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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/. Sedimenttransportmodelleringen er rapporteret separat i Ref. /2/ og er resumeret nedenfor.
DHI har evalueret indvirkningerne af genopretning og stabilisering af stenrevene på
Læsø Trindel på sedimenttransporten og morfologien i området. I evalueringen har der
været speciel fokus på hvorvidt nye strukturer på Læsø Trindel ville påvirke sedimenttransporten i et område med boblerev ca. 1.2-2 km nordøst for restoreringsområdet og
ligeledes på hvorvidt besejlingsforholdene ved Østerby Havn på Læsø ville blive påvirket. Endelig har det været et krav til de nye rev at den overordnede morfologi i området
skulle forblive uændret efter restoreringen af stenrevet.
To forskellige designs af nye strukturer på Læsø Trindel er blevet testet – et første design (rev design 1) samt et endelig design. Orbicon A/S har forestået designfasen og har
leveret i form af xyz-data og tegninger til DHI.
Indledende undersøgelser samt metodevalg
I den indledende fase af studiet blev tilgængeligt materiale vedrørende sedimenter på
havbunden omkring og på Læsø Trindel indsamlet og studeret. Sedimentsammensætningen i området er meget heterogen og består af materialestørrelser rangerende fra sand
til sten med en diameter over 60 cm. I analysen af sedimenterne påvistes en korrelation
mellem vanddybden og sedimentstørrelsen, således at de fineste sedimentfraktioner ses
på de største vanddybder. På en given vanddybde er dog en stor variation af kornstørrelser.
I modelleringen af sedimenttransport i området er det som følge af ovenstående analyser
valgt at modellere sedimenttransport med tre forskellige kornstørrelser, henholdsvis 0,2
mm, 2 mm og 20 mm, der hver især repræsenterer den fineste sandfraktion i områder
med vanddybder henholdsvis større end 11 m, fra 7 til 11 m og mindre end 7 m. Derudover er der foretaget en beregning med sediment med en kornstørrelse på 100 mm. Ved
at vælge de fineste sedimentfraktioner til modelleringen af sedimenttransporten opnås
en konservativ vurdering af, hvor sedimentet er mobilt, og hvor sedimenttransportraterne ændres efter konstruktionen af nye strukturer på Læsø Trindel. Beregnede sedimenttransportrater samt erosions- og depositionsrater vil derfor være for høje og justeres ved
at kombinere information om den faktiske sammensætning af sedimenter indenfor de
enkelte intervaller af vanddybder og resultater af beregningerne med de forskellige sedimentkornstørrelser.
På basis af vindhastigheder og -retninger samt strømdata udvælges ni perioder til sedimenttransportmodellering. Fire forskellige stormperioder af hver tre dage udvælges, så
de repræsenterer den observerede variation i både stormstyrke samt vindretning i områ-
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det ved Læsø Trindel. Fem perioder med ’roligere vejr’ – dvs. perioder med relativ lav
vindhastighed, hvor bølger er uvæsentlige, udvælges. Fire af disse er korte perioder på
hver 24 timers varighed og er valgt således, at forskellige strømsituationer er repræsenteret. Den sidste er en periode af en uges varighed med varierende vandstand.
Beregninger af sedimenttransport med numeriske modeller udføres for hver af de ni perioder for henholdsvis den eksisterende situation på Læsø Trindel og med de nye strukturer designet af Orbicon A/S. Indflydelsen af restoreringen evalueres ved at vurdere
ændringerne i de beregnede sedimenttransportrater samt ændringerne i erosions- og depositionsforhold som følge af de nye strukturer.
Numerisk modellering
Sedimenttransport i de fire stormperioder er modelleret med DHI’s MIKE21 system.
Bølge- og strømningsberegninger er foretaget som arealmodellering, mens sedimenttransportmodellen baseres på en kvasi-3D metode i DHI’s STP-model. I stormsituationer er en 2D-metode til beregning af bølger og strøm tilstrækkelig som input til sedimenttransportberegningerne, idet store vindhastigheder og bølger medfører en
opblanding af vandsøjlen. I de fem perioder med roligere vejr kan vandsøjlen være lagdelt og 3D-effekter betydende. I disse situationer anvendes derfor DHI’s MIKE3
strømmodel som input til STP-modellen til beregning af sedimenttransporten.
Beregninger af de hydrodynamiske forhold samt af sedimenttransporten er udført med
et fint beregningsnet for både den eksisterende situation og inkluderende de to designs
af de nye strukturer. Beregningsnettet har en variabel netvidde med en størrelse på 1
sømil, hvor det er grovest og ned til 10-12 m i restoreringsområdet. De enkelte strukturer i de nye rev er således opløst i bathymetrien. Et område med singulære store sten i
det endelige design er dog ikke opløst i bathymetrien, men er i stedet modelleret med en
forhøjet bundruhed. Arealer med erosionsbeskyttelse er inkluderet som ikke-eroderbare
områder.
Randdata til de numeriske beregninger fås fra 10 års modellering af bølger, strøm og
vandstande udført på DHI som en del af Action A.2 i LIFE-Nature Bluereef projektet
(Ref. /1/).
Resultater og konklusioner – eksisterende forhold
Sedimenttransportberegninger viser, at væsentlig sedimenttransport foregår under
stormsituationer på Læsø Trindel på trods af det grove bundmateriale med en minimumskornstørrelse på 2 mm i områder med vanddybder mellem 7 og 11 m og på 20
mm for områder med vanddybder under 7 m. I roligt vejr ses i beregningerne ingen
transport på vanddybder under 11 m (dvs. på størstedelen af Læsø Trindel).
I dybere områder, med vanddybder over 11 m, ses sedimenttransport med af den fineste
kornstørrelse i beregningerne, 0,2 mm, i stormsituationerne og i to af perioderne med
roligt vejr.
Estimerede sedimenttransportrater ses i tabellen nedenfor. De er fremkommet ved en
vægtning af resultater fra de enkelte beregnede perioder og ved en justering af transportraterne som beskrevet ovenfor. Det bemærkes, at de angivne årlige sedimenttransportra-
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ter alene er et estimat af størrelsesordenen af transporten i Læsø Trindel området, og en
usikkerhedsfaktor på 5-10 er forventet.
Vanddybde

Estimat af årlig
netto sedimenttransportrate
[m3/m]

<7m

<5

7-11 m

2-3

> 11 m

5-15

Resultater og konklusioner – rev design 1
De hydrodynamiske modelberegninger med de nye strukturer inkluderet i det numeriske
model-setup er grundigt sammenlignet med resultater fra beregninger af den eksisterende situation for at opnå en forståelse af indvirkningerne på strøm- og bølgefeltet af de
nye strukturer i rev design 1. Sedimenttransportrater og erosions- og depositionsfelter
under hver af de ni simulerede perioder for situationen med og uden de nye strukturer i
design 1 er sammenlignet for at vurdere indvirkningen af disse.
Kun de fire stormsituationer viste sig at være væsentlige for vurderingen af indvirkningen på sedimentforholdene af de nye strukturer. I perioderne med roligt vejr viste beregningerne ingen sedimenttransport på Læsø Trindel – hverken med eller uden nye
strukturer i rev design 1. Indflydelsen af de nye strukturer blev desuden fundet for lokal
til at have indvirkning på transporten i de dybere omkringliggende områder i perioder
uden kraftig vind eller bølger.
Beregningerne udført med rev design 1 viser, at når de nye rev i rev design 1 inkluderes
i beregningerne, kan ændringer i strømhastigheden på 0,1 m/s ikke observeres mere end
300 m fra de nye strukturer. Ændringer mellem 0,05 og 0,1 m/s på de beregnede strømhastigheder og ændringer større end 0,1 m på beregnede signifikante bølgehøjder kan
observeres til en afstand på 800 m fra de nye revstrukturer.
De nye rev har ingen signifikant ændring på sedimenttransportraterne eller på erosionsog depositionsfelterne længere væk end ca. 300 m fra de nye strukturer. De nævne ændringer i strøm- og bølger i det foregående afsnit observeret længere væk end dette er
derfor for små til at have nogen indflydelse på sedimenttransporten.
Baseret på ovenstående konkluderes det, at de nye revstrukturer i design 1 ikke har indflydelse på hverken de hydrografiske forhold eller på sedimenttransportforholdene i området med boblerev beliggende 1,2-2 km nordøst for Læsø Trindel.
Østerby Havn er beliggende ca. 12 km sydøst for Læsø Trindel og vil på denne afstand
ligeledes ikke kunne blive påvirket af nye revstrukturer i design 1.
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De væsentligste morfologiske processer i de simulerede perioder er ikke påvirket af de
nye strukturer i beregningerne. Den overordnede morfologiske udvikling af Læsø Trindel området vil derfor ikke påvirkes.
Lokale ændringer af bathymetrien nær og mellem de nye strukturer er forventet. Der
forventes årlige erosions- og depositionsrater på 20-30 cm nær strukturerne (10-15 m).
Det bemærkes, at det med de tilgængelige informationer ikke er muligt at estimere nøjagtige rater. Sedimenttransportrater såvel som erosions- og depositionsrater er dog så
små, at ingen væsentlig reduktion i funktionaliteten af de nye strukturer forventes.
Estimering af lokal erosion omkring individuelle blokke er ikke inkluderet i modelleringen, men må forventes at forekomme indenfor en afstand af omkring blokkens størrelse
fra blokken.
Resultater og konklusioner – endeligt design
Beregninger med det endelige design inkluderet i sedimenttransportmodelleringen viste
i overordnede træk samme tendenser som resultaterne for det første revdesign. Den væsentligste ændring i det endelige design med henblik på at vurdere sedimenttransportforholdene relaterer sig til det stabiliserende lag, som er foreslået udlagt på det område
af det eksisterende rev, hvor vanddybden er mindre end 7 m. Dette relaterer sig dog
udelukkende til lokale ændringer.
Sedimenttransportmodellering med det endelige design af de nye strukturer er kun foretaget af de fire stormsituationer. Erfaringerne fra modellering med det første design viste, at i roligt vejr, hvor vind- og eller bølger ikke er væsentlige, vil nye strukturer af en
størrelsesorden som foreslået ikke påvirke sedimenttransportforholdene i området.
Ændringer i strømhastigheder større end 0,1 m/s kan ikke observeres længere væk end
600 m fra de nye strukturer foreslået i det endelige design i sammenligning med strømhastigheder under de eksisterende forhold. Tilsvarende kan ændringer i signifikant bølgehøjde ikke observeres udover en afstand på 600 m fra strukturerne. Disse forskelle er
observeret under den stærkeste storm modelleret – vindhastighederne i denne storm har
en styrke, som forekommer i gennemsnit hvert andet år i området ved Læsø Trindel –
og i langt størstedelen af tiden vil ændringer i strøm- og bølgeforhold kun forekomme
tættere på de nye strukturer. De beregnede ændringer i hydrodynamikken længst væk
viser sig således også at være for små til at kunne påvirke sedimenttransport og morfologi. Ingen væsentlige ændringer i de beregnede sedimenttransportrater og erosions- og
depositionsfelter som følge af de nye strukturer kan således observeres længere væk end
300 m fra de nye strukturer.
Beregningerne viser således ingen indikationer på, at boblerevene ca. 1,2-2 km nordøst
for restoreringsområdet kan blive påvirket som følge af ændringer i sedimenttransportforholdene.
Afstanden mellem Østerby Havn og Læsø Trindel på ca. 12 km er ligeledes så stor, at
besejlingsforholdene vil være uforandrede som følge af det foreslåede endelige design
af strukturer på Læsø Trindel.
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Tilsvarende undersøgelser med det første revdesign, ses de overordnede naturlige morfologiske processer at være uforandrede i området. Det konkluderes derfor, at morfologien og den naturlige udvikling af denne i området ved Læsø Trindel ikke vil ændres
ved konstruktion af strukturerne i det endelig design.
Lokalt omkring de nye strukturer vil der forekomme ændringer i erosions- og depositionsraterne som følge af ændrede strøm- og bølgeforhold. Ændringer vil forekomme
indenfor samme område, som der i beregningerne er observeret ændringer i sedimenttransporten – dvs. op til ca. 300 m fra de nye strukturer. På denne afstand til ændringerne dog være meget små.
Årlige erosions- og depositionsrater på omkring 30 cm/år er estimeret lokalt omkring
den vestligste og den centrale gruppe af strukturer (indenfor 10-15 m fra de nye strukturer). Det eksisterende rev nær de østligste af de nye strukturer er i det endelige design
dækket af et erosionsbeskyttelseslag, der i sig selv forhindrer erosion under det nuværende niveau og derfor stabiliserer dette område. Lokal sedimentation kan dog forekomme på læsiden af strukturerne i området afhængig af strømretningen. De største ændringer af den lokale bathymetri vil forekomme indenfor de første år, efter de nye rev er
konstrueret, og erosions/depositionsraterne vil derefter gradvist aftage, indtil en stabil
situation har indfundet sig (hvor mindre ændringer i bathymetrien dog vil forekomme
fra år til år). Som det var tilfældet med det første design, er sedimenttransportrater såvel
som erosions- og depositionsrater så små, at ingen væsentlig reduktion i funktionaliteten
af de nye strukturer forventes.
Vurdering af den lokal erosion (scour) omkring individuelle blokke i de nye rev er ikke
inkluderet, men må forventes at forekomme indenfor en afstand af omkring blokkens
størrelse fra de enkelte blokke.
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