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DANSK RESUMÉ
DHI har for Skov og Naturstyrelsen udført numeriske modelberegninger af bølger, hydrodynamik og sedimenttransport i området omkring Læsø Trindel i den nordlige del af
Kattegat. Arbejdet er en del af LIFE-Nature projektet ’BLUEREEF’, der har til formål
at genoprette og stabilisere en del af stenrevet på Læsø Trindel. DHI’s arbejde vedrørende bølge- og hydrodynamikmodellering er rapporteret i Ref. /1/ og er resumeret nedenfor. Sedimenttransportmodelleringen er rapporteret separat i Ref. /2/.
Bølger samt strømme og vandstande er beregnet for området ved Læsø Trindel for en
10 års periode. Formålet er til dels at opsætte, kalibrere og validere numeriske modeller,
der videre er anvendt i sedimenttransportberegningerne, og til dels at fastlægge designparametre (ekstremværdier) for bølger, strøm og vandstand på Læsø Trindel ved hjælp
af statiske analyser af de 10 års beregninger. Designparametrene er bl.a. vigtig information til optimering af stenstørrelsen i de kunstige rev samt de stabiliserende lag.
3D strøm- og vandstandsmodellering er udført for perioden 1997-2006. En regional
model, der dækker Nordsøen, de indre danske farvande og det Baltiske hav, er kalibreret
og valideret mod vandstandsmålinger, og denne leverer randdata til en lokal model for
et område på ca. 19 x 21 km nord for Læsø. Den lokale model er med en netvidde ned
til 100 m henover Læsø Trindel i stand til at opløse den varierende bathymetri i området. Den lokale model har en vertikal opløsning på 2 m, hvor vanddybden er 26 m og finere, hvor vanddybden er mindre.
Bølgemodelleringen er udført for perioden 1996-2005 og er ligeledes udført med en regional såvel som en lokal model. Den regionale model dækker Nordsøen, Det Norske
Hav samt Kattegat og er kalibreret og valideret med målinger af bølgehøjder for to stationer i Kattegat. Denne model leverer randdata til en lokal bølgemodel med en udstrækning som den lokale strøm- og vandstandsmodel, dvs. ca. 19 km x 21 km i et område nord for Læsø. Netvidden i området Læsø Trindel er ned til 50 m i denne model.
Der er udført statistiske analyser af strømhastighederne i seks punkter indenfor restoreringsområdet på Læsø Trindel. Typiske overfladestrømhastigheder i dette område er
omkring 0,5 m/s, men på de mest lavvandede områder, hvor vanddybden er under 4 m,
kan overfladestrømhastigheden på 2,1 m/s optræde én gang i en gennemsnitlig 10 års
periode (dvs. med en gentagelsesperiode på 10 år) og nå 2,25 m/s med en gentagelsesperiode på 50 år. Tilsvarende er det fundet, at den dybdemidlede hastighed når op på
henholdsvis 1,25 og 1,3 m/s for gentagelsesperioder på henholdsvis 10 og 50 år på de
mest lavvandede områder over Læsø Trindel.
Den dominerende strømretning er NNV i overfladen, mens den er NV for bundstrømmene. I situationer med høje strømhastigheder ses strømretningen typisk NNV for både
overflade- og bundstrømme. Tidevandsamplituden er typisk mellem 0,1 og 0,2 m, mens
ekstreme vandstande varierer med omkring +/- 1 m omkring middelvandspejlet.
Læsø Trindel er hovedsagelig eksponeret for bølger fra NW-N og S-SE. De højeste bølger ses i vintersæsonen mellem december og januar. Vanddybder på de lavvandede om-
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råder på under 4 m betyder, at de største bølger vil bryde henover disse områder. Statistiske analyser er udført af bølgehøjderne i fem punkter indenfor restoreringsområdet
med vanddybder varierende mellem 4 og 9 m relativt til middelvandspejlet. Signifikante
bølgehøjder på op til 5,7 m er beregnet for en gentagelsesperiode på 10 år og op til 6,6
m for en gentagelsesperiode på 50 år.
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