0,04 0 P-model - Carfiels & Bachman Rp=5.3/(5.3+qs)

P-model - Prairie Rp=(0.11+0.18*Tw)/(1+0.18*TW)

g N / år g P /år m3 / år P-model - Vollenweider Rp=1/(1+(SQRT(1/Tw)))

9 mdr 0 0 0 Sø P koncentration Psø= Pind*(1-Rp)

3mdr 0 0 0 N-model Rn=0.7*POWER(Tw,0.34)*POWER(z,-0.11)

sum 0 0 0 Sø N koncentration Nsø= Nind*(1-Rn)

* ifølge Ref. 3 lå næringstofkoncentrationer i overfaldevand i Kalvemosen i gennemsnit  juni- okt 2008 på hhv. : 0,22 gTP/m3 2,23 gTN/m3

** Belastning reduceres med 19 kg P/år i form af en blanding af seprat-, fælles- og enkelt ejendomsbidrag. Vandtilførelse antages reduceres svarende til fælles- og enkeltejedomsbidragene.
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Scenarie 7 

 

Scenarie 7: Plan belastning og gennemstrømning. P-empirisk model beregnigner

Søllerød sø g N/år g P/år Q (m3/år) sø Søllerød Sø Vejle Sø

 Separat 45.000                7.000            22.396              Areal 130.000 m2 167.000 m2

fælles 72.000                8.000            7.042                Volumen 755.000 m3 587.000 m3

enkelt ejendomme 30.000                7.000            375                    Qud (afstrømning fra sø) 5.126.951 m3/år 5.186.157 m3/år

indgreb ** 19.000-          7.417-                Tw (opholdstid) 0,15 år-1 0,11 år-1

sum 147.000              3.000            22.396              z (gennemsnits dybde) 5,81 m 3,51 m

qs (afstrøm højde) 39,44 m/år 31,05 m/år

Vejle  sø g N/år g P/år Rp (P retensions koefficienter):

 Separat 99.000                15.000          49.376              Carfiels & Bachman 0,12 0,15

fælles 80.000                11.000          9.830                Prairie 0,13 0,13

sum 179.000              26.000          59.206              Vollenweider 0,28 0,25

P-resultater

Baggrunds tilstrøm. til SøllerødSø P ind Carfiels & Bachman 0,047 g/m3 0,046 g/m3

Q (m3/år) l/s P ind - Praire 0,047 g/m3 0,045 g/m3

opland 53.611              1,7 P ind - Vollenweider 0,047 g/m3 0,038 g/m3

afværge 126.144           4 Psø - Carfiels & Bachman 0,041 g/m3 0,039 g/m3

sum* 400.854              39.546          179.755           Psø - Praire 0,041 g/m3 0,039 g/m3

Afstrømning fra søerne Psø - Vollenweider 0,034 g/m3 0,029 g/m3

Q-Ud Søl sø uden LR 202.151           m3/år P ud - Carfiels & Bachman 211.256 g/år 202.667 g/år

Q-Ud Vej sø uden LR 261.357           m3/år Pud - Praire 207.778 g/år 203.908 g/år

Pud - Vollenweider 173.187 g/år 149.044 g/år

N-empirisk modelberegninger

Rn (N-retensions koefficient) 0,30 0,2906271

N ind-konc 2,566 g/m3 1,808 g/m3

Yderligere fremtidig belastning og gennemstrømning N sø 1,794 g/m3 1,283 g/m3

N ud mængde 9.199.036 g/år 6.652.525 g/år

Lundt Rens mg N/l mg P/l  l/s

9 mdr 2,5 0,04 200 Empiriske P-retensions modeller

3mdr 6 0,04 25 P-model - Carfiels & Bachman Rp=5.3/(5.3+qs)

P-model - Prairie Rp=(0.11+0.18*Tw)/(1+0.18*TW)

g N / år g P /år m3 / år P-model - Vollenweider Rp=1/(1+(SQRT(1/Tw)))

9 mdr 11.826.000 189.216 4.727.808 Sø P koncentration Psø= Pind*(1-Rp)

3mdr 1.182.600 7.884 196.992 N-model Rn=0.7*POWER(Tw,0.34)*POWER(z,-0.11)

sum 13.008.600 197.100 4.924.800 Sø N koncentration Nsø= Nind*(1-Rn)

* ifølge Ref. 3 lå næringstofkoncentrationer i overfaldevand i Kalvemosen i gennemsnit  juni- okt 2008 på hhv. : 0,22 gTP/m3 2,23 gTN/m3

** Belastning reduceres med 19 kg P/år i form af en blanding af seprat-, fælles- og enkelt ejendomsbidrag. Vandtilførelse antages reduceres svarende til fælles- og enkeltejedomsbidragene.
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Scenarie 8  

 

Scenarie 8: Plan belastning og gennemstrømning. P-empirisk model beregnigner

Søllerød sø g N/år g P/år Q (m3/år) sø Søllerød Sø Vejle Sø

 Separat 45.000                7.000            22.396              Areal 130.000 m2 167.000 m2

fælles 72.000                8.000            7.042                Volumen 755.000 m3 587.000 m3

enkelt ejend. 30.000                7.000            375                    Qud (afstrømning fra sø) 6.505.895 m3/år 6.565.101 m3/år

indgreb ** 19.000-          7.417-                Tw (opholdstid) 0,12 år-1 0,09 år-1

sum 147.000              3.000            22.396              z (gennemsnits dybde) 5,81 m 3,51 m

qs (afstrøm højde) 50,05 m/år 39,31 m/år

Vejle  sø g N/år g P/år Rp (P retensions koefficienter):

 Separat 99.000                15.000          49.376              Carfiels & Bachman 0,10 0,12

fælles 80.000                11.000          9.830                Prairie 0,13 0,12

sum 179.000              26.000          59.206              Vollenweider 0,25 0,23

P-resultater

Baggrunds tilstrøm. til SøllerødSø P ind Carfiels & Bachman 0,045 g/m3 0,045 g/m3

Q (m3/år) l/s P ind - Praire 0,045 g/m3 0,043 g/m3

opland 53.611              1,7 P ind - Vollenweider 0,045 g/m3 0,037 g/m3

afværge 126.144           4 Psø - Carfiels & Bachman 0,041 g/m3 0,039 g/m3

sum* 400.854              39.546          179.755           Psø - Praire 0,040 g/m3 0,038 g/m3

Afstrømning fra søerne Psø - Vollenweider 0,034 g/m3 0,029 g/m3

Q-Ud Søl sø uden LR 202.151           m3/år P ud - Carfiels & Bachman 266.600 g/år 257.839 g/år

Q-Ud Vej sø uden LR 261.357           m3/år Pud - Praire 257.033 g/år 247.910 g/år

Pud - Vollenweider 219.917 g/år 189.310 g/år

N-empirisk modelberegninger

Rn (N-retensions koefficient) 0,28 0,27

N ind-konc 2,446 g/m3 1,779 g/m3

Yderligere fremtidig belastning og gennemstrømning N sø 1,768 g/m3 1,302 g/m3

N ud mængde 11.500.903 g/år 8.546.900 g/år

Lundt Rens mg N/l mg P/l  l/s

9 mdr 2,5 0,04 200 Empiriske P-retensions modeller

3mdr 2,5 0,04 200 P-model - Carfiels & Bachman Rp=5.3/(5.3+qs)

P-model - Prairie Rp=(0.11+0.18*Tw)/(1+0.18*TW)

g N / år g P /år m3 / år P-model - Vollenweider Rp=1/(1+(SQRT(1/Tw)))

9 mdr 11.826.000 189.216 4.727.808 Sø P koncentration Psø= Pind*(1-Rp)

3mdr 3.942.000 63.072 1.575.936 N-model Rn=0.7*POWER(Tw,0.34)*POWER(z,-0.11)

sum 15.768.000 252.288 6.303.744 Sø N koncentration Nsø= Nind*(1-Rn)

* ifølge Ref. 3 lå næringstofkoncentrationer i overfaldevand i Kalvemosen i gennemsnit  juni- okt 2008 på hhv. : 0,22 gTP/m3 2,23 gTN/m3

** Belastning reduceres med 19 kg P/år i form af en blanding af seprat-, fælles- og enkelt ejendomsbidrag. Vandtilførelse antages reduceres svarende til fælles- og enkeltejedomsbidragene.
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Årligbelastning til Furesøen; scenarie 0 - 8 
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Alt 0 og alt 3: belast 2009 Alt 6 : fremtidig belastning - vandplan uden LR

kilde Kg N / år Kg P / år kilde Kg N / år Kg P / år

Natur + landbrug – diffus umålt opland 15,190 152 Natur + landbrug – diffus umålt opland 15,190 152

Atmosfære 18,800 150 Atmosfære 18,800 150

Farum Sø (Fiskebæk) 4,910 410 Farum Sø (Fiskebæk) 4,910 410

Dumpedalsrende 670 50 Dumpedalsrende 670 50

Vejlesø (Vejlsøkanal) 1,015 140 Vejlesø (Vejlsøkanal) 40 65

Separat kloakeret 1,655 280 Separat kloakeret 1,655 280

Fælles kloakeret 730 148 Fælles kloakeret 730 148

Stavnsholt Renseanlæg 3,330 100 Stavnsholt Renseanlæg 3,330 100

Total belastning 2009 46,300 1,430 fremtidig belastning -vandplan 45,325 1,355

Alt. 1  og alt. 4  : belast 2009 + L.R. 3 mdr 25l/s og 9 mdr 200l/s Alt 7 : fremtidig belastning - vandplan + L.R. 3 mdr 25ls og 9 mdr 200 l/s

kilde Kg N / år Kg P / år kilde Kg N / år Kg P / år

Natur + landbrug – diffus umålt opland 15,190 152 Natur + landbrug – diffus umålt opland 15,190 152

Atmosfære 18,800 150 Atmosfære 18,800 150

Farum Sø (Fiskebæk) 4,910 410 Farum Sø (Fiskebæk) 4,910 410

Dumpedalsrende 670 50 Dumpedalsrende 670 50

Vejlesø (Vejlsøkanal) 8,080 185 Vejlesø (Vejlsøkanal) 6,505 176

Separat kloakeret 1,655 280 Separat kloakeret 1,655 280

Fælles kloakeret 730 148 Fælles kloakeret 730 148

Stavnsholt Renseanlæg 3,330 100 Stavnsholt Renseanlæg 3,330 100

Total belastning (2015) 53,365 1,475 fremtidig belastning -vandplan 51,790 1,466

Alt .2 og alt. 5 : belast 2009 + L.R. 12 mdr 200l/s Alt 8 : fremtidig belastning -vandplan + L.R. 12 mdr 200l/s

kilde Kg N / år Kg P / år kilde Kg N / år Kg P / år

Natur + landbrug – diffus umålt opland 15,190 152 Natur + landbrug – diffus umålt opland 15,190 152

Atmosfære 18,800 150 Atmosfære 18,800 150

Farum Sø (Fiskebæk) 4,910 410 Farum Sø (Fiskebæk) 4,910 410

Dumpedalsrende 670 50 Dumpedalsrende 670 50

Vejlesø (Vejlsøkanal) 9,610 236 Vejlesø (Vejlsøkanal) 9,060 225

Separat kloakeret 1,655 280 Separat kloakeret 1,655 280

Fælles kloakeret 730 148 Fælles kloakeret 730 148

Stavnsholt Renseanlæg 3,330 100 Stavnsholt Renseanlæg 3,330 100

Total belastning (2015) 54,895 1,526 fremtidig belastning -vandplan 54,345 1,515
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B I L A G  G  

Scenarie 1:Simuleret koncentrationer nær fremtid (2015) med ilt-
ning og L.R.: 3 mdr 25 l/s + 9 mdr 200 l/s 
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Scenarie 2:Simuleret koncentrationer nær fremtid (2015) MED ilt-
ning og L.R.: 12 mdr 200 l/s 
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B I L A G  I  

Scenarie 3:Simuleret koncentrationer nær fremtid (2015)  
UDEN iltning, uden L.R. 
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Scenarie 5:Simuleret koncentrationer nær fremtid (2015)  
UDEN iltning og med L.R.: 12 mdr. 200 l/s 
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Scenarie 6: Simuleret fremtidig ligevægt UDEN iltning og uden L.R. 
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Scenarie 8: Simuleret fremtidig ligevægt UDEN iltning  
og med L.R.: 12 mdr. 200 l/s 
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Empiriske P modelberegninger for Nedre Mølleå 
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Vandmængde fra Lundtofte Renseanlæg: 

 

 

Belastning til Neder Mølleå: 

 

 

Årlig gennemsnit estimat for P-koncentrationer i Lyngby sø og Nedre Mølleå i en frem-

tidig plan situation med ligevægt mellem vand og sediment i Furesøen, Lyngby Sø samt 

Nedre Mølleå (mølledammene): 

 

 

fra L.R. l/s

3mdr - gns. 25

9 mdr -gns 200

12 mdr - gns. 156.3

overløb fra fælleskloak NS lyngby sø

tiløb Q 522,327            m3/år 522,327           m3/år

tilløb P 1,368,550         g/år 1,368,550        g/år

udløb fra separatkloak NS lyngby sø

tiløb Q 549,906            m3/år 549,906           m3/år

tilløb P 264,980            g/år 264,980           g/år

Vand fra Lyngby Sø 11,439,704      m3/år 16,367,204     m3/år

P fra Lyngby Sø 224,599.23      g/år 343,544.88     g/år

total tilstrømning 12,511,937      m3/år 17,439,437     m3/år

total P belastning 1,858,129         g/år 1,977,075        g/år

gens. indløbskonc. 0.149 g/m3 0.113 g/m3

Nedre Mølleå Nedre Mølleå + 156,3l/s

Lyngby sø Lyngby Sø + l/s 156.3 Nedre Mølleå Nedre Mølleå + l/s 156.3

Areal 590,000 m2 590,000 m2 Areal 93,000 m2 93,000 m2

volumen 1,000,000 m3 1,000,000 m3 volumen 93,000 m3 93,000 m3

afstrømning -Qud 11,439,704        m3/år 16,367,204      m3/år afstrømning -Qud 11,439,704      m3/år 16,367,204     m3/år

Opholdstid -Tw 0.087 år-1 0.061 år-1 Opholdstid -Tw 0.008 år-1 0.006 år-1

gennemsn.dybde - z 1.69 m 1.69 m gennemsn.dybde - z 1 m 1 m

Afstrøm. højde - qs 19.4 m/år 27.7 m/år Afstrøm. højde - qs 123.0 m/år 176.0 m/år

P retention koef. - Rp P retention koef. - Rp

Carfiels & Bachman 0.21 0.16 Carfiels & Bachman 0.04 0.03

Prairie 0.12 0.12 Prairie 0.11 0.11

Vollenweider 0.23 0.20 Vollenweider 0.08 0.07

indløbskonc. Indløbskonc

P ind 0.025 g/m3 0.025 g/m3 P ind 0.149 g/m3 0.113 g/m3

Sø koncentration Vandløbs konc. niveau

Psø Carfiels & Bachman 0.020 g/m3 0.021 g/m3 Psø Carfiels & Bachman 0.142 g/m3 0.110 g/m3

Psø Praire 0.022 g/m3 0.022 g/m3 Psø Praire 0.132 g/m3 0.101 g/m3

Psø Vollenweider 0.019 g/m3 0.020 g/m3 Psø Vollenweider 0.136 g/m3 0.105 g/m3
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pH værdier i afløb fra Lundtofte Renseanlæg 
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