Viden der styrker
ida.dk

SPILDEVANDSKOMITEEN

ERFARINGSUDVEKSLING
I VANDMILJØTEKNIKKEN
NR. 2

●

35. ÅRGANG

● MAJ 2022

EVA

Adresseliste for
udvalgsmedlemmer
–

Tina Kristensen Nettelfield
(Formand)

Rambøll A/S
Olof Palmes Allé 22,8200 Aarhus N
e-mail: tknd@ramboll.dk
Tlf.: 5161 2923

Jesper Ellerbæk Nielsen
(Næstformand)

Aalborg Universitet,
Institut for Byggeri, By og Miljø
Thomas Manns Vej 23, 9220 Aalborg Ø
e-mail: jen@build.aau.dk
Tlf. 9940 2905

Benedikte Foldby Jakobsen
(Kasserer)

Rambøll A/S
Hannemanns Allé 53, 2300 København S
e-mail: bfja@ramboll.dk
Tlf: 5161 8715

Julie Evald
HOFOR
Ørestads Blvd. 35, 2300 København
e-mail: julbje@hofor.dk
Tlf. 7190 9007

Lars Berggren Winther
Novafos A/S
Blokken 9, 3460 Birkerød
e-mail: lbw@novafos.dk
Tlf. 4420 8155

Anders Badsberg Larsen
NIRAS
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
e-mail: abl@niras.dk
Tlf. 6040 0492

Signe Barnes
Dansk Miljørådgivning A/S
Kilde Allé 20-22, 3600 Frederikssund
e-mail: sba@dmr.dk
Tlf. 4130 3568

Forside:
Billede af Rathlousdal dæmningen, der er anlagt ved
Odder Å inden åen løber igennem Odder midtby, WSP.

Udgiver
Ingeniørforeningen, IDA – Spildevandskomiteen Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken EVA.
Indlæggene i bladet står for forfatterens egen regning, og Eva-udvalget er ikke nødvendigvis
enig i den udtrykte holdning eller anbefaling.
Hjemmeside
www.evanet.dk
E-mail
evaudvalg@gmail.com
Dette blads redaktør
Tina Nettelfield, tknd@ramboll.dk

ISSN: 1901-3663

Næste blads redaktør
Benedikte Foldby Jakobsen, bfja@ramboll.dk
Deadline for indlæg til næste blad
August 2022
Næste blad forventes udgivet
September 2022
Redaktion
Margrethe Nedergaard, man@skanderborgforsyning.dk

Indhold
Leder .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5

Indbydelse til Temadag

6

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Referat af årsmøde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

11

Vandløb – data og hydrauliske analyser
Kristian Vestergaard. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

12

Ny bearbejdning af ekstremregn i Danmark giver mindre justeringer af regnrækkerne
Ida Bülow Gregersen, Karsten Arnbjerg-Nielsen, Henrik Madsen og Hjalte Jomo Danielsen Sørup .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

20

Robust klimatilpasning ved inddragelse af vandløb
Helene Enevoldsen og Marianne Fink .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

26

Gentagelsesperioder i nutidigt og fremtidigt klima
Dan Rosbjerg .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Kalender

Faglige arrangementer
EVA-udvalget opfordrer til, at medlemmerne holder øje med faglige arrangementer på
relevante hjemmesider (EVA-udvalget, DANVA, IDA Miljø, Ferkvandscenteret m.fl.)
EVA-udvalget søger at placere temadage så de ikke konflikter med andre større fagligt
relevante arrangementer.

32

Vandtrappe i Ry
I forbindelse med et klimatilpasningsprojekt i Ry har Skanderborg
Forsyning i samarbejde med Skanderborg Kommune etableret en strømningsvej mellem Isagervej og Klostervej. Regnvand ledes nu via overfladen
frem til en vandtrappe, der leder vandet ned over en eksisterende skrænt.
Læs om historien HER

Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken EVA

Leder
Kære EVA medlem
Så er det igen tid til at finde en god kop kaffe frem, sætte sig behageligt til rette og lade sig berige og inspirere af
noget af den viden og erfaring, der findes indenfor vores fagområde, og som er samlet her i dette blad.
Vi starter med et tilbageblik på den seneste temadag, som blev holdt den 24. marts 2022 med temaet ”Klimatilpasning i og omkring vandløb”, hvor vi havde et godt fremmøde på ca. 90 deltagere. Temadagen blev afholdt fysisk
som den første i år, og det var fortsat tydeligt, hvor givende det er for os at mødes fysisk, hvor viden og erfaringer
bliver delt spontant og naturligt på tværs af alle os. Du kan se eller gense præsentationerne fra mødet her:
http://www.evanet.dk/24-03-2022klimatilpasning-i-og-omkring-vandloeb/. Temadagen bød på spændende og tankevækkende oplæg om nye klimafaktorer på afstrømning, overvågning af vandkredsløb vha. bl.a. borgerdata samt
måling i vandløb, hvor der blevet givet bud på, hvordan vandføringen vil udvikle sig i vandløbene og hvad konsekvenserne vil være heraf. Derudover bød temadagen på oplæg om nogle af de konkrete og større klimatilpasningsprojekter, der er på tegnebrættet forskellige steder i landet med det tilfælles, at de har vandløb som omdrejningspunkt.
I forbindelse med temadagen blev EVA-udvalgets årsmøde afholdt med beretning fra formanden Tina Kristensen
Nettelfield og fremlæggelse af udvalgets regnskab og budget ved den tidligere kasserer Agnethe N. Pedersen grundet sygdom ved nuværende kasserer, Benedikte Foldby Jakobsen. EVA-udvalget sagde ved årsmødet farvel til to
udvalgsmedlemmer, Agnethe N. Pedersen fra VandCenterSyd og Jakob Badsberg Larsen fra Niras, og fik i samme
forbindelse to nye udvalgsmedlemmer, Anders Badsberg Larsen fra Niras og Signe Barnes fra DMR. Agnethe har
været medlem i udvalget i 6 år og Jakob i 5 år, og vi vil gerne benytte denne lejlighed til at sige mange tak til begge
for deres engagement og samarbejde i EVA. Ligeledes vil vi også gerne benytte lejligheden til at byde Anders og
Signe velkommen som nye medlemmer af udvalget.
Den næste temadag bliver holdt den 19. maj 2022 på Hotel Nyborg Strand med emnet På tværs af klimatilpasning. På temadagen vil en række dygtige oplægsholdere med forskellig baggrund sætte vores daglige arbejde
med klimatilpasning i perspektiv for derigennem at skabe en bedre og bredere forståelse af projekterne og den helhed de indgår i. Økonomisk vil der blive stillet skarpt på brug og misbrug af økonomisk analyse i klimatilpasningsprojekter og juridisk spørger vi om, hvordan lovgivningen i lokalplaner stemmer overens med den i spildevandsplanerne
og hvordan man kan navigere derimellem som kommune og forsyning. Vi skal se på tværs af projekter indenfor en
enkelt kommune og høre om, hvordan synergier kan opnås ud fra tilgængelige data- og projektgrundlag – og fra
synergi på tværs af projekter, til synergi på tværs af kommuner, skal vi præsenteres for et samarbejde, som går på
tværs af ikke mindre end ti kommuner og fire forsyninger. Det fører mange gevinster med sig, men også udfordringer,
som vi skal høre om. Til temadagen vil vi også stille kritisk spørgsmålstegn ved om det er den rigtige vej vi kører ad,
når vi klimatilpasser og meget mere, som kan læses om i programmet for temadagen.
Vi glæder os til at se dig til en vidensdelende og inspirerende dag på Hotel Nyborg Strand!
Vi ses i Nyborg!
EVA-udvalget
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EVA-udvalget indbyder til

EVA-temadag
Torsdag den 19. maj 2022, Hotel Nyborg Strand

På tværs af klimatilpasning
Vi ser ind i en fremtid med mere vand fra alle sider - stormflod, skybrud, langvarig
nedbør samt stigende grundvandsspejl og havniveau, som vil føre til flere oversvømmelser. Det kalder på aktion, og vi er jo på sagen! Men vand kender ikke til grænser,
som det populært siges, og klimatilpasning er komplekst. Det går på tværs af fag, geografi, lovgivning, finansiering, interessenter, aktører og meget andet. Det stiller bl.a.
krav til vores tværfaglige indsigt og samarbejde, kræver tværgående koordinering og
samspil mellem de væsentlige aktører.
Til denne temadag skal vi anskue klimatilpasningsprojekter fra vinkler, der fagligt
udvider vores horisont, og vi skal se dem i en større sammenhæng. Formålet er at få
en større indsigt i hinandens arbejde (og udfordringer) med klimatilpasning, som vi
jo samarbejder om, og få en bedre forståelse for den helhed projekterne er en del af på godt og på ondt. Vi dykker således ned i nogle af de juridiske udfordringer, der er
forbundet med at ”samle” vandhåndteringen i fælles projekter med forskellige parter,
for er der altid en sammenhæng imellem de regler, vi skal arbejde under og hvem tager sig af de komplekse spørgsmål, der kan følge med? Vi tager også de kritiske briller
på, når vi stiller ind på anvendelsen af økonomisk analyse i klimatilpasningsprojekter
og peger på mulige løsninger, der vil forbedre beslutningsgrundlag for beslutningstagere – er det muligt at beregne samtlige omkostninger og gevinster? Vi skal derudover
høre om potentialer for synergieffekter og større merværdi, når klimatilpasningsprojekter i en kommune sammentænkes med andre projekter. Dette leder videre til et oplæg om et mangeårigt samarbejde mellem 10 kommuner og deres forsyningsselskaber
med det ønske at sikre det åsystem, der har værdi for alle kommuner i samarbejdet.
Et samarbejde, der kræver løbende genbesøg af grundlaget, lovgivningen og andre
forhold, der opstår undervejs. Vi vil til temadagen også belyse og problematisere den
kurs vi pt har sat for klimatilpasning og i det hele taget gå i dybden med nogle af de
rammer, der påvirker vores arbejde mod målet.
Kort sagt, det kræver alt sammen en sikker hånd med planlægningen og en god tværgående forståelse. Vi vil med denne temadag problematisere og formidle løsninger,
hvor der lægges op til debat undervejs. Værsgo’ at skylle!

DELTAGERGEBYR
STUDERENDE,
IKKE MEDLEM AF IDA
kr. 0
LEDIG
kr. 0
STUDIEMEDLEM
kr. 0

PROGRAM

MEDLEM AF EVA
kr. 1.300

9:30

Kaffe/te og rundstykker

IDA-MEDLEM
kr. 1.500

10:00

Introduktion til dagens emne

SENIORMEDLEM
kr. 1.500

			 v. Benedikte Foldby Jakobsen, EVA udvalget

10:10 		 Harrestrup Å samarbejdet
		

IKKE IDA-MEDLEM
kr. 3.450

v. Lotte Kau Andersen, Chefkonsulent i HOFOR,
projektleder i projektsekretariatet for Harrestrup Å Samarbejdet

			 Harrestrup Å samarbejdet er et samarbejde mellem 10 kommuner og deres forsyningsselskaber om at sikre mod oversvømmelser langs Harrestrup Å ved skybrud.
Parterne har i fællesskab vedtaget en Kapacitetsplan, der omfatter ca. 40 delprojekter, som opstrøms skal sørge for at tilbageholde vand og nedstrøms skal sikre
hurtigere afledning af vandet. Samarbejdet har været undervejs i mange år ansporet
af stigende udfordringer med oversvømmelser langs åen og heraf følgende diskussioner om ansvar og finansiering; men også et ønske om at sikre det åsystem, som
både har rekreativ og afvandingsværdi for alle kommunerne i samarbejdet. Den
fælles kapacitetsplan med helhedsplanlægning og fælles styring af vandet, giver
mulighed for optimal udnyttelse af kapaciteten i åen og giver også økonomiske fordele for kommunerne, som kan få glæde af hinandens løsninger langs åen.
			 Et samarbejde af den karakter og varighed er dog ikke ude udfordringer og kræver
løbende, at man genbesøger grundlaget, lovgivningen og andre forhold, der opstår
undervejs i takt med at Kapacitetsplanen implementeres, således at den indledende
planlægning kan opdateres og detaljeres efterhånden som vi bliver klogere.

Er du ph.d. studerende?
Så kan du blive tilmeldt til 0 kr!
Skriv til koordinator
Sylvie Chambelland på
syc@ida.dk så sørger
hun for din tilmelding.

TILMELDING
Tilmeld dig på
IDAs hjemmeside

HVOR DU OPGIVER
• Arrangement nr.
• Navn
• Adresse
• Tlf. nr.
• E-mail
• Helst fødselsdato
• Oplysning om du er
ingeniør eller ej.
(Arrangementet
er åbent for alle)

10:35

Klimatilpasning på forkant – kan det ske?

			 v. Carlo Sass Sørensen, Chefkonsulent, Klima og Kystbeskyttelse, Kystdirektoratet

			 Fra sin plads i krybesporet er klimatilpasningen rykket ud i overhalingsbanen:
Som et tungt dieseldrevet lastvognstog ligger det nu der og spærrer for trafikken. Og forsøger at
overhale de klimaforandringer, vi allerede oplever og kommer til at se. For det gør vi. Samtidig
med, at vi sætter turbo på resten af den grønne omstilling, skal klimatilpasningen også op i fart. Det
snakker vi meget om, og ”nogen” må gøre noget, og der sker måske også noget, men er det nok, og
er det den rigtige vej, vi kører ad bag lastvognstoget? Klimatilpasning er en kompleks affære, jovist,
men risikohåndtering i samfundet er jo på mange måder ligesom planlægning for fremtiden ingen ny
foreteelse. Så hvordan får vi klimatilpasningen til at trække ind i banen – foran klimaforandringerne?

11:05

Pause

11:25
		

Retlige muligheder og udfordringer i forbindelse med klimatilpasning
(video-præsentation)

			 v. Peter Nymann, Partner og advokat, Advokatfirmaet energi & miljø
		 At ”samle” vandhåndteringen i fælles projekter mellem kommuner, spildevandsselskaber og 		

eventuelt private parter kan medvirke til en både effektiv og økonomisk fordelagtig klimatil-		
pasning. Her er det dog vigtigt at være opmærksom på, at klimatilpasning indgår i reguleringen 		
i flere forskellige love – uden at der er skabt en egentlig sammenhæng mellem reglerne.
Det er derfor langt hen ad vejen overladt til navnlig kommuner og spildevandsselskaber at 		
navigere inden for alle disse regelsæt, når der skal skabes varige løsninger i praksis.

11:45

Synergiprojekter – en gylden mulighed for tværfaglig samskabelse
v. Astrid Kock Grusgaard, Projektchef, Nordiq Group

Ved at kombinere tilgængelige data- og projektgrundlag for forskellige planlagte projekter, er der
potentiale for at opnå en synergieffekt, som kan resultere i, at stor merværdi bliver indarbejdet den
endelige løsning -til gavn for fx både kommune og borgere. Oplægget her vil give et eksempel på,
hvordan skybrudssikring kan tænkes sammen med cykelparkering ved en metode som principielt
bruges i en lang række andre sammenhænge. Kun fantasien sætter grænser.
			

12:15

Frokost

13:30

Om brug og misbrug af økonomisk analyse i klimatilpasningsprojekter

		

v. Toke Emil Panduro, Seniorforsker i miljøøkonomi på Aarhus Universitet,
Institut for miljøvidenskab

Er det muligt at fortage en fyldestgørende cost-benefit-analyse af klimatilpasningsprojekter, hvor 		
der tages højde for samtlige gevinster og omkostninger? I det omfang vi ikke kan beregne alle 		
omkostninger og gevinster, hvad gør vi så? I denne præsentation foretager Seniorforsker Toke 		
Panduro en kritisk gennemgang af anvendelsen økonomisk analyse i klimatilpasningsprojekter
og peger samtidig på mulige løsninger, der vil forbedre beslutningsgrundlaget for beslutningstagere.”

			

13:55

Potentialer og udfordringer i tværkommunale skybrudsprojekter

		

v. Tim Strange Jensen og Tobias Filskov Pedersen, projektledere ved Københavns
Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

			

Ved første øjekast kan design af det konkrete skybrudsprojekt og det hydrauliske behov virke uoverskuelig, men de store udfordringer opstår for alvor, når skybrudsprojektet møder virkeligheden af krav fra forskellige myndigheder, politiske dagsordener
og koordinering med projektets mange interessenter. Med udgangspunkt i to konkrete
projekter i Københavns Kommune, som begge er en del af Harrestrup Å samarbejdet,
gives en indflyvning til potentialerne ved at tænke skybrudssikring på tværs af kommunegrænserne, men også til de udfordringer der opstår når en miljøkonsekvensvurdering eksempelvis koordineres på tværs af fire kommunegrænser.

14:20

Kaffepause

14:40

Store udfordringer og usikre prognoser
– behov for langsigtet og helhedsorienteret vandplanlægning

		

v. Uffe Gangelhof, Projektchef, VandCenter Syd

			 De store globale dagsordener som fx klima, forurening, biodiversitet og urbanisering
skubber også til kommunernes og vandselskabernes vandplanlægning.
			 Vores anlæg skal planlægges for lang levetid, men prognoserne for fx byudvikling og
klimaudvikling er usikre og vores processer og beslutningsgrundlag er ofte kortsigtede (fx lokalplaner, investeringsplaner mm.).
			 Løsningen, ved vi alle sammen, er at planlægge i helheder, tværfagligt og langsigtet.
Men hvordan gør vi det, når meget af samfundets planlægning sker i fagligt afgrænsede lovgivninger, temaopdelte kommunale planer med indsatser finansieret i kortsigtede politiske beslutninger? Fremtidens udfordringer kalder på mere gennemgribende
forandringer – skal vi lykkes, kan vi så blive ved med at lave handleplaner for fx
byudvikling, klima, vandmiljø og biodiversitet hver for sig?

15:10

Afrunding og afsluttende bemærkninger

		

v. Benedikte Foldby Jakobsen, EVA udvalget

15:15

Tak for denne gang og kom godt hjem

Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken EVA

Referat af årsmøde
1. Valg af dirigent
Kristian Vestegaard blev valgt og konstaterede at indkaldelsen til årsmødet var sket i henhold til vedtægterne.
2. Bemærkninger til dagsorden.
Ingen.
3. Formandens beretning
Det forgangne års aktiviteter blev kort gennemgået af formand Tina Kristensen Nettelfield, og det blev herunder berettet, at der i 2021 blev uddelt 2 legater. Som udvalgets primære aktivitet, blev der i 2021 afholdt 3
temadage – hvoraf to grundet corona blev afholdt som online arrangementer. Til de tre arrangementer deltog
i alt 248 deltagere og arrangementerne blev bedømt til en kvalitet på 9,1 ud af 10,0.
25. feb. 2021 Machine Learning i Vandbranchen – voodoo eller virkelighed
20. maj 2021 Digitale tvillinger i vandsektoren
30. sep. 2021 Fra Plan til virkelighed – anlægsteknik, 3D design og bæredygtighed
Der blev i det forgangende år endvidere udgivet 3 udgaver af EVA-bladet.
Formandens beretning blev godkendt.
4. Fremlæggelse af regnskab
Som et resultat af at mødeafgifterne for 2021 har været lidt lavere – grundet en lav deltagerbetaling for de
to online møder - har indtægterne i perioden været lidt lavere end de forgangene år.
Udgifterne for udvalgsmøderne har dog også været lavere end de tidligere år, hvilket hænger sammen med
at møder er afholdt online.
Udgifterne er en del højere end de foregående år, men kun lidt højere end de år, der ligger længere tilbage
i regnskabet. Primær årsag til at denne er højere i år, skyldes, at der er har været flere skribenter til vores
blade, hvilket har medført flere vingaver som tak for arbejdsindsatsen.
EVA har endvidere haft udgift en krænkelsessag i fht. fotoretigheder, hvilket betød, at der er betalt erstatning
for brug af billeder vi ikke havde rettighed til.
Der er udbetalt to legater til 2 studerende.
Samlet set ender årets resultat ender på ca. -13.000 og dermed overføres der ca. 310.000 til næste år.
Regnskab for 2021 og budtet for 2022 blev godkendt.
5. Valg til indstilling af udvalgsmedlemmer
Jakob Badsberg Larsen og Agnethe N Pedersen udtrådte af EVA-udvalgets bestyrelse efter at have være en
del af bestyrelsen i hhv. 5 og 6 år.
Jesper Ellerbæk Nielsen var på valg men ønskede genvalg og opnåede med 19 stemmer genvalg.
Til erstatning for de to udtrådte udvalgsmedlemmer havde 3 kandidater valgt at opstille.
Signe Barnes og Anders Badsberg Larsen blev valgt ind med hhv. 17 og 12 stemmer.
6. Eventuelt
Jakob Badsberg Larsen og Agnethe N Pedersen blev belønnet med applaus for deres arbejde i EVA-udvalget
gennem de seneste 5 og 6 år.
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Vandløb – data og
hydrauliske analyser
Af: Kristian Vestergaard,
civ.ing. Ph.D og lektor på
Institut for Byggeri og
Bygningsdesign,
Aarhus Universitet
(kv@cae.au.dk)
Foto:
Forfatteren under
måling af vandføring
i Binderup å, 1988

Indledning

Mange års arbejde med
hydraulik indenfor såvel afløbsområdet som vandløbsområdet har vist, at der er en
del forskelle, men dog endnu
flere ligheder.

Denne artikel er skrevet som opfølgning på et indlæg på EVA-temadagen ”Klimatilpasning i og omkring vandløb” i marts 2022, og da langt de fleste læsere af EVA-bladet
formentligt kommer fra afløbsbranchen, vil der også blive gjort et forsøg på at trække
paralleller mellem de to fagområder, og at påpege ligheder, men også forskelle.
Gennem de seneste år har afløbsområdet for alvor fået øjnene op for muligheden for
at vandløb og å-dale kan indgå i løsningen af klimatilpasning/skybrudssikring af byområderne. Hvis sådanne løsninger skal være robuste og langtidsholdbare, da kræver
det, at man erkender, at vandløb er noget andet end et menneskeskabt afløbssystem.
Der er f.eks. tale om langt større fysiske variationer og en mere kompleks hydrologi,
og der et stærkt ønske om, at der i vandløb og ådale skal være god vandkvalitet, gode
økologiske forhold, biodiversitet, naturindhold, rekreative muligheder mv. ud over de
erhversinteresser der også knytter sig dertil vandløb og ådale, som f.eks. landbrug.
Indenfor afløbsområdet arbejdes der også i stigende omfang med overfladeløsninger
til afledning af regnvand, hvor ”naturen” for så vidt efterlignes, dog i forenklet form.
Selvom der er forskel mellem et naturligt vandløb og langsgående terrænfordybninger
skabt til at aflede skybrudsvand, så er der også mange ligheder.
De to fagområder smelter med andre ord mere og mere sammen og heldigvis går
udviklingen i retning af, at der i stigende grad arbejdes med helhedsløsninger, som
kan bibringe værdi til begge områder – det drejer sig ikke bare om at få løst et problem
omkring oversvømmelser i urbane områder. Et godt eksempel på et win-win projekt, er
projektet med vandparkering og vandløbsrestaurering i Hylkedalen ved Kolding, læs
mere herom på Koldings Kommunes hjemmeside (se link i litteraturlisten).
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Figur 1
Slide fra EVA-temadagen i marts
2022 med nogle af de hydrauliske
værktøjer som anvendes indenfor
vandløbshydraulikken.

Vandløbshydrauliske værktøjer

Da afstrømningshændelser i vandløbssystemer ofte er mere langvarige og med
langsomt varierende forløb, kan stationære beregninger ofte være tilstrækkeligt.
Eksempler kan være kapacitetsberegninger og kontrol af vandføringsevne i regulativer.
Nogle beregninger kan ske i hånden eller ved brug af regneark, men ofte anvendes
programmet VASP, som stort set alle danske kommuner er i besiddelse af.
Men hvis afstrømningsrytmen er hurtig, f.eks. nedstrøms byer eller andre hurtigt
reagerende (på nedbør) oplande, så bør der bruges dynamiske beregninger. Dette
kunne f.eks. være tilfældet, såfremt man ønsker at etablere vandparkeringsområder til
forsinkelse af urban regnvandsafstrømning. Et muligt programsystem hertil Mike Hydro
River.
Den digitale højdemodel er et meget værdifuldt værktøj (f.eks. via Scalgo Live), da
strømning af vand på overfladen jo som bekendt ske ”ned ad bakke”. Endvidere
indeholder Scalgo Live nogle vandløbshydrauliske værktøjer, som er velegnede til
screening.
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Figur 2
Eksempel på den tværsnitsvariation
der kan forekomme i vandløb – her fra
Lindenborg Å i Himmerland. Til højre er
vist forsiden til en rapport fra 2013, der
beskriver hvordan vandløb typisk opmåles
– dog er der siden rapportens udarbejdelse
kommet nye opmålingsmetoder til.

Opmåling af vandløb

Afløbssystemer har vi ofte et godt kendskab til – geometrien og netværket er som
oftest relativt godt beskrevet. Vandløb er en anden sag – her er der ingen standarddiametre, men hvert tværsnit er unikt, og de langsgående variationer kan være endog
meget betydelige. Så hvordan måles man egentligt sådan noget op?
Tradition er at vandløbenes geometri repræsenteres ved hjælp af udvalgte tværsnit
på tværs af strømningsretningen og med en vis indbyrdes afstand – ofte 75-125 meter
for typiske danske vandløb, hvilket dog er baseret på gamle undersøgelser. Jo mindre
vandløbet er, og jo mere varieret tværsnitsforholdene er, desto tættere bør man måle
op, men opmåling er en relativ bekostelig affære, så i praksis må man finde et pasende kompromis mellem omkostninger og nøjagtighed.
Som et eksempel på variation i vandløbets længderetning kan man på figur 2 se 5
tværsnit, der er opmålt med ca. 100 meter indbyrdes afstand på en strækning af
Lindenborg Å – et vandløb som faktisk er af en pæn størrelse (10-12 meter bredt), hvor
variationerne normalt forventes at være relativ små. Men som det fremgår af figuren
er der en betragtelig variation mellem tværsnittene, så det er bestemt ikke uden
betydning, hvilke tæthed der vælges til en given opmåling, og dermed hvilke tværsnit,
der anvendes i de hydrauliske analyser.

Afstrømning til vandløb

Tilstrømningen til vandløb består af såvel punkttilløb, som mere jævnt fordelt tilstrømning (lateral tilstrømning). Denne tilstrømning skal omsættes til en vandføringsfordeling i vandløbets langsgående retning, for en hydraulisk beregning kan føre frem til
resultater omkring vandstande og f.eks. mulige oversvømmelser.
Dette kan ske på forskellig vis. I Mike modellerne er det muligt at opsætte en såkaldt
NAM-model (Nedbør-afstrømning-model), som på baggrund af input om oplandkarakteristika og nedbør, kan estimere en langsgående tilstrømning til vandløbet. Modellen
skal kalibreres op mod målte afstrømningsforløb. Man kan sige, at en NAM-model
svarer til en overfladeafstrømningsmodel i Mike Urban, som jo beregner input af vand
til knudepunkterne (brøndene) i afløbssystemet.
Mange vandløbshydrauliske problemstillinger omhandler dog ret langsomt varierende afstrømning, med god tilnærmelse kan hændelserne betragtes som stationære
(kvasi-stationære), og dermed kan man ”nøjes” med en enklere tilgang. Dette er f.eks.
metoden, der anvendes i VASP-programmet.
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Vandføringens variation i vandløbets længderetning fastlægges ved produktet mellem
oplandets størrelse til det pågældende station i vandløbet, og så en gennemsnitligt
afstrømning fra oplandet – ofte kaldet en karakteristisk afstrømning – mere herom
senere.
Afstrømningsoplande til vandløb defineres traditionelt ved hjælp af topografiske oplande. Dette er en tilnærmelse, da noget af tilstrømning til vandløb kan ske fra grundvandet, og skellene mellem grundvandsoplande og topografiske oplande er ikke altid helt
sammenfaldende. Men hvis der opereres med oplande af en vis størrelse, vil denne
afvigelse som oftest være uden større praktisk betydning. Topografiske oplande fastlægges i dag nemt ved hjælp af den digitale højdemodel, f.eks. ved at bruge værktøjet
”Vandopland” i Scalgo Live.

Hydrometriske målestationer

I vandløbene findes der et større antal hydrometriske målestationer. Nogle af stationer
måles kun vandstand, mens andre måler såvel vandstand som vandføring. Traditionelt
er vandføring blevet målt ved at måle vandstanden, og så omsætte denne til vandføring via målte/estimerede sammenhænge mellem vandstand og vandføring. Men
på de nyeste hydrometriske stationer måles vandføring og vandstand uafhængigt af
hinanden, da vandhastigheden måles med en Dopplerenhed.
De hydrometriske målestationer er for det meste ejet af stat eller kommuner, men
der findes et stigende antal stationer, der ejes af andre, heriblandt også forsyninger.
Data fra stationerne kan ofte downloades fra forskellige platforme – et eksempel på
en sådan er HIP, som drives af staten Et andet eksempel er Vandportalen fra WSP.
Traditionelt har tilgængelige data bestået af 24 timers middelværdier, hvilket er fuldt ud
tilstrækkeligt til mange formål, da vandføring og vandstand i et vandløb jo som oftest
varierer relativt langsomt. Men i vandløb med hurtig tilstrømning, f.eks. fra urbane arealer, da er 24 timers middelværdier ofte ikke tilstrækkeligt. Mange af de nyere målinger
er da også tilgængelige i finere tidsopløsning.
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Figur 3
Screendump fra HIP
– Hydrologisk informations
og prognosesystem, som
drives af Dataforsyningen.
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Tabel 1
Eksempel på karakteristiske afstrømningsværdier for målestationen Sanderenggård ved Odder Å.
Beregningerne er baseret på en 30 års dataserie fra perioden før 2010.

Karakteristiske afstrømninger

Hvis man har adgang til hydrometriske data af den tilstrækkelige kvalitet og tidsmæssig længde, kan man gennem en relativ simple statistisk analyse estimere de såkaldte
karakteristiske afstrømninger. Et eksempel på et sæt karakteristiske afstrømningsværdier er vist i tabel 1 for en målestation ved Odder. Mange kommuner har fået udarbejdet sådanne sæt af karakteristiske afstrømningsværdier for nogle af de vandløbsstationer, der er beliggende i kommunen. Men man kan også finde beregnede værdier
for en lang række hydrometriske stationer i en rapport fra DMU fra 2000. Bemærk
af disse værdier er baseret på dataperioden helt fra stationens oprettelse og frem til
1999, så disse værdier skal anvendes med stor omtanke, bl.a. pga de klimarelaterede
ændringer i nedbør, som naturligvis også slår igennem til afstrømningen i vandløb –
dog i varierende grad.
Man kan sige, at disse karakteristiske afstrømningsværdier svarer til de dimensionsgivende nedbørshændelser, som man anvender ved hydraulisk analyse af afløbssystemer med f.eks Mike Urban, som 1-års og 5-års nedbørshændelser.
De ekstreme maximums afstrømningsværdier i tabel 1 er atypisk høje for et østjysk
vandløb af Odder Å’s størrelse. Det skyldes delvist, at målestationen ligger lige
nedstrøms Odder by, og da der er store dele af overfladeafstrømningen fra Odder
by som ikke forsinkes, da vil dette slå igennem på ekstremværdierne for maximums
afstrømninger, som her er op mod en faktor 2 større end i andre størrelsesmæssigt
sammenlignelige vandløb i Jylland. Derimod er middelværdierne stort set upåvirkede
af uforsinket urban regnvandsafstrømning, da middelværdier i høj grad er direkte
relateret til nedbørsmængder over længere tidsperioder, og ikke til ekstremintensiteter.

Strømningsmodstand – Manningtallet

En anden betydelig forskel mellem hydrauliske beregninger i afløbssystemer og i
vandløb, er den strømningsmodstand man anvender. I afløbssystemer er rørruheder
nok variable, men dog ret veldefinerede inden for et relativt lille spænd af værdier, jf. f.eks. rapporten om ”Praktiske forekommende ruheder i afløbssystemer” fra
PH-Consult. Endvidere anvender man også enkelttab f.eks. ved indløb til brønde mv. i
afløbsmodellerne.
I vandløb er der en meget større variation i strømningsmodstande. Dels skifter
vandløbstværsnittet hele tiden form i lænderetningen, hvilket i princippet medfører
en lang række enkelttab, og dels varierer bundmaterialet. I praksis er det umuligt at
operere med så mange enkeltmodstande, hvorfor man kun medtager meget betydelige
enkeltmodstande i en vandløbshydraulisk model, som f.eks. en indsnævring ved et
brogennemløb, mens alle de mange tusinde ”små” enkelttab indregnes i en samlet
strømningsmodstand – som oftest i form af et Manningtal. Dette ”vandløbs” Manningtal
er således ikke kun et udtryk for friktionen langs bund og brinker, men omfatter også
alle mulige andre elementer, som medfører en strømningsmodstand, se f.eks. mere
herom i artiklen ”Manningtallet for vandløb…” af Torben Larsen.
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Figur 4
Q-h kurver fra en vandløbsstation i et vandløb på Sjælland. X-aksen angiver vandføringen i l/s og y-aksen
angiver vandspejlskoten. Den fuldt optrukne røde kurve er kravkuven fra vandløbsregulativet, mens
punkterne er målinger (24-timers middelværdier) fra en række udvalgte år. Hvis kravet fra regulativet
skal være opfyldt, skal målepunkterne være beliggende på eller under kravkurven.

Dertil kommer så, at der i de fleste danske vandløb er vandplanter (grøde), som
udvikler sig hen over forårs/sommer perioden for typisk at kulminere i sensommeren.
En stor forekomst af grøde medfører en stærkt forøget strømningsmodstand, så ikke
nok med at strømningsmodstanden (Manningtallet) varierer ned gennem et vandløb,
den varierer også med tiden og grødetæthed, og faktisk også med strømningshastigheden – afhængigt af hvilke grødearter der er tale om. Så fastlæggelse af realistiske
Manningtal i vandløb kan være en ret vanskelig sag. Intervaller for typiske Manningtal
kan f.eks. findes i et bilag (omkring s. 45) i DCE-rapport nr. 49 fra 2015.

Hydrauliske analyser

Som i afløbssystemer er der også i vandløbssystemer ofte behov for at kunne fastlægge kapaciteten, altså hvor meget vand kan der føres, uden at der sker oversvømmelse.
Det er f.eks. et af elementerne i de robusthedsanalyser, som ofte bliver udarbejdet med
henblik på at fastlægge mulighederne for at udlede overfladevand fra urbane områder.
For vandløb er det imidlertid ikke altid kun kapaciteten, der er af betydning for vandløbet og dets omgivelser. Man har ofte behov for at kunne sige noget om vandstanden
på forskellige årstider – altså ved forskellige afstrømningshændelser. Dette kunne
f.eks. være i forbindelse med vurdering af risikoen for tilbagestuvning i rør og dræn der
udmunder i vandløbet, eller ved udarbejdelse af de såkaldte afvandingspotentialekort
– se mere herom senere.
Man kan have behov for at fastlægge Q-h kurver for vandløb – altså kurver der viser
sammenhængen mellem vandstand og vandføring. Disse kan anvendes til at vurdere,
om der er en tilstrækkelig vandføringsevne ved en given station. Et eksempel herpå er
vist i figur 4, hvor et vandløbsregulativ forskriver, at vandføringsevnen i vinterperioden
skal svare til den fuldt optrukne røde kurve. I figuren er der så plottet måledata fra
en række år, og de år, hvor de målte data ”ligger over” den røde kravkurve, da er der
ikke den foreskrevne vandføringsevne til stede på stationen, hvilket kunne medføre
iværksættelse af foranstaltninger til at forøge vandføringsevnen. Dette er analogt til
serviceniveauet for et afløbssystem, blot med krav til maximal vandstand for forskellige
afstrømnings situationer.

17

Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken EVA

18

Også inden for vandløbsområdet arbejdes der med oversvømmelseskort – ofte
baseret på stationære vandspejlsberegninger, men oversvømmelseskort kan også
være baseret på dynamiske Mike Flood beregninger, ganske som de kendes inden for
afløbshydraulikken.
Oversvømmelseskortlægning er naturligvis altid interessante, men ikke altid tilstrækkeligt, når man skal vurderes mulige effekter af høje vandstande i vandløb. Hvis
de omkringliggende marker dyrkes, og arealerne kun ligger en smule højere end
vandspejlet i vandløbet, da vil vandspejlet i vandløbet medføre et højt liggende grundvandsspejl, eller man kan sige, at grænsen mellem den umættede zone og den mættede zone ligger højt i forhold til jordoverfladen, hvilket betyder, at afgrøders rødder
– som kun udvikles optimalt i den umættede zone, ikke har så meget plads, og dermed
kan afgrødes mistrives og give et forringet udbytte. Skaderne sker således uden at der
har været egentlige oversvømmelser. Derfor bruges der ofte afvandingspotentialekort
(også kaldet fugtighedskort eller afvandingsdybdekort) til at vurdere effekterne på de
vandløbsnære arealer af højtstående vandspejl i vandløb. Kortene konstrueres ved
at projicere (med eller uden hældning) den beregnede vandspejlskote i vandløbet ud
under terrænet, og så via sammenligning med en højdemodel beregne afstanden fra
terrænoverfladen ned til den mættede zone (afstanden kaldes afvandingsdybden). Ved
at inddele denne i nogle intervaller – typisk 4 a’ 25 cm. kan man fremstille et GISkort, der udover deciderede oversvømmelser (der hvor vandspejlskoten er højere end
terræn) også viser, hvor ”fugtigt” (afvandingsdybden) det omkringliggende terræn er.
Det vil her føre for vidt at beskrive i detaljer de mange forudsætninger, der skal være
til stede for at sådanne kort kan forventes at være i rimelig overensstemmelse med
virkeligheden – men der er en hel del forhold der skal tages i betragtning – ganske
som ved oversvømmelseskort konstrueret vha. Mike Urban og Mike Flood i urbane
områder. Afvandingspotentialekort skal absolut ikke anvendes ukritisk.
Et eksempel på et beregnet vandspejl på en vandløbsstrækning og et tilhørende oversvømmelseskort og et afvandingspotentialekort er vist på figur 5.

Afslutning

I ovenstående er det forsøgt at give et indblik i, hvilke hydrauliske analyser der kan
foretages i vandløb, og hvilke data disse typisk er baseret på, og det er forsøgt at relatere data og metoder til de hydrauliske analyser, der typisk foretages i afløbssystemer.
Der findes en del litteratur omkring vandløbshydraulik og data, men se f.eks. Orbicons
rapport om ”Forudsætninger og data ved vandspejlsberegninger”.
Afstrømningen og dermed vandstandsforholdene i vandløb er under påvirkning af
klimaforandringerne, ikke mindst den ændring der kan observeres i nedbør. Da
vandløb jo typisk modtager vand fra store arealer, vil det som oftest være ændringerne
i nedbørsmængderne, som er af størst betydning, men også ændringer i ekstremnedbør kan være betydende for vandløb, hvis disse modtager væsentlige vandmængder
fra arealer med en hurtigt afstrømningsrytme, som f.eks. befæstede urbane områder.
Så ikke nok med at der er et ønske om at anvende vandløbene og å-dalene i forbindelse med klimatilpasning i byområder, så kan der også være et behov for direkte
klimatilpasning i det åbne land for at kunne sikre f.eks. landbrug og naturområder, men
også spredt bebyggelse og infrastruktur. Dette vil være emnet for en artikel i et senere
nummer af EVA-bladet.
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Figur 5
Øverst resultatet af stationær vandspejlsberegning med VASP i Lyngbygaards Å for en stor afstrømningshændelse
(sort: bundkote, blå: beregnet vandspejlskote, rød/grøn: brinkkoter). I midten et oversvømmelseskort baseret på
vandret projektion ud i terræn af det beregnede vandspejl. Nederst et afvandingspotentialekort baseret på vandret
projektion af det beregnede vandspejl, og hvor afstanden fra terræn og ned til vandspejlskoten er inddelt i 5
afvandingsklasser. Oversvømmelsesklassen er den samme som på kortet i midten. Alle figurer er fra et studieprojekt
fra på Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet.
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Ny bearbejdning
af ekstremregn i
Danmark giver
mindre justeringer
af regnrækkerne

Af: Ida Bülow
Gregersen, Rambøll

Af: Karsten ArnbjergNielsen, DTU Sustain

Denne artikel beskriver kort
ændringerne i den nye regionale model (NRM) samt
diskuterer de valg, der er
foretaget i forbindelse med
bearbejdningen.

Af: Henrik Madsen,
DHI

Af: Hjalte Jomo Danielsen
Sørup, DTU Sustain

Siden 1950 har Spildevandskomiteen udgivet skrifter med anbefalinger omkring regnintensiteter til analyse og dimensionering af afløbssystemer. I 1999 blev den første
regionale ekstremregnsmodel udviklet på basis af data fra Spildevandskomiteens
Regnmålersystem (SVK-netværket) og publiceret i Skrift 26. Modellen er blevet opdateret flere gange siden da i takt med at længere og flere dataserier er blevet tilgængelige, men også i takt med at den danske forskning inden for klima og ekstremregn er
blevet udbygget. I forbindelse med det VUDP-støttede forsknings- og udviklingsprojekt
VÆRDI opdateres den regionale model igen, denne gang på baggrund af målinger
frem til og med 2019.

Overordnede ændringer i den nye
regionale model og resultatet heraf

Formålet med de regionale modeller har hver gang været at komme med det bedste
bud på, hvor kraftige ekstremregn er i ”nutidens klima”. Den grundlæggende statistiske
model er stadig den samme, men i Skrift 28 og Skrift 30 blev modellens forklarende
variable opdateret, og dermed blev der ændret i modelleringen af variationen af
ekstremregn over landet.
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Figur 1
Gennemsnitlige dimensionsgivende intensiteter for 10 års
gentagelsesperiode målt relativt
i forhold til Skrift 30. Det ses,
at den ny model giver resultater,
der ligger en anelse under
Skrift 30, men højere end
både Skrift 26 og Skrift 28.

Figur 2
Den relative ændring i 10-års
hændelsen mellem Skrift 30 og
NRM. En værdi over 1 betyder
en stigning i intensiteten i
NRM set i forhold til Skift 30.
For hver varighed repræsenterer
de stiplede linjer den lokation
i Danmark, hvor ændringen
er hhv. mindst (grå) og størst
(sort). Det er ikke den samme
lokation for alle varigheder.

I den nye bearbejdning er de forklarende variable fra Skift 30 fastholdt, men der er
tilføjet andre vigtige ændringer af modellen i forhold til tidligere:
• Længere regnvarigheder (op til 7 dage) er medtaget i den regionale model, men
kun indirekte inkluderet i regnrækkerne.
• Modellens afskæringsniveau for ekstremregn er sat højere, således at der i den
statistiske bearbejdning inkluderes færre ’moderate’ hændelser, ligesom oprindeligt i Skrift 26.
• Modellen er suppleret med en ny bearbejdning, så man kan beregne regionale
regnrækker for hele landet ned til gentagelsesperioder på 0,1 år.
• Udvælgelsen af de bagvedliggende regnserier er justeret, så kun regnserier med
en tilstrækkeligt lang måleperiode indgår i bearbejdningen.
Den nye model giver overordnet set lidt lavere dimensionsgivende intensiteter end
Skrift 30, men højere end i både Skrift 26 og Skrift 28, se Figur 1. Der er dog regionale
forskelle, således at nogle lokationer i Danmark vil opleve en mindre stigning, andre
et fald, se Figur 2. Den mest markante forskel ses for lange varigheder, hvor områder
vest for den jyske højderyg har en større dimensionsgivende nedbør i forhold til
Skrift 30 og områder øst og nord for den jyske højderyg mindre.
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Figur 3 viser intensiteterne for 2-, 10- og 100-års hændelserne for 1 og 24 times
varighed beregnet med den nye model.

Figur 3
Den regionale variation i
ekstremregn i henhold til
den nye regionale model
for udvalgte varigheder
og gentagelsesperioder.

For første gang siden Skrift 26, har en opdatering af modellen ført til mindre ændringer i de dimensionsgivende intensiteter end selve usikkerheden på modellen. Det
er forhåbentligt et tegn på, at vi nu er kommet med et godt bud på, hvad ”nutidens
klima” er. At ændringen er mod lidt lavere intensiteter, skyldes bl.a. at udviklingen i
antallet af ekstreme regnhændelser siden Skrift 30 har været faldende, en tendens
som ikke tidligere er observeret i den periode, SVK-netværket har været aktivt.
Mere herom i næste afsnittet.
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Udgivet
Skri� 26
Skri� 28
Skri� 30
NRM

1999
2006
2014
2022*
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Måleperiode Antal sta�oner
1979-1996
1979-2005
1979-2012
1979-2019

Sta�onsår

41
66
83
50

650
1251
1899
1763

Det gennemsnitlige årlige antal hændelser [år-1]
Skri� 26 Skri� 28 Skri� 30

NRM

10 min varighed
30 min varighed
60 min varighed
3 �mers varighed
6 �mers varighed
12 �mers varighed
24 �mers varighed
2 dages varighed
Basin volumen a = 0.1
Basin volumen a = 1

3,01
3,03
3,01
3,01
3,02
3,05
3,01
2,98
3,00
3,02

3,22
3,11
3,13
3,02
2,83
2,53
2,65
3,04
2,82
2,85

4,03
3,79
3,70
3,44
3,10
2,76
2,98
3,34
3,11
3,33

Ændring i modellens datagrundlag

4,63
4,29
4,12
3,69
3,35
3,09
3,25
3,52
3,31
3,75

SomAfskæringsniveau
det fremgår af Tabel
1, er der
i NRM anvendt færre data end i den seneste model
[μm/s]
/[mm]
til trods for en længere måleperiode. Dette skyldes
kravene til hver series
Skri�at26-30
NRMobservationsperiode
er
blevet
øget,
så
den
mindste
observationsperiode
nu
er
25 år.
10 min varighed
6
7,34
Begrundelsen herfor er, at der er en kraftig cyklus i ekstremregn i Danmark, hvilket
30 min varighed
3,2
3,74
blev60
påvist
i Skrift 30. Omkring år 1880, 1930,
målt
minallerede
varighed
2,11970 og 2010 er der
2,39
ekstra
mange
kraftige
hændelser
og
tilsvarende
meget
få
hændelser
omkring
3 �mers varighed
1,1
1,19 år 1910,
19406 og
1980.
Det
tyder
på
en
cyklus
på
omtrent
35-40
år.
Ud
fra
denne
systematik
�mers varighed
0,73
0,753
var det forventningen, at der de seneste år ville være en tendens til færre ekstrem12 �mers varighed
0,45
0,453
regn. Dette er verificeret som led i udarbejdelsen af NRM.
24 �mers varighed
0,26
0,267
2 dages varighed
0,15
0,16
For nutidens klima er betydningen af cyklussen væsentlig. Det er den, der har medført
Basin volumen a = 0.1
17,00
17,80
en jævn og kraftig stigning i de dimensionsgivende intensiteter i alle skrifter indtil
Basin volumen a = 1
5,40
6,26
nu. Levetiden på afløbssystemer er væsentlig længere end en cyklus, og derfor er
det oplagt at vælge, at ”nutidens klima” skal lægge sig i midtpunktet af den variation,
der er indeholdt i en enkelt cyklus. Det indebærer, at der kun bør indgå regnserier i
bearbejdningen, der dækker det meste af en cyklus på 35-40 år. Samtidigt er der en
endnu længere trend, således at hver cyklus har været på et højere niveau end den
tidligere cyklus. Det er en trend vi forventer vil fortsætte i form af klimaændringer.
Så ”nutidens klima” er lidt højere end gennemsnittet af de sidste 35 års data. For at
indarbejde denne effekt i NRM er de 33 serier, der har målt en fuld cyklus suppleret
med 17 serier, der har målt mere end 25 år, men kortere end en hel cyklus, se Figur 4.
Disse 17 serier har målt i en periode, hvor det har regnet kraftigere end gennemsnitligt
og trækker dermed intensiteterne opad.

Tabel 1
Datagrundlag for de forskellige
versioner af den regionale model.
* forventes.

Figur 4
Fordelingen af antallet
af SVK stationer ud fra
måleseriernes længde.
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Figur 5
Sammenhængen mellem antallet af
ekstreme hændelser pr station og den
årlige middelnedbør for varigheden
12 timer for hhv. stationer med
mindst 25 års måleperiode (venstre)
og mindst 10 års måleperiode (højre).
Modellerne ses at være lidt forskellige, men især er usikkerheden på
modellen med de mange stationer
betydelig større.
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Tidligere modeller har anvendt et krav om observationsperiode på kun 10 år. At inddrage de næsten 80 meget korte serier ville have skævvredet modellen mod for høje
intensiteter. Derudover har disse serier med ret korte måleperioder også meget større
usikkerhed end på længere serier. Dette ses tydeligt af Figur 5, som viser et eksempel
på de regressionsfunktioner, der ligger bag den regionale model. I Figur 5 til højre
er alle stationer med mere end 10 års data inkluderet, og i Figur 5 til venstre er alle
stationer med mere end 25 års data inkluderet. Ved sammenligningen af de to ses,
hvordan usikkerheden øges markant, når de korte serier er med. Hovedårsagen er, at
de fleste af disse har en måleperiode, som ligger netop der, hvor antallet af ekstreme
hændelser ligger på deres højeste.
Alt i alt betyder dette, at man i dimensioneringen er nødt til at acceptere, at de dimensionsgivende hændelser ikke falder jævnt over systemets levetid, men vil klumpe sig
sammen i toppe, mens der i andre perioder vil være langt imellem dem. Det har f.eks.
være tilfældet i perioden 2005 – 2015 som ligger højt. Men set som et gennemsnit
over en lang periode vil man ramme det bedst bud på ”nutidens klima” og den oplevede hændelse ved at vælge et gennemsnit af en hel cyklus.

Ændring i afskæringsniveau og gentagelsesperiode

I forbindelse med Skrift 26 blev der lavet en undersøgelse af, hvor ekstreme hændelser skulle være for at de kunne indgå i den regionale model. Resultatet var, at
en model, hvor der i gennemsnit blev anvendt tre hændelser per år, var bedst. Den
bedste model har en god balance mellem at have mange observationer og samtidigt
kun at medtage hændelser som vi rent faktisk betragter som ekstreme i forhold til
dimensioneringspraksis. I Skrift 26, 28 og 30 har afskæringsniveauet for medtagelse
af hændelser været den samme (se Tabel 2), hvilket indebærer, at flere og flere hændelser er indgået i bearbejdningen (se Tabel 3). I NRM er afskæringsniveauet ændret,
så der, ligesom i Skrift 26, igen kun indgår cirka tre hændelser pr. år i gennemsnit
for hver varighed, hvorved modellen bliver bedre til at beskrive ekstremerne. Denne
justering er af væsentlig betydning for den statistiske bearbejdning af data, men har
ingen betydning for brugeren af modellen.
Det nye regneark vil endvidere kunne lave regnrækker og CDS-regn med gentagelsesperioder ned til 0,1 år. Dette er muliggjort ved at foretage en analyse og udvikling af en
særskilt regional model af den dimensionsgivende intensitet svarende til 10 hændelser
pr. år. Modellen benytter en direkte korrelation mellem de målte intensiteter svarende
til 0,1 års hændelsen og årsmiddelnedbøren som forklarende variabel. Til beregning
af intensiteten for gentagelsesperioder mellem 0,1 og 0,5 år interpolerer regnearket
mellem de to regionale modeller. I Skrift 30 lå grænsen for anvendelse af den regional
model ved gentagelsesperioder på 0,36 år.

12 �mers varighed
2,53
2,76
24 �mers varighed
2,65
2,98
2 dages varighed
3,04
3,34
Basin volumen a = 0.1
2,82
3,11
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Basin volumen a = 1
2,85
3,33

3,09
3,25
3,52
3,31
3,75

3,05
3,01
2,98
3,00
3,02
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Afskæringsniveau [μm/s] /[mm]

Udgivet

10Skri�
min varighed
26
1999
30Skri�
min varighed
28
2006
60Skri�
min varighed
30
2014
3 �mers
NRM varighed 2022*
6 �mers varighed
12 �mers varighed
24 �mers varighed
2 dages varighed
Basin volumen a = 0.1
Basin volumen a = 1

Måleperiode
Antal sta�oner
Skri� 26-30
NRM Sta�onsår
1979-1996 6
1979-2005 3,2
1979-2012 2,1
1979-2019 1,1
0,73
0,45
0,26
0,15
17,00
5,40

41
66
83
50

7,34
3,74
2,39
1,19
0,753
0,453
0,267
0,16
17,80
6,26

Det gennemsnitlige årlige antal hændelser [år-1]
Skri� 26 Skri� 28 Skri� 30

NRM

10 min varighed
30 min varighed
60 min varighed
3 �mers varighed
6 �mers varighed
12 �mers varighed
24 �mers varighed
2 dages varighed
Basin volumen a = 0.1
Basin volumen a = 1

3,01
3,03
3,01
3,01
3,02
3,05
3,01
2,98
3,00
3,02

3,22
3,11
3,13
3,02
2,83
2,53
2,65
3,04
2,82
2,85

4,03
3,79
3,70
3,44
3,10
2,76
2,98
3,34
3,11
3,33

4,63
4,29
4,12
3,69
3,35
3,09
3,25
3,52
3,31
3,75

650
1251 Tabel 2
1899 Afskæringsniveauet i NRM sam1763 menlignet med de tidligere modeller.
Afskæringsniveauet definerer hvilke
hændelser der medtages i den regionale
model. For alle varigheder er enheden
μm/s, for de to bassinvoluminer er
enheden mm. For bassin-volumen
angiver a det anvendte afløbstal i μm/s.

Tabel 3
Det gennemsnitlige antal hændelser
i de forskellige regionale modeller,
beregnet som et gennemsnit over alle
observationsår og alle stationer (Tabel 1).
For bassin-volumen angiver a det
anvendte afløbstal i μm/s.

Opsamling

Der vil blive udgivet en ny regional model i 2022 med tilhørende regneark til beregning
af regnrækker,
CDS-regn og [μm/s]
bassinvolumener.
Afskæringsniveau
/[mm] Modellen giver en mindre ændring af
regnintensiteterne end ved tidligere gen-bearbejdninger,
men26-30
datagrundlagt er forbedret
Skri�
NRM
og usikkerheden
på regnintensiteterne er reduceret så de lokale6 estimater alt andet7,34
lige
10 min varighed
30 min
varighed
3,2
må betragtes
som
bedre. Endvidere er funktionaliteten af regnearket
forbedret, bl.a.3,74
ved
60beregne
min varighed
2,39
at kunne
intensiteter for lavere gentagelsesperioder2,1
og længere varigheder.
3 �mers varighed
1,1
1,19
6 �mers varighed
0,73
0,753
I Skrift 30 blev det for første gang påvist, at der er en cyklus i ekstremregn i Danmark.
12 �mers varighed
0,45
0,453
Som en24
del�mers
af arbejdet
med NRM er tendensen bekræftet,0,26
idet der med de nyeste
varighed
0,267
data ses
en påbegyndende
hændelser. En hel cyklus
er
2 dages
varighed nedgang i antallet af ekstreme0,15
0,16
estimeret
til 35-40
år. Som
konsekvens
heraf er kravet til17,00
måleseriernes længde17,80
skærBasin
volumen
a=
0.1
a =da
1 man rammer det bedst bud5,40
6,26
pet fra Basin
10 år tilvolumen
25 år i NRM,
på ”nutidens klima” ved
at

vælge gennemsnittet af en hel cyklus. En tydelig effekt heraf er, at usikkerheden på
designintensiteterne i NRM er reduceret i forhold til Skrift 30.

Om NRM leder til et mindre fald eller en mindre stigning i designintensiteten, afhænger
både af den valgte lokation og af regnvarigheden. Men overordnet set, hen over landet, vil den nye model give lidt lavere dimensionsgivende intensiteter end Skrift 30.
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Robust
klimatilpasning
ved inddragelse
af vandløb

Af: Helene Enevoldsen,
Ingeniør, WSP

Af: Marianne Fink,
Civilingeniør, WSP

Vi står overfor udfordringer med oversvømmelse
og klimatilpasning mange
steder i landet. Tilgangen,
mulighederne, bindingerne
og løsningerne er mange,
men der er én fællesnævner;
vi skal være kreative, tænke
holistisk og være parat til at
mødes i tværfaglige arbejdsfællesskaber mod fælles
visioner og mål.

WSP hjælper kunder med mange forskellige udfordringer med klimatilpasning i og
omkring vandløb. Projekterne forløber sjældent gnidningsløst, da der oftest er udfordringer af den ene eller anden karakter. Det kan være i forhold til naturbeskyttelse,
særligt sårbare arter, kritisk infrastruktur, pladsmangel etc. Med flere projekter i porteføljen, har vi efterhånden opbygget flere erfaringer med processen frem mod robuste
klimatilpasningsløsninger. I denne artikel præsenteres kort to projekter, hvor WSP har
bistået med rådgivning i forbindelse med klimatilpasning i og omkring vandløb. Fælles
for projekterne er, at kommune og forsyning er gået sammen om at finde helhedsorienterede løsninger, der nu og i fremtiden sikrer mod oversvømmelse ved inddragelse
af vandløb og ådal.
Det første projekt, der er anlagt udenfor den østjyske by Odder, holder store mængder
vand fra Odder Å tilbage, inden vandløbet strømmer igennem Odder midtby. Igennem
midtbyen er ådalen bebygget, og derfor sårbar, når store mængder vand samles i
vandløbsoplandet og føres igennem byen. Projektet er etableret i efteråret 2020, og
vandparkeringen har været i funktion flere gange siden. Det er altså lykkes at ”parkere” vandet fra Odder Å udenfor byen, og dermed undgå ødelæggende oversvømmelser i byen. Dæmningen, der holder vandet tilbage ses på billede 1 og 2.
Derudover har vi i WSP udarbejdet den tekniske forundersøgelse af et ådals- og
klimaprojekt ved Aars i Vesthimmerland. Målet med projektet er at kombinere en
bæredygtig vandhåndtering af såvel regnvandet fra Aars som oplandsvandet fra
vandløbene med klimarobuste forhold i de nedstrømsliggende vandløb, hvor ådalens
naturlige magasineffekt udnyttes. Samtidig er der et stort fokus på hvorledes projektet
kan forbedre de økologiske forhold i de nedstrøms vandløb, ligesom beskyttelse
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Billede 1
Billede af Rathlousdal
dæmningen, der er anlagt
ved Odder Å inden åen løber
igennem Odder midtby.

Billede 2
Bygværket etableret ved
Rathlousdal dæmningen,
hvor vandet normalvis
strømmer uhindret igennem
det indsnævrede profil.
Ved høje vandføringer
fungerer udløbsprofilet
som en vandbremse og
vand magasineres bag
dæmningen.

af værdifuld og sårbar natur har været et hovedtema. Kommune og forsyning er i
fællesskab engageret i at opnå synergi mellem naturen i og omkring vandløbene og
udledning af overfladevand fra Aars, med henblik på at investere pengene, der hvor
man opnår de bedste muligheder for at fremme forholdene for dyr og planter.

Om Rathlousdaldæmningen i Odder

Ovenpå en række oversvømmelser i Odder søsættes en handlingsplan for klimatilpasning i 2019, hvor flere initiativer undersøges. Identifikationen af de bedste tiltag
til klimastilpasning er et kompliceret og tidskrævende arbejde, fordi der ikke findes ét
tiltag, der løser alle typer af oversvømmelser i byen. I den vedtagne handleplan for
klimatilpasning af Odder Midtby er 20 forskellige tiltag vurderet. Der arbejdes videre
med 6 projekter: 3 i Stampemølle Bæk og 3 i Odder Å, disse fremgår af billede 3.
Rathlousdal dæmningen (tiltag 2 på billede 3) er det første realiserede projekt i Odder,
men arbejdet med at klimasikre byen fortsætter.
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Billede 3
Undersøgte tiltag fra handlingsplan for klimatilpasning.
Der arbejdes videre med 6
af de undersøgte tiltag, hvor
Rathlousdal dæmningen
(tiltag 2) er det første
realiserede projekt.

Dæmningen er bygget som en 180 m lang jordvold på tværs af ådalen for at skabe
et vandparkeringsmagasin bagved. Der er fyldt 0-2,3 m jord på ift. det eksisterende
terræn. Diget er opført i en højde, der sikrer kontrolleret overløb over overfaldskanten,
der er etableret i forbindelse med udløbsbygværket. Bredden på toppen af volden er
2 m, så der kan køre maskiner ifm. bl.a. vedligehold. Der er brugt ca. 2.100 m³ fed,
lerholdig jord til at etablere dæmningen. For at opføre volden har det været nødvendigt
at fjerne 0,1 ha Fredskov. Stuvningsarealet bag dæmningen er 2,96 ha hvor af ca.
1,05 ha er Fredskov. Magasinvolumen er ca. 32.000 m³. Billede 4 viser dæmningens
placering tværs over ådalen og området hvor vandet parkeres bag dæmningen.

Billede 4
Tegning af dæmningens placering
hen over ådalen og markering af
magasinvolumen bag dæmningen.
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Billede 5
Helhedsplan for Halkær Å, hvor ådals- og
Klimaprojekt Herredsbækken er en del af
det samlede projekt.

Udløbet gennem bygværket skal sikre vandtilbageholdelse opstrøms byen ved ekstreme afstrømninger, men samtidig bibeholde fuld faunapassage ved langt de fleste hændelser. Til at opfylde kravene er der special designet en jernplade, hvori udløbsprofilet
er udskåret. Udformningen er bestemt efter kapaciteten i Odder Å gennem byen.
Metoden gør det simpelt at gøre profilet større, hvis behovet ændrer sig i fremtiden.
Uden på metalpladen er monteret en afspærringsplade, der manuelt kan dække
udløbshullet ved behov. Det kunne være ved varsling om skybrud, så der kan skabes
kapacitet nedstrøms til overfladevand fra byen. Ovenpå bygværket er der etableret
en gang- og arbejdsbro. Overgangen virker også som overløbsareal ved ekstreme
regnhændelser. Opstrøms udløbsprofilet er der placeret en rist til at sikre at grene og
lignende ikke tilstopper udløbet, samtidig er der sørget for at risten ikke er en spærring
for f.eks. havørred.
Borgere i Odder kan følge med i vandstanden opstrøms dæmningen på
http://odder.web4you.dk/, og i december 2021 og februar 2022 steg vandstanden
bag dæmningen, og vandet bredte sig ud i magasinet, skabt af dæmningen. Nedstrøms dæmningen i Odder holdte vandet i Odder Å sig netop i vandløbsprofilet, og
dæmningen har derfor allerede vist sit værd.

Ådals- og Klimaprojekt Herredsbækken

Indsatsen i og omkring Herredsbækken og længere nedstrøms i Halkær Å, er beskrevet i en helhedsplan for området. Ådals- og Klimaprojekt Herredsbækken er en af
brikkerne i den samlede plan, dette er illustreret i billede 5. Limfjordssekreteriatet har
planer om en række naturgenopretningsprojekter i Halkær Å og i udvalgte sidetilløb.
Disse projekter er indarbejdet i forundersøgelsen af Ådals- og Klimaprojekt Herredsbækken. Helhedsplanen omfatter altså både en række tiltag i byen og en række
projekter i ådalen omkring Herredsbækken og Halkær Å.
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Billede 6
Undersøgte tiltag i Aars, hvor
der bl.a. er potentiale for at
udvide magasinvolumen i
eksisterende søer.

En række initiativer i Aars er undersøgt i forundersøgelse, de undersøgte tiltag ses
på billede 6. En del af tiltagene omhandler øget magasinering af byens regnvand i
eksisterende søer. Det er undersøgt, hvorledes et større magasinvolumen i Skøjtesøen og Tvebjerg Sø påvirker vandføringen i Herredsbækken. I ådalen er det undersøgt
om en genslyngning og hævning af vandløbsbunden kan dæmpe og forsinke vandet
i og omkring Herredsbækken for at beskytte sårbare naturtyper nedstrøms omkring
Halkær Å. Dette er illustreret i billede 7.
De mange tiltag i henholdsvis by og ådal fører til en omfattende scenariematrix, hvor
der er mange kombinationer at undersøge. Alle scenarier er undersøgt under nuværende forhold og klimafremskrevne forhold, hvilket betyder en fordobling af beregninger. Dette stiller krav til overblik, model og beregningstid. Det er ikke praktisk muligt
på grund af beregningstiden at analysere scenarierne over en lang historisk tidsserie,
hvorfor der er udvalgt en sommer- og en vinterhændelse, og igen fordobles antallet af
beregninger, som skal køres igennem modellen.
Modelmæssigt er tiltagene undersøgt med en modelopsætning bestående af flere
dele. Vandføringen og vandstanden i vandløbene er beskrevet med en dynamisk
Mike 11 model, der som input har urbane udledninger, der er resultat af kørsler i en
afløbsmodel i Mike Urban. Hvad der sker når vandet bevæger sig ud af vandløbsprofilet og ud i ådalen er modelleret med en Mike 21 model. Mike 11 og Mike 21 modellen
er koblet med Mike FLOOD. Denne modelopsætning er illustreret i billede 8.
Forundersøgelsen inkluderer hele Helhedsplanen for Halkær Å, hvorfor modeldomænet er stort. En måde hvor med beregningstiden kan holdes nede, når der skal
beregnes en lang række scenarier, er at gøre opløsningen af terrænmodellen i MIKE
21 grovere. Det kan dog gøre beskrivelsen af overgangen fra vandløb til ådal upræcis.
Der er balker langs store dele af Herredsbækken og Halkær Å, og hvis ikke disse
beskrives retvisende strømmer vandet fra vandløbsprofil og ud på terræn ved for lav
vandstand. Der er nødvendigt at finde et kompromis, hvor modellen simulerer med en
acceptabel beregningstid og samtidig med en rimelig detaljeringsgrad.
Projekter af denne størrelse kræver en række modeltekniske overvejelser inden
opsætning af modellen. Der opstår hurtigt konflikt mellem modellens beregningstid ift.
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Billede 7
Genslyngning af vandløb og hævning af vandløbsbund, der forventes
at dæmpe og forsinke udledning
fra Aars.

Billede 8
Illustration af modelopsætningen,
hvor en dynamisk MIKE 11 og
MIKE 21 er koblet med koblingsmodellen MIKE FLOOD.

simuleringsperiode og detaljeringsgrad. Det er samtidig altid vigtigt at overveje, hvad
modellen skal anvendes til, således at vi ikke bygger en Ferrari, hvis vi i virkeligheden
har brug for en KIA.

Afrunding

I arbejdet med begge cases har WSP trukket på en lang række fagligheder i virksomheden til at vurdere tiltag, konsekvenser og løsninger. Klimatilpasning i og omkring
vandløb kræver et tæt samarbejde mellem ingeniører, hydraulikkere, entreprenører,
biologer m.fl. Der findes i alle projekter en lang række forhindringer og udfordringer,
der må løses, før klimatilpasningsprojekterne kan realiseres. Det foranderlige klima
presser os ud i samarbejder henover mange grænseflader, og vi står af og til med
uprøvede løsninger og nogle gange udfordringer, der synes uløselige. Derfor vil vi I
WSP sige EVA-udvalget tak for at tage dette emne op, vi har nemlig brug for at erfaringsudveksle og blive inspireret til nye løsninger i arbejdet med klimatilpasning.
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Gentagelsesperioder
i nutidigt og
fremtidigt klima

Af: Dan Rosbjerg
Institut for Vand og Miljøteknik,
Danmarks Tekniske Universitet

Sammendrag

Til supplement af de
nuværende diskontinuerte
klimafaktorer er der
beregnet kontinuerte
funktioner som funktion
af gentagelsesperioden.

Til supplement af de nuværende diskontinuerte klimafaktorer er der beregnet kontinuerte funktioner som funktion af gentagelsesperioden. En tilnærmet formel til beregning
af den fremtidige gentagelsesperiode som funktion af den nuværende samt klimafaktoren er udviklet. Usikkerheden på den fremtidige gentagelsesperiode er analyseret og
diskuteret.

Klimafaktorer og fremskrivning af gentagelsesperioder

Lad xT,c betegne en T-års hændelse i det nutidige klima og xT,f T-årshændelsen i et
fremtidigt klima. Klimafaktoren k svarende til fremskrivningen fremkommer derved
som kvotienten mellem de to T-årshændelser

							

(1)

Klimafaktoren afhænger flere forhold, hvor den vigtigste er størrelsen af T. Afhængigheden af T er for både standard klimafaktorer og høje klimafaktorer angivet i [1] og her
gengivet i tabel 1.
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Tabel 1
Klimafaktor som funktion af
nutidig gentagelsesperiode.

Denne afhængighed kan beskrives som et andengrads polynomium med log T som
uafhængig variabel. For standard klimafaktoren fås
										

(2)

Relationen er afbildet i figur 1.

Figur 1
Standard klimafaktor
som funktion af log Tc.

For den høje klimafaktor fås et tilsvarende andengrads polynomium i log T.
										

(3)

Relationen er afbildet i figur 2.

Figur 2
Høj klimafaktor som
funktion af log Tc.
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Umiddelbart er der ikke noget til hinder for, at lign. (3) og (4) kan ekstrapoleres ud over
T = 100.
Som en plausibel tilnærmelse kan det antages, at halen af fordelingsfunktionerne for
xT,c og xT,f varierer eksponentielt med parametrene henholdsvis a og b. For ekstreme
værdier fås derfor tilnærmet
									
								
(4)
og
									
								
(5)

Det fremgår af lign. (1), at den fremtidige fordelingsfunktion kan bestemmes ud fra
den gamle som
								

(6)

der sammenholdt med lign. (4) og (5) giver

								

(7)

Ved indsættelse i lign. (5) findes
								

(8)

Som eksempel er denne omregning under brug af standard klimafaktorer sammenlignet med omregningen i [2], bilag 1, side 1-1.

Tabel 2
Klimafaktorer
og fremskrevne
gentagelsesperioder.

Det ses, at der er en rimelig grad af overensstemmelse mellem de fremskrevne gentagelsesperioder i [2] og de her analytisk beregnede med brug standard klimafaktorer.
Desuden fremgår det, at der er en dramatisk forskel på at benytte standard og høje
klimafaktorer.

Usikkerhed på fremskrevne gentagelsesperioder

I figur 3 er Tf afbildet som funktion af Tc for 1 ≤ Tc ≤ 100 med anvendelse af standard
klimafaktorer fra lign. 2.
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Figur 3
Fremskreven gentagelsesperiode
som funktion af den nuværende ved
brug af standard klimafaktorer.

På grund af usikkerhed i bestemmelse af klimafaktoren k vil den fremskrevne gentagelsesperiode være behæftet med usikkerhed. Med en første ordens analyse af
lign. (8), hvor Tf = f(k), kan variationskoefficienten for Tf udtrykkes som funktion af
variationskoefficienten for k.
								

(9)

Usikkerheden på den fremskrevne gentagelsesperiode er afbildet i figur 4 ved anvendelse af lign. (9) og med usikkerheden på k sat til 10%.
Det ses, at usikkerheden på den fremtidige gentagelsesperiode er ganske betydelig,
over 30 % for Tc omkring 100 år voksende til over 40 % for Tc større end 400 år, når
usikkerheden på klimafaktoren konservativt er sat til 10 %.

Figur 4
Variationskoefficient af den fremtidige
gentagelsesperiode som funktion den
nuværende gentagelsesperiode ved en
variationskoefficient af klimafaktoren
på 10 %.

Konklusion

Klimafaktorer er generaliseret som kontinuerte funktioner af gentagelsesperioden for
både standard og høje klimafaktorer, og der er udviklet et tilnærmet analytisk udtryk til
beregning af den fremtidige gentagelsesperiode ud fra den nuværende samt klimafaktoren. Endvidere er der foretaget en usikkerhedsanalyse af den fremtidige gentagelsesperiode, og det er påvist, at der er en betydelig usikkerhed på fastsættelsen af den
fremtidige gentagelsesperiode som følge af usikkerhed på klimafaktoren.
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