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1 Problemstilling 

Undersøgelsen skal afdække om der er risiko for sedimentpåvirkning af ned-
strøms recipienter fra de to søer i forbindelse med driften af klimatilpasningsan-
lægget. 

Ved forventning af høj afstrømning fra oplandet, enten baseret på opstrøms må-
linger eller varsel om store mængde nedbør over oplandet, kan klimatilpas-
ningsanlægget (et nyt reservoir opstrøms for Vandkraftsøen) tages i funktion. 
Anlægget kan ligeledes tages i brug uden forudgående sænkning af vandstan-
den, idet det kun er nødvendigt i de allermest ekstreme situationer at tømme 
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Vandkraftsøen, f.eks. under 100 års hændelser. 

 

Dette notat tager udgangspunkt i at vandstanden sænkes i vandkraftsøen fra 
den normale vandstand i kote 13,6 m DVR90 til kote 12,0 m DVR90. Herved 
skabes et magasinvolumen på 0,5 mio. m³ under søens normale vandspejl. 

Når vandføringen overskrider 50 m³/s, som er den kritiske vandføring ift. over-
svømmelser i Holstebro, kan magasinet i vandkraftsøen igen udnyttes op til kote 
13,61 (som er normal vandstand), m og videre til kote 15 og magasinet bag 
dæmningen i oplandet kan opfyldes op til kote 20,0. Herved er det maksimale 
magasin udnyttet.  

1.1 Udledning fra Vandkraftsøen 

Udledningen i Vandkraftssøen kan opdeles i følgende situationer: 

› Normal gennemstrømning af Storå, med vandføringer op til ca.45 m³/s 

› Afstrømning ifm. sænkning af vandstanden i søen, med vandføringer op til 
ca. 45 m³/s. 

› Afstrømning under en ekstremhændelse, hvor vandstanden i søen øges og 
reservoirvolumenet i søen og bag dæmningen udnyttes. 

› Særtilfælde ifm. fyldt reservoir, Her vil afstrømningen kunne overstige 50 
m³/s. 

› Afstrømning i forbindelse med tømning af reservoir og Vandkraftsøen med 
vandføring pål 50 m³/s. Dette er et konservativt skøn, et mere realistisk 
bud vil være nærmere 37 m³/s – det har dog ingen indflydelse på forelig-
gende beregninger. 

I forhold til sedimentproblematikken er det sænkningen af vandspejlet i søen, 
der har de største konsekvenser. 

I konsekvensvurderingen beskrives påvirkningen fra alle 5 situationer. 

1.2 Udledning fra reservoirområdet 

Afstrømningen fra reservoirområdet kan opdeles i følgende situationer: 

› Maksimal tilladelig afstrømning af Storå med vandføringer op til 50 m³/s 

› Afstrømning under en ekstremhændelse hvor vandstanden i søen øges og 
reservoiret bag dæmningen udnyttes 

› Afstrømning ifm. tømning af reservoirområdet. 

Sænkning af vand-
standen i Vand-
kraftsøen 
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I forhold til sedimentproblematikken er det tømningen af reservoirområdet, der 
kan give problemer. 

 

 

2 Datagrundlag 

2.1 Sedimentkarakteristika 

COWI har i 2007 udtaget prøver i Tange Sø, hvor sedimentet er analyseret for 
indhold af forurenende stoffer. Resultaterne er gengivet i bilag A. Desuden fore-
ligger sedimentmålinger fra Naturstyrelsen. 

Sedimentet i Tange Sø har generelt et tørstofindhold på 10-60% med middel 
omkring 30% og et glødetab på 2-55% med middel omkring 25 %. Der er såle-
des stor variation i sammensætning og organisk indhold. Det vurderes at de 
uorganiske fraktioner primært er silt og sand. 

2.2 Hydraulik og strømning omkring udløb 

Der er ifm. skitseprojektet opstillet en 1-dimensionel hydraulisk model i Mike 11. 
Denne beskriver vandløbet og strømningen i dette, samt opstuvningen i reser-
voir og søområdet. 

Der er indbygget simple strukturer til at beskrive stemmeværk i reservoirsøen 
og udløbsbygværk fra Vandkraftsøen. Formålet har været at beregne de hydrau-
liske konsekvenser og eftervise at funktionen af udløbsbygværker er mulig.  

2.3 Udløb fra Vandkraftsøen 

En mulig udformning af udløbet fra vandkraftsøen er på grundlag af oplæg fra 
Holstebro Kommune skitseret i notatet ”Klimasikring af Holstebro – ny dæmning 
ved vandkraftsøen, COWI, februar 2016”. 
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Figur 2-1 Principdiagram for løsning med ny dæmning. Spuns angivet med gul, jord-
opfyldning (orange), slusesystem (grøn) vandveje til stryg og frisluse med 
blå. 

 

Figur 2-2 Principskitse af slusesystem (set fra søsiden) med regulerbare overfalds-
kanter og spuns med spjæld. Bag slusen er skitseret bundforløb af stryget 
mod eksisterende frisluse. 

Den endelige udformning er ikke fastlagt og for at sikre funktionen af det etable-
rede magasinvolumen, er det vigtigt at de kan ledes en stor vandmængde ud af 
søen ved et vandspejl i Kote 12,0 for derved at opretholde så lav en vandstand 
så længe som muligt, indtil vandføringen overstiger kritisk niveau og der er be-
hov for magasinvolumen. 

Udløbet til frislusen kan placeres ud for frislusen og dermed kan strømningen 
indpasses i den nuværende placering af det oprindelige bundløb. 

Formlen for vandføring Q er anvendt for et bredt, skarpkantet overløb (Enge-
lund, Pedersen, 1978):  
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� = ∙ � ∙ ℎ ∙ √ ∙ � ∙ ℎ, ℎ��� 
C er en koefficient på 0,45 
B er kronens bredde 
h er sø vandspejlets højde over udløbskanten 
g er tyngde accelerationen (9,81 m/s2). 

Der vælges en forholdsvis velegnet kombination af b og h. Et overslag giver der-
efter, at en overløbskote i kote 10,5 kombineret med en overløbsbredde på ca. 
15 m vil kunne udlede vand fra Vandkraftsøen med 55 m³/s (som indeholder en 
sikkerhedsmargin på 10% i forhold til de krævede 50 m³/s) ved en kote af sø-
ens vandspejl på 12,0. Disse dimensioner bør efterregnes mere detaljeret før 
designet af bygværket, men er her anvendt som størrelsesorden til vurderingen 
af den potentielle transport af sedimenter under tømning af Vandkraftsøen. 

Tabel 2-1 Vandkraftsøens sluse: Overordnede dimensioner  

Slusens dimensioner Værdi 

Minimum kote af sø (m) 12 

Vandføring (m³/s) 50 

Kote af overløbskant i slusen (m) 10,5 

Bredde af overløbet (m) 15 

 

2.4 Vandkraftsøens geometri og dybdeforhold 

Vandkraftsøen dybdeforhold er vist i nedenstående kort, se Figur 2-3. 

 

Figur 2-3 Dybdeforhold samt muddertykkelser i Vandkraftsøen (COWI, 2014) 

Udløbet gennem sluseportene beregnes i henhold til udløbsformlerne for frie ud-
løb. Bredden af strømningen opstrøms i søen antages i det følgende at tiltage 
proportional med afstanden indtil en afstand på ca. 1 gange søens opstrøms 
bredde, hvor strømmen antages at være éns fordelt på tværs af søen. 

Den mest kritiske situation for erosion af søens sediment forventes, når der ud-
ledes maksimalt vandføring fra Vandkraftsøen ved 50 m³/s samtidig med at 
vandstand i søen er minimal, dvs. i kote 12,0. 
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2.4.1 Hastighedsfordeling opstrøms for slusen 
Slusen er anbragt symmetrisk i forhold til ådalens hovedløb, se Figur 2-4 

 

 

Figur 2-4 Forstørrelse af området omkring slusen. Den sorte firkant angiver det pri-
mære strømningsområde, hvor søens maksimale dybde er 4-5 m. Den blå 
firkant angiver bredde af udstrømningen gennem slusen. 

Mens slusens overløbsbredde vil være omkring 25 m vil bredden af det primære 
strømningsområde (se den sorte firkant i Figur 2-4) være omkring 150 m. Tvær-
snittet er trekantformet fordelt med en største dybde i situationen ved minimal 
vandstand i kote 12 på (5m - 1,6m) = 3,4 m. For at simplificere beregningerne 

antages at tværsnittet er rektangulært med en middeldybde på den halve mak-
simaldybde. Der regnes med ren potentiale strømning i indløbsområdet, dvs. der 
ses bort fra friktion. En skitse af en sådan potentiale strømning er vist i Figur 
2-5. 
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Figur 2-5 Principskitse til illustration af en potentiale strømning i nedre del af Vand-
kraftsøen. Nord vender opad. Venstre side beskriver dæmningen med slu-
seåbning, øvre side viser den nordlige bred af Vandkraftsøen, højre side 
viser opstrøms afskæring af tegningen, og nedre side angiver centerlinjen 
for søen (symmetrilinje).  

Mens ovenstående skitse illustrerer det forventede strømmønster antages bred-
den for strømningen i de følgende beregninger at ændre sig lineært fra udløbet 
til en opstrøms afstand på én gang bredden B på Vandkraftsøen. Bredden af slu-
seåbningen er angivet med b. Bemærk, at Figur 2-5 kun viser søens nordlige 
halvdel, den nedre er symmetrisk omkring centerlinjen CL. Det er antaget at 
dybden i søen er konstant. Denne antagelse giver største fejl tæt på bredden, 
hvor hastighederne i forvejen er lave. Hastighedsfordelingen skal senere sam-
menlignes med hastighedsfordelingen i normalsituationen, og da samme anta-
gelsen om konstant dybde gøres i begge beregninger, vil fejl fra samme anta-
gelse ikke spille en betydende rolle for differensen. Den endelige udformning af 
slusen vil sandsynligvis omfatte en sluse, der er opdelt i flere sluseporte. I de 
foreliggende beregninger er kun det samlede tværsnitsareal betragtet. 

Fra en opstrøms distance på B til selve slusen kontraheres strømningen fra sø-
ens tværsnitsareal til sluseåbningen tværsnitsareal. Denne kontraktion er skitse-
ret i Figur 2-5, hvor strømlinjerne skal stå vinkelret på potentialelinjerne, og det 
skal tilstræbes at linjerne udgør et netværk af (semi-) kvadrater. For at operati-
onalisere beregningen potentialestrømning, uden at anvende 2- eller 3-
dimensionale numeriske modeller, tilnærmes strømningskontraktionen som en 
lineær proces, der interpolerer hastigheden mellem opstrøms hastighed og ha-
stigheden gennem sluseåbningen.  

Beregningen beror på kontinuitetsligningen for vandvolumen i hvert tværsnit i 
søen og slusen: 

� =  ∙  �, ℎ��� 
Q er vandføringen 
A er tværsnitsarealet 
V er tværsnittets gennemsnitshastighed 

� = � , ℎ��� 
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= ∙ B, ℎ��� 
Hvor D er gennemsnitsdybde (=½Dmax) 
og B er strømningens bredde. 

Vandføringen er givet med et krav på Q:= 50 m³/s (konstant designparameter) 

Bredden af strømningen opstrøms for slusen antages at variere lineært mellem 
slusebredde og søens bredde som funktion af den opstrøms længdekoordinat x: 

= {� + − � ∙ �} ,   ℎ��� �[ , ] 
= � + ( − �) ∙ � 

=> � � =  �{½ ��� ∙ [� + − � ∙ �]} 
Ovenstående giver en simpel fordeling af hastigheden som funktion af opstrøms 
afstand x fra slusen samt vanddybden i søen Dmax samt bredde b af sluseåbnin-
gen og bredde B af søen. Strømhastigheden er beskrevet på baggrund af søens 
dimensioner lige indtil slusen (x>0). I selve sluseåbningen (x=0) afhænger ha-

stigheden af slusens geometri, først og fremmest af overløbskoten, bredden, 
samt designvandføring Q. 

2.5 Resultater 

Beregninger viser en hastighedsfordeling opstrøms for slusen ved to situationer: 

› Design flomsituation,  
hvor vandspejlet står i kote 12,0 og vandføringen er 50 m³/s 

› Normal flomsituationen,  
hvor vandspejlet står i kote 13,6 og vandføringen er antaget at være 50 
m³/s 

Resultaterne for opstrøms strømhastighedsfordelingerne er vist i Figur 2-6 for de 
angivne dimensioner af Vandkraftsøen og sluse. 
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Figur 2-6 Strømhastighedsfordeling i Vandkraftsøen opstrøms for slusen. 

Det ses, at strømhastigheden aftager hurtigt i opstrøms retning for asymptotisk 
at nærme sig de normale strømhastigheder i søen i en afstand B på ca. 150 m. 
Det ses endvidere, at hastigheden efter første afstandsskridt efter ”for x=0” fal-
der drastisk, idet tværsnittet går fra slusens tværsnit til tværsnittet af strømnin-
gen i søen lige uden for slusen, hvor vanddybden er større end på slusens over-
løbskant.  

Differensen mellem de to hastighedsfordelinger er vist i Figur 2-7. 

 

Figur 2-7 Differensplot af hastighedsfordelingerne fra Figur 2-6 

Det ses i Figur 2-7 at hastighedsdifferensen ligeledes hurtigt aftager med op-
strøms afstand. Allerede i en afstand på 36 m fra slusen er hastighedsforskellen 
0,2 m/s og efter 90 m er hastighedsforskellen 0,1 m/s. 

Den kritiske hastighed for at sedimenter løsrives og sedimentpartikler begynder 
at bevæge sig er undersøgt i en lang række artikler og forskningsarbejder. En 
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praktisk og operationel formulering er givet i Figur 2-8 og illustreret i (van Rijn, 
L. C., 2016). 

 

Figur 2-8 Kritisk dybdeintegreret strømningshastighed for initiering af partikel bevæ-
gelse og suspension for vanddybder mellem 1 m og 20 m, (van Rijn, L. C., 
2016). 

Figuren illustrerer at den kritiske strømhastighed for fine sedimenter (d50<63 
µm) er mellem 0,2 og 0,3 m/s. Disse grænser er indtegnet i en forstørrelse af 
Figur 2-6 og vist i Figur 2-9. 

 

Figur 2-9 Illustration af hastighedsfordelinger (som i Figur 2-6) med indtegnede ha-
stighedsinterval, hvor mudder vil blive eroderet (gule linjer). Vandføring i 
begge situationer er 50 m³/s. 

Figur 2-9 viser, at det kritiske erosionsområde for løs mudder ved vandstand i 
kote 13,6 er mellem 60 m og 90 m. Dette område strækker sig længere op-
strøms ved vandstand i kote 12,0 og er mellem 90 m 150 m. For områderne 
tættere på slusen vil sedimenter med større diameter blive løsrevet.  
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Det er vurderet, at der i tidligere år har været situationer, hvor der er strømmet 
mere end 50 m³/s gennem slusen ved normal vandstand. I en sådan situation 
vil erosionsområdet strække sig længere opstrøms og søen vil allerede være 
renset for en del løse sedimenter. Det vil betyde at mængden fa sediment der 
løsrives ved den nye slusepraksis vil være mindre. Dette er undersøgt i følgende 
scenarie, hvor vandføringen i reference scenariet (kote 13,6) er ændret fra 50 
m3/s til 60 m3/s. Resultatet er vist i Figur 2-10. 

 

Figur 2-10 Illustration af hastighedsfordelinger, hvor vandføringen ved normal vand-
stand (kote 13,6) er sat til 60 m3/s og ved kote 13,6 er sat til 50 m³/s. 
Hastighedsinterval, hvor mudder vil blive eroderet er indtegnet med gule 
linjer.  

Det ses af Figur 2-10 at intervallet for mulig erosion i situationen for kote 13,6 
er flyttet til intervallet mellem 75 m og 120 m.  

For at opnå samme hastighedsfordeling ved kote 13,6 som den, der opnås ved 
en kote på 12,0 og ved en vandføring på 50 m³/s, skal vandføringen ved kote 
13,6 være omtrent 73 m³/s. 

Sammenfattende vurderes det, at bløde sedimentaflejringer vil blive løsrevet 
indenfor en afstand på ca. 150 m. Hele puljen af løse sedimenter i området på 
150mx150mx0,3m er knap 7∙103 m³. Dette tal er meget usikkert bestemt, den 
skønnede spredning er ca. ±30%. Potentielt vil denne mængde kunne løsrives i 
situationen, hvor der udledes 50m3/s ved en kote på 12.  

At der faktisk ligger mellem 0 og 30 cm mudder indenfor en afstand på 150 m 
fra slusen tyder på at sedimentet også består af mindre løst materiale end ude-
lukkende af mudder. Et mere realistisk bud vil være at kun en brøkdel af den 
ovennævnte pulje transporteres ud af Vandkraftsøen. Da kriterierne for løsrivel-
se i Figur 2-10 flyttes ca. 20 m opstrøms ud af en total påvirkningszone på ca. 
100 m, vil et nedre skøn på løsrivelsesmængden vurderes at være ca. 20% af 
puljen. 20% af den maksimale pulje svarer til ca. 1,4∙103 m³ mudder (±50%).  

Sammenlagt forventes mængden af løse sedimenter ved en vandføring på 50 
m³/s og en vandspejlskote på 12 at være mellem  
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1,4∙103 m³ (±50%) og 7∙103 m³ (±30%). 

Disse skøn er illustreret i Figur 2-11: 

 

Figur 2-11 Illustration af nedre og øvre skøn for sedimentvolumen, der potentielt kan 
udvaskes ved en tømning af Vandkraftsøen (Kote 12, Q= 50m3/s) 

I alt giver ovenstående beregninger en forventning om at mængden af sedimen-
ter, der ved en tømning kan skylles ud af Vandkraftsøen regningsteknisk ligger 
indenfor intervallet mellem 700 m³ og 9.100 m³. Begge intervalgrænser er dog 
behæftet med en stor usikkerhed således at et realistisk interval må beskrives 
som mellem tusinde og ti-tusinde m³. Udtrykt fysisk korrekt svarer det til inter-
vallet mellem 1∙103 og 10∙103. 

2.6 Vurdering 

Det vurderes således at der potentielt kan fjernes mellem 1.000 m³ og 10.000 
m³ af løst materiale fra søen under tømning af Vandkraftsøen. De mest kritiske 
forhold indtræder ved maksimal vandføring samtidig med minimal vandstand i 

søen. Denne form for erosion vil forventes overvejende at foregå hvor der findes 
løst bundmateriale, dvs. i de områder der er mest rød-farvede på Figur 2-4. Det 
vil fortrinsvis ske i de dybe dele af det der nu er strømkanalerne. 

Sedimenterne, der transporteres nedstrøms med åvandet, forventes at bestå af 
løst og fint materiale, der vil kræve en strømhastighed over 0,3 m/s for at holde 
sig i bevægelse. Ved en maksimal tilladt vandføring på 50 m³/s vil det dermed 
kræve et tværsnitsareal på omtrent (50m3/s) / (0,3m/s) ≈ 170 m2 for at mate-
rialet sedimenterer. Dette gælder selvfølgeligt under ensartede strømforhold, og 
det er meget sandsynligt at strømforholdene under så ekstreme forhold ikke er 
ensartede. Der må derfor regnes med at der i mere rolige strømningsafsnit vil 
kunne opstå banker af sandede sedimenter under så store hændelser.  

Generelt kan det antages, at størstedelen af de løsrevne sedimenter fra Vand-
kraftsøen ikke vil aflejres i selve Storå, men først i åens mundingsområde, Fel-
sted Kog, der er en del af Nissum Fjord. For at give en størrelsesorden af sedi-
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ment belastningen vil en sedimentmængde på 1000 til 10.000 m3 svare til en 
sediment tykkelse i Nissum fjord på 0,01 til 0,1 mm, ved et overfladeareal af 
Nissum Fjord på ca. 70 km² (https://da.wikipedia.org/wiki/Nissum_Fjord). Den-
ne sediment tykkelse forventes ikke at være af praktisk betydning for vandmil-
jøet i Nissum Fjord og forventes at kun at udgøre en ubetydelig brøkdel af bag-
grundsmængden af løst sediment i Nissum Fjord. 

For at forbedre datagrundlaget foreslås det at gennemføre en opdateret opmå-
ling af dybdeforhold, inklusive en vurdering af tykkelse af dyndlaget. Derudover 
vil en ny verifikation af sedimentets indhold af forurenende stoffer, samt fysiske 
beskaffenhed være vigtig for at styrke datagrundlaget.  

Til vurdering af hvor meget sediment og dermed hvor meget forurenede stoffer 
der tilføres Storåen under tømning af Vandkraftsøen, foreslås at der gennemfø-
res beregninger med et modelværktøj der netop kan beskrive strømforhold samt 
transport af sediment i forskellige dybder og på forskellige lokaliteter i Vand-
kraftsøen. Dette vil indebære en 3-dimensional hydrodynamisk model. 

3 Referencer 

COWI, 2014: ”Skitseprojekt for klimasikringsanlæg ved Holstebro til magasine-
ring af vand i Storå”. Teknisk rapport nr. A044997-002, Vestforsyning, 
28. oktober 2014 

Engelund, F.A., Pedersen, F.B., 1978:“ Hydraulik“, Lærebog. Den private Ingeni-
ørfond, Danmarks Tekniske Højskole, 1978. 

van Rijn, L. C., 2016: "Initiation of motion and suspension; critical bed-shear 
stress for sand-mud mixtures", http://www.leovanrijn-
sediment.com/papers/Thresholderosion2016.pdf 
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Bilag A Bilag A Sedimentanalyser i Tange Sø 

Gengivelse af sedimentudersøgelse udført i Tange Sø i 2007. 

Der er gennemført en undersøgelse til belysning af sedimentets forureningsgrad 
for at afdække sedimentets håndteringsmuligheder, da dette kan have indflydel-
se på projektets samlede økonomi. 

I 10 positioner (Analysepunkter 1-10) er udtaget sedimentprøver (samleprøver) 
til kemisk analyse for følgende stoffer:  

• Total kulbrinter,  
• PAH,  
• Bly,  
• Cadmium,  
• Chrom,  
• Kobber,  
• Kviksølv,  
• Nikkel,  
• Zink,  
• Kviksølv, 
• Fosphor,  
• Jern, 
• Glødetab 
Der er desuden foretaget kolonneoprensning på kulbrinterne for at frasortere de 
naturlige kulbrinter. Derved er kulbrinteindholdet generelt halveret, hvilket sva-
rer til erfaringer fra tilsvarende undersøgelser med organisk-holdige sedimenter 
fra søer (Marselisborgsøerne og Sorte Sø), regnvandsbassiner og lignende.  

Analysearbejdet er udført af laboratoriet Eurofins. 

For at få et overordnet billede af en eventuel forureningsvariation er der placeret 
analysepunkter ud for kendte tidligere potentielle forureningskilder Ans rensean-
læg og udløbet af Tange Å. De øvrige punkter er ellers jævnt fordelt i Tange Sø. 

Analyseresultaterne viser da også forhøjede forureningsværdier udfor bl.a. aflø-
bet fra Ans Bæk. Dette indikerer, at der tidligere har været udledt urenset eller 
utilstrækkeligt renset spildevand til Tange Sø igennem dette område. Denne be-
lastning er, med gennemførelsen af moderne renseteknikker for spildevand, re-
duceret væsentligt. 

Analysepunkter og sedimenttykkelser for de udtagne prøver er vist i bilag 2. 

Fosforindholdet i sedimentet er sammenligneligt med en næringsrig dansk sø. 

Analyseresultaterne for de miljøfremmede stoffer total kulbrinter, PAH og tung-
metaller er vurderet ud fra Miljøstyrelsens gældende jordkvalitetskriterier og 
afskæringskriterier. Miljøstyrelsen har ikke angivet afskæringskriterier for kul-
brinter.  

Som sammenligningsgrundlag er Århus Kommunes retningslinier for håndtering 
af jord inddraget, hvor den øvre grænse for lettere forurenet jord svarer til Mil-
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jøstyrelsens afskæringskriterier og hvor der samtidig er angivet en øvre græn-
seværdi for bl.a. tunge olieprodukter på 500 mg/kg TS.  

På baggrund af ovenstående ligger prøverne 1, 2, 3, 5, 6, 9 og 10 i kategorien 
let forurenet. Prøve 4,7 og 8 ligger under jordkvalitetskriterierne, altså ren jord.  

Det vurderes på denne baggrund, at oprenset sediment kan tillades håndteret, 
behandlet og deponeret lokalt på arbejdsområdet i den nuværende Tange Sø. 

De udtagne jordprøver giver en indikation på baggrundsbelastning af miljø-
fremmede stoffer i sedimentet og samtidig er forureningssituationen ud for den 
potentielle forureningskilder ligeledes belyst.  

Det højeste kulbrinteindhold i de udtagne prøver er fundet i prøverne 9 og 10 og 
ligger på hhv. 370 og 390 mg/kg TS, hvilket vurderes at have en sammenhæng 
med at disse prøver er udtaget ud for udløbene ved Ans renseanlæg og tilløbet 
til Tange Sø dvs. områder med størst forureningsrisiko.  Dette peger på at disse 
forureninger kan være lokalt betinget og knyttet til sedimentet umiddelbart ud 
for disse udløb. 

Generelt viser analyseresultaterne ikke den store variation i koncentrationen. 
Analyseresultaterne er vist på bilag nr. 3. 

På baggrund af de konstaterede værdier for total kulbrinter, PAH, bly, cadmium, 

chrom, kobber, kviksølv, nikkel, zink og kviksølv vurderes der ikke at være risiko 
i forhold til den kommende arealanvendelse som naturområde. Hertil kommer en 
fremtidig bevoksning af sediment, som hæmmer eksponeringen yderligere. 

I forbindelse med håndtering og senere udlægning af sedimentet vil der opstå 
iltede forhold, og dermed vil der ske udfældning og binding af fosfor som jern-
fosfat eller binding i det organiske materiale. Der forventes derfor en beskeden 
udvaskning af fosfor til omgivelserne. Dette bør søes tilbageholdt ved etablering 
af vådeenge, grusfiltre eller lignende ved afvandingsanlæggene. 

Muligheder for en eventuel bortskaffelse af sedimentet udenfor Tange Sø områ-
det er ikke entydigt. Da sedimentet kan kategoriseres som let forurenet, vil det 

ud fra de miljøfremmede stoffer kunne bortskaffes på eks. Århus Havn som let 
forurenet jord.  Afhængigt af totalmængden til bortskaffelse vil der skulle udfø-
res supplerende analyser jf. modtagestedets retningslinier.  

På baggrund af fosforindholdet vil der skulle foretages en særskilt risikovurde-
ring om indbygning af sedimentet vil kunne udgøre en uacceptabel belastning på 
den marine recipient, Århus Bugt, som derved vil kunne afdække deponerings-
mulighederne. 

Sedimentanalyserne er desuden undersøgt for tørstof og glødetab. En gennem-
gang af disse værdier indikerer, at sedimentet generelt har et højt indhold af 
mineralsk stof, typisk sand eller silt. I hovedløbet er der typisk et højere orga-

nisk indhold end langs bredderne på lav dybde. 
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Prøverne 1, 7, 8 og 9 indeholder mellem 28 og 62 % tørstof, og har samtidigt et 
meget begrænset glødetab på tørstof (2-12 %), hvilket indikerer at den overve-
jende del af tørstoffet består af mineralsk materiale, altså sand og silt. 

Prøverne 2, 3 og 4 har det største glødetab på tørstof, hvor mellem 34 og 55 % 
af tørstoffet består af organisk materiale. 

Samlet set er der således en meget stor variation i tørstofindholdet, der dog ge-
nerelt ligger højt. Det antages på den baggrund at optaget sediment må forven-
tes at have et tørstofindhold på ca. 30%, samt at det oprensede sediments vo-
lumen vil kunne reduceres med ca. 50% over en relativt kort årrække. 
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Tabel 3-1 Analyseresultater Tange Sø 2007 
 Sedi-

mentty
kkelse 
(m) 

Total 
kulbri
nter 
GC-
FID 

(mg/k
g TS) 

Total 
kulbrin-
ter med 
florisil 

(mg/kg 
TS) 

Ben-
zoa-
pyren 
GC-
MS 

(mg/k
g TS) 

Dibenz(
a,h) 

anthra-
cen 

GC-MS 
(mg/kg 

TS) 

Sum 
PAH 

GC-MS 
(mg/kg 

TS) 

Pb 

(m
g/k
g 

TS) 

Cd 

(mg/k
g TS) 

Cr 

(mg/
kg 
TS) 

Cu 

(mg/k
g TS) 

Ni 

(mg/
kg 
TS) 

Zn 

(mg/k
g TS) 

Tørstof Gløde-
tab 

% 

Total 
fosfor 

Fe 

1 > 1 280 63 0,17 0,024 1,00 120 1,2 66 240 21 600  6,55 520 21000 

2 0,10-
0,20 

110 11 0,52 0,071 3,0 55 1,1 16 27 26 87  50,3 720 25000 

3 0,40 250 120 0,27 0,055 2,0 42 0,93 11 21 13 110  55,1 380 18000 

4 0,10-
0,20 

190 30 0,021 <0,005
0 

0,27 8,8 0,20 4,7 3,7 5,0 16  33,6 380 5600 

5 0,50 170 47 0,18 0,039 1,4 29 0,51 11 15 11 83  21,7 470 21000 
6 0,35 75 i.p. 0,60 0,080 3,8 13 0,15 6,0 6,3 6,2 36  20,2 360 9300 

7 0,20-
0,30 

77 i.p. 0,053 0,012 0,41 7,1 0,13 3,8 4,2 4,6 31  3,92 400 10000 

8 0,20 62 10 0,060 0,011 0,40 13 0,30 5,0 7,7 5,0 59  2,34 350 6500 

9 – spildevandsbelastet Ans By - 510 370 0,81 0,13 5,1 40 0,66 13 21 12 140  11,7 920 27000 

10 – tilløb til Tange Sø > 1 700 390 1,2 0,20 7,9 140 2,4 43 70 40 470  22,5 630 71000 

Grænseværdi 

Ren jord (ÅK) 

 10 - 0,03 0,03 0,25 - - - - - -  - - - 

Grænseværdi 

-jordkvalitetskriteriet 

 100 100 0,3 0,3 4,0 40 0,5 500 500 30 500  - - - 

Grænseværdi 

Let forur. jord (ÅK)- afskæringskriteriet 

 500 500 2,0 1,0 15 400 5 1000 1000 30 1000  - - - 
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1 Formål 

Formålet med dette notat er at vurdere den potentielle sedimentation som følger 
af oversvømmelse af arealer omkring Holstebro Vandkraftsø og i det planlagte 
reservoir opstrøms. 

2 Metode 

Der foreligger ikke velafprøvede og sikre metoder til generel vurderingen sedi-
mentation på de oversvømmede arealer. Sedimentationen kan således afhænge 
af selve vandløbets størrelse og sedimenttransport, hyppigheden af oversvøm-
melse, vanddybde på det oversvømmede areal, afstand vinkelret på vandløbets 

hovedløb til den aktuelle sedimentationsområde, arealets tilbageholdelsesevne 
(vegetation), etc. 

Da der hverken foreligger en oplagt beregningsmetode eller aktuelle og steds-
specifikke målinger af sedimentationen, estimeres størrelsesorden af den sedi-
mentationen ved at anvende tre alternative og indbyrdes uafhængige metoder: 

› Måling af sedimenttilvæksten i Kraftværkssøen 

› Måling af sedimentation i nærliggende vådområde 

› Beregning af potentiel sedimentation 

Den første metode har den fordel at omfatte stedspecifikke målinger – ulempen 
er at det er en anden form for sedimentation (permanent sedimentation i en sø i 
stedet for på højere liggende vådområde). 

Den anden metode har den fordel at den omfatter målinger af sedimentation 
efter oversvømmelse af et vådområde – ulempen er at det er et andet område 
og oversvømmelsen er med et tyndt vandlag og kortvarigt. 

Den tredje metode omfatter en teoretisk beregning, som er verificeret mod må-
linger far de først to metoder og derefter tilpasset forholdene svarende til for-
skellige svarende til oversvømmelser med forskellige hyppighed.  

2.1 Måling af sedimenttykkelsen i Vandkraftsøen 

Der er gennemført en oprensning i Vandkraftsøen i 1993-1994, hvor der blev 
fjernet mellem 34.000 m³ og 51.000 m³, mest fra den østlige del af søen. Fra 
opmåling af sedimentdybderne i Vandkraftsøen gennemført i 2004 (Holstebro 
Kommune, pers. komm), og vist i (COWI, 2014) og (Rambøll, 2010), er det fun-
det at der er sedimenteret et ca. 30 cm tykt lag over en periode på 10 år. Der er 
fundet ca. 30 cm aflejring i den østlige (oprensede) del, og tykkere aflejringer i 
den vestlige del. Det antages i det følgende at en aflejring på ca. 30 cm gælder 
hele søen, for at være på den sikre side og ikke at underestimere sedimentatio-
nen – de grove partikler aflejres således i den østlig del mens de fine dele aflejre 

i den vestlige del. Ved at areal af Vandkraftsøen på 70 ha svarer til en sedi-
mentmængde på 210.000 m³. Dermed blev der i 1993-94 fjernet mellem 15 og 
25 % af sedimentet der blev målt op i 2004. Dermed vil sedimentationsraten 
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muligvis være en faktor 4-6 for høj md denne metode. Det forudsætter at puljen 
før 1993 var lige så stor so i 2004, og det er ikke givet.  

For at være på den sikre side antages derfor en potentiel aflejring på 30 cm over 
10 år eller 3 cm/år. Per m² søbund svarer det til 0,03m3/m²/år. Dette volumen 
kan omregnes til en vægt ved at antage en densitet på ca. 1000 kg/m³ (Aalborg 
Universitet) for løst lejret organisk sediment. Den resulterende vægt er da 30 
kg/m²/år. Den gennemsnitlige vanddybde i Vandkraftsøen er omtrent 2 m. 

 

Figur 2-1 Opmåling af dyndtykkelse (farveskala) og vanddybde (iso-linjer og tal) 
(Holstebro Kommune, pers. komm.) 

Dette omfatter dermed ikke kun en enkelt hændelses sedimentation men et helt 
års sedimentation og må derfor anses som en øvre grænse.  

En multi-beam analyse af sedimentforholdene i 2017 viser et billede, der ikke 
adskiller sig signifikant fra billedet fra 2004, se Figur 2-2. 

 

Figur 2-2 Opmåling af dyndtykkelse (farveskala), (Holstebro Kommune, pers. 
komm.) 

Ovenstående figurer er baseret på forskellige opmålingsmetoder, som vanske-
liggør en kvantitative sammenligning mellem de to resultater. Således udviser 
den anden opmåling en væsentlig større detaljeringsgrad. For relativ sammen-
ligning mellem de forskellige områder inden for hver kort egner de sig derimod 
glimrende.  

Mens den første opmåling, Figur 2-1, tyder på ca. 30 cm aflejring over 10 år, så 
kan den anden opmåling, Figur 2-2, enten tyde på at der ikke er tilbageholdt 
væsentlige sedimentmængder i perioden på 13 år mellem 2004-2017 eller at de 
ca. 30 cm er aflejret over en periode på 23 år.  

For at vælge den forsigtige tilgang, regnes derfor i det følgende med en sedi-
mentationsrate på ca. 30 cm over 10 år. Dette tal skal dog tages med stor usik-
kerhed, og usikkerheden skønnes til en faktor 3.  
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2.2 Målinger i vådområde ved Gjern Å 

I (Kofoed Andersen, I., Hoffmann, C.C., Kronvang, B., 2003) er sedimentationen 
i et vådområde ved Gjern Å (Gudenåen) målt efter en oversvømmelse. Hyppig-
heden af oversvømmelsen er vurderer til ca. ½ år og dermed meget sammenlig-
nelig med nærværende situation. Vanddybden under oversvømmelsen var ca. 
0,2 m. Sedimentationen blev målt til 2,2 kg/m². For en vanddybde på omtrent 
det tidobbelte (som i Vandkraftsø og i reservoiret) forventes derfor en sedimen-
tation på ca. 22 kg/m² hændelse. Her antages det at forholdet mellem vandfø-
ring og arealet af vådareal nogenlunde svarer til forholdene ved Holstebro. 

2.3 Vurdering af potentiel sedimentation 

Den typiske maximale koncentration af suspenderet materiale (SSC) er skønnet 
til 100 mg/l efter (USGS, 2013). Ved en strømningshastighed på skønnet 0,2 
m/s ved søens kant, og en typisk sedimentationshastighed på 1 mm/s = 
0,001m/s for fine, flokkulerede partikler (Manning et.al. 2011), vil der over en 
strækning på 1m udsynke sedimenter fra de nederste 0,001/0,2∙1m=0,005 m 
hvert sekund. Dette svarer til en sedimentation på:  

0,005 m*100g/m³/s = 0,5 g/m²/s 

Ved en varighed af oversvømmelsen antaget på 10 timer svarer det til 36000 
sekunder = 36∙10E3 sec vil dette give anledning til en belastning på 18 

kg/m²/10 timer. Varigheden af typiske oversvømmelser af Storåen er måske 4 
gange større (ca. 2 døgn), til gengæld findes i (Laubel, 2004) at der kun tilba-
geholdes med en effektivitet på ca. 25%. Disse to effekter er ikke medregnet, 
men vil delvis ophæve hinanden. 

De her fundne 18 kg/m²/hændelse svarer til en sedimentation af samme størrel-
sesorden men som er bestem ved de andre to metoder (sedimentation i Vand-
kraftsøen og sedimentationsmålinger fra Gjern Å under forudsætning af at vand-
standen er ca. 2 m over engen. En sådan vandstand i Holstebro reservoiret sva-
rer til fyldt reservoir, som er designet til kun at ske en gang hvert 100 år. I / 

COWI, 2014) er der givet beregnede magasinbehov ved forskellige sandsynlig-
heder. Disse sandsynligheder og de dertil knyttede oversvømmelsesvandstande 

er beregnet og lagt til grunde for vurderingen af sedimentationen ved forskellige 
hyppigheder. Dette er illustreret i 0. 

3 Resultat 

Omregning fra kg/m²/hændelse er gennemført på baggrund af antagelse af at 
densiteten at det meget løse og organiske sediment har en densitet på ca. 1000 
kg/m³. Dette svarer til at en sedimentation på 1 kg/m² svarer til en sediment-
tykkelse på ca. 1 mm.  

Med hensyn til næringsindholdet fa sedimenteret materiale er der i (Jensen et 
al., 1997) fundet medianværdier for over 200 danske søsedimenter på:  

  1,6 gP/kg tørvægt 
13,2 gN/kg tørvægt 
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Disse værdier dækker over en variationsbredde på typisk en faktor på ±2 for 
fosfor og lidt mindre for kvælstof. 
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På baggrund af ovenstående findes følgende størrelsesordener for den potentiel-
le belastning med sediment, fosfor og kvælstof ved forskellige gentagelsesinter-
valler P: 

Tabel 3-1 Resultattabel: Sedimentation angivet som vægt, som tykkelse, bidrag af P 
og N for forskellige metoder og for forskellige gentagelsesintervaller.  

Metode Sedimentation 
(kg/m²/ 

hændelse) 

Sedimentation 
(cm/hændelse) 

 

Fosfor belast-
ning (gP/m²/ 
hændelse) 

Kvælstof belast-
ning (gN/m²/ 

hændelse) 

Sedimenttykkelse 
over 10 år 

30 3 (cm/år) 48 400 

Gjern Å målinger 22 2,2 35 290 

Sedimentation  
P=100 år 

18 1,8 29 240 

Sedimentation  
P=50 år 

14 1,4 22 180 

Sedimentation  
P=20 år 

10 1,0 16 130 

Sedimentation  
P=10 år 

6 0,6 10 80 

 

4 Diskussion 

De givne belastninger er behæftet med en stor usikkerhed. Usikkerheden hidrø-
rer såvel fra de valgte tre metoder som fra de anvendte værdier. Der foreligger 
andre skøn for sediment transport til Vandkraftsøen, f.eks. i (Rambøll, 2010), 
som er den samme reference som (Ankjærø et al, 2010), og som refereres i 
(Frandsen. 2012), anvendes en oplandsspecifik sedimentafstrømningskoefficient 
for Storåen, som ikke umiddelbart lader sig efterfølge eller eftervise. Her findes 
en årlig tilførsel på ca. 0,6 cm/år. Dette er mindre end det konservative skøn i 
øverste række i ovenstående tabel men matcher meget godt den beregnede 
værdi for 10 års hændelsen. Tages de generelle metodiske forskelle og de for-
skellige data grundlag i betragtning, viser de mange skøn et sandsynligt udfalds-
rum for den forventelige sedimentationsrate.  

Den her anvendte metode er valgt fordi den bygger på direkte målinger af sedi-
menttykkelse, frem for en litteraturværdi for en afstrømningskoefficient for se-
diment. Da den her valgte metode derudover giver et skøn, der ligger over 
skønnene fra de alternative metoder, vil dette skøn være mere konservativt og 
dermed på den sikre side.  

Det er at forvente at resultaterne fra den første metode, der bygger på al sedi-
mentation i søen vil give et øvre estimat. Værdierne svarer dog til resultaterne 
fra de andre metoder, hvis de andre metoder anvendes på en vanddybde der 
svarer til søen vanddybde. Reservoiret oversvømmes dog kun sjældent med 2 m 
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(ca. 1/100 år). Tilsvarende er sedimentationen beregnet for oversvømmelser 
med mindre gentagelsesintervaller P.  

Metoderne er relativ uafhængige og baseret på overordnede massebalancebe-
tragtninger. Værdierne er taget fra litteraturen og bør verificeres ved målinger af 
næringskoncentrationer sediment og eng på stedet.  

Sedimenter der er grovere end finsand forventes at blive sedimenteret i umid-
delbar nærhed af bækkenes og grøfterenes munding til sø/reservoir. De grove 
sedimenter vil lægge sig i de dybeste steder, typisk det eksisterende leje. Sedi-
menter der når hen til kantområderne, vil være de fine partikler, som kan holdes 
i suspension ved lave strømhastigheder og ved den naturlige turbulensgrad, der 
må forventes på grund af vindpåvirkning af vandoverfladen.  

På virkningen af de flade engområder forventes ikke at betydende, da engområ-
derne historisk set er dannet ved hyppige oversvømmelser. Derimod forventes 
at påvirkningen vil være størst på skråningerne mellem de flade engområder og 
vandstanden ved højvande, som forventes at væres ca. 2 m højere end engom-
rådet (størrelsesorden). Området forventes at skråne med en gennemsnitlig 
hældning på ca. 1:10 og vil derfor give en trekantformet tværsnit, hvis vand-
dybde varierer fra 2 m til 0 m over strækning på 20 m rundt om vandområder-
ne. 
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Bilag C1 Potentiel sedimentation ved forskellige 
hyppigheder 

For reservoiret er der opstillet følgende sammenhæng mellem magasinvolumen i 
søen og det areal, der vil blive dækket af vand (COWI, 2014), se Figur 5-1. 

 

Figur 5-1 Målt sammenhæng mellem magasinvolumen (X-akse) og det tilsvarende 
vanddækkede areal (Y-akse) i reservoiret  

Det ses, at der ved der ved små magasinvolumen vil blive dækker relativ meget 
areal (den flade ådalen), mens arealet for volumen over 0,8∙106 m³ kun vil stige 
i mindre grad (ådalens skrænter vil kun give mindre ekstra areal for stigende 
magasinvolumen.  

De tilsvarende gennemsnitlige vanddybder på de oversvømmede arealer bereg-
nes som volumen divideret med areal. Disse gennemsnitsdybder dækker over 
vanddybder, der varierer mellem 0 (nul) og dobbelt vanddybde, idet tværsnittet 
antages at være tilnærmelsesvis trekantformet. Idet der i (COWI,2015) er angi-
vet gentagelsesintervaller for de forskellige oversvømmelseshændelser, kan føl-
gende sandsynlighedskurve opstilles for den gennemsnitlige vanddybde på de 
oversvømmede enge, se Figur 5-2. 
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Figur 5-2 Middelvanddybde (venstre side) og vanddybde (højre side) under over-
svømmelse af engområder i reservoir søen som funktion af hændelsens 
gentagelsesinterval. 

Figuren viser at magasinvolumen og middelvanddybden generelt stiger med sti-
gende gentagelsesinterval.  

På baggrund af vanddybderne ved forskellige gentagelsesintervaller kan den po-
tentielle sedimentation beregnes. Dette gøre ved at antage at sedimentationen 
er proportional med vandstanden under oversvømmelse. Dette giver følgende 
fordeling af sedimentation, se Figur 5-3. Den skønnede usikkerhed er indtegnet 
med grå intervalgrænser. 

  

Figur 5-3 Sedimentationstykkelse per hændelse sm funktion af gentagelsesinterval-
let inklusive usikkerhedsmargin. 

Det understreges at der kun foreligger en statistik over knap 40 år, og at en 
ekstrapolation derfor er behæftet med stor usikkerhed. 
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1 Baggrund 

I forbindelse med VVM undersøgelsen af projektet Klimasikring af Holstebro, er 
det undersøgt om en alternativ løsning, kan reducere oversvømmelserne i Hol-
stebro på tilsvarende vis som Hovedprojektet. 
 
Hovedprojektet består af følgende elementer: 
 

› En dæmning med sluseporte i Storådalen opstrøms byen 

› En forhøjelse af den eksisterende dæmning ved Vandkraftssøen 

› Et dige langs boligområdet ved vejen Vigen i midtbyen 

Det har været fremført fra forskellige interessenter, at en løsning på midtbyens 
oversvømmelsesproblemer er at reducere det bidrag til oversvømmelserne som 
indsnævringen ved Hotellet ved Storebro giver.  
 
Mulighederne for at reducere vandstanden ved at udvide tværsnittet ved Store-
bro er tidligere undersøgt af Holstebro Kommune. I denne undersøgelse udvides 
undersøgelsen til at omfatte en eliminering af det hydrauliske enkelttab der er 
ved Storebro. Der udføres således beregninger af konsekvensen af at fjerne en-
kelttabet. Som supplement til disse beregninger er også udført beregninger for 
en øget uddybning af Storå nedstrøms Storebro. 

1.1 Grundlag 

Følgende materiale ligger til grund for undersøgelsen: 

› ”Storå – vandstande, klimatilpasning og vandtilbageholdelse oven for Hol-
stebro” Rapport udarbejdet af Orbicon 14. august 2012 for Holstebro Kom-
mune. 

› ”Storå – beregning af vandstande ved udvidelse af tværsnit under cykel-
stier”, Orbicon rapport 21. maj 2013 

› ”Udvidelse af Storåen i Holstebro” Eksternt notat 01 af Viggo Madsen for 
Holstebro Kommune” 1. marts 2013.  

› ”Skitse 01 Udvidelse af Storå i Holstebro” 2013.03.01 

› Eksisterende MIKE 11 model 
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2 Hydraulisk beregning 

2.1 Tidligere udførte beregninger 

Orbicon har for Holstebro Kommune udført undersøgelser for at belyse effekten 
af at øge tværsnittet under Storebro, samt at øge vandføringsevnen ved at ud-
grave en strækning af Storå gennem Holstebro. Disse undersøgelser findes de-
taljeret beskrevet i baggrundsmaterialet og er kort gengivet i dette afsnit. 

Resultater fra rapporten ”Storå – vandstande, klimatilpasning og vandtilbagehol-
delse oven for Holstebro” Rapport udarbejdet af Orbicon 14. august 2012 for 
Holstebro Kommune: 

› Udgravning under cykelstier til kote 6,50 m giver ca. 2-3 cm  

› Udgravning under cykelstier til kote 5,00 m samt en uddybning af Storå 
også til kote 5,00 m giver ca. 6-7 cm (18 cm, hvis åbunden uddybes på en 
1500 m lang strækning)  

I undersøgelsen fra 2013 ”Storå – beregning af vandstande ved udvidelse af 
tværsnit under cykelstier”, Orbicon rapport 21. maj 2013, er forholdene omkring 
effekten af udgravning ved cykelstierne blevet yderligere undersøgt:  

› Scenarie 1: Udgravning under cykelstier ved Storebro til kote 5,2 m, samt 
en uddybning af Storå på en ca. 270 m lang strækning til kote 5,8 m – i alt 
bortgraves ca. 2.500 m3 bundsediment. Herved sænkes vandstanden op-
strøms Storebro med minimum 6 cm.  

› Scenarie 2: Udgravning under cykelstier ved Storebro til kote 5,2 m, samt 
en uddybning af Storå på en ca. 1550 m lang strækning til kote 5,2 m – i 
alt bortgraves ca. 19.000 m3 bundsediment. Herved sænkes vandstanden 
opstrøms Storebro med minimum 26 cm.  

› Scenarie 3: Udgravning under cykelstier ved Storebro til kote 5,8 m, samt 
en uddybning af Storå på en ca. 270 m lang strækning til kote 5,8 m – i alt 
bortgraves ca. 2300 m3 bundsediment. Herved sænkes vandstanden op-
strøms Storebro med minimum 4 cm.  
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Figur 1 Oversigtskort med angivelse af den omtalte strækning (markeret med rød) 

Orbicon 2013. Den røde cirkel markerer Storebro’s beliggenhed.  

2.2 Scenarie 4: Beregning af effekt ved en 
beregningsmæssig fuldstændig fjernelse af 
opstemning ved Storebro 

For at supplere ovenstående undersøgelser er der i denne undersøgelse udført 
beregninger med en fuldstændig fjernelse af energitabet ved Storebro (COWI 
scenarie 4). Dette for at belyse den størst mulige effekt på vandstanden ved at 
reducere energitabet ved Storebro. 

Dette kan f.eks. ske ved indgrebet beskrevet af ingeniørfirmaet Viggo Madsen 
og vist på nedenstående figur. 

 

Figur 2 Udsnit af ”Skitse 01, udvidelse af Storå i Holstebro”, Udarbejdet af Ingeni-
ørfirmaet Viggo Madsen, marts 2013. 
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Herved vil den største del af energitabet gennem broen fjernes. 

Til brug for en vurdering af den mulige maksimale effekt ved optimalt design, er 
der udført beregninger med og uden inkludering af broen. Broen er i modellen 
beskrevet som anført af Orbicon i rapporten ”Storå – vandstande, klimatilpas-
ning og vandtilbageholdelse ovenfor Holstebro”, aug. 2012. 

Beregningerne viser en reduktion af vandstanden i de maksimale situationer på 
op til ca. 12 cm ved de største hændelser. Der opnås således kun en reduktion 
på yderligere 6 cm ift. en uddybning til kote 5,2 m som beskrevet af Orbicon. 

I modsætning til klimasikringsløsningen med etablering af et magasinvolumen i 
Ådalen, vil effekten ved en fjernelse af energitabet ved Storebro være størst ved 
de store hændelser og mindst ved de små hændelser. Dette skyldes at energita-

bet er proportionalt ved vandføringen. 

2.3 Eventuelle supplerende tiltag 

Et muligt supplerende tiltag, vil være en sænkning af vandløbet gennem Holste-
bro. Dette vil kræve betydelige gravearbejder. 

Orbicon har i rapporten ”Udvidelse af tværsnit under cykelstier” fra maj 2013, 
regnet på alternativer, som omfatter udgravning af åen nedstrøms Strorebro. 
Her er det belyst at der kan opnås en vandstandsreduktion på 26-31 cm ved at 
udgrave til kote 5,2 m under de nuværende cykelstier og udgrave bunden til 
kote 5,2 m nedstrøms Storebro med et fald på 1 o/oo, over en samlet strækning 
på ca. 1,55 km. 

En kombination af eliminering af energitabet med en uddybning nedstrøms til 
kote 5,2 m. vurderes på grundlag af ovenstående beregninger at kunne resul-
tere i en vandstandsreduktion på yderligere 4-6 cm oveni i de 26-31 cm, der 
kan opnås ved uddybning af under broen og sænkning af vandstanden ned-
strøms på en 1550 m lang strækning til kote 5,2 m. Dvs. en samlet sænkning på 
30-35 cm. 

2.4 Oversigt over tidligere udførte samt supplerende 
hydrauliske beregninger 

For at vurdere den mulige effekt af forskellige tiltag samt kombinationer af 
disse, er der udført supplerende hydrauliske beregninger. I nedenstående tabel 
gives et samlet overblik over de udførte hydrauliske beregninger. 

De mulige indgreb i Holstebro er enten indgreb ved broen, indgreb i åen eller en 
kombination. Der er undersøgt forskellige kombinationer, hvilket fremgår af ta-
bellen. 

I tabellen er udover de tidligere beskrevne scenarier også beskrevet Scenarie 5, 
6 og 7, som er en kombination af indgreb ved broen og en kraftig uddybning af 
Storåen nedstrøms. 
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Tabel 1 Oversigt over hydrauliske undersøgelser 

  Indgreb ved broen 

  Ingen Ind-

greb 

Udgravning 

under store 

bro til kote 

5,8 m 

Uddybning 

under store 

bro til kote 

5,2 m 

Fjernelse af 

bygværker 

Indgreb i 

åen ned-

strøms 

broen 

Ingen ind-

greb 

Status   COWI sce-

narie 4 

Uddybning 

af ca. 270 

m til kote 

5,8 

 Orbicon 

scenarie 3 

Orbicon 

scenarie 1 

 

Uddybning 

af ca. 1550 

m til kote 

5,2 m (Orbi-

con) 

  Orbicon 

scenarie 2 

 

Uddybning 

af ca. 3000 

m til kote 

5,2 i hele 

åens bredde 

COWI  

scenarie 7 

 COWI  

scenarie 6 

COWI  

scenarie 5 

 

Resultatet af de hydrauliske undersøgelser er gengivet herunder. Resultaterne er 
gengivet som den reducerede vandstand ift. til en beregning med uændrede for-
hold, for en nuværende 100 års hændelse. 
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Tabel 2 Resultat af hydrauliske undersøgelser, 100 års hændelse i dag. Vands-

tandsændring umiddelbart opstrøms Storebro. 

  Indgreb ved broen 

  Ingen Ind-
greb 

Udgrav-
ning under 
store bro 
til kote 5,8 
m 

Uddybning 
under 
store bro 
til kote 5,2 
m 

Fjernelse 
af bygvær-
ker  

Indgreb i 
åen ned-
strøms 
broen 

Ingen ind-
greb 

Uændret   -12 cm 

Uddybning 
af ca. 270 
m til kote 
5,8 

 -4 cm -6 cm  

Uddybning 
af ca. 
1550 m til 
kote 5,2 m 
(Orbicon) 

  -26 cm  

Uddybning 
af ca. 
3000 m til 

kote 5,2 i 
hele åens 
bredde 

-42 cm  -52 cm -62 cm 

 

Det fremgår af resultaterne at en kraftig uddybning kan have en tilsvarende ef-
fekt på de maksimale vandstande, som hovedløsningen med etablering af en 
dæmning i ådalen. Der vil dog være en række yderligere konsekvenser, som 
vurderes i det følgende. Vandstandssænkningen ved hovedløsningen er beregnet 
til 63 cm for samme hændelse1. 

2.5 Konklusion på hydrauliske beregninger af alternativ 
løsning 

På grundlag af de udførte beregninger kan det konkluderes, at: 

En fjernelse af energitabet under Storebro ved ombygning eller lokal uddybning 
er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at reducere vandstanden opstrøms Storebro 
med mere end op til ca. 12 cm. Det er ikke broen i sig selv, men ligeså meget 

                                                
1 Skitseprojekt for klimasikringsanlæg ved Holstebro, COWI 2015, 
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den opstuvning der sker i åen ved høj afstrømning, som giver anledning til den 
høje vandstand.  

Det er muligt at opnå en tilsvarende vandstandsreduktion som hovedløsningen, 
ved at udvide tværsnittet under Storebro og uddybe bunden af Storåen på en 
strækning op og nedstrøms.  

Scenarie 2 beskrevet af Orbicon giver en vandstandsreduktion på over 26 cm. 
Scenarie 5, 6 og 7 arbejder med en uddybning fra broen ned til st. 40200 i hele 
åens bredde, dvs. over en samlet længde på 3 km. Herved kan der opnås en re-
duktion af vandstanden ved 100 års hændelsen på 42 cm. (Scenarie 7). I kom-
bination med et indgreb under broen, hvor bunden i hele tværsnittet, reduceres 
til kote 5,2 m kan vandstanden sænkes med yderligere 10 cm, dvs. 52 cm i alt 
(Scenarie 6). Ved en uddybning under broen til kote 5,2 m, øges tværsnitsarea-

let fra 55 til 75 m² (jf. Orbicons rapport). 

Det kan overvejes at udføre en større sænkning af bunden og herved opnå en 
større vandstandsreduktion. Det er dog oplyst af Holstebro Kommune at der ikke 
kan påregnes en uddybning under kote 5,0 m under Storebro, ved samtidig be-
varelse af hotellet2. 

3 Konsekvenser ved en uddybning svarende til scenarie 
5, 6 og 7. 

Den beskrevne uddybning svarende til scenarie 5, 6 og 7 vil have et omfang 
som illustreret på nedenstående figur. 

 

Figur 3 Illustration af Scenarie 5, 6, og 7, krydsningen af jernbanen ligger c. 900 

m nedstrøms Storebro. 

                                                
2 Anført af Ingeniørfirmaet Viggo Madsen i notat ”Udvidelse af Storåen i Holste-
bro” 1. marts 2013. 
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I beregningerne er forudsat en uddybning i hele vandløbets bredde, hvilket er il-
lustreret på nedenstående tværsnit, der viser før og eftersituationen, samt 
vandstanden ved en normalvandføring. 

 

 Eksisterende forhold Uddybet som scenarie 5,6 og 7 

St 

37581 

St. 

38777 

Figur 4 Eksempel på udgravede tværsnit ved st. 37581 ca. 300 m nedstrøms, og 

st. 38777 ca. 1500 m nedstrøms Storebro. Vandløbsopmåling fra 1986 og 

terrændata fra Danmarks digitale højdemodel 2007. 
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Figur 5 Længdeprofil af Storå Fra 200 m opstrøms Storebro til st. 40200, for eksi-

sterende forhold, med angivelse af ny bundkote (lilla streg) for scenarie 5, 

6 og 7. Vandløbsopmålingen er fra 1986. Det blå areal angiver det vand-

fyldte del af tværsnittet til det konkrete tidskridt og den røde stiplede linje 

angiver max vandspejl ved en 100 års hændelse. Bundkoten er anført som 

den dybeste del af tværsnittet, det fremgår af figur 4, at bunden ikke be-

høver at være vandret i hele tværsnittet. 

3.1 Konsekvenser for vandløbet 

Konsekvenserne for vandløbet vil være betydelige på den 3 km lange strækning, 
da vandhastigheden vil falde og der vil ske en øget sedimentation på stræknin-
gen. Omfanget af denne kan ikke vurderes, men det vil kræve løbende vedlige-
holdelse og opgravning af sediment. 

Vandløbskvaliteten vil ligeledes blive påvirket af den reducerede vandhastighed. 

Langs bredderne vil det på den øverste 1-1,5 km være nødvendigt at etablere 
spuns for at sikre tværsnittet, samt at brinkerne ikke skrider.  
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Uddybning af vandløbet nedstrøms for den spunsede strækning i Holstebro, kan 
kræve at der skal ske en udvidelse af tværsnittet for at sikre at brinkerne ikke 
bliver for stejle med risiko for øget erosion og nedskridning. Her kan der ske på-
virkning af eksisterende beskyttet natur (se figur 6). 

Projektet påvirker eksisterende gydebanker for laks/ørred i Storåen. I 2013 
etablerede Holstebro Kommune en gydebanke på 3200 m2. 

 

Figur 6 Oversigt over kendte områder med naturlige og restaurerede gydebanker 

samt §3 beskyttede arealer (C-målsatte) langs projektområdet.  

3.2 Øvrige forhold 

Vandspejlskoten sænkes 0,5 meter i den indre by hvilket betyder at vandløbet 
bliver mindre synligt; en væsentlig visuel påvirkning.  

En 0,5 m sænkning vil betyde ændringer i grundvandsspejlet langs åen. Dette 
kan have betydning for fundering af især ældre huse i Holstebro. En vurdering af 
disse mulige konsekvenser kræver yderligere undersøgelser.  

Det er usikkert hvilke konsekvenser en uddybning vil have ved jernbanebroen, 

hvor tværsnittet i dag er begrænset af broens udformning.  
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Figur 7 Jernbanebroen (foto fra google street view). 

Uddybningen skal ske i hele vandløbets bredde, med 20 cm opstrøms og op til 
50 cm nedstrøms, ift. vandløbets bundkote.  

Storåen vil ved det beskrevne indgreb fremstå som en spunset kanal hele vejen 
gennem byen fra Storebro til renseanlægget. 

4 Groft anlægsoverslag 

Orbicon har i rapport fra 2013 estimeret et anlægsoverslag på ca. 18 mio. kr. for 
udgravning og anlægsarbejder for scenarie 2 (spænd: 15-21 mio.). Dette gæl-
der for løsningen baseret på udvidelse af tværsnittet over en 1,5 km lang stræk-
ning i kombination med uddybning under broen. Selve ombygningen ved broen 
er vurderet til 7,5 mio. kr. 

I nedenstående tabel er givet et groft anlægsoverslag over de forventede arbej-
der ved scenarie 2, 5 og 6. 
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Tabel 3 Anlægsoverslag 

 Forudsætning Scenarie 2 Scenarie 6 Scenarie 7 

Ombygning ved Storebro 
og hotel 

Enhedspris fra Or-
bicon 

7,5 mio. 7,5 mio.  

 

 

 

På grund af 
byens infra-
struktur er 
scenarie med 
fjernelse af 
bro ikke ac-
ceptabel. 
Scenariet er 
derfor ikke 
prissat. (Fjer-
nelse af ho-
telbygning  er 
prissat i bila-
get) 

Udgravning i Storå til 
kote 5,2, over 1500 m 

7,7-13,5 mio. fra 
Orbicon, for 
18.800 m³  

7,7-13,5 mio.  

Udgravning over en 3 km 
strækning. 

20-40 mio. (skøn).  20-40 mio. 

Spuns på 2 sider langs 1 
km, vandløb 

10.000 kr./m.  20 mio. 

Ombygning og uddybning 
under Sønderbrogade, 
Vesterbrogade og jernba-
nebroen samt Cykelstien 
ved Åglimt 

0-10 mio. (skøn).  0-10 mio. 

Udgifter til flytning af for-
syningsledninger 

Skønnet (der er 
ikke indhentet LER 
oplysninger) 

0-3 mio. 0-5 mio. 

Samlet overslag  15-21 mio. 48-88 mio. 

 

Det er betydelige usikkerheder i overslaget, det samlede behov for afgravning er 
ikke kendt, ligesom adgangsforholdene i den bynære del er vanskelige og kan 
have betydning for omkostningerne. 

Der er ikke indhentet ledningsoplysninger på evt. eksisterende krydsende led-
ninger der påvirkes af en uddybningen. 

Ud over anlægsomkostningerne må der forventes væsentlige forøgede udgifter 
til drift grundet årlige vedligeholdelse, kontrol af spuns og vandløbsprofil og 
bortkørsel af sediment evt. deponi. Den øgende vandløbsvedligeholdelse vurde-
res til 2-4 mio. kr årligt. 

Visuelle/æstetiske konsekvenser ved en sænkning af åløb (blottede spuns) er 
ikke prissat.  
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5 Konklusion 

På grundlag af de udførte undersøgelser kan det konkluderes at: 

En fjernelse af energitabet ved Storebro er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at re-
ducere vandstanden ved kommende ekstreme hændelser. Det ekstra fald i 
vandstanden der opnås ved en fuldstændig fjernelse vurderes ikke at stå mål 
med de samfundsøkonomiske omkostninger ved en nedlæggelse af hotellet.  

Der vil kunne opnås tilsvarende effekt ved en uddybning under Storebro og af 
Storåen nedstrøms Storebro. 

Det vil ikke være muligt med begrænsede supplerende tiltag at reducere vand-
standen til samme niveau som opmagasineringsløsningen. 

For at opnå en væsentlig effekt på reduktion af vandstanden, skal løsningen 
med uddybning under broen kombineres med en udgravning af vandløbsbunden 
nedstrøms til minimum kote 5,2 i hele åens bredde. Omkostningerne til dette 
vurderes til minimum 40-90 mio. kr, kombineret med væsentlig forøgede om-
kostninger til løbende vedligeholdelse, herunder opgravning af sediment 

Såfremt der skal opnås en tilsvarende effekt som opmagasineringsløsningen i 
oplandet, skal der udføres en betydelig udgravning og sænkning af bunden i 
Storå gennem Holstebro, over en strækning på ca. 3 km. Dette vil have betyde-
lige konsekvenser for vandløbets muligheder for at opfylde miljømål og ligeledes 
medføre indgreb på §3-arealer.  
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Bilag A Samfundsøkonomi ved nedlæggelse af hotellet  

Såfremt der i yderste konsekvens skal arbejdes med en løsning, der kræver 
nedlæggelse af hotellet, vil det medføre en række samfundsøkonomiske følge-
omkostninger. Dette bilag summerer disse på et overordnet niveau. 

Det vurderes at en udvidelse af tværsnittet kan finansieres over medfinansie-
ringsordningen på samme måde som klimaløsningen med en dæmning i ådalen. 
Omkostningerne ved selve udvidelsen af åen, som jo er klimadelen, vil kunne 
dækkes ind.  

Alle omkostninger i forbindelse med nedrivning af hotellet, kan formegentlig ikke 
dækkes. Måske kan nedrivningsomkostningen dækkes ind, men det må bero på 
en diskussion med Forsyningssekretariatet.  

Btaling (handelsprisen) for hotellet vil ikke kunne dækkes ind af medfinansie-

ringsordningen, ligesom de øvrige samfundsmæssige omkostninger heller ikke 
vil kunne dækkes ind. 

Dette afsnit søger at afdække de samfundsmæssige omkostninger der er ved at 
nedlægge og fjerne hotel Best Western Royal beliggende Den Røde Plads 10, 
7500 Holstebro.  

Best Western Hotel Royal ligger i hjertet af Holstebro. Hotellet blev bygget i 
1991, og det er delvis bygget på en bro over byens store å. Værelserne har ud-
sigt over byens centrum, Storå og byens Musikteater. Hotellet ligger centralt i 
Holstebro og er meget velbeliggende. Der er i alt 40 værelser. 

På samme lokalitet (broen over Storå) forefindes også Ringkøbing Landbobank 
og Rhodos Pizza. Disse to virksomheder er ikke omfattet af nærværende vurde-
ring, men vil øge de samfundsmæssige omkostninger ved en nedrivning af ho-
tellet, da de også skal fjernes. 

Analysen er udelukkende baseret på indhentet offentligt tilgængeligt materiale, 
og baseret på forskellige antagelser, der ikke er verificeret eller diskuteret med 
hotellets ejer eller kommunen. Afsnittet forsøger kun overslagsmæssigt at be-
lyse de samfundsmæssige omkostninger, der er ved at nedrive og fjerne hotel-
let. 

5.1.2 Offentlig ejendomsvurdering 
Hotellet besidder en værdi i handel og vandel. Der er ikke indhentet en vurde-
ring af hotellets værdi ved en handel hos en autoriseret erhvervsejendomsmæg-
ler, da en sådan værdi også er baseret på antallet af besøgende, og hvilken 
overskudsgrad hotellet oppebærer. Disse faktuelle forhold kendes ikke, hvorfor 
en handelsmæssig værdisætning er svær at foretage. 

Den offentlige ejendomsvurdering af hotellet er 78 mio. kr. Såfremt et velbelig-
gende hotel generer et godt årligt overskud, så vil markedsprisen typisk ligge 
over den offentlige ejendomsvurdering. Hvilken pris som Holstebro kommune 
kan forhandle sig frem til ift. ejeren af hotellet vides ikke, men det vil formo-
dentlig ikke blive et mindre beløb end den offentlige ejendomsvurdering. 
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5.1.3 Tabt indtjening 
Godtgørelse af tabte indtægter i den fremtidige drift af hotellet er jo de indtæg-
ter som udgør differencen mellem handelsprisen og den offentlige vurdering. An-
tages det, at hotellet genererer et overskud efter skat på 2 mio. kr. om året, og 
at hotellet fortsætter driften i 20 år, så vil en tilbagediskonteret værdi af 2 mio. 
kr. om året i 20 år med en diskonteringsrente på 4%, indebære en værdi på 27 
mio. kr. som ejeren af hotellet ville skulle godtgøres, udover ejendomsværdien 
af hotellet. Et overskud på 2 mio. kr. om året er lavt sat, og svarer til et afkast 
på kun 2,5 %. 

5.1.4 Nedrivningsomkostninger 
Et hotel beliggende over Storå i centrum af Holstebro er ikke ukompliceret at 
fjerne, da der ikke må falde materiale ned i åen. Beliggenheden af hotellet gør 
det dyrt at fjerne nedrevne materialer. Desuden har vi ikke kendskab til materi-
alerne som hotellet er opbygget af, hvorfor en potentiel bortskaffelse af dele af 
materialet som farligt affald ikke kan udelukkes. En anslået omkostning til ned-
rivning af hotellet vil ligge i omegnen af 10 mio. kr.  

5.1.5 Overnattende gæster 
Da der ikke foreligger information om overnattende gæster på hotellet, er den 
samfundsøkonomiske vurdering baseret på følgende antagelser. 

Der er 40 værelser. Det antages, at der er en belægningsprocent på 60%, og at 
der i gennemsnit udlejes 50 % som enkeltværelse og 50 % som dobbeltværelse. 
Dvs. at der overnatter godt 1.000 personer pr. måned på hotellet. 80% af disse 
overnatninger antages at være danskere, mens de resterende 20 % er udlæn-
dinge. Af de overnattende gæster antages det, at 75 % af dem er der i forbin-
delse med ferie, og de 25 % er der i forretningsmæssig sammenhæng.  

Hvor mange af disse overnatninger der går tabt er ukendt, men det antages, at 
halvdelen af disse overnatninger vil finde sted på andre hoteller i Holstebro. I alt 
vil 6.570 overnatninger om året bortfalde. 

Fra VisitDenmark anslås det, at en dansk overnattende feriegæst på hotel har et 
gennemsnitligt døgnforbrug på 1.390 kr. og en forretningsgæst har et gennem-
snitligt døgnforbrug på 1.890 kr. 

De tilsvarende gennemsnitlige døgnforbrug for udenlandske gæster er henholds-

vis 1.830 kr. og 2.200 kr.  

5.1.6 Reduceret omsætning i Holstebro kommune 
Baseret på disse antagelser så vil det indebære en reduceret omsætning i Hol-
stebro kommune på 8 mio. kr. for danske overnattende gæster og 2,5 mio. kr. 
for udenlandske gæster. Samlet set vil det indebære en omsætningsnedgang i 
Holstebro kommune på 10,5 mio. kr. årligt. Såfremt der bygges et nyt hotel, 
som huser de tidligere gæster på Best Western hotellet over Storå, så vil denne 
omsætningsnedgang bortfalde. 
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Denne nedgang i omsætning vil fordele sig på brancher, som det fremgår af føl-
gende tabel. Tabellen er genereret på baggrund af en kørsel af LINE modellen. 
Den samfundsøkonomiske analyse baseres på LINE modellen, som er den bedst 
kendte og mest beskrevne model til effektmåling af turisme mm.  

Tabel 4 Omsætningsnedgang fordelt på brancher 

 Danske gæ-
ster 

Udenland-
ske gæster 

Total 

Dagligvarer 238.885 75.785 314.670 
Restaurant 2.229.595 707.326 2.936.921 
Forlystelser 318.514 101.047 419.560 
Lokal transport 79.628 25.262 104.890 
Varige forbrugsgoder 
(shopping) 

557.399 176.832 734.230 

Overnatning 3.185.136 1.010.466 4.195.602 
Øvrige varer & tjeneste-
ydelser 

1.353.683 429.448 1.783.131 

Total 7.962.840 2.526.165 10.489.005 

 

Det er således primært en nedgang i omsætningen fra hotelovernatninger på 
40% af omsætningsnedgangen samt 28% på restaurantbesøg. Men tabellen vi-
ser også, at turismen ikke kun skaber jobs i de traditionelle turismeerhverv in-
denfor overnatnings- og restaurationsbranchen, men breder sig til økonomiens 
øvrige brancher som detailhandel. Generelt er det i en mindre kommune, at tu-
risme effekten betyder mest. 

5.1.7 Reduceret beskæftigelse i kommunen og 
skatteindtægter 

Omsætningsnedgangen har en negativ beskæftigelseseffekt i kommunen. LINE 
modellen estimerer den negative beskæftigelseseffekt til knap 17 fuldtidsan-
satte. Omsætningsnedgangen har derudover en effekt på de offentlige budgetter 
(stat og kommune), idet beskatningen af virksomhedernes overskud og person-
beskatningen falder. Det er af LINE modellen estimeret til at Holstebro kom-
mune årligt vil miste 175.000 kr. i mindskede skatteindtægter hvorimod staten 
vil miste omkring 850.000 kr. i mindskede skatteindtægter. 

Antages det at Holstebro kommune mister et skatteprovenu på 175.000 kr. om 
året, og at hotellet ville have fortsat driften i 20 år, så vil en tilbagediskonteret 
værdi af 175.000 kr. om året i 20 år med en diskonteringsrente på 4% realt, in-
debære en værdi på 2,4 mio. kr. i tabt skatteprovenu til Holstebro kommune. 

Antages det at staten mister et skatteprovenu på 850.000 kr. om året, og at ho-
tellet ville have fortsat driften i 20 år, så vil en tilbagediskonteret værdi af 
850.000 kr. om året i 20 år med en diskonteringsrente på 4% realt, indebære 
en værdi på 11,5 mio. kr. i tabt skatteprovenu til Holstebro kommune. 
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5.1.8 Yderligere reduceret beskæftigelseseffekt 
Såfremt det antages, at der er 8 fuldtidsbeskæftigede på hotel Best Western og 
at halvdelen af disse finder beskæftigelse på kommunens øvrige hoteller, så for-
svinder der yderigere 4 fuldtidsansatte. Denne nedgang bidrager ligeledes til en 
yderligere omsætningsnedgang i kommunen såvel som i reducerede offentlige 
skatteindtægter. Dette er ikke medtaget i denne foreløbige analyse af konse-
kvenserne af at nedrive hotellet. 

5.1.9 Opsummering af de samfundsmæssige konsekvenser 
Holstebro kommune vil umiddelbart skulle betale: 

› Offentlig vurdering: 78 mio. kr. 

› Kompensation for tabt indtjening: 27 mio. kr. 

› Nedrivningsomkostninger: 10 mio. kr. 

I alt vil Holstebro kommune skulle betale 105 mio. kr. til ejeren af hotellet og fo-
restå en nedrivning af hotellet estimeret til at koste 10 mio. kr.  

Herudover er der følgende provenumæssige konsekvenser for Holstebro kom-
mune og staten. 

› Holstebro kommune vil miste 2,4 mio. kr. i skatteprovenu 

› Staten kommune vil miste 11,5 mio. kr. i skatteprovenu 

Sluttelig er der også konsekvensen for byens erhvervsliv der mister omsætning 
på 10,5 mio. kr. om året og mistede arbejdspladser estimeret til 17 arbejdsplad-
ser, men de givne antagelser. Ændres antagelserne, vil det få konsekvenser for 
hele beregningen. 
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Formål og indledning 
Formålet er at give en styringsstrategi for Vandkraftsøens udløbssluse, således 

at der under ekstreme afstrømningshændelser er muligt at åbne for sluserne 

uden at der udvaskes så meget sediment fra søen, at Storåen på sit nedstrøms 

forløb bliver påvirket væsentligt deraf. Dette notat er delt op i to, hvor den før-

ste del beskriver de modelberegninger der er lavet for styring af sluserne ved 

ekstreme afstrømningshændelser og notatets anden del beskriver en vedligehol-

delsesstrategi som skal sikre, at miljøet i Storå og Nissum Fjord ikke lider skade 

under ekstremhændelser som følge af ukontrolleret sedimentudledning. 

 

1.1 Vedligeholdelse 
Til daglig bestemmes en vedligeholdelsesstrategi for Vandkraftsøens udløbs-

sluse, der indebærer periodiske gennemskylninger af Vandkraftsøen på en 

måde, så at 

› vandstanden nedstrøms i Storåen ikke overskrider kritiske højder,  

› vandkvalitetskriterier i den nedstrøms Storå ikke overskrides, og  

› sedimentpuljen i Vandkraftsøen og dermed mængden af organisk materiale, 

iltforbrugende stoffer og forurenende stoffer holdes på et minimum. 
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2 Vedligeholdelsesscenariet 
Vedligeholdelsesscenariet betegner det forhold, hvor opbygning af sedimenter 

Vandkraftsøen søges standset og holdes på et niveau således at aflastninger un-

der flomhændelser ikke vil medføre udskylning af større sedimentmængder, som 

kan give negative miljøpåvirkninger i det nedstrøms forløb af Storå. Dette opnås 

ved periodevis kontrolleret åbning af sluseportene og dermed en kontrolleret ud-

skylning af begrænsede sedimentmængder. 

2.1 Metode 
For at undersøge, hvor meget vandstanden kan sænkes inden der strømmer 

uacceptable mængder af sediment ud af Vandkraftsøen, opstilles en model over 

sedimenttransporten. 

2.1.1 Den matematiske beregningsmodel MIKE3 
MIKE3 modellen en matematisk beregningsmodel der løser de styrende lignin-

ger, se (DHI, 2014). 

2.1.2 Bathymetri –dybdekort over Vandkraftsøen  
(Se stor version af de nedenstående figurer i Bilag H) 

 

 

Figur 2-1 Koteforhold fra indmåling gennemført i december 2017 med indtegnet sø-
bred samt bebyggelse. Rammen svarer til en forstørrelse i Figur 2-7 
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Figur 2-2 Koteforhold fra indmåling gennemført i december 2017uden andre detal-
jer. Rammen svarer til indmåling af dyndtykkelsen i Figur 2-6 

 

Figur 2-3 Illustration af modellens netværk. I hver trekant løses de relevante til-
standsligninger. Det ses at trekanterne på land er relativ store, mens de er 
meget små i strømrenden og derved giver en meget mere detaljeret bil-
lede af strømforholdene i strømrenden. 
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Figur 2-4 Detaljer af Vandkraftsøens koteforhold omkring dæmningen i den vestlige 
del af søen. 

 

 

Figur 2-5 Detaljer af modelområdets østlige (opstrøms) rand. 

 

2.1.3 Bestemmelse af slamtykkelse 
Den gennemførte indmåling er gennemført med en multi-beam side scan sonar 

med forskellige frekvenser (400 kHz- 50kHz), som muliggør en indikativ indmå-

ling af muddertykkelsen. 
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Figur 2-6 Muddertykkelse bestemt med multi-beam sonar. Billedeudsnitte svarer til 
det udsnit der er vist i Figur 2-2. 

Ved at forstørre ovenstående billeder ses sammenhængen mellem muddertyk-

kelse og dybdeforhold, se Figur 2-7 (på næste side): 
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Figur 2-7 Sammenstilling af forstørrelses af sedimenttykkelse (øvre panel) fra Figur 
2-6 og af koteforhold (nedre panel) fra Figur 2-1. 

Det ses af de to paneler i ovenstående figur, at de dyndede striber identificeret 

med multi-beam svarer til den dybe strømrende fra den nu oversvømmede ådal. 

Umiddelbart kunne det se ud som om hovedparten af de store sedimentaflejrin-

ger ligger på den nordlige bred af de gamle å-leje, det er dog en slutning der 

kræver at opmålingen er meget nøjagtig. Desuden har dette, hvis det virkeligt 

er sådan, ingen effekt på denne generelle opgørelse af sedimentmængderne. 

Der anvendes beregningsteknisk en generel slamtykkelse på 30 cm i hele søens 

areal på vanddybder større end 50 cm. På de lave vanddybder (mindre end 50 

cm) antages at slammet enten er vasket væk fra bølgeslag eller holdes fast af 

siv og tagrør. 

2.1.4 Scenarieberegninger for vandstandssænkning i 
Vandkraftsøen 

Randværdierne for vandstand og vandføring er illustreret for de tre scenarier i 

nedenstående figurer. Indløbet til Vandkraftsøen er sat til konstante 14,6 m³/s, 

som svarer til vintermedian vandføringen. Udløbet foregår gennem tre udløb ved 

Kraftværksøens dæmning:  

› Omløbsstryget (fisketrappen). Vandføring ophører i stryget, når vandstan-

den under tømning af Vandkraftsøen falder under en kote på omkring 13,07 

m DVR90, se afsnit 2.1.8. 

› Sydlig stemmeværk. Her er det antaget at overløbet er indstillet til kote 

10,3 m DVR90, se afsnit 2.1.7. 
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› Central stemmeværk. Her løftes skottet, således at der foregår et underløb 

med en bundkote på 8,3 m DR90 og i scenariet 1 med en åbningshøjde på 

0,8 m, i scenarie 2 med en højde på 0,4 m og i scenarie 3 med en højde på 

0,2 m.  

 

Figur 2-8 Scenarie 1: Vandføringer (venstre y-akse) og vandstand (højre y-akse) 
som funktion af tiden under vedligeholdelsestømning med 80 cm underløb 
i det centrale stemmeværk 

 

 

Figur 2-9 Scenarie 2: Vandføringer (venstre y-akse) og vandstand (højre y-akse) 
som funktion af tiden under vedligeholdelsestømning med 40 cm underløb 
i det centrale stemmeværk 
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Figur 2-10 Scenarie 3: Vandføringer (venstre y-akse) og vandstand (højre y-akse) 
som funktion af tiden under vedligeholdelsestømning med 20 cm underløb 
i det centrale stemmeværk 

Ovenstående udløbsvandføringer er beregnet ud fra klassiske overløbsformler 

(Engelund & Pedersen, 1978) og stemmeværkets geometri. Ovenstående giver 

de overordnede hydrauliske forhold til modellering af sedimenttransporten, som 

beskrives i det følgende. 

2.1.5 Fysiske sedimentforhold 
Prøvetagningsrapport R-17-3496A beskriver resultaterne af en sedimentprøve 

taget i søbundens overflade i den vestlige del af Vandkraftsøen, umiddelbart 

foran vandkraftværket. Figur 2-11 angiver kornkurve og Tabel 2-1 angiver for-

skellige egenskaber af jorden. 

Jordprøven viser at søbunden fortrinsvis består silt med et stort indhold af orga-

nisk materiale, normalt kaldet gytje. 

Det organiske materiale i gytje vil flokkulere og danne aggregater. Aggregaterne 

antages at opføre sig som, det man i litteraturen betegner ”Marine snow” [ref. 

(Iversen, 2009)]. ”Marine snow” består af alger, bakterier og andet uorganisk 
materiale som danner aggregater på i størrelsesordenen 0,5-1 mm og antager 

massefylder på 1100-1200 kg/m3.  
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Figur 2-11 Kornkurve for sedimentprøve taget i søbundens overflade i den vestlige del 
af Vandkraftsøen december 2017 

 

Tabel 2-1 Parameter for sedimentprøve taget i søbundens overflade i den vestlige del 
af Vandkraftsøen 

Parameter Værdi Oplyst i rapport 

R-17-3496A 

Aflæst på korn-

kurven 

Gennemfald < 0,063 mm 
(silt øvre grænse) 

93,4 %   X  

Glødetab 24.3 % X  

Korndensitet 2110 kg/m3  X  

Tørstofindhold 174,6 g/kg X  

d85 (groft) 0,044 mm  X 

d50 (Mellem) 0,014 mm   X 

d15  (fint) 0,0024 mm  X 

 
 

Til modelleringen for vedligeholds scenariet er det valgt at opdele sedimentet i 

tre fraktioner: ”Groft” er repræsenteret af d85 og udgør 30%, ”Mellem” er repræ-

senteret af d50 og udgør er 40%, mens ”Fint” er repræsenteret ved d15 og udgør 

30%. Fraktionerne er repræsenterer med hver sine parametre og faldhastighed, 

jf. Tabel 2-2. 

Tabel 2-2 Sedimentegenskaber af mudderlag af de 3 sedimentklasser, der er valgt i 
den foreliggende modellering. 

Parameter  Fint Mellem Groft 

Repræsentativ størrelse af frak-
tion 

 30% 40% 30% 
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Repræsentativ kornstørrelse d  

(mm) 

0,0024 0.014 0.044 

Solitær faldhastighed Wsd 

(mm/s) 

0,0027 0,091 0.902 

Flokkuleringsfaktor F 60 3 1.2 

Resulterende sedimentations-
hastighed, flokkuleret sediment 

Wf 

(mm/s) 

0,16 0,27 1.08 

 

 

Faldhastigheden wsd for "solitære" sedimenter er estimeret ved anvendelse af 

Stokes lov: 

� = ∙ � � � − ��  

Hvor d er korndiameteren, �  er korndensiteten (2110 kg/m³), �  er vanddensi-

teten (1000 kg/m³) og � er vands viskositet (0,0013 kg/m/s ved 10°C). 

Partikler mindre end sand, dvs. silt og ler har tendens til at flokkulere og danne 

aggregater, når de falder mod bunden. Dermed dannes en mere grovkornet par-

tikelfordeling bestående af partikler med en lavere densitet end de "solitære" 

partikler. En forøget partikelstørrelse vil øge faldhastigheden, hvilket til en vis 

grad opvejes af reduceret densitet af aggregaterne.  

Betydningen af flokkulering i forhold til faldhastigheden kan beskrives med en 

flokkuleringsfaktor (F), som angiver forholdet mellem faldhastigheden af aggre-

gaterne (wf) og faldhastigheden af "solitære" sediment partikler (wsd). Sammen-

hæng mellem flokkuleringsfaktor (F) og partikeldiameter (d50) fremgår af Figur 

2-12. 

Faldhastigheden af de flokkulerede aggregater er wf=F∙wsd.. 
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Figur 2-12 Sammenhæng mellem flokkuleringsfaktor (F) og partikeldiameter, vist for 
d=0,0024 mm, d=0,014 mm og d=0,044, fra (Whithouse, R.S., 2000). 

Det antages at mudderlaget er delvis konsolideret med en tør rumvægt på 

CM=450 kg/m³ (svarende til et poretal på 3,7 for en korndensitet på 2110 

kg/m³) og en våd rumvægt på 1235 kg/m³. 

Bundruhed karakteriser søbundens modstand mod strømmen, og benyttes til be-

regning af bundforskydningsspænding. Bundruheden afhænger af bundens form 

(riller, krusninger osv.) og kornstørrelsen. Trods den dynamiske natur af bun-

dens form benyttes en konstant værdi af bundruheden, da den gennemsnitlige 

lokale bundformation antages konstant i tiden.  

Bundruheden udtrykkes i MIKE3 ved to parametre, hhv. "bed resistence" og 

"bed roughness". "Bed resistence" er et udtryk for ruhedshøjden, som normalt 

ligger i intervallet 0.01-0.3m for forskellige bundtyper ifølge (DHI, 2014). Vi har 

valgt en værdi på 0.1m, svarende til en sø med vegetation. "Bed roughness" er 

Nikuradse ruhed, normal beregnet som 2,5 gange kornstørrelsen d50. (DHI, 

2014) angiver at, for fint sediment er den anbefalede værdi 0,001m. Vi har valgt 

0.1m som et konservativ antagelse. I en følsomhedsanalyse er 0,01 og 0,001 

også anvendt og det blev fundet, at ved kritisk vandstand er mængden af su-

spenderet stof stærk afhængig af "bed roughness" og den største koncentration 

af suspenderet stof får man ved brug af en "bed roughness" på 0,1. Kritisk 

vandstand er udtryk for den vandstand i søen, hvor der sker en kraftig forøgelse 

af erosionen af bundsedimenterne med efterfølgende kraftig forøgelse af kon-

centrationen af suspenderet materiale, se eksempel på Figur 4-4 . Kritisk vand-

stand er fundet til at være under kote 12 DVR90. Tidspunktet for hvornår kritisk 
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vandstand opstår er uafhængigt af "bed roughness". Den kritiske bundforskyd-

ningsspænding for erosion af organisk righoldige sedimenter beregnes baseret 

på formeludtryk givet i (Mehta, Aj.J., 2013): 

� , � = .  . 7 = .  /  

Dette stemmer meget godt overens med de i (DHI, 2014) anbefalede værdi på � , �=0.2-0.4 N/m² for delvis konsolideret mudder.  

Den kritiske forskydningsspænding for aflejring af suspenderede sedimenter ero-

sion for er generel lavere end den kritiske overfladespænding for erosion. (DHI, 
2014) angiver et interval på � ,� � = 0-0.1 N/m², og der er valgt en værdi � ,� �= 0.07 N/m² svarende til halvdelen af � , �. Det bemærkes at såfremt � ,� � er høj, så vil flere sedimenter aflejres, mens en lav værdi af � ,� � medfø-

rer at færre sedimenter vil aflejres. 

For delvis konsolideret mudder er erosions raten beskrevet i (Parchure & Mehta, 

1985): 

=  exp �(� − � , �) /
 

hvor  

� er en koefficient der varierer i intervallet 4.2-25.6 m/N1/2  ifølge (DHI, 2014). 

For sømudder angiver (Lee,D.,Y., 1979) en værdi på 8.3, der anvendes. 

E0 er erosionsratekoefficient, der for mudder varierer i intervallet 0.5x10-5 – 

2.0x10-5 kg/m2/s ifølge /DHI, 2014). 

Erosionsratekoefficient beregnes på baggrund den våde densitet af sedimentet 

baseret på (Yang, C.,T., 2006): 

�� = , exp [ ,� å − , ] → = ∗ −5 � �⁄  

hvor 

� å  er våd densitet i g/cm3 

  er udtrykt i mg/cm2/time 

Der antages et mudderlag på 30cm overalt i søen (bortset fra en smal bræmme 

langs bredden, hvor vandet er mindre end 50 cm dyb), svarende til hvad der er 

vist på Figur 2-6 (Tykkelse af mudderlag). Under dette mudderlag antages et 

fast og hårdt ikke-eroderbart lag. 
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2.1.6 Kemiske sedimentforhold 
Der foreligger ingen let anvendelig sammenhæng mellem iltforbrug i vandfasen 

af ophvirvlet sediment og glødetab af sediment. Der er derfor anvendt den em-

pirisk sammenhæng mellem en høj vandføring i udløbet fra Vandksøen og en 

negative ilttilstand i Storåen. Ved en kortvarig vandføring på ca 50 m³/s er der 

optrådt iltforhold under 5 mgO2/l, der anses for at være kritisk for fiskenes og 

deres ægs overlevelse. Iltkoncentrationen må derfor ikke komme under 5 

mgO2/l nede i gydebanken. Idet en vinterkoncentration anses for at være om-

kring 10 mgO2/l, anses en sænkning på 5 mgO2/l at være kritisk, dvs, iltsænk-

ningen ikke skal være under 5 mgO2/l. 

Se endvidere analyse i 0. 

2.1.7 Slusen 
Praksis 

Slusen består et tre stemmeværk placeret ved siden af hinanden med hver 3 

skot, se Figur 2-13 og Figur 2-14. 

De afkrydsede porte på Figur 2-13 ude af drift. De øvrige kan disponeres varia-

belt. De skot, som er anbragt oven på hinanden, kan ikke løftes individuelt, dvs. 

skotterne låses i den position de skal have, f.eks ved åbning i midten vil første 

skot stå på bunden, hvorefter de resterende to skots løftes. 

Skotterne reguleres trinløst, dog er erfaringen at der normalt åbnes minimum 5 

cm 

 

Figur 2-13 Skitse af sluse med tre stemmeværk placeret ved siden af hinanden med 
hver 3 skot. Nord (TV-Midtvest)er til venstre. 
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Figur 2-14 Tegning af sluse med tre stemmeværk placeret ved siden af hinanden med 
hver 3 skot 

I modelleringen 

Som case a) åbnes den midterste stemmeværk 80 cm i bunden. Den sydlige åb-

nes fra +10.3 til +13.6, se  

Afstanden mellem portene på 50 cm er ikke medtaget i modellen, da det giver 

for små elementer og det vurderes at det ikke har effekt på vandføringen i mo-

dellen. 

Model bathymetri er ved foden af stemmeværket er +8.3 mDVR90, mens et 

stejlt fald til +6 er indført lige nedstrøms for foden. 

 

Figur 2-15 Skitse af sluse i modellering for case a), med 0,8m åbning i midten og 3,3 
m åbning mod syd. 
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2.1.8 Omløbsstryget 
Omløbsstryget har til opgave at virke som fisketrappe. Det er målet at omløbs-

stryget skal føre ca. 1/10 af hele vandføringen ud af Kraftværksøen. Samtidig 

må vandføringen ikke overstige 2 m³/s for ikke at oversvømme selve omløbs-

stryget. En illustration af stryget er givet i nedenstående ved lavvandstand i 

Kraftværksøen og lav vandføring i stryget. 

 

Figur 2-16 Billeder af omløbsstryg ved meget lille vandføring, hvor vandstanden var 
sænket i Vandkraftsøen. 9. april 2015 kl. 7.57 (Foto: Holstebro Kommune) 

 

Bundkoten af åbningen mod Kraftværksøen er beliggende i kote 13,07 DVR90. 

Åbningens højde er 0,53 m (op til kote 13,60). Skottet (den lyse plade på oven-

stående foto) går fra kote 13,60 DVR90 til kote 13,99 DV90. Kote 14,00 DVR90 

er overkant for det eksisterende indtag for omløbsstryget. Stiger vandstanden i 

Kraftværksøen over kote 14,00 DVR90, foregår der i den eksisterende situation 

et mere eller mindre ukontrolleret overløb gennem omløbsstryget.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2-17 Skitsering af indtaget til omløbsstryget (koter i DVR90) 

 

  

Kote13,07 

Kote13,99 

Kote13,60 
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3 Modelkalibrering 

3.1.1 Vedligeholdelse 
Modellens resultater er sammenlignet med resultaterne fra en regnearksmodel, 

der antager ensartet strømning. Tidsserien for vandstanden foran Vandkrafts-

dæmningen er vist i Figur 3-1.  

  

Figur 3-1 Vandstanden beregnet med overløbsformel (mørk linje) og ved dynamisk 
modellering med MIKE3 (lys linje) for dæmningen som funktion af tiden 
under tømning i scenarie 1. 

Det ses af ovenstående, at den dynamiske model giver en lidt hurtigere sænk-

ning af vandstanden, hvilket er forklaret ved forskellen i at beregne strømningen 

gennem søen som ensartet fordelt (ved at anvende overløbsformler) og som 

uensartet strømning (ved dynamisk MIKE3 modellering). 

Kalibrering af sedimentation er foretaget ved at anvende litteraturværdier for 

den kritisk forskydningsspænding for løst lejret sediment (0,14 N/m²) og ved at 

anvende samme længdeskala for bundruhed, som der er blevet anvendt i den 

hydrauliske beskrivelse (K= 0,1m). 

Dernæst er der anvendt BOD data for sammenlignelige sedimenter og disse tal 

er kalibreret på plads for en historisk situation, hvor uacceptable iltforhold op-

stod. De hydrauliske parametre for denne situation kendes ikke eksakt men er 

blevet vurderet. Se afsnit 2.1.6 og 0. 

3.2 Usikkerhedsvurdering 
Usikkerhedsvurderingen omfatter den samlede usikker hidrørende fra input data, 

så som f.eks. opmåling af bunden, vurdering sedimentforhold, over modelusik-

kerheden af selve modelkonceptet (3 dimensioner, beskrivelse af hastighedsfor-

hold, beskrivelse af sedimentdynamikken) og af valget af modelparametre (frik-

tion, kritiske forskydningsspændinger, etc.). 
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Usikkerheden hidrørende fra input parametre er reduceret til et minimum ved 

gennemførelse af ny opmåling og prøvetagning. Det vurderes at input paramet-

rene er bestemt med en relativ lille usikkerhed på omkring 10%. 

Usikkerheden af modelvalget er ligeledes minimeret ved at anvende en 3 dimen-

sional model og ved at anvende et specielt modul til beskrivelse af fine (kohæ-

sive) sedimenter. En udfordring ved anvendelse af dette modelleringsopgave er 

at der ikke foreligger målinger af nøgleparametre under en tømningshændelse 

og at der derfor ikke kan sammenlignes med faktiske målinger. Usikker heden 

fra selve modellen er derfor anslået at være 50%. 

Den sidste kilde til usikkerhed er valget af modelparametre. Her er det især frik-

tionen, som er af afgørende betydning for modelleringens gyldighed. For at opnå 

et realistisk og samtidigt et sikkert skøn for friktionen er der gennemført en sen-

sitivitetsundersøgelse, hvor friktionen er varieret to størrelsesordener (faktor 10 

og faktor 100) for at undersøge resultatets sensitivitet overfor store ændringer 

af denne nøgleparameter. Det er fundet at resultatet er relativ ufølsom overfor 

valget af friktionsparameteren, og der er derfor valgt en parameter der ligger en 

faktor 10 til den sikre side for den generel foreslåede værdi. Usikkerheden på 

grund af valget af modelparametre er derfor sat til 30%.  

Den akkumulerede usikkerhed bliver derfor 10%+50%+30%, ca. 90%. Det vil 

sige at de modellerede koncentrationer, mængder og rater er bestemt som en 

størrelsesorden.  

For at reducere risikoen for overskridelse af miljøkvalitetskriterier forslås det 

derfor at gennemførelse af tømningshændelser kun foregår ved samtidig moni-

torering af nøgleparametre og miljøtilstandene for at kunne justere operationen 

til de aktuelle forhold. Samtidig vil en monitering give dokumentation for senere 

de-briefing og til videre læring omkring fremtidig planlægning og styring af tøm-

ningshændelser. 
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4 Resultater for vandstandssænkning i 
Vandkraftsøen 

Sænkning af vandstanden i søen kan gennemføres med det formål at reducere 

sedimentpuljen i Vandkraftsøen så meget som muligt. Vandstandssænkning kan 

gennemføres få gange om året under stor afstrømning i vinter/forårsperioden. 

Det kunne f.eks. være oktober-november af hensyn til gydebankerne for laks og 

ørred, da afstrømninger i december og fiskenes egen gydning efterfølgende vil 

bidrage til at rense gydebankerne for sediment som ikke "naturligt " vil blive til-

ført ift. normal drift af vandgennemstrømningen i vandkraftsøen.  

Det forslås under alle omstændigheder at monitorere alle parametre (f.eks. 

vandstand, vandføring, iltkoncentrationer) under og i rigelig tid efter tømnings-

operationer for dermed at opbygge erfaring i hvordan Vandkraftsøen reagerer på 

tømninger. Dette kan ligeledes give en indikation på om søens sedimentpulje ef-

ter en række år reduceres og om Vandkraftsøen dermed kan tømme hurtigere 

og til større dybder uden at påvirke vandmiljøet nedstrøms.  

Vandføring til Vandkraftsøen er sat til 14,6 m³/s, tilført i søens østlige ende. 

Dette svarer til en normal vintertilførsel til vandkraftsøen baseret på gennem-

snitlig døgnmiddel vandføring af månederne januar, februar og marts. 

Udstrømningen fra søen foregår ved følgende indstilling af stemmeværkets tre 

udløb:  

› Det nordlige udløb er lukket, idet alle tre skot er fikserede.  

› I det midterste udløb kan alle tre skot hæves.  

› I det sydlige udløb er det nederste skot fiskeret, de to øverste kan hæves. 

For vedligeholdelsesscenariet er der gennemført tre delscenarier, se Tabel 4-1, 

der adskiller sig ved åbningen i det midterste udløb. Delscenarie 1.1 opererer 

med en åbningshøjde på 0,8 m, delscenarie 1.2 med en højde på 0,4 m og dels-

cenarie 1.3 med en højde på 0,2 m. Jo større åbningshøjde, jo mere bundvand 

vil der strømme ud og jo mere sediment vil der skylles ud af søen. Ved at gen-

nemføre modelleringer ved tre forskellige åbningshøjder kan blandingsforholdet 

mellem bundvand og vand fra mellemdybde bestemmes. Desuden kan mæng-

den af eroderet bundsediment modelleres. Bemærk, at kun åbningshøjden i den 

midterste åbning varieres. 

Tabel 4-1 Definitionen af delscenarierne  

Delscenarie 1.1 1.2 1.3 

Nordligt udløb lukket lukket lukket 

Midterste 
udløb 

Højde (m) 0,8  
(kote 8,3-9,1) 

0,4  
(kote 8,3-8,7) 

0,2  
(kote 8,3-8,5) 

Bredde (m) 2,1 2,1 2,1 

Varighed (timer) 12 15 17 
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Startvandføring 
(m³/s) 

9,8 5,0 2,4 

Sydligt 
udløb 

Højde (m) 3,3  
(kote 10,3-13,6) 

3,3  
(kote 10,3-13,6) 

3,3  
(kote 10,3-13,6) 

Bredde (m) 2,1 2,1 2,1 

Varighed (timer) 12 15 17 

Startvandføring 
(m³/s) 

27,2 27,2 27,2 

Omløbs-
stryg 

Startvandføring 
(m³/s) 

2,0 2,0 2,0 

Samlet Startvandføring 
(m³/s) 

39,0 34,2 31,6 

 

Vandføringerne for udstrømning ved dæmningen fordeler sig på underløb (blå) 

og overløbene (orange) som vist i nedenstående figur: 

 

Figur 4-1 Scenarie 1, 80cm åbning i underløb: Fordeling mellem vandføringerne fra 
bundlaget (blå) og fra de øvre lag (orange) 
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Figur 4-2 Scenarie 2, 40 cm åbning i underløb: Fordeling mellem vandføringerne fra 
bundlaget (blå) og fra de øvre lag (orange) 

 

 

Figur 4-3 Scenarie 3, 20 cm åbning i underløb: Fordeling mellem vandføringerne fra 
bundlaget (blå) og fra de øvre lag (orange) 

En sensitivitetsanalyse af modelleringerne er givet i 0. Vandhastighederne og 

sedimentets re-suspension er beskrevet nedenfor. 

4.1 Koncentration af suspenderet stof 
Koncentrationerne af suspenderet stof i bundlaget og i overfladelaget er model-

leret med MIKE3 MT på baggrund af kriterier for sedimentets re-suspension og 

de lokale hastigheder både søens gamle ådal og dens gamle enge. Resultatet er  

vist i Figur 4-4. 
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Figur 4-4 Modelleret tidsserie af koncentration af suspenderet stof (SSC) i overflade 
og bund af Kraftværksøen under tømning. X-aksen angiver tiden i timer ef-
ter åbning af sluserne (Åbning af midterste stemmeværk er 80cm). 

Koncentrationen af suspenderet stof er multipliceret med vandføringerne gen-

nem henholdsvis underløbet i det midterste stemmeværk, overløbet gennem det 

sydlige stemmeværk og overløbet gennem omløbsstryget. Sammenlignet med 

koncentrationen i sedimentrige floder i Indien, hvor koncentration på 110 mg/l 

er målt som middel over vanddybden (Wickramaaranchchi, T.N., et.al., 2013) 

indikerer modelleringen at størrelsesorden af koncentrationerne i begyndelsen af 

perioden relativ upåvirkede forhold og i slutningen af perioden et sammenbrud 

af sedimentlagets struktur og at store dele af bundsedimentet kommer i suspen-

sion. 

I den senere fase (efter 13-14 timer) indikerer de ekstrem høje værdier at sedi-

mentstrukturen kollapser på dette tidspunkt svarende til et kritisk forhold mel-

lem vandføring og vanddybde, og dermed en kritisk strømhastighed. En del af 

det ophvirvlede materiale vil i denne situation transporteres ude gennem stem-

meværket. I den fase under re-suspensionen vil en del af sedimentet igen depo-

neres i områder med større vanddybder (og derfor mindre strømhastigheder). 

Dette er illustreret i Figur 4-5. 
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Figur 4-5 Omfordeling af sediment i den først del af re-suspensionshændelsen. De 
blå områder betyder erosion, de gule sedimentation. 

Resultaterne fra sedimentomlejringen i Figur 4-5 viser at der foregår omlejringer 

der indebærer erosion i opstrøms dele af søen og aflejring i de nedstrøms dele.  

Ud over ovennævnte interne omlejring i selve Vandkraftsøen foregår der en ud-

adrettet transport af bundsediment i den sene periode af re-suspensionshændel-

sen. 

 

Figur 4-6 Suspenderet stof i det samlede udløb fra Vandkraftsøen som funktion af 
vandstand ved de tre forskellige åbninger i det midterste stemmeværk.  

Figuren viser at koncentrationen af suspenderet stof i alle tre undersøgte åbnin-

ger holder sig på et lavt niveau indtil vandstanden når en kote på omkring 11,8 

DVR90, hvor koncentrationen hurtigt stiger til ekstrem højt niveau. Denne situa-

tion repræsenterer et nedbrud af sediment strukturen hvor hele sedimentlaget 

kommer i suspension. Fra et operationelt synspunkt vil det derfor gælde om at 

undgå disse forhold. Udledningen fra Vandkraftværksøen skal da nedbringes ved 

at der lukkes for udløbene. De tre åbningssituationer er modelleret i samme va-

righed, men på grund af den mindre udstrømning i ved de små åbninger er 
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vandstanden i disse modelleringer ikke nået ned til den kritisk dybde indenfor 

den samme simuleringsperiode, og derfor er sedimentstrukturen ikke brudt 

sammen i disse simuleringer. Påvirkningen af den lokale re-suspension ved for-

skellige stemmeværksåbninger (80cm / 40 cm/ 20 cm) vil være meget lokal om-

kring udløbet og aftage med stigende afstand fra udløbet (50-100m). Da den 

største del af sedimentet i Vandkraftsøen ligger i betydeligt støre afstand fra ud-

løbet, vil den lokale fordeling af vandføringen gennem de forskellige stemme-

værk have en ubetydeligt effekt på forholdene i hele søen. Den største effekt af 

forskellige åbninger er at den samlede vandføringen ud af søen er forskellig og 

at tømningstiden derfor er forskellig. 

Simuleringen tyder på at inden vandstanden når 12 m strømmer ca. 16 t sedi-

ment ud gennem sluserne. Ved vandstande mellem 12 m og 11,5 m transporte-

res ca. 1.600 t sediment ud gennem sluserne. Med hensyn til at holde sediment-

puljen i søen på et minimum, vil en fjernelse af 16 t ikke have en betydende ef-

fekt på den totale sedimentmængde som er af størrelsesorden 10.000 m³, som 

svarer ca. til 7.000 t sediment. I teorien skulle der så kun 7-10 af den slags 

tømninger til af at tømme søen for sedimenter. Som størrelsesorden betragtning 

kan dette meget vel anvendes, der må der tages i betragtning at der er knytte 

betydelige usikkerheder til opgørelsen af den totale sedimentmængder og at 

kontrolleret hydraulisk tømning af sø-sedimenter er en praksis, der ikke forelig-

ger erfaringer med. 

For at fjerne betydelige sedimentmængder, skal det rette tidspunkt for lukning 

af stemmeværket bestemmes ved online målinger i afløbet. Som vist is 0 vil pe-

rioden mellem mærkbar iltsænkning og uacceptabel iltsænkning være på ca. 4 

timer, hvilket giver tid nok til at tillade udstrømning af sedimenter uden at over-

skride miljøkvalitetskravet. På den måde kan forholdene tilpasses den konkrete 

situation og en balance mellem eksport af sediment og en tålelig tilstand i sø og 

nedstrøms vandløb oppebæres. 

Fordelen ved regelmæssig (f.eks. årlig) tømning er at søen er forberedt på even-

tuelle tømninger, der er påkrævet i en forestående flomsituation. I den situation 

vil store vandmængder kunne tømme af søen uden risiko for fiskebestand i sø 

eller nedstrøms Storå. 

Med hensyn til at transportere 1.600 t sediment gennem Storåen, uden at de 

deponeres i Storåen og dermed giver uhensigtsmæssige sedimentaflejringer, be-

mærkes at den kritiske gennemsnitlige strømningshastighed for sediment re-su-

spension i søen ligger på ca. 5 cm/s, mens hastigheden i Storåen under tømning 

forventes at være en størrelsesorden større (50-100 cm/s). Derfor er der ikke 

umiddelbar forventning om at sedimenter fra Kraftværksøen vil deponeres i Sto-

råen.  

Til sikkerhed foreslås det at gennemskylle å systemet med en relative høj vand-

føring (ca. 20-30 m³/s) så hurtigt som muligt efter tømningshændelsen. Dette 

kan gøres efter at der Kraftværksøen igen er fyldt til ca. 13 m DVP90, hvorefter 

en periode på ca 2 timer med høj vandføring forventes at være langvarig nok til 

at re-suspendere materiale der eventuelt måtte være aflejret i åen. 
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I Felsted Kog vil en sedimentmængde på 1.600 t eller 1.100 m³ fordeles på en 

overflade af Felsted Kog (ca. 10 km²) med en gennemsnitlig tykkelse på om-

kring 1 mm. Sedimenterne vil formodes at blive re-suspenderet med jævne mel-

lemrum, taget området lave vanddybde i betragtning, og vil derfor blive omsat 

hurtigt og/eller bliver transporteret ud af kog-området med det naturlige vand-

skifte (tidevand plus vindstuvning). 

4.2 Sænkning af iltkoncentrationen 
Tidsserierne for iltsænkningen i de tre scenarier er vist i Figur 4-7. 

 

Figur 4-7 Modelleret iltsænkning i udløbet fra Vandkraftsøen som funktion af vand-
stand søen i de tre model scenarier. 

Det ses af ovenstående at iltsænkningen i alle scenarier er uden praktisk betyd-

ning indtil vandstanden når kote 12. Derefter vil iltkoncentrationen sænkes kraf-

tigt og når en størrelsesorden på 5 mgO2/l ved en vandstand på omtrent 11,6 m 

DVR90. I denne situation vil en udgangskoncentration på ca. 10 mgO2/l være 

sænket til 5 mgO2/l, som anses for at være grænsen på hvor fisk udviser flugt-

adfærd. Det ses at iltsænkningen er en progressiv proces, og det kræver derfor 

meget nøjagtig styring af vandføringen gennem stemmeværket for ikke at pro-

vokere kollaps af sedimentstrukturen i søen. 

Ved en maksimal tømningsforløb, der starter med en samlet vandføring på knap 

40 m³/s forventes iltkoncentrationen at bliver påvirket i mindre grad efter vand-

standen sænkes under 12,0 DVR90. På dette tidspunkt forventes vandføringen 

at være aftaget på grund af den reducerede faldhøjde gennem stemmeværket. 

Når vandstanden har sænket sig til ca. 11,6 DVR90 forventes iltsænkningen at 

være omkring 5 mgO2/l og dermed på kanten af det for fiskene acceptable. Pe-

rioden mellem disse to situationer skønnes at være omkring 4½ time. Dermed 

skønnes der at foreligger nok tid til at reagere på forholdene og at reducere ud-

strømningen på en sådan måde at iltsænkningen holdes på et acceptabelt ni-

veau. 



 

 

     
HOLSTEBRO VANDKRAFTSØ, MODELLERING AF SEDIMENTTRANSPORT OG FLOMHÆNDELSER  31  

http://projects.cowiportal.com/ps/A099856/Documents/03 Project documents/Endelig til PDF/Bilag E_Modellering af sedimenttransport og Flom hændelser.docx  

5 Diskussion 
Diskussionsafsnittet beskriver hvordan søen sedimentpuljer kan holdes på et 

lavt niveau ved tømning af søen til et kritisk niveau. Efter gennemførelse af 

dette arbejde er det beslutte af andre grund at sænkningen ikke skal gennemfø-

res til de niveauer der her er tale om men kun til 13,35. Derfor repræsenter 

dette notat en situation der er mere kritisk end de situation der vil opstå med 

den aktuelt besluttede styrestrategi. 

5.1 Vedligeholdelse 
Det anses for at være forsvarligt at operere stemmeværket som foreslået i sce-

narierne 1-3, dvs med åbninger i underløbet på 80 cm, 40 cm og 20 cm.  

Modelleringen tyder på at en vandstandskote på omtrent 12,4 eller i yderste til-

fælde på 12m DVR90 må anses for at være acceptabel med hensyn til opnåelse 

af acceptable iltforhold i Kraftværksøen og dermed også i dets afløb og dermed i 

Storåen og Felsted Kog.  

Det foreslås at udløbene kontrolleres ved online iltsensorer, således at uventede 

udviklinger kan fanges med det same og at vandføringen især gennem bundslu-

serne kan reduceres omgående. 

Taget de metodiske usikkerheder i betragtning foreslås det at følge iltkoncentra-

tionen i særlig høj grad når vandstanden i Kraftværksøen når 12,5 m DVR90. 

Ved vandstande under dette niveau forventes en forhøjet risiko for iltsvind. Der-

for anbefales det at iltforholdene i udløbet fra Kraftværksøen kontrolleres såle-

des at der øjeblikkeligt at justeres på styringen af stemmeværket. I nedenfor 

stående tabel er de kritiske vandstand angivet ved forskellig ruhedskoefficienter 

K i modellen (se 0). 

Tabel 5-1 Kritiske vandstande ved forskellige ruhedskoefficienter og et foreslået ni-
veau for online monitorering og manuel styring af stemmeværkerne. 

 Kritisk vandstand (DVR90) 
ved 80 cm åbning 

Realistisk skøn (K=0,001 
m) 

11,4 m 

Konservativt skøn (K=0,01 
m) 

11,6 m 

Meget konservativt skøn 
(K=0,1 m) 

12,1 m 

Foreslået grænse for online 
monitorering/ styring 

12,5 m 

 

For de andre åbninger (40 cm og 20 cm) anses de samme kritiske vandstande 

for gældende, idet den lokale effekt af fordelingen mellem overfladevand og 

bundvand er af mindre betydning for re-suspensionen i søen som helhed. 
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Bilag E.1 Hydraulisk modellering 
Det organiske materiale i gytje vil flokkulere og danne aggregater. Aggregaterne 

antages at opføre sig som, det man i litteraturen betegner ”Marine snow” [ref. 
(Iversen, 2009)]. ”Marine snow” består af alger, bakterier og andet uorganisk 
materiale som danner aggregater på i størrelsesordenen 0,5-1 mm og antager 

massefylder på 1100-1200 kg/m3. Der er foretaget målinger på af faldhastighe-

derne af disse aggregater som viser, at de falder med hastigheder på 0,4-3,5 

mm/s [ref. (Ploug, 2008)]. I modelberegningerne antages 0,4 mm/s som faldha-

stighed. 

Faldhastigheden wsd for øvrige uorganiske og solitære sedimenter er estimeret 

ved anvendelse af Stokes lov: 

� = ∙ � �5 � − ��  

Idet d50 er korndiameteren, �  er korndensiteten, �  er vanddensiteten og � er 

vands viskositet (0,0013 kg/m/s ved 10°C). 

Partikler mindre end sand, dvs. silt og ler har tendens til at flokkulere og danne 

aggregater, når de spredes i havvand. Dermed dannes en mere grovkornet par-

tikelfordeling bestående af partikler med en lavere densitet end de "solitære" 

partikler. En forøget partikelstørrelse vil øge faldhastigheden, hvilket til en vis 

grad opvejes af reduceret densitet af aggregaterne.  

Betydningen af flokkulering i forhold til faldhastigheden kan beskrives med en 

flokkuleringsfaktor (f) som angiver forholdet mellem faldhastigheden af aggre-

gaterne (wf) og faldhastigheden af "solitære" sediment partikler (wsd). Sammen-

hæng mellem flokkuleringsfaktor (f) og partikeldiameter (d50) fremgår af Figur . 
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Figur 6-1 Sammenhæng mellem flokkuleringsfaktor (F) og partikeldiameter [ref. 
(Whitehouse, 2000)]. 

 

Den kritiske bundforskydningsspænding, τcr, som er i stand til at bringe materia-

let i suspension er beskrevet ved den kritiske Shields parameter, θcr. Den kriti-

ske Shields parameter for fine sedimenter er bestemt udfra Soulsby og 

Whithouse formel [ref. (Souldby, 1997)]: 

� = .+ . ∗ + . ( − exp − . ∗ ) 
Hvor, 

 Dimensionsløs korndiameter :  ∗ = [ −�2 ] ⁄ �5  

 Kinematisk viscositet :    ν = 1.3e-6 m2/s (ved 10°C) 

Den kritiske bundforskydningsspænding er bestemt udfra: 

� = � ∙ � � − � �5  
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Bilag E.2  Sedimentets iltforbrug 
To metoder til bestemmelse af iltforbruget er anvendt: 

1) Grådyb, Storebælt 

Det potentielle iltforbrug kan vurderes på baggrund af glødetabsbestemmelser 

efter relationer, der eksperimentelt er fundet for sedimenter i Grådyb og Store-

bælt i (Vandkvalitetsinstituttet, 1993) 

Tabel 6-1 Model for marine sedimenters iltforbrug efter forskellige tidsperioder som 
funktion af glødetabet GT (Vandkvalitetsinstituttet, 1993). SOD betegner 
akkumuleret iltforbrug (kgO2/m³) efter 6, 12 og 24 timer, koefficient a er 
givet i (kg O₂/m³/GT), summand c er givet i (kg O2/m³). Glødetabet GT 

angives i hele procenter. 

 

Med et repræsentativt glødetab på 24,3% vil det give et iltforbrug: 

SOD6:  0,019·24,3+0,072 = 0,53 kg O₂/m³ 

SOD12: 0,030·24,3+0,093 = 0,82 kg O₂/m³ 

SOD24: 0,056·24,3+0,115 = 1,5 kg O₂/m³ 

Der anvendes derfor frem over værdien på 0,5 kg O₂/m³ sediment efter 6 timer. 

2) København, Gilleleje: 

Ved at anvende resultater fra havnesedimenter fra København og Gilleleje havn 

(MST, 2007) findes en iltomsætningskapacitet på ca. 6 mg O2/kg tørstof. 

Ved 24,3% GT og et tørstofindhold af 17% af 1m³ sediment med en densitet på 

1050 kg/m³ en totalt glødetab på 44 kg per m3. Dette svarer efter (MST, 2007) 

til 0,3 kg O2 per m³ sediment. 

På baggrund af ovennævnte forventes der dermed et iltforbrug per m³ sediment 

på mellem 0,3 og 1 kg O₂/m³ sediment. Der regnes derfor i der følgende med en 

størrelsesorden for iltforbrug på ca. 0,6 kg O₂/m³ sediment. 

3) Vejle Fjord 

Iltforbruget af sedimentet i Vejlefjord er bestemt direkte ved BOD målinger. Ved 

at korrelere glødetab samt tørstofindhold med BOD findes for sedimentet i Vand-

kraftsøen et iltforbrug på 0,6 kg O₂/m³ (Vejdirektoratet, 2016). 
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Figur 6-2 Sammenhæng mellem Tørstofandel multipliceret med Glødetab andelen og 
BOD (biologisk iltforbrug). Værdierne for sedimentet i Holstebro ligger om-
kring 0,04 for TS*GT og dermed omkring BOD=611mgO2/l. 

4) Løgstør Bredning 

Iltforbrug af sedimenter fra Løgstør Bredning er målt til mellem 5,2 og 17,5 

mmol O₂/kg TS (Lomstein, B., 1999). Ved en molvægt for O₂ på 32 g/mol findes 

dermed et iltforbrug på mellem 83 og 560 mgO₂/kg TS. Ved at vælge den øvre 

grænse findes således 0,5 gO2/kg TS eller ca. 0,4 kg O₂/m³. 

Sammenfattende anvendes et momentant iltforbrug på 0,6 gO2/kgTS.  
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Bilag E.3   Sensitivitetsanalyse af 
sedimentmodellering 
Selve den hydrauliske model og sediment delen af modellen anvendes koeffici-

enter fra litteraturen. Bundruhedskoefficienten K er valgt som nøgleparameter til 

sensitivitets analysen, da den viser sig at være meget betydende for slutresulta-

tet. I (DHI, 2018) er ruhedskoefficienten angivet til 0,001m. Jo større koefficient 

der vælges jo mere ru vil sedimentoverfladen virke og jo mere sediment vil der 

komme i suspension. Der er derfor valgt at øge denne parameter med en faktor 

10 (K=0,01m) for at være på den sikre side (konservativt estimat). For at være 

helt på den sikre side øges faktor desuden med en faktor 100 (K= 0,1m) for at 

give et meget konservativt estimat (på kanten af det urealistiske). 

Sensitivitetsanalysen er gennemført på ruhedskoeffcienten K. Her er den SSC 

modelleret for de tre forskellig ruhedskoefficienter. Alle modelleringer er gen-

nemført for scenariet med 80 cm åbning i underløbet. Resultaterne er vist som 

funktion af en hastighedsskala for den gennemsnitlig hastighed i søen. Ha-

stighedsskalaen er defineret ved den samlede vandføring (som funktion af tiden) 

divideret med tværsnitsarealet, hvor tværsnitsarealet er produktet af vanddybde 

og søens bredde. Vanddybden er bestemt som afstand fra vandoverfladen ved 

udløbet (som funktion af tiden) til bundkoten i udløbet mens søens bredden er 

sat til en konstant på 200 m. Resultatet er vist i  

 

Figur 6-3 Bestemmelse af den hastighedsskala hvor sedimentstrukturen bliver usta-
bil og søens sedimenter kommer i suspension, med ekstrem høje SSC kon-
centrationen til følge.  

Det ses af Figur 6-3 at den kritiske hastighedsskala med de valgte dimensioner 

ligger mellem ca. 4 cm/s og 5 cm/s. Det vigtige i denne resultat er at den kriti-

ske strømningshastighed bestemt for ruhedskoefficienter der varierer med en 

faktor 100 ligger indenfor en interval på ca. 1 cm/s ud af en middelhastighed på 

ca. 5 cm/s. Dette indebære at resultatet varierer indenfor et interval på ±0,1 
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selvom ruhedskoefficienten varierer med en faktor ±10. Hermed viser sensitivi-

tetsanalysen at simuleringerne er relativ stabile overfor valg af rushedskoeffici-

enten. 

Da hastighedsskalaen er relativ teoretisk størrelse og ikke skønnes at være vel-

egnet til praktisk styring af stemmeværket under en tømningshændelse, bereg-

nes den kritiske vandstand der anses for at være kritisk for re-suspensionshæn-

delser i søen. Resultaterne er vis i Figur 6-4. Det ses at den kritiske vandstand 

kun varierer mellem 12,5 DVR90 og 11,5 DVR90 mens ruhedskoefficienten vari-

erer mellem 0,1m og 0,001m.  

Koefficienten på 0,01 m vælges som et skøn der både er realistisk (kun en fak-

tor 10 over den generel anbefalede værdi) og konservativt, dvs. på den sikre 

side, idet det ligger tydeligt over den anbefalede værdi. Et skøn der ligger en 

faktor 100 over anbefalingen, og dermed på kanten af det realistiske, giver en 

kritisk kote, der ligger 1 meter over koten beregnet efter det centrale skøn for 

ruhedeskoefficienten. 

De modellerede værdier for SSC som funktion af vandstandskoten for en under-

løbsåbning på 80 cm er vist i Figur 6-4. 

 

Figur 6-4 Suspenderet stofkoncentration ved en åbning i underløbet på 80 cm ved 
forskellige ruhedskoefficienter K. 

Det ses af ovenstående, at der opstår kollaps i sedimentstrukturen ved omtrent 

11,5m (for K=0,001m), ved 11,7m (for K=0,01m) og ved 12,4m (for K=0,1m). 

Ved at anvende de fundne iltforbrugsrater på ovennævnte SSC værdier findes 

følgende iltsænkninger: 
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Figur 6-5 Iltkoncentrationssænkning ved en åbning af underløbet på 80 cm og ved 
forskellige ruhedskoefficienter som funktion af vandstand i Kraftværksøen. 

Det ses hermed at betydende iltsænkninger må forventes at indtræde ved en 

vandstandskote på ca. 11,6 DVR90, ved en åbning af underløbet på 80 cm. 

Effekten af andelen der strømmer gennem underløbet er fundet til at have en 

mindre betydning, idet SSC koncentrationen i søen hurtig vil være relativ kon-

stant over dybden. Især under kollapse at sedimentstrukturen er det fundet at 

koncentrationsvariationen med dybden er af mindre betydning, se Figur 4-4. 
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Bilag E.4  Frigivelse fa tungmetaller og 
miljøfremmede stoffer 
Tabel 6-2 Koncentrationsmålinger (Holstebro Kommune, 2018) og omregningsfakto-

rer efter (COWI, 2008) og (DHI, 2003). 

Navn Dimension Koncen-

tration 

Forhold  

(mg/kg

VV)/(m

g/kgTS) 

 

Frigivet 

mængd

e per kg 

sedi-

ment 

per 

kgVV 

Over-

koncen-

tration i 

vand 

(mg/l) 

Miljø-

kvali-

tetskrav 

(BEK 

1725), 

(mg/l) 

Tørstof (TS) % 10     

Glødetab % af TS 26     

Dibutyltin µg/kg TS 6,3 0,0049 0,031 0,14E-6 1,5E-3 

Monobutyltin µg/kg TS 7 0,0049 0,034 0,15E-6 1,5E-3 

Nonylphenoler mg/kg TS 0,1     

Perylen mg/kg TS 0,31     

Phenanthren mg/kg TS 0,029     

Tributyltin (tbt) µg/kg TS 2 0,0049 0,010 4,3E-8 1,5E-3 

Acenaphthylen mg/kg TS 0,021     

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS 0,001 0,00095 9,5E-7 4E-9 0,1E-6 

Benz(ghi)perylen mg/kg TS 0,045     

Benz(a)anthracen mg/kg TS 0,031     

Bly mg/kg TS 18 0,012 0,22 0,001 0,0163 

Cadmium mg/kg TS 4 0,0033 0,013 6E-5 0,0038 

Chrom mg/kg TS 21 0,0011 0,023 0,0001 0,0034 

Kobber mg/kg TS 24 0,0025 0,059 0,0003 0,001 

Kviksølv mg/kg TS 0,13 0,011 0,0014 6E-6 7E-5 

Nikkel mg/kg TS 86 0,0086 0,74 0,003 0,034 

Zink mg/kg TS 530 0,012 6,3 0,0280 0,0078 

Fluoranthen mg/kg TS 0,074 0,00058 4,3E-5 2E-7 6,3E-6 

Indeno(1,2,3-cd)pyre mg/kg TS 0,037 0,0016 5,8E-5 3E-7 - 

Acenaphthen mg/kg TS 0,0075     

Dibenzothiophen mg/kg TS 0,003     

Benzo(e)pyren mg/kg TS 0,039     

4-nonylphenol mg/kg TS 0,001     

Cypermethrin mg/kg TS 0,04     

Benzfluranthen b+j+k mg/kg TS 0,1 0,00078 0,000078 3E-7 - 

Chlorpyrifos mg/kg TS 0,001     

Tau-fluvalinat mg/kg TS 0,002     

Nonylphenol(np1eo) mg/kg TS 0,2     
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Navn Dimension Koncen-

tration 

Forhold  

(mg/kg

VV)/(m

g/kgTS) 

 

Frigivet 

mængd

e per kg 

sedi-

ment 

per 

kgVV 

Over-

koncen-

tration i 

vand 

(mg/l) 

Miljø-

kvali-

tetskrav 

(BEK 

1725), 

(mg/l) 

1-methylpyren mg/kg TS 0,0043     

2-methylphenanthren mg/kg TS 0,0056     

2-methylpyren mg/kg TS 0,01     

Dimethylphenanthren mg/kg TS 0,001     

Benz(a)fluoren mg/kg TS 0,0079     

Fluoren mg/kg TS 0,0043     

Antracen mg/kg TS 0,018     

Pyren mg/kg TS 0,064     

Benz[a]pyren mg/kg TS 0,031 0,00088 2,7E-5 1E-7 2,7E-5 

Isoproturon mg/kg TS 0,003     

Crysen/triphenylen mg/kg TS 0,042     

*) i ug/l 
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Holstebro Kraftværkssø 2017

% Tørvægt% Glødetab TPsed Total P Total P Total Fe Total Fe Total Fe P-POOLS Jernbundet P Mobilt P Mobilt P Oxideret Fe Bindingsratio 1 Bindingsratio

Prøvens dybde i sediment

Dybde int. Dybde int   Dybde     %TV    %GT Densitet TV/volumenGlødet sed Tørt sed.   TP   TP   TP  TFe  TFe  TFe    TFe:TP H2O  IP H2O  TP  BD  IP  BD  TP NaOH IP NaOH TP Humic IP NRP Mobilt P Immobilt P Mobilt P   BD Fe BD Fe:P NaOH Al (Fe+Al)/mob

  start   slut   cm beregnet   g/cm3 Afvejet (g)  beregnet  µmol/gTV mg P/gTV   g/m2 µmol/gTV mg Fe/gTV   g/m2 mol forholdumolP/gTV umolP/gTV umolP/gTV umolP/gTV umolP/gTV umolP/gTV umolP/gTV umolP/gTV umolP/gTV   g/m2    umol/g TV mol forhold   umol/g TV mol forhold

V1

0 5 2,5 10,47 23,84 1,06 0,111 0,102 0,134 118,9 3,68 20,47 1930 107,69 598,3 16,2 1,42 1,57 103,51 107,63 18,79 24,05 8,12 9,525 114,46 4,40 19,7 1958 18,9 145,6 16,0

5 10 7,5 34,84 12,36 1,26 0,438 0,1073 0,122 95,4 2,96 64,68 994 55,48 1213,9 10,4 0,68 0,77 39,33 40,87 53,39 60,07 2,65 8,309 48,32 47,05 32,8 531 13,5 78,9 6,0

10 15 12,5 30,09 18,09 1,21 0,363 0,1046 0,128 162,8 5,05 91,63 1840 102,65 1863,7 11,3 1,18 1,32 49,66 51,73 119,00 125,32 5,23 8,544 59,38 103,44 33,4 442 8,9 123,3 3,2

gP/m2 0 10 85,2 1812,2 11,8 52,5

gP/m2 0 15 176,8 3675,9 85,9

V2

0 5 2,5 7,87 29,91 1,04 0,082 0,1088 0,155 189,6 5,88 24,13 2541 141,81 582,1 13,4 2,32 2,50 132,77 137,56 37,46 45,13 8,81 12,635 147,73 41,86 18,8 2287 17,2 198,4 13,6

5 10 7,5 19,86 25,96 1,12 0,223 0,1006 0,136 211,1 6,54 72,87 2519 140,56 1565,2 11,9 2,04 2,23 85,14 88,45 185,92 199,45 8,41 17,028 104,21 106,90 36,0 1016 11,9 168,4 4,1

10 15 12,5 29,40 22,08 1,20 0,352 0,1011 0,130 155,1 4,81 84,53 2360 131,69 2315,4 15,2 1,21 1,36 41,68 42,93 103,83 113,91 4,54 11,479 54,37 100,72 29,6 516 12,4 116,5 4,0

gP/m2 0 10 97,0 2147,3 12,3 54,8

gP/m2 0 15 181,5 4462,7 84,4

V3

0 5 2,5 8,84 30,26 1,05 0,093 0,1039 0,149 193,5 6,00 27,83 2610 145,65 675,7 13,5 2,20 2,36 119,48 124,21 19,27 22,89 7,90 8,525 130,20 63,31 18,7 2001 16,7 194,7 14,9

5 10 7,5 17,84 26,91 1,11 0,198 0,1003 0,137 164,2 5,09 50,29 2554 142,52 1407,6 15,5 2,17 2,40 113,76 117,82 35,51 41,72 6,92 10,506 126,43 37,81 38,7 1348 11,9 150,9 9,4

10 15 12,5 18,43 25,75 1,11 0,205 0,1072 0,144 154,8 4,80 49,16 2523 140,77 1441,8 16,3 1,66 1,90 66,59 70,60 82,37 89,54 5,21 11,417 79,67 75,17 25,3 941 14,1 154,1 6,8

gP/m2 0 10 78,1 2083,3 14,8 57,4

gP/m2 0 15 127,3 3525,1 82,7

V4

0 5 2,5 6,99 32,14 1,04 0,073 0,1056 0,156 177,6 5,51 19,96 2652 147,98 536,6 14,9 2,80 3,13 162,16 170,03 20,88 24,96 11,57 12,282 177,24 0,36 19,9 2925 18,0 235,8 16,2

5 10 7,5 13,97 30,82 1,08 0,151 0,1056 0,153 166,0 5,14 38,81 2559 142,77 1077,2 15,4 3,98 4,39 131,28 129,86 23,89 26,92 8,24 2,014 137,27 28,68 32,1 1680 12,8 161,2 11,7

10 20 15 14,83 29,62 1,09 0,161 0,1051 0,149 141,2 4,38 70,49 2255 125,85 2026,1 16,0 2,44 2,76 90,61 87,89 58,86 64,75 6,61 3,492 96,53 44,70 48,2 1197 13,2 152,6 8,8

20 30 25 16,00 28,80 1,09 0,175 0,115 0,162 148,5 4,60 80,58 2638 147,23 2576,2 17,8 1,39 1,61 62,00 61,00 105,22 106,30 7,06 0,297 63,69 84,85 34,5 905 14,6 170,0 6,4

30 50 40 15,62 29,17 1,09 0,170 0,1088 0,154 151,1 4,68 159,68 2906 162,15 5526,7 19,2 1,52 1,77 71,69 70,60 80,15 87,06 13,19 6,067 79,28 71,84 83,8 1136 15,8 164,7 8,2

gP/m2 0 10 58,8 1613,7 15,3 52,0

gP/m2 0 20 129,3 3639,9 100,2

Ø1

0 2 1 83,47 0,94 2,05 1,710 0,1163 0,117 8,2 0,26 8,73 181 10,12 346,2 22,0 0,02 0,03 3,22 3,49 4,68 4,85 0,22 0,443 3,68 4,55 3,9 105 32,8 11,7 14,0

2 5 3,5 83,38 1,01 2,05 1,706 0,1401 0,142 11,3 0,35 17,97 245 13,65 698,3 21,6 0,03 0,03 3,15 3,45 6,15 6,24 0,25 0,397 3,57 7,76 5,7 117 37,2 11,6 13,3

5 10 7,5 83,16 0,79 2,04 1,698 0,1037 0,105 13,5 0,42 35,41 240 13,39 1136,8 17,8 0,02 0,02 2,93 3,13 4,37 4,59 0,16 0,427 3,37 10,08 8,9 112 38,2 11,4 16,0

10 20 15 79,25 0,89 1,95 1,542 0,114 0,115 8,2 0,25 39,18 174 9,72 1499,1 21,3 0,03 0,04 3,47 3,74 5,59 6,06 0,29 0,743 4,25 3,95 20,3 132 38,1 13,3 14,9

20 30 25 79,85 1,13 1,96 1,563 0,1025 0,104 23,4 0,72 113,24 605 33,78 5281,6 25,9 0,04 0,04 3,63 3,66 5,73 5,94 0,29 0,244 3,92 19,44 19,0 131 36,2 12,4 15,0

30 50 40 76,40 1,38 1,88 1,435 0,1106 0,112 14,8 0,46 132,10 422 23,56 6764,2 28,4 0,11 0,12 4,42 4,58 10,05 10,37 0,53 0,499 5,03 9,81 44,8 173 39,2 16,7 12,7

gP/m2 0 10 62,1 1835,2 16,4 18,4

gP/m2 0 20 101,3 3334,3 38,7

Ø2

0 2 1 76,86 2,52 1,88 1,446 0,1158 0,119 30,6 0,95 27,41 693 38,70 1119,0 22,7 0,04 0,04 3,76 3,75 22,13 23,37 0,80 1,231 5,03 25,54 4,5 178 47,3 15,6 7,1

2 5 3,5 77,85 2,35 1,90 1,482 0,1061 0,109 32,7 1,01 45,07 808 45,11 2005,8 24,7 0,03 0,03 3,54 3,87 8,68 9,03 0,26 0,679 4,25 28,45 5,9 136 38,5 12,4 11,5

5 10 7,5 68,41 3,02 1,71 1,172 0,1082 0,112 30,3 0,94 55,11 794 44,28 2594,5 26,2 0,21 0,25 11,70 11,79 11,94 13,57 0,86 1,753 13,67 16,67 24,8 110 9,4 33,7 5,6

10 20 15 42,66 9,14 1,34 0,571 0,1069 0,118 45,4 1,41 80,47 985 54,95 3138,6 21,7 0,28 0,35 13,20 13,85 17,71 19,08 1,00 2,093 15,57 29,88 27,6 183 13,9 43,7 6,9

20 30 25 54,52 5,56 1,49 0,812 0,1056 0,112 22,5 0,70 56,60 424 23,63 1918,2 18,8 0,11 0,15 4,73 5,48 2,37 3,33 1,91 1,757 6,59 15,90 16,6 50 10,6 26,5 8,7

30 50 40 74,56 1,82 1,84 1,370 0,1035 0,105 8,9 0,28 75,51 171 9,57 2621,6 19,3 0,10 0,12 3,41 3,72 2,34 2,70 1,49 0,707 4,21 4,68 35,7 65 19,1 26,6 14,2

gP/m2 0 10 127,6 4600,3 20,0 35,2

gP/m2 0 20 208,1 7738,9 62,8

Ø3

0 2 1 11,64 26,47 1,07 0,124 0,1022 0,139 120,3 3,73 9,27 2157 120,35 299,1 17,9 0,99 1,13 65,46 70,63 13,30 16,80 5,49 8,821 75,27 45,03 5,8 1632 24,9 110,6 19,9

2 5 3,5 15,60 26,94 1,09 0,170 0,1029 0,141 126,9 3,93 20,11 2233 124,59 636,8 17,6 1,02 1,13 80,87 81,55 17,13 21,30 5,95 4,947 86,84 40,07 13,8 1682 20,8 120,9 17,5

5 10 7,5 16,63 27,72 1,10 0,183 0,102 0,141 131,9 4,09 37,35 2308 128,79 1176,1 17,5 1,46 1,66 90,42 94,54 22,70 27,40 6,28 9,012 100,90 31,04 28,6 1665 18,4 138,1 14,8

10 20 15 26,36 20,52 1,17 0,309 0,1017 0,128 99,1 3,07 95,11 1537 85,78 2654,5 15,5 1,18 1,30 59,23 62,15 27,81 30,15 3,77 5,389 65,79 33,34 63,1 863 14,6 84,2 10,2

20 30 25 32,76 13,95 1,23 0,404 0,1074 0,125 36,3 1,13 45,57 716 39,96 1616,4 19,7 0,51 0,60 23,91 25,42 20,67 21,12 2,18 2,044 26,47 9,87 33,2 319 13,4 57,5 8,1

30 50 40 37,71 11,36 1,28 0,484 0,117 0,132 27,5 0,85 82,47 465 25,94 2513,6 16,9 0,17 0,22 4,67 5,30 3,32 4,33 2,15 1,685 6,53 20,93 19,6 69 14,8 30,3 10,3

gP/m2 0 10 66,7 1813,0 15,1 48,1

gP/m2 0 20 161,8 4467,5 111,2
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Bilag F 
 
FAKTABOKS – Om rigkær 
Rigkær, som potentielt kan påvirkes negativt i nærværende projekt, er en lys-

åben, lavtvoksende og artsrig naturtype. Naturtypen er påført EF-

Habitatdirektivets Bilag I som ”Rich fens” (type 7230). Rigkær betragtes som 
truet i Danmark pga. areal- og kvalitetsmæssig tilbagegang. 

FAKTABOKS: Rigkær forekommer på fugtig til vandmættet og mere eller min-

dre kalkrig jordbund med fremsivende grundvand og en lav tilgængelighed af 

næringsstofferne kvælstof og fosfor. Rigkær forekommer derfor især i det øst-

lige og nordlige Danmark, hvor kalkforekomster i undergrunden præger det 

fremvældende grundvand. En sjælden variant er ekstremrigkær, som findes på 

særligt kalkrig bund. Det er en naturtype, der er gået voldsomt tilbage, og som 

er forsvundet mange steder. 

Kortlægning og tilstandsvurdering af rigkær er primært bestemt af forekomst, 

dominans og udbredelse af en særlig vegetation af mosser og højere planter.  

I rigkær, som ikke græsses, er der mange steder udviklet et højstaudesamfund 

af eksempelvis kær-svovlrod, rørgræs, hjortetrøst, eng-rørhvene, tagrør, gift-

tyde, alm. fredløs, skov-kogleaks eller høj sødgræs. Disse områder kan efter-

hånden ændres til krat eller sumpskov. Dette er tilfældet med mange af de ud-

bredte højstaude- og pilekrat ved Storå. 

Rigkær kan findes i tilknytning til meget forskellige hydrologiske systemer, 

men vandstand, vandstandsfluktuationer, pH, basemætning og næringsstofind-

hold er overraskende ens de steder, hvor rigkær findes (Grootjans et al, 

2006). Fælles for rigkær og helt centralt for deres plantesamfund er, at de of-

test er dannet på lokaliteter med gennemstrømmende grundvand, hvor det 

kalkrige, mineralrige og næringsfattige grundvand vælder frem eller trykkes 

ud/op i rodzonen. De geokemiske processer modvirker her forsuring og redu-

cerer tilgængeligheden af næringsstoffer i rodzonen (Ejrnæs et al, 2010). Rig-

kær har en vandstand, som udviser meget små fluktuationer sammenlignet 

med andre mosetyper, som er afhængige af overfladevand og/eller regnvand. 

Den vandmættede zone ligger oftest stabilt indenfor 10 cm fra overfladen af 

tørven (Boomer et al, 2008). 

En konstant tilførsel af mere eller mindre kalkholdigt, iltfattigt og næringsfat-

tigt grundvand er en afgørende forudsætning for rigkærets planter og dyr. 

Vandets høje indhold af calciumkarbonat modvirker forsuring og stabiliserer pH 

mellem 5,5 og 8. Det mere nøjagtige pH-niveau afhænger af balancen mellem 

regnvand og grundvand i rigkæret samt af grundvandets kalkindhold. Vandets 
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temperatur har også betydning, idet køligt vand nedsætter hastigheden af bio-

logiske og kemiske processer som f.eks. mineralisering/frigivelse af nærings-

stoffer. Køligt vældvand har således også ad den vej en positiv effekt på flo-

raen og den øvrige biodiversitet.  

Tilstrømningen af grundvand til rigkær og kildevæld skyldes gradientforskellen 

mellem potentialet i grundvandsmagasinet og potentialet i det terrænnære 

grundvand. Ofte er der kun et lille overtryk i grundvandsmagasinet, og natur-

typerne er derfor meget følsomme over for ændringer i potentialforskellene. I 

de tilfælde, hvor der er et meget lille overtryk i grundvandsmagasinet, vil en 

stigning i potentialet i det terrænnære grundvand på grund af en generelt hæ-

vet vandstand i området omkring naturtypen muligvis kunne formindske til-

strømningen af grundvand. Omvendt kan en sænkning af vandspejlet ved dræ-

ning eller grøftning medføre, at vandet strømmer for hurtigt væk fra rigkæret.  

Grundvandet i rigkær har et lavt indhold af plantetilgængeligt kvælstof og fos-

for, men en høj basemætning, primært i form af base-ionerne magnesium, 

jern og kalk. Base-ionerne binder fosfor, så det gøres utilgængeligt for plan-

terne, og fosforbegrænsning er et gennemgående træk for rigkær, og i særde-

leshed for lokaliteter med truede plantearter (Wassen et al, 2005). De iltfattige 

forhold i rodzonen medvirker til, at mineraliseringen hæmmes. Resultatet af 

disse optimale forhold bliver et lavproduktivt og artsrigt plantesamfund bestå-

ende af lavtvoksende, nøjsomme urter og mosser. Tørvelag opbygges kun 

langsomt som følge af den lave produktion. 

Hydrologien har også stor betydning for tilgroningsprocessen. Våde områder, 

og i særdeleshed områder med fremvældende køligt grundvand, gror meget 

langsommere til end drænede områder uden en grundvandspåvirkning. Regel-

mæssige vinteroversvømmelser kan også være så kraftig en forstyrrelse, at 

vegetationen holdes lavere og mere lysåben. Dog kan vinteroversvømmelser 

også betyde en mere næringsrig vegetation, da vandet fra vandløbene typisk 

fører næringsrigt sediment til nærliggende bredarealer. Dette kan resultere i 

faldende artsrigdom. 

De to vigtigste plantefordelende faktorer i enge og moser er vandstand og næ-

ringsstoftilgængelighed. Dertil kommer forstyrrelser i form af græsning og hø-

slæt, men disse er kun sekundære i nærværende projekt. PH-værdien er også 

meget vigtig og stærkt positivt korreleret med næringsstoffernes tilgængelig-

hed i de naturlige moser og enge. Dette skyldes blandt andet, at kalk, som til-

føres med grundvand fra lag i undergrunden, og som forårsager en høj pH, of-

test tilføres sammen med en række andre mineraler til grundvandet. Moser, 

som fødes af regnvand eller af grundvand fra sandede og kalkfattige lag i un-

dergrunden, vil derimod være naturligt fattige på mineraler.  

› Uden kalk og mineraler udvikles plantesamfund med nøjsomme dværgbu-

ske og tørvemosser. Dværgbuske og tørvemosser medvirker til yderligere 
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sænkning af pH gennem udskillelsen af forsurende stoffer under deres vækst 

og omsætning. Basiske enge og moser er fra naturens hånd næringsrige sam-

menlignet med de sure moser, men hvis der er et meget højt kalkindhold, bin-

des fosfor og andre næringsstoffer så hårdt, at produktiviteten falder (Ejrnæs 

et al, 2009). 

Kvaliteten af det vand, som evt. tilføres et naturområde er afgørende for effek-

ten på naturindholdet. Her tænkes især på den kemiske sammensætning af 

vandet. Der er reelt en risiko for, at man ødelægger eksisterende natur i et 

projekt, hvor der indgår hævning af vandstanden, f.eks. ved at tilføre stagne-

rende, oversvømmende og næringsrigt vand over terræn i naturtyper, hvor 

den lavtvoksende flora gennem århundreder alene har været påvirket fra næ-

ringsfattigt regn- og vældvand. Der er dog ikke opstillet entydige, specifikke 

grænseværdier for indholdet af næringssalte i vand, der tilføres naturarealer. 

Både Habitatdirektivet, Vandrammedirektivet og Grundvandsdirektivet lægger 

op til udviklingen af kriterier/grænseværdier for de grundvandsafhængige ter-

restriske økosystemer, hhv. som ”kriterier for gunstig bevaringsstatus” (Habi-
tatdirektivet) og ”Grænseværdier for god økologisk tilstand” (Vandrammedi-
rektivet og Grundvandsdirektivet). Rapporten om Kriterier for gunstig beva-

ringsstatus (Søgaard et al, 2003) sætter et stabilt eller faldende Nitrat-N ind-

hold som kriterium, og foreslår et niveau på mindre end 0,03 mg N/l. De ind-

samlede NOVANA-data for kildevæld og rigkær (2004 og fremefter) viser imid-

lertid væsentligt højere værdier. Der ses således en signifikant negativ sam-

menhæng mellem nitratindholdet i vand og den beregnede naturtilstand, uden 

at der er en entydighed, som leder til specifikke skæringskriterier. NOVANA-

data tyder på, at koncentrationer mindre end 1-3 mg Nitrat/l (svarende til ca. 

0,2-0,7 mg Total-N/l) er mere retvisende. 

Tidvis våde enge er næringsfattige græs-urte-samfund på bund, som i hvert 

fald tidvis er fugtig, våd eller oversvømmet. Et fællestræk er, at de er for fug-

tige til at være overdrev og for tørre til at være mose eller kær. Der er oftest 

tale om sæsonbetinget variation i fugtigheden, men variationer over længere 

tidsrum kan også være grundlag for naturtypen. Om sommeren fremtræder ty-

pen ofte som helt tør græs-urte-vegetation med f.eks. mangeblomstret frytle, 

tormentil og djævelsbid. Der er meget lidt nitrat og fosfat til rådighed for plan-

terne. På kalkrig bund udvikles artsri ge samfund med arter fra rigkær (7230), 

som det er tilfældet i M29. 
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1 Baggrund 

Under ekstreme afstrømningsforhold ses, under nuværende forhold, skadesvol-
dende oversvømmelser flere steder langs Storå, særligt i Holstebro by. Ved at 
udnytte magasinvolumenerne i hhv. vandkraftsøen og bag Ådalsdæmningen op-
strøms Holstebro, kan de skadesvoldene oversvømmelser reduceres eller helt 
undgås. Dette kræver en gennemtænkt styringsstrategi for sluseportene. 

2 Prioriteringsrækkefølge for værdier og udarbejdelse 
af slusernes styrestrategi 

Styringsstrategien er opsat med udgangspunkt i en prioriterings rækkefølge de-
fineret i samråd med Holstebro Kommune. Følgende værdier beskyttes så vidt 
muligt, efter nedenstående prioriteringsrækkefølge: 

1 Indre Holstebro  

2 Kulturarv (Tvis Kloster som ligger ud til vandkraftsøen) og Naturværdier i 

ådalen (den nye reservoirsø)  

3 Kolonihaver 
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2.1 Kritiske koter 

I Indre Holstebro begynder der at ske oversvømmelser af parkeringspladsen 
bag Kvickly når vandstanden når kote ca. 9,5 ved Storebro. Ved kote 10,2 ople-
ver også boligområder begyndende oversvømmelser og kommer koten endnu 
højere op (10,5), så ses der store oversvømmelser i Indre Holstebro. 

Ved kolonihaverne opstrøms Holstebro ses begyndende oversvømmelser ved 
en vandstand i kote 9,5-9,7. 

Kulturarven ved Tvis Kloster begynder at oversvømmes når vandspejlskoten i 
vandkraftsøen når op over kote 14.2 til 15. 

Naturværdierne opstrøms ådals dæmningen er blevet identificeret ved 
feltbesigtigelse i 2017 og deres højde (kote) indmålt. Resultaterne er vist i Tabel 
2-1. 

Tabel 2-1 Opmåling af særlig værdifuld natur i ådalen som funktion af højde (kote) 

Fyldning til kote Andel af sårbar naturarealer (%) 

17,5 14 

18 43 

19 90 

20 98 

Ovenstående tabel viser at den sårbare natur i Ådalen ligger over kote 17,5. 

2.2 Formulering af styrestrategi 

På baggrund af prioriteringsrækkefølgen og de kritiske koter beskrevet i det fo-
regående er nedenstående styrestrategi formuleret. Styrestrategien er tilpasset 
en 100 års hændelse i år 2020. 

1 Inden flom :Vandstanden i Vandkraftsøen sænkes så meget som muligt til 

kote 13,35, i tiden inden en forventet flomhændelse.  

2 Når vandstanden ved Storebro når kote 9,4, låses vandføringen fast ved at 

der stuves op i vandkraftsøen til kote 13,6. 

3 Når vandstanden i vandkraftsøen når/overstiger kote 13,6, låses vandstan-

den i vandkraftsøen og der stuves op i Ådalen til kote 17,5 

4 Når vandstanden i Ådalen når kote 17,5 låses koten og vandkraftsøen fyl-

des til kote 14,2. 

5 Herefter sker følgende samtidigt: 

5.1 Vandkraftsøens stemmeværk låses på den pågældende vandføring og 

vandstanden i Vandkraftsøen stiger fra kote 14,2 til 15 (Kulturarven 

oversvømmes).  
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5.2 Vandføringen gennem Ådalens stemmeværk reduceres indtil vandstan-

den i Ådalen stiger fra kote 17,5 til 20 (natur oversvømmes). 

6 Ved mere vand låses vandstandene i Ådalen og Kraftværksøen ved at vand-

føringen ledes direkte videre gennem Holstebro (Indre Holstebro oversvøm-

mes) 

2.3 Prognosebaseret styrestrategi 

Der er også kørt modelberegninger for en styrestrategi, som tager udgangs-
punkt i, at afstrømningsforløbet kan forudsiges med en prognosemodel. Dermed 
kan man vælge at udnytte opstemningsmagasinerne fuldt ud ved mindre hæn-
delser og sænke vandføring og vandstand ind gennem Holstebro yderligere ift. 
styrestrategien for en 100 års hændelse. 

Den prognosebaserede styrestrategi ligner den som er formuleret i afsnit 2.2, på 
nær koten i styrestrategiens punkt 2. Koten ved Storebro, hvorved sluserne be-
grænser vandføringen, varieres efter hændelsens størrelse. 

3 Opsætning af hydraulisk model 

For at kunne afprøve ovenstående styrestrategier er der opsat en hydraulisk 
model. Der er bygget videre på den hydrauliske model, som blev opsat i forbin-
delse med projektet "Skitseprojekt for klimasikring af Holstebro ved opmagasi-
nering af vand i Storå". Modellen er konverteret fra MIKE 11 til MIKE Hydro for-
mat, da dette er en ny og forbedret version af MIKE 11. 

Modellen omfatter Storåen og de relevante vandløbssystemer opstrøms Holste-
bro. De fleste tværsnit i modellen er baseret på opmålinger udleveret af Holste-
bro Kommune, men for nogle sidetilløb er brugt regulativmæssige dimensioner.  
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Figur 3-1 Oversigt over MIKE HYDRO moldellens åer og tværsnit. 

Hvor der sker oversvømmelser eller opmagasinering i ådalen, er tværsnittet ud-
videt med terrænprofiler, således at hele ådalen medtages i beregningerne. For 
selve åen, er der indsamlet nyere opmålte tværsnit (fra 2011), som også er ind-
lagt i modellen. De fleste målinger forøger tværsnitsarealet ift. den tidligere mo-
del. Der er dog to tværsnit ved kolonihaverne som ser ud til at skabe flaske-
halse. Det drejer sig om st. 36.371 og st. 36.779. Det vurderes at disse tværsnit 
er korrekt indmålt. 

Der er indlagt styrede spjæld ved Ådalsdæmningen og vandkraftsøen. Der er 
indlagt sensorer i modellen, som logger vandføring og vandstand på forskellige 
lokaliteter således, at sluserne automatisk styres efter disse.   

3.1 Afstrømningsscenarier 

Det er blevet besluttet at der regnes på fire forskellige afstrømningshændelser 
med en statisk gentagelsesperiode på hhv. 10, 25, 50 og 100 års gentagelses-
periode i år 2020. 

Med måledata af vandføringen fra målestation 22.10 i Holstebro, er der lavet 
ekstremværdistatisk som estimerer afstrømningen ved Storåens udløb fra Hol-
stebro, ved forskellige gentagelsesperioder. Figur 3-2 viser vandføringsmålingen 
og Figur 3-3 viser den beregnede gentagelsesperiode for ekstremafstrømning. 
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Figur 3-2 Vandføringsmåling ved st. 22.01 fra 1974 til 2015 

 

Figur 3-3 Gentagelsesperiode for ekstremafstrømning er fundet vha. en gumbelfordelings-
funktion 

Gentagelsesperiode, T (år) Vandføring (m³/s) 

2 37,6 

10 51,6 

25 58,6 

50 63,8 

100 69,0 
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500 80,9 

1000 86,1 

 

Tabel 3-1 Ekstremafstrømninger estimeret ved Gumbels metode for perioden 1974-
2015 ved station 22.10 

For at kunne køre den dynamiske model med et afstrømningsforløb, som ligner 
virkeligheden, er der valgt at opskalere ekstremhændelsen som fandt sted fra 
januar til marts i år 2002. 

Opskalering af 2002 hændelse udføres således at den maksimale afstrømning 
svarer til 25, 50 og 100 års afstrømningen som ses af Tabel 3-1. 

På det foreliggende datagrundlag vurderes det ikke muligt at komme niveauet 
nærmere. Der er især usikkerhed på opskalering af tidsserierne. I beregningerne 
er hele tidsserien skaleret med samme faktor, men det vides ikke, hvorledes 
endnu mere ekstreme afstrømningshændelser forløber, herunder om de "bare" 
har en højere top af en dags varighed, eller det er hele afstrømningen fra oplan-
det, der øges i en længere periode. Af den grund er det valgt, ud fra en betragt-
ning om maksimal sikkerhed på klimatilpasningsprojektet, at opskalere hele 
tidsserien. 

3.2 Kalibrering og validering af hydraulisk model 

Modellen kalibreres så vidt muligt til de ekstreme hændelser, da det er disse 
som projektet har fokus på. 

3.2.1 Observationer 
Der er indsamlet to observationer af ekstremvandstande som er gjort ved Kolo-
nihaverne i 2007 og 2011. Her er der målt ekstremvandstande på hhv. +10,71 
og +10,76 ved stationering 35.800. For disse hændelser findes der også måle-
data for vandstand og vandføring ved målestationen ved renseanlægget (station 
22.10). Det giver mulighed for at vurdere hvorvidt modellen simulerer friktion-
stab og enkelttab ind gennem Holstebro korrekt. 



 

 

     
 8  HOLSTEBRO - HYDRAULISKE BEREGNINGER OG STYRESTRATEGI FOR KLIMATILPASNINGSPROJEKT I STORÅ 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A099856/Documents/03 Project documents/Endelig Leverance/Bilag G_Hydrauliske beregninger og styrestrategi for klimatilpasningsprojekt i Storå.docx 

 

Figur 3-4 Observationspunkt ved kolonihaverne øst for byen st. 35.800 

 

Dato/hæn-
delse 

Vst. Koloniha-
ver, Observati-
onspunkt ca. st 
35.800, ses i 
billede ovenfor 
(m) 

Vst. rense-
anlæg, st. 
22.01 (m) 

VF rense-
anlæg, st. 
22.01 
(m³/s) 
 

Vand-
spejls-
fald 
(m) 

Bemærk-
ninger 

21/01-2007  10,71 9,53 56,25 1,18 VST Døgn-
værdier 

16/01-2011 
kl. 02 

10,76 9,533 57,41 1,27 VST Time-
værdier 

MIKE HYDRO 

Model resultat 

10,70 9,38 62,5 1,32  

Tabel 3-2 Sammenligning af modelberegninger og observationer 
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Figur 3-5 QH kurve for model og observation ved renseanlægget st. 22.10 

4 Modelberegninger 

I nedenstående matrice, ses en oversigt over de scenarier der er blevet kørt 
med den hydrauliske model for at teste styrestrategien. Styringskoten er et re-
sultat af mange iterationer med modellen, således at de optimale koter til hvert 

plan scenarie er fundet. 

Scenarie, Gentagelsesperiode (år) Vandstandskote ved Storebro til aktive-
ring af opstemning i magasiner 

Status, T10 - 

Status, T25 - 

Status, T50 - 

Status, T100 - 

Plan 2020, T10 +9,40 

Plan 2020, T25 +9,40 

Plan 2020, T50 +9,40 

Plan 2020, T100 +9,40 

Plan prognose, T10 +9,00 

Plan prognose, T25 +9,15 

Plan prognose, T50 +9,20 

Plan prognose, T100 +9,40 
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5 Resultater 

I det følgende er resultaterne fra modelberegningerne præsenteret. Der er kun 
udvalgte kort medtaget i rapporten (T100). De resterende kort er vedlagt som 
bilag. 

5.1 Statusberegning  

I statusberegningen føres ca. 65 m³/s gennem Holstebro by ved en 100 års 
hændelse. Dette giver en vandstand ved Storebro i kote +10.04 m. Se neden-
stående længdeprofil af Storå. 

 

Figur 5-1 Maksimal vandstand ved 100 års hændelsen i status scenariet. 

I statussituationen ses der oversvømmelser ved en 100 års hændelse langs 
Storå i Holstebro by. Når vandspejlet ved Storebro når kote 10, står dele af ko-
lonihaverne samt parkeringspladsen ved Kvickly under vand. Dette fremgår af 
nedenstående kort, som viser vandspejlets udbredelse og kote. 
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Figur 5-2 Maksimal oversvømmelsesudbredelse ved en 100 års hændelse under nu-
værende forhold (Status). 

5.2 Resultatoversigt statusberegning 

Gentagel-
sesperiode 

VST Store-
bro 

VF Store-
bro 

VST koloni-
haver (St. 
36.400) 

VF Koloni-
haver 

VST 
Vand-
kraftsø 

VST Ådal 

T10 9.55 48 10.26 43.6 Ingen 
magasi-
nering 

Ingen 
magasi-
nering 

T25 9.86 58 10.45 52.7 Ingen 
magasi-
nering 

Ingen 
magasi-
nering 

T50 9.88 59 10.47 53.9 Ingen 
magasi-
nering 

Ingen 
magasi-
nering 

T100 10.04 65 10.6 58.6 Ingen 
magasi-
nering 

Ingen 
magasi-
nering 

Tabel 5-1 
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5.3 Planberegning med styrestrategi for en 100 års 
hændelse i år 2020 

Modelberegningen viser, at styrestrategien reducerer vandstand og vandføring 
igennem Holstebro by markant. Kolonihaverne oversvømmes og både Ådal og 
vandkraftsø fyldes til absolut maksimum. 

 

Figur 5-3 Maksimal vandstand ved 100 års hændelse i plan scenariet med opstemning i 
vandkraftsøen og ådalen. 
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Figur 5-4 Maksimal oversvømmelsesudbredelse ved en 100 års hændelse ved imple-
mentering af styrestrategi og opstemning i Ådalen. 

 

5.3.1 Resultatoversigt planberegning 
Modelberegningernes resultater er sammenfattet i Tabel 5-2. 

Gentagelses-
periode (T) 

VST 
Store-
bro 

VF 
Sto-
rebro 

VST kolo-
nihaver 
(St. 
36.400) 

VF Kolo-
nihaver 

VST 
Vand-
kraftsø 

VST 
Ådal 

T10 9.35 43.1 10.12 38.5 13.75 16.9 

T25 9.39 44 10.13 38.5 14.2 18.5 

T50 9.4 44.2 10.14 38.5 14.3 19 

T100 9.4 44.6 10.15 38.5 14.8 20 
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Tabel 5-2 Resultater for ekstremafstrømningsscenarier. VST = Maksimal vandstand. 
VF = Maksimal vandføring 

Resultaterne viser, at styrestrategien reducerer vandføringen gennem Holstebro 
med ca. 32% ved en 100 års hændelse.  

Det ses også af Tabel 5-2, at ådalen fyldes mere ved de mindre hændelser end 
vandkraftsøen. Det er ikke defineret yderligere i dette projekt, hvorledes den 
samtidige opfyldning af magasinerne skal foregå. Vandkraftsøen kan stige fra 
kote 14.2 til 15, altså 0.8 meter. Ådalen kan stige fra kote 17.5 til 20 altså 2.5 
meter. Vandstanden i ådalen skal altså stige 3.2 gange hurtigere end i vand-
kraftsøen. Den endelige styrestrategi bør måske holde lidt mindre vand tilbage i 

ådalen, således at kote 15 i vandkraftsøen opnås ved en 100 års hændelse. Det 
har været svært at komme tallet nærmere i projektet, grundet modelusikkerhe-
der og manglende viden om de fremtidige slusers udformning. 

5.4 Planberegning med styrestrategi baseret på 
prognosemodel for afstrømning 

Disse beregninger dokumenterer hvor vidt det er muligt, at redde østbyen/kolo-
nihaverne totalt fra oversvømmelse ved at implementere en prognosemodel til 
styring af sluserne. Prognosemodellen gør det muligt at justere sluseportene i 
forhold til den forventede hændelses omfang. Dermed kan man aktivt vælge at 
udnytte magasinerne fuldt ud ved de hyppigere hændelser (T10-T50) og derved 
reducere vandstand og vandføring ind gennem byen. 

Gentagelsesperi-
ode 

VST Store-
bro 

VF Storebro VST ko-
lonihaver 
(St. 
36.400) 

VF Kolo-
nihaver 

VST Vand-
kraftsø 

VST 
Ådal 

T10 9.02 34.6 9.77 30.1 14.76 18.5 

T25 9.19 38.6 9.93 33.1 14.9 20 

T50 9.23 39.6 9.96 34 14.9 20 

T100 9.4 44.6 10.15 38.5 14.8 20 

Tabel 5-3 

5.5 Vurdering af påvirkninger 

Nedenstående skema viser hvilke kriterier der er opsat for påvirkninger ved de 
forskellige modelberegninger. 
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Oversvømmelser i by VST ved storebro
Ingen påvirkning <9.4
Lille påvirkning 9.4-9.8
Nogen påvirkning 9.8-10
Kraftig påvirkning >10

Sårbar natur i ådal VST ådal
Ingen påvirkning <17.4
Lille påvirkning 17.4-17.7
Nogen påvirkning 17.7-18
Kraftig påvirkning 18-20

Kulturarv ved vandkraftsøen VST vandkraftsøen
Ingen påvirkning <14.2
Lille påvirkning 14.2-14.4
Nogen påvirkning 14.4-14.8
Kraftig påvirkning >14.8

Kolonihaver (påvirkning) VST st 36.400
Ingen påvirkning <9.7
Lille påvirkning 9.7 - 9.9
Nogen påvirkning 9.9-10.2
Kraftig påvirkning > 10.2
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Scenarie Påvirkning 10 års hændelse
25 års 
hændelse

50 års 
hændelse

100 års 
hændelse

Kulturarv
sårbar natur
kolonihaver
Oversvømmelser i by
Kulturarv
sårbar natur
kolonihaver
Oversvømmelser i by
Kulturarv
sårbar natur
kolonihaver
Oversvømmelser i by

Optimeret styring baseret på 
prognosemodel og 
hændelsesbaseret afstrømning 
og magasinering

Eksisterende forhold

Styrestrategi tilpasset en 100 
års hændelse i 2020
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6 Opsummering 

› Den hydrauliske model vurderes at simulere korrekt i forhold til observe-

rede hændelser. 

› Holstebro by kan reddes for oversvømmelser ved en 100 års hændelse, nu 
og i fremtiden ved fuld udnyttelse af magasinerne i vandkraftsø og ådal. 

› Ved de mindre hændelser (T10-50) ses også reduktion af vandspejlet, men 

ved 10 års hændelsen er det kun ca. 15 cm reduktion i vandspejl, se Tabel 
5-1 & Tabel 5-2. 

› Kolonihaverne vil, med styrestrategien for en 100 års hændelse påvirkes i 
form af høj vandstand, selv ved en 10 års hændelse 

› Med en prognosebaseret styrestrategi kan oversvømmelse af kolonihaverne 
undgås ved en 10 års hændelse. Dette vil være på bekostning af, at ådal og 
kulturarv oversvømmes, hvilket ikke er i overensstemmelse med den valgte 
styrestrategi.  
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Appendix H Fuldskala figurer 



 

  

 

 

Bilag H: Forstørrede versioner af figurer fra bilag E (4.1-4.7) samt af dybdeopmålingen af 
Vandkraftsøen fra 2004 
 

 

 

 

Figur 4.1: Koteforhold fra indmåling gennemført i december 2017 med indtegnet søbred samt bebyggelse. Rammen svarer til en forstørrelse i Figur 4.7 

 



 

  

 

Fig 4.2: Koteforhold fra indmåling gennemført i december 2017uden andre detaljer. Rammen svarer til indmåling af dyndtykkelsen i Figur 4.6 

  



 

  

 

Fig 4.3: Illustration af modellens netværk. I hver trekant løses de relevante tilstandsligninger. Det ses at trekanterne på land er relativt store, mens de er meget 

små i strømrenden og derved giver en meget mere detaljeret billede af strømforholdene i strømrenden. 

  



 

  

 

Fig 4.4: Detaljer af Vandkraftsøens koteforhold omkring dæmningen i den vestlige del af søen. 



 

  

 

Fig 4.5: Detaljer af modelområdets østlige (opstrøms) rand. 

  



 

  

 

 

 

Figur 4.6: Muddertykkelse bestemt med multi-beam sonar. Billedeudsnittet svarer til rammen i Figur 4.2 

  



 

  

 

  
Fig 4.7: Sammenstilling af forstørrelses af sedimenttykkelse (øvre panel) fra Error! Reference source not found. og af koteforhold (nedre panel) fra Figur 4.1  



 

  

 

 




