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Synopsis:

Dette afgangsspeciale er udarbejdet på
9. og 10. semester på ingeniøruddannel-
sen ved institut for Byggeri og Anlæg.
Rapporten har Knudsø ved Ry som pro-
jektlokalitet, og målet med projektet er at
udarbejde en datadreven model, som kan
vise den aktuelle bakteriekoncentration og
varsle om kortvarig bakteriel forurening
af Knudsøs tre badeområder.

Systemet til varsling om bakteriel forure-
ning i Knudsø består af to dele: en offline
del og en online del. I offline delen simule-
res strømningsmønstrene i Knudsø ud fra
forskellige vindretninger og -hastigheder
samt evt. lagdeling i søen. I offline delen af
varslingssystemet laves der præsimulere-
de strømningsmønstre for søen, idet bereg-
ningerne af strømningmønstrene er tunge
og tidskrævende. I online delen af vars-
lingssystemet arbejdes der med data i re-
altid, så det er muligt at varsle om forure-
ning i realtid. Derfor opsættes en overløbs-
model, som bestemmer volumen af vand
der aflastes fra fælleskloaken til Knud-
sø. Overløbsvolumen og de præsimulere-
de strømningsmønstre benyttes som input
til bakteriemodellen, som simulerer bak-
teriernes bevægelse og henfald i søen. Ud
fra bakteriemodellen kan koncentrationen
af indikatorbakterierne estimeres inden for
badeområderne og give anledning til vars-
ling om en kortvarig bakteriel forurening
af badeområderne.





Abstract

This thesis is writen by Steffen Skaarup and Pernille Wahlberg, two graduate students on
the 3. and 4. semester of the master program: Water and Environmental Engineering by
the department of Civil Engineering at Aalborg University.

The location of the project is the lake, Knudsø, situated by the city of Ry. The goal of this
project is to develop a data-driven model which is able to predict the current concentration
and position of bacteria in the lake and use this knowledge to inform about temporary
pollution at the lake’s three bathing areas.

The system for forecasting a temporary pollution consists of two parts: an offline part and
an online part. In the offline part of the forecasting model the flow patterns of Knudsø is
generated in the DHI software MIKE 3 FM. In the process of generating the flow patterns of
Knudsø variables like wind direction, wind speed and stratification are taken into account.
By generating the flow patterns in the offline part of the forecasting system all the heavy
and time consuming computations of the flow patterns are done before moving on to the
online part of the system.

The online part of the forecast system is the data-driven part of the model which consists
of two models. The first model is an overflow model calculating the volume of water
discharged into the lake based on the measured rain intensity in the catchment area. The
volume of discharged water together with the flow pattern for the specific wind direction
and wind speed are used as input to the bacteria model calculating the transport and decay
of the bacteria when they enter the lake. Based on the bacteria’s transport and decay it is
possible to estimate the concentration of bacteria in the three bathing areas in Knudsø. If
the concentration of bacteria exceed the quality requirements for excellent water quality
the public is warned against bathing by the beaches until the concentration of bacteria is
back under the quality requirements.
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Forord

Dette afgangsspeciale er udarbejdet af Steffen Skaarup og Pernille Wahlberg i perioden
september 2018 til juni 2019, og er afslutningen på fem års uddannelse ved institut for
Byggeri og Anlæg med speciale i Vand og Miljø.

Projektet tager udgangspunkt i projektlokaliteten Knudsø ved Ry, hvor det er forsøgt at
udarbejde en model, som kan varsle om den aktuelle badevandskvalitet i søen. Knudsø har
tre badestrande, hvoraf to er tildelt det Blå Flag, som benyttes flittigt af både sommerens
badegæster og vinterbadere. Hidtil er søens badevandskvalitet undersøgt de lovmæssige
gange for hver badesæson fra 1. juni til 1. september, og der er ikke målt koncentrationer
af E.coli og enterokokker over kravværdierne til udemærket badevandskvalitet. Prøverne
af badevandskvaliteten udføres hhv. 10 og 4 gange pr. badesæson for strande med og uden
Blå Flag, og er et øjebliksbillede af den aktuelle vandkvalitet. Resultatet af prøverne af
badevandskvaliteten har en svartid på 2-3 dage, hvormed prøverne ikke kan benyttes til at
varsle mod en kortvarig bakteriel forurening af badeområderne, da forureningen vil være
væk inden resultatet er klar.

Derfor ønskes det at udarbejde en model, som kan simulere den aktuelle badevandskvalitet
og varsle om kortvarige bakterielle forureninger hele året rundt, og ikke kun inden for
badesæsonen. Der benyttes datadrevne modeller til prognoser af koncentrationsbilledet af
indikatorbakterier i søen.

Et særligt tak skal lyde til lektor Søren Liedtke Thorndahl og professor Michael Robdrup
Rasmussen for god og konstruktiv vejledning. Tak til lektor Jesper Ellerbæk Nielsen for
en altid åben dør og til Stig Johansen fra Skanderborg Forsyning for at vejlede om og give
adgang til data fra kloaksystemet i Ry.

Læsevejledning
I rapporten henvises til kilder efter Harvard-metoden og til sidst i rapporten forefindes en
litteraturliste med yderligere information om kilden. Undervejs i rapporten henvises der til
tabeller og figurer ved at angive dem med et nummer. Alle kort i rapporten er lavet med
baggrundskort fra Kortforsyningen.
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Badning i Danmark 1
Et badeområde defineres ifølge EU’s badevandsdirektiv som "... enhver forekomst af
overfladevand, hvor den kompetente myndighed forventer, at et stort antal mennesker
bader, og hvor den ikke har udstedt et permanent badeforbud eller hvor badning ikke er
permanent frarådet" [Europaparlamentet, 2006]. Ifølge definitionen på et badeområde er
det borgernes adfærd, som bestemmer, hvor badeområderne er og skal oprettes, og ikke
en myndighed som udpeger hvor der skal være badeområder. I år 2017 var der i Danmark
1.029 officielle badeområder, svarende til 4,7 % af alle badeområder i Europa [European
Environment Agency, 2018]. Ud fra disse tal fremgår det, at badning er populært i
Danmark. Fordelingen af de danske badeområder og kvaliteten af badevandene defineret
ud fra EU’s badevandsdirektiv fremgår af figur 1.1.

Badevandskvalitet
Utilstrækkeligt datasæt

Ringe

Tilfredsstillende

Godt

Udmærket

Figur 1.1. Fordelingen af badeområder i Danmark samt badevandskvaliteten af badeområderne
[European Environment Agency, 2018].

Danmark har ca. 7.300 km kysstrækning og 1.029 officielle badeområder, som hvert år
besøges af danske og udenlandske turister [VisitDenmark, n.d.] [European Environment
Agency, 2018]. I år 2017 var der 19,3 mio. overnatninger fra udenlandske såkaldte kyst- og
naturturister i Danmark. For de udenlandske turister er det især den Jyske Vestkyst, som
tiltrækker med sin særprægede natur og smukke strande. Hele 76 % af overnatningerne
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1. Badning i Danmark

fandt sted i enten Nord-, Syd- eller Vestjylland. Det der bl.a. motiverer de udenlandske
turister til at vælge Danmark som rejsedestination er, at her er: trygt, rent, miljøvenligt
samt store områder med strand, hav og kyst [VisitDenmark, 2018].

En af årsagerne til, det er rent og trygt at benytte de danske badeområder, er bl.a.
den miljøpolitik, som føres i Danmark. Grundstenen for miljøpolitikken, der føres i dag,
blev lagt i år 1973, hvor den første miljøbeskyttelseslov blev vedtaget. Loven havde til
formål at bekæmpe forurening af luft, vand og jord, og sikre menneskers hygiejniske og
rekreative levevilkår. Loven indebar bl.a., at nye virksomheder skulle miljøgodkendes, og
hermed var det muligt at kontrollere, hvad der blev udledt til vandmiljøet [Villaume, 2018].
I år 1987 kom den først Vandmiljøplan, hvis formål var at beskytte vandmiljøet mod
forurening fra næringsstofferne kvælstof og fosfor. Kvælstofforureningen kom hovedsageligt
fra landbruget, imens fosfor kom fra udledning af spildevand. Derfor blev der sat ind på
netop disse områder, og reduktionen af fosfor skete ved at rense spildevand og stoppe for
direkte udledninger fra gårde til vandmiljøet [Grant m.fl., 2002]. Ved indsatsen over for
fosfor var en af sidegevinsterne, at der blev udledt mindre urenset spildevand, og dermed
også udledt færre fækale bakterier til vandmiljøet. Indsatsen har bl.a. betydet, at mængden
af alger i søer er faldet, hvilket har resulteret i, at sigtedybden er gået fra i gennemsnit 1,3
m i år 1989 til 2,0 m i år 2013. Hermed syner vandet renere, hvilket er en af parametrene,
som badegæster vurderer badevand ud fra [Kronvang m.fl., 2013]. I dag er kvaliteten af
badevandet i langt størstedelen af badeområderne vurderet som udemærket, hvilket er
den bedste kvalitet defineret ved EU’s badevandsdirektiv. Kun få områder vurderes til at
have ringe badevandskvalitet, som det fremgår af figur 1.1. At mange områder opfylder
kravene til udemærket badevandskvalitet, er et tegn på, at der er styr på udledningen af
spildevand til badeområderne. Hermed er det hygiejnisk sikkert at bade i langt størstedelen
af de danske badeområder.

Den internationale ordning "Blå Flag" er en anden parameter, som gør, at strandene i
Danmark opleves som trygge og rene. Blå Flag ordningen er en international ordning,
som strande kan blive en del af, hvis de overholder kriterierne inden for hovedområderne:
vandkvalitet, miljøhåndtering og undervisning i miljø og sikkerhed. Ordningen startede i
Frankrig i år 1985 og er blevet implementeret i Europa siden år 1987 [The Foundation for
Environmental Education, 2018]. Derfor er det Blå Flag også en anerkendt ordning, som
især europæere kender og stoler på. I dag er ordningen international, og der findes Blå
Flag i 44 forskellige lande. I Danmark er der mere end 220 strande med Blå Flag fordelt
over det meste af landet, se figur 1.2 [Friluftsrådet, 2018]. Udover ordningen med Blå Flag,
som sikrer at strandene overholder kriterierne for vandkvalitet, information om miljøet
ved badeområdet, rådighed af redningsudstyr, toiletfaciliteter osv., så står TrygFonden
for at udstyre 36 strande med uddannede livreddere i perioden fra 29. juni til 22. august
[TrygFonden, 2018]. TrygFonden står også bag de fem baderåd og oplysningskampagnen
"Respekt for vand". Formålet med kampagnerne og livredderne er, at der sker færre
drukneulykker, og at folk er bedre informeret til at kunne træffe forsvarlige beslutninger,
når de bader ved de danske strande [TrygFonden, 2018]. Alle tiltagene gør det attraktivt at
besøge de danske badeområder, og idet der er under 50 km til havet fra alle steder i landet,
burde der være rig mulighed for at tage en dukkert ved enten hav eller sø [VisitDenmark,
n.d.]. Alligevel er der inden for de senere år skabt flere bynære badeområder i form af
havnebade.
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1.1. Havnebadenes indtog i Danmark Aalborg Universitet

Strande med blå flag

Figur 1.2. Strande i Danmark under den internationale ordning Blå Flag [Friluftsrådet, 2018].

1.1 Havnebadenes indtog i Danmark

Kort efter årtusindskiftet blev vandet i Københavns Havn erklæret egnet til badevand, og
det satte skub i etablering af havnebade i Københavns Havn [HOFOR, 2016]. I år 2002
blev det første havnebad åbnet på Islands Brygge. I dag er der tre havnebade i Københavns
Havn, hvor det seneste åbnede i år 2013. Derudover er der oprettet flere badezoner i havnen
for at lette presset på de populære havnebade [Københavns Kommune, n.d.].

Havnebadenes popularitet i København har inspireret andre byer, og der findes nu
havnebade i: Aalborg, Aarhus, Odense, Hasle, Vorupør, Køge, Nibe og Faaborg.
Havnebadene i København, Odense, Aalborg og Aarhus fremgår af figur 1.3.

3



1. Badning i Danmark

(a) (b)

(c) (d)

Figur 1.3. Havnebadet ved: (a) Islands Brygge [Saxberg, 2008], (b) Odense [Odense Idrætspark,
2019], (c) Aalborg og (d) Aarhus [Houmøller, 2019].

De danske havne har førhen været forbundet med erhverv og industri, og der blev
transporteret gods til og fra byerne vha. skibe. I dag er den tunge erhverv og industri
ofte flyttet uden for byen, hvilket har givet mulighed for at fornye havnene og inddrage
dem i bymiljøet. Dette ses bl.a. ved fornyelse af havnefronten i Aalborg og Aarhus, hvor
havnen er blevet en rekreativ del af byen, og der er gjort plads til aktiviteter på og omkring
havnefronten.

At have et havnebad er blevet et prestigeprojekt, som både de store og mindre byer vil
være en del af, både for at sende signal om vandkvaliteten i havnene, men også for at
kunne tilbyde byens borgere at kunne bruge havnen rekreativt. Det giver dem mulighed
for at bade i havnene, hvor det ellers ofte er forbudt. Det er blevet så populært, at
kunne tilbyde borgerne at bruge havnen rekreativt, at man i Odense i år 2016 byggede
et friluftsbad i havnebassinet, idet vandkvaliteten i Odense havn ikke var god nok til at
kunne tillade badning. Hermed har beboerne i Odense også fået mulighed for at benytte
havnebassinet rekreativt, selvom der er tale om et friluftsbad. Fælles for de nyere havnebade
i Aalborg, Aarhus, Odense, Hasle, Vorupør og Faaborg er, at der er anlagt toiletter, sauna
og omklædningsfaciliteter. I form af gode faciliteter ved havnebadene kan havnebadene
tiltrække en bred brugergruppe, bestående af både sommerens badegæster, vinterbaderne
og vandsportsentusiasterne.
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1.2. Havnebadenes udbredelse til søer Aalborg Universitet

1.2 Havnebadenes udbredelse til søer

Tendensen med havnebade er endnu ikke kommet til badeområderne ved søerne i Danmark.
Selvom flere søer ligger i forbindelse med større byer såsom Herning, Viborg, Slagelse,
Ringsted, Farum og Birkerød, hvor der er mulighed for en større brugergruppe, så har
mange af badeområderne kun de basale faciliteter som badebro, toilet og parkering.
Skanderborg Kommune har valgt at gå forrest i udviklingen med et søbad i samme
stil som havnebadene. Skanderborg Kommune er i forvejen den kommune i Danmark
med flest badeområder i ferskvand, nemlig 18 officielle badestrande fordelt på seks søer.
Badeområderne og Skanderborg Kommune fremgår af figur 1.4. På figur 1.4 ses kun 13
badeområder, idet et badeområde kan indeholde flere badestrande.

Skanderborg Kommune

Søer med badeområder

Badesområder

Figur 1.4. Skanderborgs kommunegrænse samt lokaliteten af badesøer og badeområder indenfor
kommunen.

Søbadsprojektet i Skanderborg hedder "Søtorvet", og er et projekt, der skal forbinde både
kultur- og vandaktiviteter. Efter planen skal Søtorvet åbne i sommeren 2019, og det er
estimeret til at koste ca. 27,6 mio. kr. Ved Søtorvet skal der være bassiner med forskellige
dybder, et soldæk, udspringsvipper fra 3 og 5 m, toiletter, sauna, omklædningsfaciliteter
og mødelokale. En skitse af Skanderborg Søtorv fremgår af figur 1.5. Søtorvet skal være
med til at koble Skanderborg by og -Sø bedre sammen, idet Skanderborg Sø kan være svær
at tilgå, da der ligger mange private grunde ud til søen. Derfor kan Søtorvet være med til
at gøre Skanderborg Sø tilgængelig for flere, og udvide brugergruppen til vinterbadere og
andre vandentusiaster [Jørgensen, 2017].
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1. Badning i Danmark

Figur 1.5. Visualisering af søbadet, Søtorvet, ved Skanderborg [Møller & Grønborg, 2018].

Faciliteterne ved havne- og søbadene er med til at give en god oplevelse ved de danske
badeområder. Gode faciliteter kan tiltrække flere, der kan få glæde af badevandet
rekreativt. En anden parameter, som har indvirkning på oplevelsen af badeområderne, er
vandets kvalitet. Vandkvaliteten kan opdeles i to: en synlig og en usynlig del. Den synlige
del består af hvad badegæsterne kan ser, og hvilke associationer de får pga. det de ser.
Grumset søvand kan f.eks blive fortolket som beskidt og farligt at bade i, selvom der bare
er tale om næringsrigt vand med alger eller suspenderet materiale. Samtidig kan vandet
ved kysterne opfattes som renere, fordi vandet fremstår klart. Reelt er vandkvaliteten
styret af mængden af sygdomsfremkaldende bakterier i vandet, men disse er ikke synlig
for det blotte øje, og netop derfor undersøges vandkvaliteten årligt ved flere prøver af
badevandskvaliteten.

I Danmark kan badevandskvaliteten ved nogle områder blive forringet under og efter
regn, og det er især vandløb, som giver anledning til dårligere badevandskvalitet. Den
dårlige kvalitet fra vandløbene skyldes primært overløb fra fælleskloakken til vandløbene
og resuspendering af bakterier fra vandløbets sediment. Derudover er overløb fra kloakker
og udledning fra rensningsanlæg direkte kilder til fækal forurening af badeområder.
Vandkvaliteten i et badeområde kan forringes i en kortere eller længere periode afhængigt
af forureningskildernes karakter og placering ift. badeområdet [Erichsen m.fl., 2006].

1.3 Vandkvalitet i badeområder

For badeområder i saltvand og ferskvand gælder det, at vandkvaliteten i badeområderne
som minimum skal kontrolleres fire gange pr. badesæson ifølge Europaparlamentet, 2006.
Badesæsonen strækker sig fra 1. juni til 1. september. Der kontrolleres for mængden
af E. coli og enterokokker i vandet, da disse er indikatorbakterier for fækal forurening.
Når badevandet testes fire gange pr. badesæson for koncentrationen af E. coli og
enterokokker, er det for at beskrive baggrundskoncentrationen af forurening i badevandet.
Baggrundskoncentrationen af fækale bakterier i badevandet kan komme fra udledning fra
renseanlæg, overfladevand fra arealer med dyrehold og fejlkoblinger af spildevandsledninger
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til regnvandsudløb. Alt efter koncentrationen af E.coli og enterokokker klassificeres
badevandet som udemærket, godt, tilfredsstillende eller ringe.

E. coli og enterokokker er sjældent alene sygdomsfremkaldende, men indikatorer for fækal
forurening, hvor andre patogene bakterier er tilstede. Konstateres koncentrationer af E.
coli og enterokokker over gældende kravværdi, er der tale om en fækal forurening, som kan
give anledning til sygdom. E. coli og enterokokker benyttes som indikatorbakterier, da det
ofte er en kompliceret og tidskrævende procedure at påvise specifikke patogene bakterier
[Corftzen m.fl., 2009].

1.3.1 Kvalitetskrav for ferskvand og saltvand

Kvaliteten af badevand defineres ud fra mængden af E. coli og enterokokker i de prøver der
tages i løbet af badevandssæsonen. De tilladte værdier af E. coli og enterokokker fremgår
af tabel 1.1 og 1.2 for hhv. ferskvand og saltvand.

Parameter [cfu/100 mL] Udemærket God Tilfredsstillende Ringe
E. coli <5001) <10001) <9002) >9002)

Enterokokker <2001) <4001) <3302) >3302)

Tabel 1.1. Kvalitetskrav for ferskvand. 1) Ud fra en vurdering af 95 %-percentilen. 2) Ud fra en
vurdering af 90 %-percentilen [Europaparlamentet, 2006].

Parameter [cfu/100 mL] Udemærket God Tilfredsstillende Ringe
E. coli <2501) <5001) <5002) >5002)

Enterokokker <1001) <2001) <1852) >1852)

Tabel 1.2. Kvalitetskrav for saltvand. 1) Ud fra en vurdering af 95 %-percentilen. 2) Ud fra en
vurdering af 90 %-percentilen [Europaparlamentet, 2006].

Koncentrationen af E. coli og enterokokker i badevandet måles ved cfu/100 mL, som det
fremgår af tabel 1.1 og 1.2. Cfu står for "colony forming units"eller koloniformende enheder,
og beskriver hvor mange koloniformende enheder, der må være pr. 100 mL.

Der er forskellige kvalitetskrav for badevandskvaliteten for hhv. ferskvand og saltvand,
som det fremgår af tabel 1.1 og 1.2. Differentieringen af kravværdierne skyldes, at E. coli
og enterokokker har forskellige levevilkår i saltvand og ferskvand. Bakterierne er tilpasset
livet i tarmsystemet hos mennesker og varmblodede dyr, og har svære livsvilkår i andre
miljøer. I vandmiljøet er det især sollys, temperatur, salinitet og prædation, som er de
vigtigste faktorer, der forkorter bakteriernes levetid [Erichsen m.fl., 2006]. Når bakterierne
introduceres til vandmiljøet, sker en forurening af vandet, men der vil samtidig ske et
henfald af bakterier, som er styrende for forureningens varighed.

Ved kysterne sker en stor udskiftning af badevandet grundet bølger og strømningsforhold,
som kan påvirke koncentrationen af bakterier i badeområderne, hvorimod der i søer ofte er
lav udskiftning af vand. Disse argumenter taler for, at kravværdien for indikatorbakterierne
burde være strengest i ferskvand, hvor bakterierne ikke henfalder så let som i saltvand, og
hvor der ikke sker samme opblanding af bakterierne. Grunden til at kravene er skærpet
for havvand er, at det vurderes, at der er størst risiko for at indtage bakterier ved badning
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i havvand. I søer er der ikke samme bølge- og strømningsforhold, som kan overraske de
badende, og derfor er der mindre risiko for, at de indtager badevandet og derigennem
bakterier.

I de to miljøer forekommer der også fysiske forskelle, som taler for at kvalitetskravene bør
være skærpet i saltvand. Forurening, der ledes med ferskvand fra vandløb til havet, vil
grundet densitetsforskelle på fersk- og saltvand ligge oven på saltvandet. Dette fænomen
kaldes en lagdelingen, og det vil betyde, at en fækal forurening vil ligge i samme zone som
eventuelle badegæster. I søer har søvandet og vandet fra åens udløb samme densitet, så
der vil muligvis ske en større opblanding af vandet, og dermed også bakterierne i søer.

De lovmæssige planlagte prøver af badevandskvaliteten, som er taget igennem badesæso-
nen, har ikke til formål at fange hændelserne, der giver anledning til en ringe badevandskva-
litet. Formålet med prøverne er at undersøge baggrundskoncentrationen af bakterier i et
badeområde. Prøvernes svartid er mellem 2-3 dage, hvorfor de ikke kan benyttes til at vars-
le om en evt. bakteriel forurening af badevandet, da forureningen højst sandsynlig vil være
forsvundet igen, inden svarene er klar. Derfor er det nødvendigt med et varslingssystem,
som kan varsle brugerne af badeområderne mod periodisk forringet badevandskvalitet ved
kraftige regnhændelser.

1.4 Systemer til varsling af badevandskvaliteten

I badevandsdirektivet er det ikke angivet, hvor komplekst varslingssystemet skal være. Blot
at det skal kunne oplyse om, hvornår der er risiko for kritisk forurening, om der er behov
for varsling og/eller lukning af badeområdet, og hvor lang tid forureningen varer ved. Jf.
Europaparlamentet, 2006 er det pålagt medlemslandene at "Medlemsstaterne sørger for,
at nedenstående oplysninger aktivt formidles og omgående stilles til rådighed i badesæsonen
på et let tilgængeligt sted i umiddelbar nærhed af det enkelte badevand:

• ved badevand ramt af kortvarig forurening:

– oplysning om at badevandet er ramt af kortvarig forurening
– en advarsel når sådan forurening forudsiges eller allerede forekommer

• i forbindelse med unormale situationer oplysning om disses art og forventede
varighed"

Et varslingssystem kan være alt fra et skøn til dynamiske varslingsmodeller. Hvorvidt det
ene er bedre end det andet, afhænger af lokaliteten, hvor det benyttes. Som det fremgår
af Erichsen m.fl., 2006, kan følgende retningslinjer benyttes til at udvælge, hvor komplekst
et system der skal til:

• Pris (etablering og drift)
• Sikkerhed
• Hvor hyppigt forekommer kortvarige forureninger
• Hvor hyppigt er badevandskvaliteten reduceret
• Hvor mange badegæster påvirkes af eventuelle overløb
• Mulighed for at udnytte varslingssystemet til andre formål

I områder med få badegæster, eller hvor der sjældent sker en bakteriel forurening af
badevandet, kan et simpelt varslingssystem være tilstrækkeligt. I andre områder kan det
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være nødvendigt med et mere nuanceret billede af forureningens udbredelse og varighed.
Ligegyldigt hvor komplekst et varslingssystem er, bygger det i bund og grund på samme
information. Denne information er: hvor meget forurenet vand tilføres systemet, hvad er
bakteriekoncentrationen i det tilførte vand, hvor meget fortyndes bakterierne, hvor føres de
hen i recipienten, og hvordan henfalder bakterierne. Ud fra disse informationer er det muligt
at lave et skøn af en forurenings størrelse og varighed i et badeområde. Jo mere præcist
et varslingssystem kan laves, jo mere korrekt kan forureningens varighed også forudsiges.
Det er vigtigt, at badeområderne lukkes i et omfang, der sikre badegæsterne mod patogene
mikroorganismer, men hvis badeområderne lukkes for mange dage, kan badegæsterne få
en negativ opfattelse af vandkvaliteten, jf. Erichsen m.fl., 2006. For at undgå unødvendig
mange lukkedage kan det være fordelagtigt at have et varslingssystem, som giver et
detaljeret indblik i en forurenings udbredelse og varighed. I Skanderborg Sø blev der
igennem projektet "Sikkert søbad" opsat et dynamisk varslingssystem med formålet at
varsle om forringet badevandskvalitet. I det næste kapitel undersøges varslingssystemet fra
Sikkert søbad, for at granske hvordan et dynamisk varslingssystem kan opbygges.
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Figur 2.1. Forsiden af rapporten Sik-
kert søbad [M. R. Rasmus-
sen m.fl., 2018].

Projektet Sikkert søbad blev gennemført i perioden
år 2016-2018 og er et samarbejde mellem Skander-
borg Forsyning A/S, Amphi-Bac ApS, Kilian Wa-
ter ApS, Stjernholm A/S, Aalborg Universitet og
Teknologisk Institut. Formålet med projektet er at
sikre god badevandskvalitet i Skanderborg Sø. Pro-
jektet introducerer et nyt koncept for overvågning,
tidlig varsling og rensning af overløbsvand fra klo-
aksystemet til recipienten, og tager udgangspunkt
i området, hvor Skanderborgs nye søbad, Søtorvet,
skal etableres i år 2019. Resultatet er en varslings-
model, som via en kompliceret modellering over re-
elle data kan varsle badegæsterne, hvis der er risiko
for ringe badevandskvalitet. Projektet er udarbejdet
ved: At kortlægge forureningskilder, opsætte vars-
lingsmodeller og afprøve rensningsmetoder på over-
løbsvand [M. R. Rasmussen m.fl., 2018]. Forsiden
af den endelige rapport for projektet Sikkert søbad
fremgår af figur 2.1.

2.1 Kortlægning af
forureningskilder i Skanderborg Sø

I projektet Sikkert søbad undersøges det, hvor fækal
forureninger kommer fra, og hvordan forureningerne spredes i søen. Det undersøges ved
at kortlægge, hvor der er regnbetingede udledninger, der giver periodiske aflastninger fra
spildevandssystemet til søen. Det konkluderes, at der er 13 regnbetingede udledninger og 10
nødoverløb fra pumpestationer til Skanderborg Sø [M. R. Rasmussen m.fl., 2018]. Undervejs
i projektet foretages en del vandprøver ved søbadet og ved nærtliggende vandløb, hvor
der analyseres for indikatorbakterier. Vandprøverne foretages for at undersøge, hvorvidt
badevandskvaliteten forringes ved forskellige situationer. Der tages vandprøver både i
tør- og regnvejr, da forhøjede koncentrationer af indikatorbakterier i tørvejr kan tyde
på fejlkoblinger i kloaksystemet. Endvidere udtages der vandprøver, når overløbsalarmer
registrer overløb, for herved at påvise at kloaksystemet påvirker vandkvaliteten ved
søbadet. Der registreres en forhøjet koncentration af både E. coli og enterokokker ved
to af vandløbene ved en regnhændelse, der giver aflastninger til recipienterne, men
vandkvaliteten forværres ikke ved søbadet ved samme hændelse. Det er et generalt problem
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i projektet at påvise en forringet badevandskvalitet ved søbadet og konklusionen er, at det
skyldets søens strømningsdynamik.

2.2 Varslingssystemet i Skanderborg Sø

Varslingssystemet i projekt Sikkert søbad er udarbejdet ved at kombinere flere modeller.
Modellerne, der anvendes i pilotprojektet, er: en hydraulisk belastningsmodel, en strøm-
ningsmodel og en stofspredningsmodel. Den hydrauliske belastningsmodel beregner de afla-
stede spildevandsmængder, som aflastes til recipienten direkte eller inddirekte ved vandløb.
Til at bestemme spildevandsmængden anvendes en MIKE URBAN model for at inkorpore-
re afløbssystemets dynamik i varslingssystemet. Til at simulere strømningsmønsteret i søen
anvendes en hydrodynamisk model, som medtager vindretningen og -hastighedens påvirk-
ning på strømningen. Strømningsmønstrene anvendes i kombination med den hydrauliske
belastningsmodel som input til spredningsmodellen, der beregner stofspredningen. Spred-
ningsmodellen kan derved beregne koncentrationen af fækal forurening i badeområdet ved
søtorvet.

2.3 Konklusion på projekt Sikkert søbad

I projekt Sikkert søbad lykkes det ikke at finde forhold, hvor vandkvaliteten ved Søtorvet
bliver væsentligt forringet under overløbshændelser. Konklusionen på disse forhold er, at
søens strømningsforhold ikke giver anledning til forringet badevandskvalitet. Skanderborg
Kommune har sidenhen valgt at stoppe varslingssystemet i Skanderborg Sø af flere grunde.
Dels er der ikke påvist kritiske koncentrationer af E. coli og enterokokker på noget
tidspunkt, og dels har systemet været for komplekst og dyrt i drift. Udfordringerne med det
anvendte varslingssystem er, at det kommercielle modelværktøj Mike URBAN er anvendt
til simulering af aflastningerne fra kloaknettet. Det at anvende en dynamisk og kompleks
kloakmodel, som MIKE URBAN, kan øge simuleringstiden, samtidigt med at en licens til
programmet koster ca. 67.000 kr. årligt [DHI, 2019]. Et andet problem ved at anvende en
dynamisk kloakmodel er, at når modellen er sat op, kalibreret og valideret, er det dyrt
og ressourcekrævende, at foretage ændringer i modellen ved modificeringer i kloaknettet.
For Skanderborg Kommune vil et system som er billigere i drift, mere simpelt og som
samtidigt kan opdatere sig selv, være at fortrække til varsling af badevandskvaliteten [M. R.
Rasmussen, 2018].

Det vil derfor være interessant at opsætte et nyt, mindre komplekst og billigere
varslingssystem, for at varsle om den aktuelle vandkvalitet i en anden badesø. Det nye
varslingssystem skal være simpelt og datadrevet, så det ikke kræver unødig ressourcer
ift. driften af systemet efter opsætningen. Idet projekt Sikkert søbad allerede har belyst,
at bakteriel forurenet badevand kan være svært at påvise i Skanderborg Sø, undersøges
en anden badesø i Skanderborg Kommune ift. opsætning af et nyt varslingssystem. Næst
efter Skanderborg Sø er det Knudsø den sø i Skanderborg Kommune, som indeholder flest
badeområder og samtidigt har større bymæssig bebyggelse tæt placeret i nærheden. Derfor
undersøges Knudsø, da den indeholder tre badeområder, hvoraf to er tildelt det Blå Flag
og søen har bymæssig bebyggelse i nærheden. I det næste kapitel undersøges potentialet
for at opstille et varslingssystem i Knudsø.
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Potentiale for et
varslingssystem i Knudsø 3

I dette kapitel undersøges det, om der er et potentiale i at opsætte et varslingssystem for
Knudsø ved at analysere, hvordan søen anvendes, hvordan søen fungerer hydraulisk samt
hvilke bakterielle belastninger søen udsættes for.

3.1 Badeområder ved Knudsø

Ved Knudsø er der tre badeområder, Birkhede Camping, Sønder Ege Strand og Knudhule
Strand, hvoraf Sønder Ege Strand og Knudhule Strand er tildelt det Blå Flag, dvs. at der
er en række skærpede krav som strandene skal opfylde. Placeringen af de tre badeområder
fremgår af figur 3.1.

Badesområder

Knudsø

Figur 3.1. Badeområdernes placering ved Knudsø og søens placering i Skanderborg Kommune.

De skærpede krav til strandene med Blå Flag består af 33 kriterier, hvoraf nogle af disse
er følgende: Adgang til faciliteter som toilet, adgang for handicappede og at der tages 10
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prøver af badevandskvaliteten igennem badesæsonen i stedet for de lovmæssige fire. De
Blå Flag signalerer en vis standard over for badende gæster, og flaget viser især, hvad
internationale turister kan forvente af badeområderne.

I år 2013 blev der ved Knudsø investeret i nye faciliteter ved badeområderne Knudhule
Strand og Sønder Ege Strand for hhv. 1,9 og 3,3 mio. kr. [E. Rasmussen, 2013] [Brug Bolden,
2013]. Pengene til renoveringerne er bl.a. brugt på etablering af nye badebroer begge
steder og opførelse af en ny bygning ved Sønder Ege Strand, som indeholder forskellige
faciliteter som koldtvandsbruser, overdækket madpakkeområde og toilet. Billeder af Sønder
Ege Strand og Knudhule Strand samt nogle af faciliteterne fremgår af figur 3.2.

(a) (b)

(c) (d)

Figur 3.2. (a): Billede af Knudsø og badefaciliteter ved Sønder Ege Strand. (b): Billede af
badefaciliteter ved Sønder Ege Strand. (c): Billede af Knudsø og badefaciliteter ved
Knudhule Strand. (d): Billede af badefaciliteter ved Knudhule Strand.

3.1.1 Anvendelse af badeområderne

Det har ikke været muligt at finde et besøgstal for badeområderne, men ud fra en
gennemgang af billeder taget fra områderne ses det, at områderne er velbesøgt. På
enkelte sommerdage er der dokumenteret mere end 100 personer ved Knudhule Strand.
Skanderborg Kommune signalerer, at de er interesseret i at promovere badeområderne til
turister, idet de opretholder de Blå Flag og renoverer områderne. Badeområderne indgår
også i en samlet plan for promoveringen af Søhøjlandet [VisitSkanderborg, 2018].
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Det er ikke kun inden for badesæsonen, at badeområderne anvendes, men også i
vinterhalvåret. I år 2017 blev der oprettet en ny vinterbadeforening i Ry, ved navn Ry
Vinterbadeklub, da de to eksisterende vinterbadeforeninger ikke optog flere medlemmer. Ry
Vinterbadeklub består på nuværende tidspunkt af 96 medlemmer, som mødes ved Sønder
Ege Strand i løbet af vinterbadesæsonen. Vinterbadesæsonen er fra november til april
[Sonne, 2017]. Ud fra disse tal ses en stigende aktivitet af badegæster i Knudsø uden for
den officielle badesæson. Denne tendens for vinterbadning er ikke enestående for Knudsø,
men er en general tendens for hele Danmark. Ifølge foreningen Vinterbadere i Danmark,
ViD, er der en øget tilslutning til vinterbadning i hele Danmark. ViD’s medlemstal er
steget fra 10.823 til 44.563 i hhv. år 2009 og år 2018. Dvs. der er tale om en forøgelse på
ca. 412 % over ni år [Hedevang, 2018].

3.2 Fysisk beskrivelse af Knudsø

Knudsø og landskabet omkring Knudsø er formet under den sidste istid, Weichsel. Søen
er en såkaldt dødissø, hvor gletcheren efterlod et stykke dødis, da den trak sig tilbage.
Det omkringliggende landskab består af stejle skrænter på den nord- og sydlige side af
søen, imens det øst-vestgående landskab er et ekstramarginal dalsystem, som er formet af
smeltevand [Temponeras, 2018]. Lokaliteten af Knudsø, Ry by samt konturlinjer for det
omkringliggende landskab fremgår af figur 3.3.

Knudsø
Konturlinjer
med interval af 2.5 m
Ry byområde

Figur 3.3. Lokaliteten af Knudsø og Ry samt konturlinjer med 2,5 m interval. Konturlinjerne
kommer fra Danmarks højdemodel, DHM, fra Kortforsyningen, 2019.
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3.2.1 Knudsøs morfometri

Knudsø har et overfladeareal på ca. 195 ha samt en maksimal længde og bredde på hhv.
2.685 m og 1.140 m. I Danmark findes der 1.760 søer med et overfladeareal større end 1
ha, og kun 73 søer med et overfladeareal over 100 ha så Knudsø rangerer som en af de
større søer i Danmark [Søndergaard, 2007]. Udover at være en relativ stor sø, er Knudsø
også dyb med 29 m på det dybeste sted, hvilket fremgår af figur 3.4. Søen har et volumen
på 25,9 mio. m3, og en middeldybde på 13,4 m. Søen består af to bassiner, som forbindes
af et lavvandet område. Bassinet mod øst har stejle kanter ned mod det dybeste punkt på
29 m, imens det vestlige bassin er fladere, og det dybeste punkt er ca. 10 m.

Konturlinjer

Dybde
-29

-20

-15

-7

0

Figur 3.4. Dybdekort for Knudsø [Temponeras, 2018].

I forbindelse med et projekt ved Knudsø har Skoleskibet Ry foretaget temperaurmålinger
i den dybe del af Knudsø. Temperaturen er målt i 4,3 - 25,3 meters dybde i perioden fra
d. 08/05/2017 frem til d. 22/04/2018 [Temponeras, 2018]. Ud fra det tilgængelige data er
der lavet et temperaturprofil ned igennem Knudsø, som fremgår af figur 3.5. Det fremgår
af temperaturprofilet, at der forekommer en tydelig lagdeling af søen i juni-oktober, hvor
vandet i overfladen opvarmes af solen. Fra oktober-december sker der en gradvis udligning
af temperaturforeskellene ned igennem dybden, for til sidst at der forekommer en invers
lagdeling i marts. Den inverse lagdeling forekommer, idet vandets densitet er størst ved
4◦ C, hvormed koldere vand, ligger sig øverst ved overfladen. Lagdelingen kan have en
påvirkning på hvordan vandet i søen opblandes lagene imellem, og hermed også på hvordan
en evt. forurening vil spredes i søen.
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Figur 3.5. Temperaturprofil for Knudsø i perioden 08/05/2017 til 22/04/2018 [Temponeras,
2018].

Søens oplandet har betydning for, stofsammensætningen i vandet samt volumen der
strømmer til søen. Oplandet til Knudsø beskrives i det følgende afsnit, for at kortlægge
vandets vej til søen.

3.3 Oplandsbeskrivelse til Knudsø

Den bakterielle vandkvalitet i Knudsø er afhængig af, hvilke oplande vandet passerer inden
det når søen, da naturtyper og arealanvendelse har forskellig påvirkning på vandet. Det
topografiske opland beskriver det område, hvor overfladeafstrømning af regnvand sker
via åløb mod et punkt. Størrelsen af oplandet har betydning for, hvor meget vand der
afledes. Det topografiske opland til Knudsø er udarbejdet ved anvendelse af softwaren
SCALGO, som beregner hvilket areal, der afstrømmer på overfladen til et punkt [SCALGO,
2018]. SCALGO beregner størrelsen af oplandet ved antagelsen om, at overfladen er
impermeabel, så der ikke infiltrer regnvand til grundvandet. I sammenslutning med
Danmarks højdemodel findes det topografiske opland til Knudsø. Udløbet fra Knudsø
anvendes som beregningspunkt for at se hele det bidragende opland. Det topografiske
opland til Knudsø fremgår af figur 3.6.

Det topografiske opland til Knudsø er ca. 75 km2, og Knudsø tilledes vand direkte fra nogle
mindre kildeudspring langs den nordlige og sydlige bred. Knudsø forsynes også med vand
fra oplandet via Knudå, som har indløb i Knudsø i den sydøstlige ende, og derudover er
Knudsø også grundvandsforbundet [Skanderborg Kommune, 2012].
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Topografisk opland

Målestation

Knudå

Vandløb

Knudå

Søer

Udløb fra Knudsø

Figur 3.6. Udstrækningen af det topografiske opland til Knudsø [SCALGO, 2018].

Knudå forbinder både Knudsø, Ravnsø og Vengsø, og har udløb til Birksø. Knudå er den
primære vandforsyningskilde til Knudsø. Der er fortaget målinger af døgnmiddelvandfø-
ringen ved indløbet til Knudsø fra Knudå over en femårs periode fra år 2007 til 2012.
Målerstationens lokalitet fremgår af figur 3.6 og den målte døgnmiddelvandføring fremgår
af figur 3.7.

Figur 3.7. Døgnmiddel vandføringsmålinger udført ved stationsnr. 21000569 Knudsbro over en
femårs periode [Danmarks Miljøportal, 2018].
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Vandføringen i Knudå ses at være påvirkelig over for regnafstrømning, da vandføringen
varierer henover sæsonerne. Vandføringen i en grundvandsfødt å vil ikke variere betydeligt
pga. skiftende sæson, men den vil variere fra år til år. Middelvandføringen i måleperioden
for Knudå er 0,46 m3/s. Med et oplandsareal til Knudå på 70,35 km2 svarer vandføringen
i åen til, at der pr. år afstrømmer 206,2 mm/m2.

Vandføringen igennem Knudsø er styrende for vandets opholdstid i søen. Opholdstiden
har betydning for, hvordan og hvor mange bakterier der sedimenterer eller nedbrydes i
søen, og dermed også hvor meget der ledes videre i systemet. Den hydrauliske opholdstid
i Knudsø er estimeret til ca. 1,8 år. Opholdstiden beregnes ved at dividerer Knudsø’s
volumen med vandføringen fra Knudå. Ved at benytte vandføringen fra Knudå, tages der
ikke højde for vandtilførslen fra grundvandet og de mindre tilløb fra oplandet til Knudsø.
Det kan forventes, at opholdstiden vil være mindre, når de ekstra vandtilførelser medtages
i beregningen af opholdstiden, men idet der ikke haves målinger for vandføringen ud af
Knudsø, benyttes vandføringen fra Knudå, da dette giver det bedste estimat. Ravnsø der
er beliggende opstrøms Knudsø, har en opholdstid på ca. 2 år jf. Gudenåkomiteen, 1996.

3.4 Kortlægning af forureningskilder til Knudsø

I dette afsnit beskrives forskellige forureningskilder, som formodes at kunne påvirke
badevandskvaliteten i Knudsø. Sandsynligheden for, at badevandet i Knudsø påvirkes af
forureningskilder med oprindelse opstrøms eller direkte i Ravnsø, er relativ lille. Dette
skyldes, at opholdstiden i Ravnsø er ca. 2 år, og at henfaldstiden, T90, for E. coli er imellem
3 timer og maksimalt 66 dage afhængig af årstid og solindstrålingen jf. Erichsen m.fl., 2006.
Den maksimale henfaldstid, T90, på 66 dage er et tænkt eksempel, hvor bakterierne kun
udsættes for henfaldet i mørke ved en vandtemperatur på 4◦ C. I realiteten vil der også
være en påvirkning fra solen i løbet af de 66 dage, som vil sænke henfaldstiden. Opstrøms
for Knudsø er der ikke større bymæssige spildevandsudledninger, hvorfor der kun beskrives
bakterielle forureningskilder, som har enten direkte udløb i Knudsø eller i Knudå op til
Ravnsø.

Forureningskilder til fækal forurening er generelt opdelt i punkt- og diffuse kilder. Punkt-
kilder er afgrænset til at stamme fra et bestemt punkt f.eks. fra en spildevandsudledning
eller en utæt septiktank. En diffus kilde er oftest en kilde, hvor oprindelsen ikke er kendt
og ikke kan henføres til en bestemt lokalitet, som f.eks. en koloni af vilde fugle.

3.4.1 Punktkilder

Der er fire udløb fra kloaksystemet til søen, som aflaster urenset spilde- og regnvand. Dette
sker, når kapaciteten i kloaksystemet overskrides i forbindelse med store nedbørsmængder
eller pumpestop. Lokaliteten af de fire spildevandudledninger samt de tre badeområder
fremgår af figur 3.8.
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Badeområde

Udledning

Knudsø

Figur 3.8. Lokalitet af spildevandsudledningerne og badeområderne ved Knudsø.

Knudhule Strand og Sønder Ege Strand ligger begge tæt op af udledningspunkterne fra
kloaksystemet, som det fremgår af figur 3.8. Afstanden på under 200 m mellem strandene
og udledningspunkterne kan give anledning til bakteriel forurening af badeområderne under
regnhændelser. Udledningsmængder og antal af udledninger pr. år oplyses i Skanderborg
Kommunes kloakplan, og fremgår af tabel 3.1 for udledningspunkterne U5, U6, U7 og U9.

Udledning Overløb [år−1] Vandmængde [m3/år]
U5 12 29.790
U6 22 4.824
U7 23 701
U9 0 7

Tabel 3.1. Antal overløb og overløbsmængde beskrevet i Skanderborg Kommunes kloakplan for
år 2016-2020 [Skanderborg Kommune, 2016].

Efter udsagn fra Skanderborg Forsyning fungerer udledning U5 ikke som udledning mere.
I stedet føres udledninger fra U5 tilbage til et bassin på Ry renseanlæg. Udledning U6 er
tilsluttet et regnbetinget overløbsbygværk og U7 er en seperat regnvandsudledning med
et tilkoblet overløb fra en spildevands-pumpesump. U9 er et overløb fra en pumpesump.
Udledningerne fra pumpesumpene giver formodentlig først aflastninger ved pumpestop.

3.4.2 Diffuse kilder

Diffuse kilder til fækal forurening er mere besværlige at beskrive og kortlægge, hvorfor
det undersøges, om diffuse kilder evt. optræder i oplandet til Knudsø. De diffuse fækale
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forureningskilder, der undersøges for, er vild fauna og dyrehold.

Der er optalt fuglevildt ved Knudsø i år 2004, 2006 og 2008, og ved disse optællinger
er der fundet større koncentrationer af fugle som gråand, blishøne og grågås [Danmarks
Miljøportal, 2018]. Der er kun observeret tre individer af fuglen skarv, som ellers er kendt
for at danne kolonier, og som kan have en større påvirkning på vandmiljøet. Der er
selvfølgelig en risiko for, at den vilde fauna kan påvirke badevandskvaliteten, men dette
vil være yderst besværligt at kvantificere.

Dyrehold som får, kvæg, svin og fjerkræ, der grænser op til Knudsø eller Knudå, kan
også udgøre en potential fækal forureningskilde, da det er tilladt, at lade dyrene bruge
vandresourcerne til drikkevand. Det er undersøgt, om der er dyrehold i nærheden af Knudsø
og Knudå, men dette er besværligt at undersøge, da dyrehold er registreret til landbrugets
bopæl og ikke til markarealerne. Registrerede dyrehold i området, opgjort i dyreenheder
omkring Knudsø og Knudå, fremgår af figur 3.9.

Registreret dyrehold 2017
Fjerkræ: 0-15 DE

Andre klovdyr: 0-15 DE

Kvæg: 0-15 DE

Kvæg: 15-150 DE

Kvæg: >150 DE

Svin: 0-15 DE

Svin: 15-150 DE

Knudå

Vandløb

Figur 3.9. Registreret dyrehold opgjort i dyreenheder og race ved Knudsø og Knudå [Danmarks
Miljøportal, 2018].

Der er primært registreret kvæg og andre klovdyrbestande i nærheden af Knudå og Knudsø,
men om dyrebestandene færdes indenfor eller er i løsdrift vides ikke. Samtidigt kan det
heller ikke beskrives, om markarealer omkring åen eller søen anvendes til dyrehold.

Selvom det ikke kan eftervises, at der er diffuse fækale forureningskilder inden for oplandet
til Knudsø, kan der være en sandsynlighed for, at det kan forkomme. For at undersøge
om der har været påvirkninger fra fækale forureningskilder i Knudsø, belyses prøverne af
badevandskvaliteten i Knudsø i det efterfølgende afsnit.
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3.5 Badevandskvaliteten i Knudsø

For at undersøge, om der har været indikationer af bakteriel forurening i tidligere
badesæsoner i badeområderne ved Knudsø, indhentes resultaterne af kvalitetsprøverne
for de tre badeområder. Prøverne af badevandskvaliteten foretages af analysefirmaet
Eurofins for Skanderborg Kommune igennem badesæsonen fra juni til september. De
målte koncentrationer af E. coli og enterokokker ved de tre badeområder for sæsonerne
2010 til 2018 fremgår af figur 3.10 og 3.11 [Danmarks Miljøportal, 2018]. Grænseværdien
for klassifikationen "udemærket" badevandskvalitet i ferskvand er ligeledes indsat på
figurerne.
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Figur 3.10. Målte koncentrationer af E. coli i Knudsø ved de tre badeområder i badesæsonerne
2010-2018 [Danmarks Miljøportal, 2018].
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Figur 3.11. Målte koncentrationer af enterokokker i Knudsø ved de tre badeområder i
badesæsonerne 2010-2018 [Danmarks Miljøportal, 2018].

I badesæsonerne fra år 2010 til 2018 viste ingen af vandprøverne værdier over
grænseværdien for "udemærket" badevandskvalitet, men der var enkelte vandprøver, hvor
der blev registreret forhøjede koncentrationer. Dette indikerer, at der kan forekomme
fækal forurening af badeområderne. De forhøjede værdier af enterokokker i prøverne af
badevandskvaliteten fra badesæsonerne 2017 og 2018 kan være indikatorer på en ældre
fækal forurening, idet enterokokker er mere hårdfør og kan overleve længere tid i vandet
end E. coli [Erichsen m.fl., 2006]. Der kan være flere grunde til, at der ikke er målt
en fækal forurening over grænseværdien i områderne. Dette kan bl.a. skyldes gunstige
strømningsforhold i søen, hvor den bakterielle forurening driver væk fra badeområderne,
eller at prøverne er taget på et tidspunkt, hvor der ikke forinden har været regn, som
har forårsaget aflastning fra kloaksystemet. Selvom der end ikke måles værdier over
grænseværdien for udemærket kvalitet, er det ikke ensbetydende med, at der ikke har
været en bakteriel forurening af badeområderne ved Knudsø.

For at undersøge om regn, og derigennem regnbetingede udledninger, har en indflydelse
på vandkvaliteten, er prøverne af badevandskvaliteten fra år 2010 til 2018 sammenholdt
med den akkumulerede regnmængde, der er faldet dagen inden og på selve dagen for
prøvetagningen. Regndata stammer fra SVK-måler 5192 placeret ved Silkeborg ca. 14 km
fra Knudsø [DMI, 2019]. Koncentrationerne for E. coli og enterokokker sammenholdt med
akkumulerede regnmængde fremgår af figur 3.12.
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Figur 3.12. Koncentration af E. coli og enterokokker sammenholdt med akkumuleret regndata
fra dagen inden og dagen for prøvetagningen af badevandskvalitet i Knudsø [DMI,
2018] [Danmarks Miljøportal, 2018].

Ved de fleste målinger af forhøjet koncentration er der ikke registreret nedbør forud for
prøvetagningen. Samtidigt fremgår det, at ved høje akkumulerede regnmængder forud
for prøvetagningerne er de fleste koncentrationer målt til kvantificeringsgrænsen. Det skal
nævnes, at der i denne sammenhæng intet vides om mængden af stof, der er blevet aflastet
under den registreret nedbørshændelse, eller hvor fortyndet spildevandet har været. En
stor del af den målte data ligger på værdien 15 cfu/100 mL, da dette er måleudstyrets
detektionsgrænse, hvilket betyder at måleudstyret ikke kan detektere lavere værdier.

Der udtages ikke prøver af badevandskvaliteten uden for sommersæsonen, og som det
fremgår af figur 3.10 og 3.11, er der derfor længere perioder, hvor der intet vides om
vandkvaliteten ved badeområderne i Knudsø.

3.6 Opsamling

Badeområderne ved Knudsø vurderes, at være velbesøgt i badesæsonen. Dette vurderes
ud fra, at der på enkelte sommerdage er over 100 mennesker ved badeområdet Knudhule.
Baseret på hvor velbesøgt badeområderne ved Knudsø er, vurderes det, at der er potentiale
i at opsætte et varslingssystem, da det vil komme mange mennesker til gavn. Samtidig vil
et nyt varslingssystem komme de gæster, som bader uden for den officielle badesæson, til
gavn, idet der vil ske varsling hele året rundt. Dette gælder bl.a. vinterbaderne, som er i
medlemsfremgang, og som typisk benytter badefaciliteterne fra november til april.

Ud fra analysen af diffuse forureningskilder i oplandet kan der ikke findes et grundlag
for, at Knudsø skulle være belastet af kontinuerlige diffuse kilder. Hvilket kan skyldes, at
kilderne ofte er besværlige at lokalisere. Det påvises, at der er tre punktkilder i form af
udledninger direkte i søen, som alle ligger inden for 200 m til de to badeområder med

24



3.6. Opsamling Aalborg Universitet

Blå Flag. I prøverne af badevandskvaliteten fra perioden 2010 til 2018 påvises der enkelt
vandprøver med forhøjede bakteriekoncentrationer, men ingen koncentrationsniveauer over
grænseniveauet for udemærket badevandskvalitet. Det skal tages i betragtning, at en
vandprøve er et øjebliksbillede. Derfor fortæller målingerne af badevandskvaliteten ikke
noget om, hvordan badeområderne belastes af sporadiske aflastninger af spildevand. I
kloakplanen for år 2016-2020 er det registreret, at de tre overløb aflaster flere gange om året.
Knudsø belastes derfor af spildevandsudledninger og et nyt varslingssystemet vil hermed
kunne anvendes til at vurdere spildevandsudløbenes påvirkning på badeområderne.

Det vurderes, at der er et potential i at opsætte et varslingssystem til at varsle badgæster
om forringet badevandskvalitet i Knudsø. Potentialet er vurderet ud fra følgende:

• At badeområderne er velbesøgt om sommeren og desuden anvendes til vinterbadning.
• At der forefindes direkte udledninger fra kloaksystemet til søen.
• At der er registreret vandprøver, hvor der er påvist varierende E. coli koncentrationer.

Ud fra disse parametre ønskes det at undersøge, hvordan et varslingssystem, som er simpelt,
billigt og robust, kan opsættes. Varslingssystemet skal kunne beskrive, hvor forurening er
placeret i søen og derved anvendes som et analyseværktøj ift. hvilke badeområder der er
udsat. Der afgrænses fra at undersøge de diffuse kilder nærmere, da der ikke haves konkret
evidens for tilstedeværelsen af diffuse kilder i oplandet til søen.

I det følgende beskrives den overordnede opbygning af et varslingssystem i Knudsø.
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I indeværende projekt forsøges det at opsætte et modelbaseret varslingssystem i Knudsø
med formålet at give brugerne af badefaciliteterne ved søen viden om, hvorvidt det er
sikkert at bade i søen. Varslingssystemet skal varsle i realtid eller tilnærmelsesvis realtid.
Med tilnærmelsesvis realtid menes en mindre forsinkelse i resultaterne. Forsinkelsen dækker
over den tid, det vil tage at indhente data, udføre simuleringen og udsende et varsel på
det pågældende modelresultat i Knudsø. Sammenlignet med nutidens metode hvor der
analyseres på vandprøver, og hvor svartiden er to til tre dage, så reduceres svartiden
væsentligt. Udover at varslingssystemet skal have en kort responstid, skal det også kunne
simulere badevandskvaliteten med en acceptabel præcision, så lukketiden af badeområderne
holdes på et minimum. Overordnet set består varslingsystemet af en offline og en online
del. Denne opdeling er lavet for at overskueligøre, hvad der er simuleret på forhånd altså
offline, og hvad der simuleres i realtid altså online. Det vælges, at modellerne, som indgår
i online delen af varslingssystemet skal opbygges i ikke-kommercielle programmer. Dette
vælges, med tanke på, at det skal være billigt, robust og simpelt at drive varslingssystemet,
når det først er opsat og kalibreret.

Det fysiske varslingssystem tænkes, at kunne udformes på flere måder, f.eks. som en
signaltavle, der er opsat ved badefaciliteterne, en app til telefonen som muliggør, at
badegæsterne altid er opdateret på badevandskvaliteten, eller en hjemmeside de kan besøge
for at tjekke vandets kvalitet forud for et besøg til badeområdet. En visuel beskrivelse af
varslingsmodellens opbygning og interaktion fremgår af figur 4.1.
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Bakteriemodel

Spredningsmodel Henfaldsmodel

Database:
Regn, Vindretning, 

vindhastighed

Offline del

Præsimulerede Strømningsmønstre

Overløbsmodel

QOverløb

QUdløb

QIndløb

System til varsling om aktuel badevandskvalitet

Online del

Varsling via. 
Tavle/App/hjemmeside

Figur 4.1. Visuel beskrivelse af varslingssystemet.

Offline del af varslingssystemet

Offline delen af varslingssystemet består af en række præsimuleringer af søens strømnings-
mønstre, der fungerer som input til den online del af varslingssystemet. Præsimuleringerne
af strømningsmønstrene er en forudsætning for at kunne simulere onlinedelen af varslings-
systemet i realtid. Simuleringen af strømningsmønstrene er beregningstunge og derved
tidskrævende at køre sideløbende med modellerne i online delen af varslingssystemet. Præ-
simuleringerne af søens strømningsmønstre gennemgås i kapitel 5.

Online del af varslingssystemet

Online delen af varslingssystemet består af en database som indsamler realtidsdata,
en overløbsmodel og en bakteriemodel som indeholder en spredningsmodel og en
henfaldsmodel. Disse modeller simuleres i realtid for at kunne give en hurtig varsling af
badevandskvaliteten.

Databasen indsamler realtidsdata som vindretning, vindhastighed og nedbør fra hhv. DMI’s
vejrmodel og SVK-målere. Databasen ligger implicit bag de andre modeller, og beskrives
ikke yderligere.

Overløbsmodellen simulerer hvor meget overløbsvand, der aflastes fra fælleskloakken igen-
nem udledningspunkerne ud i Knudsø. Overløbsvandet er en kombination af spildevand
og regnvand fra oplandene til hvert udledningspunkt. Bidraget fra spildevand findes ud
fra arealanvendelse i oplandene. Afstrømningen af regnvand fra oplandene til udlednings-
punkterne bestemmes ved en hydrologiske afstrømningsmodel, hvor modellen bestemmer
afstrømningen ud fra realtidsdata af regnintensitet og varighed. Overløbsmodellen opstilles
i kapitel 6.
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Bakteriemodellen består af to dele, en spredningesmodel og en henfaldsmodel.

Spredningsmodellen simulerer hvordan bakterierne, som introduceres til Knudsø fra
udledningspunkterne, spredes i søen under de aktuelle vindforhold og en evt. lagdeling.
Vindforholdene og lagdeling er styrende for hvilket af de præsimulerede strømningsmønstre,
der benyttes i spredningsmodellen. Antallet af bakterier i spredningsmodellen bestemmes
ud fra overløbsmængden.

Henfaldsmodellen beskriver bakteriernes henfald i søen. Bakterierne henfalder, da vandet
ikke er bakteriernes naturlige miljø. Henfaldet er styret af både temperatur, solindstråling
og bakteriernes placering i vandsøjlen. Bakteriernes placering i vandsøjlen har betydning
for hvor meget de bestråles af solen, og bakterier øverst i vandsøjlen vil henfalde hurtigere
end bakterier længere ned som ikke bestråles lige så meget. Bakteriernes placering i
vandsøjlen er styret af spredningsmodellen. Begge modeller opstilles i kapitel 7.

Ved at kombinere den offline del med den online del er det muligt at bestemme hvornår der
sker overløb samt bakteriernes bevægelse og henfald i søen. Bakteriemodellen danner et
koncentrationsbillede ud fra sprednings- og henfaldsmodellen, som kan bruges til at varsle
badegæster om risikoen ved at bade på et givet tidspunkt. Varslingen opretholdes, indtil
der er sket en tilstrækkelig opblanding eller at bakterierne er henfaldet, så koncentrationen
af bakterier igen er under en fastsat grænseværdi.

Afslutningsvis i rapporten afprøves varslingssystemet med historisk indsamlet data fra
Knudsø. Dette gøres for at undersøge, om systemet kan modellere bakteriekoncentrationer
lig prøverne af badevandskvaliteten, der er udtaget i badesæsonerne. Det undersøges også
hvor mange forureningshændelser, der ville have givet anledning til en midlertidig lukning
af badeområderne i søen.
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Strømningsmønstre i
Knudsø 5

I dette afsnit belyses strømningsmønstrene i Knudsø, idet strømningsmønstrene er styrende
for, hvordan en aflastning vil spredes i søen. Til at beskrive og danne strømningsmønstrene
i Knudsø benyttes MIKE 3 FM, som er et program til simulering af strømning af vand
med fri overflade. Simuleringerne af strømningsmønstrene i Knudsø laves i offline delen
af varslingssystemet, fordi beregningerne er tunge og tidskrævende. Strømningsmønstrene
dannes ud fra forskellige scenarier med vindhastighed, vindretning og lagdeling i søen. Det
forsøges at validere strømningsmønstrene med strømningsmålinger fra søen.

Der er flere elementer, som påvirker strømningen i søen såsom vandføring ind og ud af søen,
batymetrien, vindpåvirkning og lagdeling. Disse elementer kan have indflydelse på, om en
aflastning vil spredes til et badeområde og give koncentrationer af E. coli og enterokokker
over grænseværdierne, eller om aflastningen spredes væk fra badeområderne.

Knudå er det eneste større tilløb til Knudsø, og åens placering i søens sydøstlige hjørne
er med til at skabe en strømning på tværs af søen til udløbet i det sydvestlige hjørne, se
figur 3.6 på side 18, men for søer er vind ofte den dominerende faktor for strømning jf.
Larsen, 2011b.

Figur 5.1. Illustration af vindens forskydnings-
spænding på vandoverfladen, og
sammenhængen mellem vindhastig-
hed og vandets hastighed [Larsen,
2011b].

Vind varierer over tid, både i hastighed og
retning, og disse variationer vil også ople-
ves i søens strømningsmønstre. Når vinden
blæser over en vandoverflade, vil der op-
stå en forskydningsspænding, τw, på van-
doverfladen. Denne forskydningsspænding
giver anledning til, at vandet i overfla-
den strømmer med en hastighed, Us, på 3
% af vindens hastighed i ti meters højde,
U10, [Larsen, 2011b]. Påvirkningen af vin-
dens forskydningsspæding på overfladen af-
tager hurtigt ned igennem vandsøjlen, hvil-
ket fremgår af figur 5.1.

Vindens påvirkning på vandoverfladen vil
danne strømninger, og som det fremgår
af figur 5.1, bliver strømningen størst
i de områder, hvor der er lavvandet,
da hastighedsprofilet aftager med vanddybden. Dermed kan der opstå cirkulerende
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5. Strømningsmønstre i Knudsø

strømninger i en sø som Knudsø, hvor der er varierende vanddybde. Batymetrien spiller i
kombination med vinden en stor rolle for strømningen i Knudsø [Larsen, 2011b].

En evt. lagdeling kan også påvirke strømningsmønsterne i søen. Der kan forekomme en
lagdeling, hvis der er densitetsforskelle i vandet, hvilket skyldes temperaturforskelle. Det
øverste lag vil være påvirket af vind, og der vil opstå cirkulerende strømning. Grundet
lagdelingen vil det nederste lag stå uberørt hen. I forbindelse med spredning af bakterier
kan det betyde, at bakterierne kun spredes i det øverste lag, hvilket kan have negative
konsekvenser for koncentrationen af bakterier ved badeområderne [Larsen, 2011a].

Der laves en analyse af vinden omkring Ry, for at få et indblik i typiske vindretninger og
-hastigheder grundet vindens betydning på strømningsmønstrene i Knudsø.

5.1 Analyse af vind

Til at analysere, hvordan vinden typisk er omkring Ry, er der indhentet vinddata fra DMI’s
vejrmodel for Skanderborg i år 2016, 2017 og 2018 [DMI, 2019]. For at kunne visualisere
fordelingen af vindretning og -hastighed de forskellige år, laves der for år 2016, 2017 og 2018
en procentvis fordeling af vindretning og -hastighed. Timeværdier af middelvindhastighed
og -retning for perioden 2016-2018 fremgår af tabel 5.1 og en vindrose for perioden 2016-
2018 fremgår af figur 5.2.
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Figur 5.2. Vindrose for Skanderborg for årene 2016-2018 [DMI, 2019].
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5.2. Strømningsmålinger i Knudsø Aalborg Universitet

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 >12 Total
m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s

345-15◦ (N) 1,60 1,43 0,54 0,04 0,00 0,00 0,00 3,61
15-45◦ 1,24 1,70 1,17 0,19 0,03 0,00 0,00 4,32
45-75◦ 1,56 2,04 1,49 0,74 0,06 0,00 0,00 5,89

75-105◦ (Ø) 1,88 3,74 2,35 1,02 0,33 0,01 0,00 9,33
105-135◦ 1,53 4,05 2,26 0,38 0,21 0,03 0,00 8,46
135-165◦ 0,92 2,85 1,81 0,67 0,27 0,00 0,00 6,52
165-195◦ (S) 0,98 3,17 2,03 0,57 0,16 0,03 0,00 6,94
195-225◦ 1,64 4,51 3,13 0,88 0,20 0,06 0,00 10,42
225-255◦ 2,83 6,29 4,24 1,76 0,35 0,09 0,00 15,55
255-285◦ (V) 3,02 6,10 4,98 1,98 0,40 0,09 0,02 16,58
285-315◦ 1,94 3,02 2,59 1,08 0,27 0,03 0,02 8,93
315-345◦ 1,81 1,17 0,37 0,07 0,01 0,00 0,00 3,43
Total 20,90 40,07 26,94 9,37 2,29 0,35 0,03 100

Tabel 5.1. Procentvis fordeling af vindretning- og hastighed for år 2016, 2017 og 2018 [DMI,
2019].

Vind fra vest er den dominerende vindretning i området omkring Ry, som det fremgår af
figur 5.2 og tabel 5.1. I de undersøgte år var der direkte vestenvind i ca. 16 % af tiden. Når
nord- og sydvestenvind tages med i betragtningen (225◦-315◦), blæste det fra vest i over 40
% af tiden. For vindhastigheden gælder det, at den i størstedelen af tiden ligger inden for
intervallet 2-4 m/s, og sjældent kommer den over 8 m/s. I tabel 5.1 er det middelvinden
der betragtes, så i perioden 2016-2018 forekommer vindstød med langt større hastighed
end angivet i tabellen. Idet vinden er omskiftelig, og der inden for en periode opleves både
kraftige vindstød og stille perioder, benyttes middelvinden til at beskrive strømningen i
Knudsø, og der ses helt bort fra vindstød.

Der er foretaget tre strømningsmålinger i Knudsø, for at eftervise vindens påvirkning på
strømningsmønsterne. I det følgende afsnit beskrives de tre strømningsmålinger.

5.2 Strømningsmålinger i Knudsø

For at kunne eftervise vindens påvirkning på strømningen i Knudsø, er der foretaget
strømningsmålinger d. 08/05/2019. En telefon i en vandtæt flydeboks udsættes i søen fra en
badebro vest for Sønder Ege Strand. Badebroen ligger ca. 40 m vest for udløbet U6. Under
flyderen er påsat et strømningskryds, som sikrer at flyderens bevægelse i søen er styret
af strømmen fremfor vinden. Strømningskrydset er to 20x20 cm plastplader sat sammen
som et kryds, som hænger ca. 20 cm under flyderen. Flyderen logger på minutsbasis dens
placering via GPS-signal, og samler alle placeringer i en KML-fil. Flyderen med telefon,
samt strømningskryds fremgår af figur 5.3.
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5. Strømningsmønstre i Knudsø

Figur 5.3. Flyderen indeholdende telefon og den fulde opstilling af flyderen med strømningskryds.

En forudsætning for strømningsmønsteret i Knudsø er vindforholdene, og for prøvedagen
var der sydøstenvind der slog over i østenvind med tiltagene vindhastiged. Data for retning
og hastighed af middelvindhastigheden pr. time fremgår af figur 5.4 [DMI, 2019].

Figur 5.4. Vindhastighed og -retning d. 08/05/2019 hvor der blev foretaget strømningsmålinger
i Knudsø.Vindretningen angives med pile. Vind fra nord angives som pil nedad. Vind
fra syd angives som pil opad. vind fra øst angives som pile fra højre, samt vind fra
vest angives som pile fra venstre [DMI, 2019].

Flyderen blev udsat fra badebroen vest for Sønder Ege Strand kl. 9:00. Her bevægede
flyderen sig langsomt rundt med strømmen i ca. en time indtil den satte sig fast i nogle
siv. I andet forsøg på at måle strømningsmønsteret blev flyderen sejlet længere ud i søen.
Her loggede den fra kl. 10:00 til kl. 13:00, inden den havde bevæget sig på tværs af søen,
og igen var kommet ind i et sivområde. Der blev foretaget et sidste forsøg på at måle
strømningsmønsteret længere ude i søen, hvor flyderen blev sat ud kl. 13:00 og taget op
igen kl. 15:30. Alle start og stoppunkter for målingerne af strømning med flyderen fremgår
af figur 5.5.
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Figur 5.5. Ruten for flyderen samt start- og stoppunkter for de tre forsøg foretaget d. 08/05/2019.

I det følgende afsnit beskrives opsætningen af en numerisk 3D model i MIKE 3 FM, som har
til formål at danne de præsimulerede strømningsmønstre. Efter modellen er opsat forsøges
det at eftervise strømningsmønsterne med strømningsmålingerne foretaget d. 08/05/2019.

5.3 Strømningsmodel af Knudsø i MIKE 3

Der opsættes en hydrodynamisk model af Knudsø i MIKE 3 FM til at beskrive
strømningsmønstrene ud fra vindhastighed, vindretning og tilstrømning af vand. MIKE
3 FM er et simuleringsprogram beregnet til at modellere vandstrømning med fri overflade i
3D. FM står for flexibel mesh og programmet er udviklet af DHI. Fordelen med et fleksibelt
mesh frem for et fast mesh er, at det kan beskrive komplekse geometriske former. Meshet
kan forfines inde omkring interessepunkter og laves grovere i områder med ensartethed
eller mindre interesse, hvilket giver mulighed for at optimere beregninstiden for modellen.

Simuleringerne af strømningsmønstrene udarbejdes som præsimulerede scenarier, hvormed
det beregningstunge arbejde er overstået, inden bakteriemodellen beregner på spredning
og henfald af bakterierne i søen. Selvom MIKE 3 FM er et kommercielt program som
kræver en månedlig licens, anvende det alligevel da programmet kun skal anvendes i
opsætningen af varslingssystemet. Når de præsimulerede strømningsmønstre er valideret
med målinger af strømningen i søen, er det ikke længere nødvendigt at benytte MIKE 3
FM, og en licens til programmet skal dermed ikke fornyes, hvorfor det accepteres at benytte
et kommercielt program midlertidigt. Søens strømningsmønstre kan simuleres med et fint
mesh, da simuleringstiden for strømningsmønstrene ingen rolle har i beregningstiden for
varslingssystemet. Simuleringstiden for strømningsmønstrene stiger med antallet af celler
i meshet, fordi der skal laves beregninger for strømning og masse for hver celle.
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For at kunne beskrive strømningsmønstrene i Knudsø så præcist som muligt, opsættes
modellen i MIKE 3 FM ud fra søens fysiske struktur, randbetingelser og med forskellige
inputs. De forskellige dele beskrives herunder.

5.3.1 Strømningsmodellens fysiske struktur

Søens fysiske struktur er bl.a. søens batymetri, som fastlægges ud fra dybdekortet beskrevet
i afsnit 3.2.1. Ud fra dybdekortet fastlægges også overgangen mellem land og vand og
dermed søens udformning. Der opsættes et triangulært mesh, som forfines langs søens
kant, da overgangen mellem land og vand anses som et interessepunkt, da det oftest er her
badegæsterne bader. I dybden dannes et kombineret sigma- og z-level mesh, som består af
et sigma mesh i de øverste 8 m og i den resterende dybde laves der et lag pr. meter. Sigma
meshet laver 8 lag alle steder i de øverste 8 m af søen. Det betyder, at inde ved kanten af
søen, hvor der ikke er 8 m i dybden, vil lagene ligge tættere end længere ude i søen, hvor
der er dybere. Dette er med til at forfine meshet yderligere inde omkring kanten af søen,
hvormed strømningerne beskrives mere detaljeret her. Meshet fremgår af figur 5.6 og 5.7.

Figur 5.6. Meshet, der anvendes til beregning af strømningsmønstre i Knudsø, set fra oven.

Der er i alt 122.832 elementer og 71.489 knudepunkter i hele meshet for Knudsø. I de
8 øverste lag er der for hvert lag 9.885 elementer og 5.316 knudepunkter grundet sigma-
meshet. Antallet af beregningselementer og knudepunkter i meshet reduceres efter de første
8 m dybde. De reduceres i takt med at søens batymetri snævrer ind, grundet z-level meshets
inddeling.
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Figur 5.7. Meshet, der anvendes til beregning af strømningsmønstre i Knudsø, set fra syd.

5.3.2 Strømningsmodellens randbetingelser

Strømningsmodellen opsættes med en "no-flow" randbetingelse ved overgangen mellem
land og vand. Søens bund, bestemt ved batymetrien, er endnu en "no-flow" randbetingelse,
der betyder, at grundvandsudveksling ikke medtages i modellen. Med modellens fysiske
struktur, mesh og randbetingelser på plads, mangler kun de variable input til modellen.
Meshet og "no-flow" randbetingelsen fremgår af figur 5.8.

Figur 5.8. Meshet set fra oven med "no-flow" randbetingelsen som markerer overgangen imellem
land og vand.
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5.3.3 Variable input til strømningsmodellen

De variable input til modellen består af vandføring ind og ud af Knudsø, vindpåvirkning og
en evt. lagdeling. Til at beskrive vandføringen ind i Knudsø fra Knudå bruges målinger af
vandføringen i Knudå. Idet der ikke haves målinger for vandføringen ud af Knudsø, antages
det, at vandføringen ud er lig vandføringen ind. Hermed ses der bort fra andre bidrag fra
f.eks. grundvandet og mindre tilløb til Knudsø. Vandføringen fra Knudå påsættes modellen
som en historisk tidsserie, som fremgår af figur 5.9.

Figur 5.9. Døgnmiddel vandføringsmålinger udført ved stationsnr. 21000569 Knudsbro over en
femårs periode [Danmarks Miljøportal, 2018].

I analysen af vinden blev det påvist, at der sjældent forekom middel vindhastigheder over
12 m/s, men for at sikre at modellen kan simulere alle hændelser påsættes vindhastigheder
op til 15 m/s. For at undersøge vindens påvirkning på strømningsmønsteret i Knudsø, så
påsættes strømningsmodellen vind fra nord, syd, øst og vest med vindhastighederne: 1, 5,
10 og 15 m/s.

Det sidste input til modellen er lagdeling, som skyldes forskelle i vandets densitet.
I modellen laves der strømningsbilleder fra Knudsø både med og uden lagdeling, da
lagdelingen oftest kun forekommer i sommermånederne, når der er forskel i temperaturen
på vandet i overfladen og i bunden af søen. Til at beskrive lagdeling i søen bruges
temperaturdata, som fremgår af figur 5.10.
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Figur 5.10. Temperaturprofil for Knudsø i perioden 08/05/2017 til 22/04/2018 [Temponeras,
2018].

For ikke at danne strømningsbilleder med lagdeling og vindhastigheder, som giver
anledning til at lagdelingen brydes, undersøges det ved hvilken vindhastighed en lagdeling
vil brydes, når der tages udgangspunkt i et temperaturprofil d. 01/08/2017 markeret
med rød på figur 5.10. Temperaturprofilet der er målt d. 01/08/2017 benyttes som
startbetingelse til at undersøge lagdelingens styrke ved forskellige vindhastigheder fra vest.
Det undersøges hvordan lagdelingen ændres ved vindhastighederne: 0, 1, 5, 10 og 15 m/s.
Temperaturprofilerne hørende til hver vindhastighed udtages efter en simuleringsperiode
på 48 timer, for at sammenligne med det målte temperaturprofil. Det målte samt de
simulerede temperaturprofiler fremgår af figur 5.11.

Figur 5.11. Målt temperaturprofil i Knudsø d. 01/08/2017 og simulerede temperaturprofiler ved
forskellige vindhastigheder fra vest.
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De simulerede temperaturprofiler stemmer dårligt overens med den målte, selv ved en
vindhastighed på 0 m/s, som det fremgår af figur 5.11. Derfor tages der udgangspunkt i
det simulerede temperaturprofilet ved 0 m/s, når det vurderes, ved hvilken vindhastighed
lagdelingen brydes. De simulerede temperaturprofiler ved hastighederne 1, 5 og 10 m/s
følger temperaturprofilet ved 0 m/s tilnærmelsesvis, hvorimod temperaturprofilet ved 15
m/s er meget anderledes. Ud fra analysen af hvornår søens lagdeling brydes, vides det, at
det er unødvendigt at simulere søens strømningsmønster med lagdeling ved vindhastigheder
over 10 m/s.

I det følgende afsnit beskrives, hvordan der interpoleres imellem strømningsmønstrene som
modelleres med MIKE 3 FM, for at kompensere for at der kun dannes strømningsmønstre
for vindhastighederne 1, 5, 10 og 15 m/s.

5.4 Skalering af strømningsmønstrene

Skaleringen af strømningsmønstrene bygger på en antagelse om, at hastighedsvektorerne
dannet ved to forskellige vindhastigheder er forholdsvis ens, så længe de udsættes
for samme vindretning. Forskellen imellem vektorerne er længden af vektorerne alt
efter hvor meget det blæser, og denne forskel kan beskrives med en skaleringsfaktor.
Skaleringsfaktorerne beregnes ved at udtage f.eks. vandets bevægelseshastighed i x-
retningen for hvert element i det øverste lag ved 10 m/s og dividere med de tilsvarende
hastigheder ved 5 m/s. Herved dannes en skaleringsfaktor imellem de to vindhastigheder
for hvert element i det øverste lag. Det antages at den skaleringsfaktor som beregnes for
det øverste lag vil være repræsentativt for dybere lag, da forskellen i hastighedsvektoren
mellem 10 m/s og 5 m/s i 2 m dybde også er styret af vindens påvirkning på vandoverfladen.
Hastighedsvektorerne er relativt små i 2 m dybde sammenlignet med i vandoverfladen, men
forskellen mellem vektorerne ved vind på 5 m/s og 10 m/s antages at være den samme
faktor.

For ikke at skulle lave en skaleringsfaktor imellem alle 122.832 elementer, beregnes én
samlet skaleringsfaktor mellem to vindhastigheder ud fra et gennemsnit af alle elementers
skaleringsfaktor. Skaleringsfaktoreren er en interpolation imellem hastighedsvektorerne
ved to modellerede vindhastigheder. Skaleringsfaktorern giver mulighed for at beskrive
strømningsmønsteret i Knudsø, når der f.eks. kommer vind fra nord med 6 m/s, selvom
der kun er modelleret strømningsmønstre med vind fra nord ved 1, 5, 10 og 15 m/s. Ved at
gange strømningshastigheden i alle elementer ved 5 m/s med en interpoleret faktor imellem
5 og 10 m/s, så kan nye værdier af bevægelseshastighed og hvirvelviskositeter beregnes som
passer til vindhastigheden 6 m/s.

Der beregnes skaleringsfaktorer for vandets bevægelseshastighed og hvirvelviskositet
i alle tre dimensioner, for alle vindretninger, med og uden lagdeling og for alle
intervaller af vindhastigheder brugt i MIKE 3 FM’s modelleringen af strømningsmønstrene
i Knudsø. Et eksempel på skaleringsfaktorerne for vandets bevægelse i x-retningen
ved strømningsmønstre uden lagdeling fremgår af figur 5.12. Tilsvarende figurer for
skaleringsfaktorerne i de andre retninger og for hvirvelviskositeterne både med og uden
lagdeling fremgår af bilag A.
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Figur 5.12. Skaleringsfaktoren for Uv for intervallerne af vindhastighed for hver vindretning.

I det følgende undersøges det, om strømningsmønstrene lavet i MIKE 3 FM kan beskrive
de strømningsforsøg der blev foretaget på Knudsø d. 08/05/2019.

5.5 Validering af præsimulerede strømningsmønstre

Idet strømningsmålingerne er foretaget i den øverste del af vandsøjlen, vises hastigheds-
vektorerne i det øverste lag. De første to forsøg, beskrives ved et præsimuleret strømnings-
mønster, med vind fra syd og en vindhastighed på 3 m/s. Strømningsmønsteret dannes
ved at skalere hastighedsvektorerne ved 1 m/s op til 3 m/s. De skalerede hastighedsvek-
torer fremgår af figur 5.13. Oven på hastighedsvektorerne er påsat flyderens rute for de to
første forsøg. Idet GPS-trackeren i flyderen har en afvigelse på op til 15 m, er der lavet
en midlet vej for flyderen, for at frasortere nogle af de ydre punkter, som skyldes GPS’ens
unøjagtighed.
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Figur 5.13. Strømningsvej for første og andet strømningsforsøg sammenholdt med hastigheds-
vektorerne fra det præsimulerede strømningsbillede ved vind fra syd på 3 m/s.

For det første forsøg ses det, at i området hvor flyderen har været, peger hastighedsvekto-
rerne i forskellige retninger, og flyderen bevæger sig ganske lidt inden for den time der blev
målt. Den relativ lille flytning af flyderen i måleperioden kan forklares med at flyderen
udsættes inden i et område, hvor den ligger i læ af to sivområder. Idet der ikke er taget
højde for sivområderne i modelleringen af strømningsmønstrene kan det være medvirkende
til at strømningspilene, ikke beskriver flyderens strømningsvej.

For andet forsøg udsættes flyderen længere ude i søen, hvor den går fri af sivområderne.
Her ses det at flyderens rute langt bedre kan beskrives af hastighedsvektorerne. På figur
5.13 er det hastighedsvektorerne ved vind fra syd som vises, selvom den reelle vind var
sydøsten vind. Idet der kun er modelleret strømningsmønstre for de fire hovedretninger,
er det svært, at beskrive strømningen ved vind fra sydøst korrekt, men den simulerede
strømning stemmer godt overens med forsøgets måling.

Det vurderes at vinden var i øst ved det sidste forsøg. Derfor vises forsøget med
strømningsvektorer fra østenvind med en vindhastighed på 3 m/s. Flyderens strømningsvej,
og hastighedsvektorerne for strømningsbilledet ved østenvind og vindhastighed på 3 m/s
fremgår af figur 5.14. Hastighedsvektorerne skaleres igen op fra 1 m/s til 3 m/s.
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Figur 5.14. Strømningsvej for tredje strømningsforsøg sammenholdt med hastighedsvektorerne
fra de præsimulerede strømningsbilleder ved vind fra øst på 3 m/s.

Ved det tredje forsøg ses det, at flyderens strømningsvej i høj grad beskrives ved
hastighedsvektorerne som fremkommer ved det præsimulerede strømningsbillede ved vind
fra øst og vindhastighed på 3 m/s. Ud fra forsøgene vurderes det, at de præsimulerede
strømningsbilleder beskriver strømningen i søen på en tilfredsstillende måde. Det kan
diskuteres om strømningen ved søens kant er beskrevet på en fyldestgørende måde i
de præsimulerede strømningsmønstre. Forskellen på virkeligheden og de præsimulerede
strømningsmønstre er, at i de præsimulerede strømningsmønstre tages der ikke højde for
områderne med siv, som vil have en dæmpende virkning på strømningen i de områder.

5.6 Præsimulerede strømningsmønstre for Knudsø

Alle kombinationer af input benyttes til at danne strømningsmønstrene i Knudsø. Det
betyder, at der bliver lavet strømningsmønstre påsat vind fra nord, syd, øst og vest,
med vindhastigheder på 1, 5, 10 og 15 m/s for scenarierne uden lagdeling, og med
vindhastigheder på 1, 5 og 10 m/s for scenarierne med lagdeling. I alt giver det 28
kombinationer af input, som danner 28 forskellige strømningsmønstre i Knudsø. For
scenarierne påsat vindhastighederne 10 m/s og 15 m/s udtages strømningsmønstrene
fra modellen efter en simuleringstid på 48 timer, idet der er opnået stationær tilstand.
For scenarierne med vindhastighed under 10 m/s blev strømningsmønsteret simuleret
igennem fire døgn uden at opnå stationær strømning. Det antages, at strømningsmønstrene
ikke kan opnå stationær tilstand, fordi der introduceres for lidt energi fra vinden til
modellen. Alligevel blev der udtaget strømningsmønstre ved endt simulering, for at have et
strømningsmønstre ved vindhastighed under 10 m/s. Det er målet at strømningsmønstrene
opnår stationær strømning, for at udtrække netop det strømningsmønster som hører til
den vindhastighed der er påsat modellen. Alle strømningsmønstre i søen indtil der opnås
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stationær strømning er tilfældige, og beskriver derfor ikke nødvendigvis strømningen ved
en given vindhastighed.

Selvom der modelleres 28 strømningsbilleder i MIKE 3 FM, så er mængden af
strømningsbilleder ikke tilstrækkelig til at beskrive de forskellige kombinationer af
vindhastighed, vindretning, lagdeling og ikke-lagdeling der kan opleves ved Knudsø. For at
kompensere for manglende strømningsbilleder til at beskrive f.eks. alle vindhastigheder,
laves skaleringsfaktorerne imellem de modellerede strømningsmønstre. Hermed er det
muligt at danne nye hastighedsvektorer og hvirvelviskositeter for vindhastigheder, som
ligger imellem de vindhastigheder der er brugt til at modellere strømningmønstrene i
Knudsø.

Resultatet af at modellere strømningsmønstrene ved de forskellige input scenarier i MIKE
3 FM, er at der til hvert scenarier kan udtrækkes vandets bevægelseshastighed og hvirvel-
viskositet i x-, y- og z-retningen fra hvert element i beregningsmeshet. Vandets bevægelses-
hastighed og hvirvelviskositet i tre dimensioner benyttes som input til spredningsmodellen
i den online del af varslingssystemet. Ud fra aktuel vindhastighed og vindretning så be-
nytter spredningsmodellen de bevægelseshastigheder og hvirvelviskositeter som passer til
det pågældende scenarie. Af figur 5.15 fremgår et eksempel på et strømningsmønster mo-
delleret for Knudsø ved følgende input: vind fra øst, vindhastighed på 10 m/s og ingen
lagdeling.
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Figur 5.15. Strømningsmønsteret i det øverste lag med vind fra øst på 10 m/s og uden
temperaturlagdeling.
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Del II

Online del af varslingssystemet
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Udløb og overløb til Knudsø 6
I dette afsnit opstilles en overløbsmodel, der har til formål at beregne den aflastede
vandmængde fra fælleskloakken til Knudsø. Overløbsmodellen indgår i den online del af
varslingssystemet, hvilket betyder, at modellen skal beregne den aflastede vandmængde i
realtid. Det er nødvendigt at kende den aflastede vandmængde, da den fungerer som input
til bakteriemodellen i varslingssystemet, og den aflastede vandmængde har betydning for
hvor mange bakterier, der introduceres til Knudsø. Der laves en analyse af kloaksystemet og
dets fysiske udformning, inden der opsættes en hydrologisk afstrømningsmodel for oplandet
til kloaksystemet. Ud fra vandføringen i kloaksystemet beregnes de aflastede vandmængder
til Knudsø.

I den hydrologiske afstrømningsmodel benyttes regnintensitet og varighed til at bestemme
vandføringen i kloaksystemet, hvor regnen er en del af det data, som indsamles i realtid. For
at den hydrologiske afstrømningsmodel kan beregne aflastningen til kloaksystemet i realtid,
opsættes en simpel hydrologisk afstrømningsmodel. Fordelen ved den simple hydrologiske
afstrømningsmodel er, at den kan beregne vandføringen i kloaksystemet hurtigt, og dermed
varsle om bakteriel forurening af badevandet uden forsinkelse.

I afsnit 3.4 blev det undersøgt, hvilke direkte og indirekte forureningskilder der forefindes
ved Knudsø. Der er tre punktkilder fra kloaksystemet til Knudsø, en regnbetinget
udledning U6 fra et overløbsbygværk OV36 samt to udledninger U7 og U9 fra nødoverløb
i pumpesumpene P1 og P2. Lokaliteten af udledning U6, U7, U9 samt pumepsump P1, P2
og overløbsbygværk OV36 fremgår af figur 6.1.
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Udledning

Overløbsbygværk

Pumpesump

Overløbsledning

Figur 6.1. Lokaliteten af udledningspunkt U6, U7, U9 samt pumpesump P1, P2 og overløbsbyg-
værk OV36.

Pumpesumpene bør først aflaste, hvis der er pumpestop. Pumpesumpene som har
udledningspunkt U7 og U9 er undersøgt, men der haves ingen data ift. registrering af
pumpestop.

I forbindelse med forhåndværende projekt udleverede Skanderborg Forsyning tekniske
tegninger af overløbsbygværket, OV36, som er tilkoblet udledningspunkt U6. Der arbejdes
derfor videre med overløbsbygværk OV36 og udledning U6, som den eneste punktkilde til
Knudsø. Grunden hertil er, at overløbsbygværket er mest veldokumenteret ift. tegninger
og målinger.

6.1 Analyse af overløbsbygværk OV36

Et overløbsbygværk har funktionen at aflaste kloaknettet, hvis kapaciteten i rørene opbru-
ges, hvorved det undgås at spildevand kommer på enten terræn eller i kældre. Placeringen
af overløbsbygværk OV36 og udledning U6 fremgår af figur 6.1. Overløbsbygværket OV36
er en betonkonstruktion under terræn etableret i år 1969. Der er to indløbsrør på Ø 900
i den ene ende af bygværket og et udløbsrør på Ø 600 i den anden ende. En beton slisk
udformet som en kanal forbinder de to indløbsrør med udløbsrøret. Når kapaciteten i sli-
sken bliver opbrugt, er der aflastning ud over overløbssiderne til et underliggende kammer i
bygværket. I kammeret er der et udledningsrør på Ø 1000, som leder det aflastede vandvo-
lumen ud mod udledningspunkt U6 i Knudsø. Plan- og tværsnit af overløbsbygværk OV36
fremgår af figur 6.2.
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6.1. Analyse af overløbsbygværk OV36 Aalborg Universitet
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Figur 6.2. Modificeret teknisk plantegning af overløbsbygværk OV36 og tværsnit A-A og B-B.
Målene er i millimeter.

Bygværket blev fremvist d. 05/03/2019 med assistance fra Skanderborg Forsyning. Billeder
taget d. 05/03/2019 i OV36 under fremvisningen af bygværket fremgår af figur 6.3.
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Figur 6.3. Billeder fra overløbsbygværk OV36 af hhv. slisken med riste til mekanisk rensning
ned mod udløbsrør og de to indløbsrør, som forenes igennem slisken. Over det ene
indløbsrør hænger en vandstandsmåler.

Risten til mekanisk rensning i overløbsbygværket er blevet ændret siden den tekniske
tegning, da risten er blevet rejst op fra vandret til en vinkel på ca. 60◦ op mod væggen.
Bygværket er udformet så der ikke er mulighed for opmagasinering af spildevand under
en regnhændelse. Dvs. at når vandføringskapaciteten i slisken bliver opbrugt, vil der ske
aflastning ud over overløbskanten til Knudsø.

Sliskens maksimale vandføringskapacitet er beregnet til ca. 0,157 m3/s ud fra Manning-
formlen. En gennemgang af beregningen af sliskens maksimalvandføring fremgår af bilag
B.

Ved besøget i bygværket kunne det konstateres, at der var ophobning af sten og andet
sediment i slisken, hvilket reducerer sliskens vandførendekapacitet. Synlig sediment i slisken
fremgår af billederne taget d. 05/03/2019 på figur 6.4.

Figur 6.4. Billeder af slisken ved udløbsrøret hvor sediment fremgår af sliskens bund.

Skanderborg Forsyning besluttede at rense bygværket efter ekskursionen d. 05/03/2019, og
bygværket blev renset d. 12/03/2019. Da slisken ikke er selvrensende, betyde det, at der
igen ophobes sediment, hvilket reducerer sliskens vandførende kapacitet. Derfor beregnes
en ny reduceret vandføringskapacitet for slisken. Sliskens reducerede vandføringskapacitet
er beregnet til ca. 0,04 m3/s efter samme metode, som er beskrevet i bilag B. Der benyttes
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en skønnet reduceret dybde på 0,15 m, i stedet for sliskens originale dybde på 0,25 m, og
et manningtal på 40 m1/3/s i beregningen af sliskens reducerede vandføringskapacitet.

For at kunne beskrive, hvornår der sker aflastninger fra bygværket til Knudsø, er der udført
målinger i overløbsbygværket og i udledningsrøret ved udledningspunkt U6.

6.2 Målinger udført i OV36 og ved udledning U6

Skanderborg Forsyning har udført vandstandsmålinger i overløbsbygværk OV36. Samtidigt
er der udført temperatur- og trykmålinger i udledning U6. Disse målinger er udført med
henblik på, at kunne beskrive, hvornår der sker aflastninger fra OV36 til udledning U6.

6.2.1 Vandstandsmålinger udført i OV36

Skanderborg Forsyning opsatte d. 21/01/2019 en ultralydsmåler til at måle vandstanden
i overløbsbygværket. Vandstandsmåleren er placeret i enden, hvor indløbsrørene kommer
ind i bygværket. Vandstandsmålerens placering fremgår af figur 6.5.
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Udledning
Ø 1000

Figur 6.5. Af plantegningen fremgår vandstandsmålerens placering ved et af indløbsrørene
til bygværket. Vandstandsmålerens placering er markeret med en rød cirkel på
plantegningen. Af fotografierne fremgår vandstandsmåleren.

Målt vandstand i OV36 og målt nedbør i perioden 21/01/2019 til 31/01/2019 fremgår
af figur 6.6. Den valgte nedbør er fra SVK-måler 5192, som er lokaliseret i Silkeborg ca.
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14 km fra Knudsø [Spildevandskomiteen, 2019]. I hele regnserien er det første vip fra hver
regnhændelse frasorteret, idet det antages, at det første vip svarer til initialtab. Regnserien,
frasorteret det første vip ved hver hændelse, anvendes igennem resten af rapporten som
regninput.
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Figur 6.6. Vandstandsmålinger i overløbsbygværk OV36 og nedbør for perioden 21/01/2019 til
31/01/2019 [Spildevandskomiteen, 2019].

Der forekommer både tørvejrsdage og regnhændelser inden for den afbillede periode. De
dage, hvor der kun er tørvejrsafstrømning, er vandstanden ensartet og der ses en tydelig
forskel på vandstanden om natten og dagen. Målingerne viser to "pukler", ligesom det
beskrives for en mindre by med stor parcelhusandel jf. Winther m.fl., 2016.

Det kunne forventes, at vandstanden på nogle tidspunkter i løbet af natten vil nærme sig
nul, idet der ikke bruges meget vand om natten, dog måles der sjældent vandstande under
0,05 m, hvilket fremgår af figur 6.6. Dette skyldes ophobning af sediment i slisken. Sediment
skaber opstuvning af vand, som påvirker vandstanden opstrøms, hvor vandstandsmåleren
er placeret. Efter bygværket blev renset d. 12/03, faldt gennemsnits vandstanden fra 0,05
m om natten til 0,005 m. Den målte vandstand i bygværket for perioden 05/03/2019 til
20/03/2019, samt den målte nedbør i samme periode fremgår af figur 6.7.
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Figur 6.7. Vandstandsmålinger i overløbsbygværk OV36 inden og efter rensning samt nedbør for
perioden 05/03/2019 til 20/03/2019 [Spildevandskomiteen, 2019].

Den målte vandstanden i tørvejr ligger på ca. 0,07 m inden rensningen af overløbsbyg-
værket, se figur 6.7. Den 12/03/2019 er der målt en vandstand på 0,7 m, som skyldes
rensningen af bygværket, hvorefter vandstanden under tørvejr er faldet betydeligt.

Vandstandsmålerens placering besværligører beskrivelsen af, hvornår der sker aflastninger
fra bygværket, da selve aflastningen sker ca. 8 m fra det sted, hvor vandstandsmåleren er
placeret. Anderledes brugbart ville det være, hvis vandstandsmåleren målte vandstanden
ved udløbet i overløbsbygværket. Vandstandsmålingerne kan tilgengæld anvendes til at
kalibrere indløbsvandmængden fra den hydrologiske afstrømningsmodel.

Der er blevet opsat hhv. en tryk- og temperaturmåler i udledningsrøret ved udlednings-
punkt U6, med det formål at beskrive, hvornår der sker aflastninger fra overløbsbygværket
OV36.

6.2.2 Tryk- og temperaturmålinger udført i udledning U6

Tryk- og temperaturmålerne er opsat i forbindelse med ekskursionen til bygværket d.
05/03/2019. Målerne er placeret ca. 1,5 m oppe i udledningsrøret ved udledningen til
søen. Målerne er af mærket Hoboware. I forsøgsopstillingen i Knudsø måler den ene
temperatur og tryk med 30-sekunders intervaller, imens den anden måler temperatur med
10-sekunders intervaller. Der måles både temperatur og tryk, da loggerne kun ligger ca. 1,5
m oppe i røret, hvor målerne påvirkes af tilbagestuvning fra søen, hvormed trykmåleren
kan opleve udsving grundet vindstuvning i søen. Det forventes, at temperaturen i søen
er mere ensartet, hvor evt. temperaturudsvingninger, der måles, skyldes overløb. Målerne
fastgøres i en metalkasse med åbning i begge ender for både at beskytte, men også for at
sikre at målerne ikke skylles ud af røret under kraftige overløbshændelser. Opsætning af
målerne fremgår af figur 6.8.
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Figur 6.8. Metalkassen til at beskytte målerne og sørge for at opstillingen ikke skylles ud af røret.
Målerne er fastsat inde i metalkassen med en tværgående skrue.

Det rå temperatur- og trykdata fra målerne i perioden d. 05/03/2019 til d. 11/03/2019
fremgår af figur 6.9.
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Figur 6.9. Rå temperatur- og trykdata indsamlet i perioden d. 05/03/2019 til 11/03/2019 i
udledningspunktet U6.

I den rå målerdata ses tydelige udsving i både tryk og temperatur. For at kunne
undersøge, hvad der giver udsving i trykmålingerne, korrigeres målingerne for det
atmosfæriske tryk i måleperioden, således ændringer i trykmålingerne udelukkende skyldes
vandstandsændringer i røret. Målingerne af atmosfærisk tryk finder sted ved en lokal
målestation ved Mossø ca. 10 km fra Ry [Weather Underground, 2019]. Trykmålingerne
omregnes til vandstande i udløbsrøret, og det undersøges, om en ændring i vandstand
skyldes vindpåvirkning. Omregnet vandstand fra trykmålingerne i udløbsrøret, nedbør
samt vindretning og -hastighed fremgår af figur 6.10.
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Figur 6.10. Omregnet vandstand i udløbsrøret sammenholdt med nedbør, middelvindshastighed
og vindretning fra SVK-måler 5192 ved Silkeborg og DMI’s vejrmodel [DMI, 2019].
Vindretningen angives med pile. Vind fra nord angives som pil nedad. Vind fra syd
angives som pil opad. vind fra øst angives som pile fra højre, samt vind fra vest
angives som pile fra venstre [DMI, 2019].

Inden målerne blev placeret i udløbsledningen til Knudsø, var antagelsen, at der kunne
ses en vandstandsstigning i udløbsledningen ved overløb. Ved at betragte sammenhængen
mellem vandstand og nedbør i måleperioden på figur 6.10, ses der ingen tydelig
sammenhæng mellem vandstandsstigninger og nedbør. Til gengæld har vindretningen og
-hastigheden en påvirkning på vandstanden i ledningen. Når vinden kommer fra syd,
medfører det lave vandstande i røret mens vind fra vest og nord giver anledning til
vindstuvning i røret. Ud fra det målte vandstandsdata vurderes det, at vandstanden i
udløbet er for følsom over for vindstuvning til at kunne verificere, om et evt. overløb har
fundet sted.

Målingerne af temperatur i udledningsrøret sammenholdes med lufttemperaturen for
måleperioden for at undersøge, om temperaturændringerne i ledningen er sammenfaldende
med temperaturændringer i luften. Lufttemperaturen hentes ved samme målestation som
atmosfæretrykket [Weather Underground, 2019]. Temperaturændringerne sammenholdes
også med nedbør for at undersøge, om der er forekommet overløb, når der er målt
temperaturændringer. Temperaturen i vandet sammenholdes med lufttemperatur og
nedbør på figur 6.11.
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Figur 6.11. Målinger af vandets temperatur i udløbet, sammenholdt med lufttemperatur og målt
nedbør. Lufttemperaturen er fundet ved en lokal station i nærheden af Knudsø, og
nedbøren stammer fra SVK-måler 5192 ved Silkeborg [Weather Underground, 2019]
[DMI, 2019].

Vandtemperaturen i udløbet til Knudsø er ikke afhængig af den målte lufttemperatur, som
det fremgår af figur 6.11. Luftens temperatursvingninger er ikke sammenfaldende med
vandets temperatursvingninger, hvorfor det kan konkluderes, at lufttemperaturen ikke er
skyld i temperaturændringerne, som måles i vandet.

Sammenholdes vandets temperatur med målt nedbør inden for samme periode, fremgår
det af figur 6.11, at der er en regnhændelse d. 06/03 omkring kl. 12. Hvilket stemmer
godt overens med, at der er målt temperaturændringer i udløbsvandet. Hvorimod
d. 07/03 omkring kl. 21 er størstedelen af regnhændelsen målt flere timer forinden,
der måles temperaturændringer. Samtidigt sker der intet med vandtemperaturen ved
regnhændelserne d. 09/03 og 10/03. Med de mange usikkerheder ift. sammenhængen
mellem nedbør og ændring i vandets temperatur ved udledningspunktet til Knudsø,
vurderes det, at den målte vandtemperatur ikke kan verificere, om og i såfald hvornår
der sker overløb fra overløbsbygværket OV36.

I efterfølgende afsnit opsættes en hydrologisk afstrømningsmodel til at beregne vandførin-
gen ind i overløbsbygværket OV36.
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6.3 Hydrologisk afstrømningsmodel

En hydrologisk afstrømningsmodel kan opstilles på flere måder bl.a. ved brug af Tid-
Areal modellen, TA-modellen, men også ved hjælp af den hydrodynamisk model MIKE
URBAN, MU. Ulempen ved MU er, at det er tidskrævende at opsætte en hydrodynamisk
model, da der indgår flere parametre som afløbskoefficent, ledningsnettet med dimensioner
og materiale, hældning, forsinkelsesbassiner og overløbsbygværker m.m.. Herved øges
muligheden for introduktion af fejl i modellen. Udover at modellen er tidskrævende at
opstille for området, vil MU også være tidskrævende i beregningen af vandføringen i
kloaksystemet, da der beregnes dynamisk på vandføringen i ledningerne. Ved at bruge
MU er der mulighed for at introducere en forsinkelse i varslingssystemet, da resultatet af
MU-modellen er input til bakteriemodellen. MU beregner alle vandføringer opstrøms i alle
ledninger, og dette er ikke nødvendigt ift. at simulere overløb, da interessen kun er at finde
vandføringen ind i overløbsbygværket. En anden ulempe ved MU er bl.a., at en licens til
programmet koster i omegnen af 67.000 kr. om året, og med én licens kan programmet
kun beregne på netop ledningsnettet i Ry [DHI, 2019]. For at undgå det tidskrævende og
fordyrende mellemled udarbejdes en hydrologisk afstrømningsmodel i Matlab ved at bruge
TA-modellen. Modsat MU tager TA-modellen ikke højde for dynamikken i ledningsnettet.
Idet der ikke tages højde for flaskehalse i systemet opstrøms, kan der til tider beregnes en
højere vandføring ind i overløbsbygværket. Det vurderes, at det er vigtigere, at modellen
hurtigt kan beregne vandføringen fremfor at beregne den helt præcise vandføring, da
formålet med varslingssystemet er, at det skal varsle i realtid.

TA-modellen benyttes til at bestemme bidraget fra regnvand til overløbsbygværket.
Modellen hedder Tid-Areal, fordi den netop beskriver vandets afløbstid i relation til det
areal, der bidrager til afstrømningen jf. Winther m.fl., 2016, s. 145. TA-modellen beskriver
afstrømningen fra et område ud fra: områdets størrelse, hvor meget af vandet som ledes til
kloakken og strømningstiden i kloakken. Udover bidraget fra regnvand, vil der også være
et bidrag fra spildevand til overløbsbygværket, som kan estimeres ud fra arealanvendelsen
i oplandet til overløbsbygværket.

6.3.1 Kloakoplandet til overløbsbygværk OV36

Kloakoplandet indgår som den fysiske struktur i opsætningen af den hydrologiske afstrøm-
ningsmodel. Kloakoplandet til overløbsbygværk OV36 er ca. 52 ha, og arealanvendelsen i
kloakoplandet består af boliger og vejarealer. Desuden består oplandet af virksomheder, et
butiksområde og en sportshal. Oplandet, OV36 og udledningspunktet U6 fremgår af figur
6.12.

Dele af oplandet er separatkloakeret, men vandet fra det separatkloakerede område ledes
på nuværende tidspunkt på fællessystemet til overløbsbygværket. Kloakoplandene R25 og
R34A er hhv. separatkloakeret og spildevandskloakeret, og her føres regnvandet ikke til
fællessystemet, men i en nærliggende å. Disse områder bidrager kun med spildevand. For
områderne R21E og R21B ledes regnvandet til en faskine, hvorfor disse områder også kun
bidrager med spildevand. Ud fra oplandet kan der bestemmes et spildevandsbidrag og et
regnvandsbidrag. Disse to bidrag bliver til en samlet vandføring ind i overløbsbygværket.
I det følgende bestemmes spildevandsbidraget fra oplandet.
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Overløbsbygværk
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Figur 6.12. Kloakoplandet til overløbsbygværk OV36. Grøn er fælleskloakeret, lilla er separat-
kloakeret, og blå er spildevandskloakeret.

6.3.2 Bestemmelse af Spildevandsbidrag

Fra oplandet til OV36 er der beregnet en daglig spildevandsmængde på 131,5 m3.
Spildevandsbidraget beregnes ud fra mængden af boliger og anden arealanvendelse
inden for området. En nærmere beskrivelse af beregningen fremgår af bilag C. Det
undersøges, om den beregnede mængde af spildevand fra oplandet stemmer overens med
den målte vandstand i overløbsbygværk OV36. For at kunne sammenligne den beregnede
spildevandsmængde, bestemt ud fra arealanvendelsen, med det målte, omregnes den målte
vandstand til vandføring. Dette gøres ved brug af Manning-formlen som beskrevet i
bilag B. Sammenhængen mellem målt vandføring og spildevandsbidraget beregnet ud fra
arealanvendelsen fremgår af figur 6.13.
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Figur 6.13. Vandføring bestemt ud fra vandstandsdata i OV36 sammenholdt med spildevands-
bidraget beregnet ud fra arealanvendelsen.

Spildevandsbidraget, beregnet ud fra arealanvendelsen, stemmer godt overens med
den omregnede målte vandstand i tørvejrsperioderne. Det beregnede spildevandsbidrag
accepteres som en del af vandføringen ind i bygværket. I det følgende bestemmes
regnvandsbidraget fra oplandet.

6.3.3 Bestemmelse af regnvandsbidrag

Regnvandsbidraget fra oplandet til overløbsbygværk OV36 bestemmes ved TA-modellen.
Modellen beregner vandføringen i ét bestemt punkt, ved at addere vandføringerne fra alle
oplande. For at beskrive afstrømningen fra oplandene til overløbsbygværket så præcist som
muligt, inddeles oplandet fra figur 6.12 i flere delområder. Der defineres følgende parametre
til oplandene: overfladekoncentrationstid, afløbskoefficient, og rørkoncentrationstid ud fra
rørstrækningen til overløbsbygværket. Beregningsmetoden for TA-modellen samt anvendte
arealer, rørlængder, overfladekoncentrationstid, rørkoncentrationstid, og afløbskoefficient
for områderne fremgår af bilag D.

Vandføringen ind i overløbsbygværket er beregnet ved brug af TA-modellen, hvilket fremgår
af figur 6.14. Desuden fremgår rengintensiteten, der er påsat TA-modellen, af figur 6.14.
Vandføringen ind i overløbsbygværket består af både regn- og spildevandsbidrag.
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Figur 6.14. Vandføringen ind i OV36 bestemt ved TA-modellen og regnintensitet fra SVK-måler
5192 [Spildevandskomiteen, 2019].

Det er nødvendigt at validere den simulerede vandføring, for at sikre at modellen beregner
virkelighedsnært. Det forsøges at validere den hydrologiske afstrømningsmodels simulerede
vandføring ud fra den målte vandstand i det følgende.

6.3.4 Validering af den hydrologiske afstrømningsmodel

For at validere den hydrologiske afstrømningsmodel omregnes den målte vandstand i
bygværket til vandføring ved brug af Manningformlen beskrevet i bilag B. Vandføringen
beregnet ud fra vandstanden sammenholdes med den simulerede vandføring, for at kunne
vurdere, hvor præcist TA-modellen simulerer virkeligheden. Der er udvalgt en periode
fra d. 05/03/2019 til 20/03/2019, altså både før og efter slisken renses for sediment,
hvorfor der benyttes to forskellige Manningtal i omregningen af vandstand til vandføring.
I perioden inden slisken renses, benyttes et Manningtal på 40 m1/3/s, svarende til ruheden
i et vandløb, grundet ophobningen af sten og anden sediment i slisken. I perioden hvor
slisken er renset, benyttes et Manningtal på 80 m1/3/s, svarende til den lave ende af
intervallet af ruheden for en pudset betonkanal. Af figur 6.15 fremgår vandføringen ind
i overløbsbygværket indeholdende regn og spildevandsbidrag, som er modeleret ved TA-
modellen. Af figuren fremgår desuden vandføringen omregnet ud fra målt vandstand i
bygværket samt regnintensitet, der er påsat modellen.
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Figur 6.15. Sammenhold af vandføringen bestemt ved TA-modellen og vandføringen omregnet
ud fra målt vandstand i bygværket samt regnintensitet fra SVK-måler 5192 [DMI,
2019].

De to vandføringer stemmer godt overens under regnhændelserne i perioden før slisken
renses for sediment, men under tørvejr ses en tydelig forskydning af de to vandføringer.
Forskydningen skyldes, at der i perioden er målt en vandstand, som er påvirket af
opstuvning i slisken. Hele perioden er påvirket af opstuvning i slisken, men forskydningen
af de to vandføringer ses ikke tydeligt under regnvejr. Opstuvningens påvirkning på
vandstanden kan ikke beskrives lineært, så der opstår ikke samme forskydning i
vandføringerne under regnvejr som ved tørvejr. Derudover kan være, at der anvendes et
forkert Manningtal til omregningen mellem målt vandstand til vandføring, så vandføringen
burde være højere i hele perioden.

For perioden efter rensning af slisken stemmer den modellerede vandføring og vandføringen
beregnet ud fra vandstanden godt overens. For begge perioder ses det, at de to vandføringer
stemmer godt overens, men dette skal ses i lyset af de valgte Manningtal. Begge valg af
Manningtal bygger på en antagelse om, at Manningformlen og Manningtallet kan beskrive
forholdene i slisken både med ophobning af sediment og uden sediment. Er disse antagelser
ikke korrekte, så vil vandføringen modelleret ved TA-modellen heller ikke komme til at
ramme vandføringen i overløbsbygværket så godt, som det fremgår af figur 6.15. Selvom
vandføringen bestemt ved TA-modellen muligvis ikke rammer den helt korrekte vandføring,
hvis antagelserne om Manningtallet er forkerte, så ses dog, at vandføringen har udsving
på de samme tidspunkter som i vandføringen bestemt ved vandstanden. Dermed opleves
en variation i vandføringen bestemt ved TA-modellen, som også fremgår af vandføringen
bestemt ved vandstanden. Da de præcise hydrauliske forhold i overløbsbygværket ikke
kendes, og dermed ikke kan beskrives bedre ift. at bestemme en vandføring at kalibrere
TA-modellen op imod, arbejdes der videre med vandføringen bestemt ud fra de nuværende
antagelser.
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6.4 Overløb fra OV36

Grundet bygværkets udformning antages det, at der sker overløb, når vandføringen ind
i overløbsbygværket overskrider vandføringskapaciteten i slisken. Derudover antages det,
at det videreførende rør eller systemet nedstrøm ikke er begrænsende for vandføringen
i slisken. Sliskens maksimale og reducerede vandføringskapacitet er beregnet til hhv.
0,157 og 0,039 m3/s ved at anvende Manningformlen. Intervallet imellem disse to
vandføringskapaciteter har indflydelse på, hvor meget vand der aflastes til Knudsø, og det
er usikkert, hvilken vandføringskapacitet inden for intervallet som repræsenterer slisken
bedst. Endvidere har det været besværligt, at beskrive ud fra målinger, hvornår der
sker overløb i overløbsbygværket OV36. Derfor er der beregnet tre eksempler på overløb
i perioden d. 01/01/2019 til 05/05/2019 ved en maksimal, en middel og en reduceret
vandføringskapacitet. De tre vandføringskapaciteter er hhv. 0,157 m3/s, 0,098 m3/s og
0,039 m3/s, hvilket giver overløbene som fremgår af figur 6.16.
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Figur 6.16. Beregnede aflastninger i perioden d. 01/01/2019 til 05/05/2019 ved en maksimal, en
middel og en reduceret vandføringskapacitet.

De summererede overløbsmængder er 125 m3, 494 m3 og 5.677 m3 for hhv. den
maksimale, den middel og den reducerede vandføringskapacitet i den viste periode. De
forskellige vandføringer i slisken har betydelig påvirkning på overløbsmængden, som det
fremgår af figur 6.16. Forskellen imellem overløbsvolumerne vil influere den følgende
bakteriemodel, da den anvender aflastningsmængderne som input. Resultatet af at vælge
en forkert vandføringskapacitet kan betyde, at bakteriemodellen enten overestimerer eller
underestimerer bakteriekoncentrationen i søen.

Det vælges, at anvende en middel vandføringskapacitet mellem den maksimale og reduce-
rede vandføringskapacitet til at beregne aflastningerne med, da vandføringskapciteten er
dynamisk og varierer alt efter hvor meget ophobning af sediment, der er i slisken. Vandfø-
ringskapciten kan sågar variere under aflastningshændelser, hvis der er nok energi i vandet
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til at rense slisken.

Det er forsøgt at registrere overløb ved målinger af vandstanden i overløbsbygværket og ved
målinger af temperatur og tryk i udløbet til Knudsø, men ingen af målingerne kan bruges
til at registrere overløb. Derfor er der ikke noget data at sammenholde det modellerede
overløb med. Eftersom det ikke har været muligt at påvise overløb ud fra de udførte
målinger i udledning U6 og i OV36, accepteres overløbsmodellen til simulering af overløb
fra overløbsbygværk OV36 som input til bakteriemodellen. Bakteriemodellen opsættes i
det følgende kapitel.
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bakterier i Knudsø 7

I dette kapitel opstilles en bakteriemodel hvis formål er at kunne modellere, hvordan bak-
terierne spredes og henfalder i søen. Bakteriemodellen består af både en spredningsmodel
og en henfaldsmodel. Ud fra bakteriernes bevægelse i søen kan koncentrationen af bakteri-
er findes. Bakteriekocentrationen er særligt interessant inden for badeområderne, fordi det
forventes, at der er mange badende i både sommersæsonen og vintersæsonen. Resultatet
af bakteriemodellen kan være med til at varsle om forhøjede bakteriekoncentrationer i ba-
deområderne. Konsekvensen heraf kan være, at et badeområde lukkes midlertidigt, indtil
bakteriekoncentrationen igen er under kravværdien for udemærket badevand.

Bakteriemodellen er den sidste model i online delen af varslingssystemet, og den indhenter
vindhastighed og -retning i realtid. Efterfølgende indhenter modellen et præsimuleret
strømningsmønster fra offline delen, som passer til den aktuelle vindhastighed og -retning.
Fra overløbsmodellen indhentes den aflastede vandmængde, som omregnes til antal
bakterier, der aflastes til søen. Bakteriemodellen simulerer spredningen og henfaldet af
disse bakterier. For at hele varslingssystemet fungerer i realtid er strømningsmønstrene
udarbejdet på forhånd, og overløbsmodellen er holdt simpel.

Der er foretaget fire målinger af badevandskvaliteten i søen efter to regnhændelser. Disse
har givet anledning til aflastning fra overløbsbygværk OV36. En gennemgang af disse
målinger fremgår af næste afsnit.

7.1 Måling af badevandskvalitet i Knudsø

Der er i alt foretaget fire målinger af badevandskvaliteten: to d. 17/03/2019 kl. 00:30 og
to d. 25/03/2019 kl. 09:05. Begge prøvetagningstidspunkter er i UTC-tid. Den 17/03/2019
blev der taget vandprøver ved udløbet fra overløbsbygværket, OV36, og ved badebroen ved
Sønder Ege Strand. Den 25/03/2019 blev der igen taget vandprøver ved udløbet fra OV36
og ved badebroen vest for udløbet. Placeringen af prøvetagningspunkterne og badebroerne
fremgår af figur 7.1. Alle fire prøver er taget i toppen af vandsøjlen i en plastbeholdere og
holdt kølet, indtil der var mulighed for at analysere dem.

Forud for vandprøven der er taget d. 17/03/2019 kl. 00:30, er der beregnet et overløb
ud fra overløbsmodellen fra OV36 d. 15/03 kl. 12:30 og ca. en time frem. I løbet af
overløbshændelsen udledes ifølge overløbsmodellen 46 m3 vand. For prøven taget d. 25/03
kl. 09:05 er aflastningen sket aftenen forinden. Aflastningen starter kl. 23:00 og slutter
kl. 23:45, og der udledes ifølge overløbsmodellen 147 m3 overløbsvand i tidsrummet.
Regndata fra SVK-måler 5192 ved Silkeborg Vandværk og aflastninger beregnet ud fra
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overløbsmodellen for perioden 12/03/2019 til 26/03/2019 fremgår af figur 7.2.

Prøvepunkt d. 17/03

Prøvepunkt d. 25/03

Prøvepunkt v. udløb

Badebroer

Overløbsbygværk

Overløbsledning

Figur 7.1. Oversigt over hvor vandprøverne er taget ved Sønder Ege Strand. Det orange punkt
angiver hvor udløbet er, hvor der blev taget prøver både d. 17/03 og 25/03. Det blå
punkt angiver prøvestedet ved den mindre badebro vest for udløbet, imens det lilla
punkt angiver prøven taget ved den officielle badebro ved Sønder Ege Strand.

12/03 14/03 16/03 18/03 20/03 22/03 24/03
Tid [dage]

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

O
ve

rlø
b 

[m
3
/s

]

0

5

10

15

20

25

30

R
eg

ni
nt

en
si

te
t [

m
m

/ti
m

e]
Prøvetagningstidspunkt

Figur 7.2. Overløbshændelser, nedbør og tidspunkt for udtagelse af prøver af badevandskvaliteten
for perioden d. 12/03/2019 til 26/03/2019.
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Vandprøven, der blev indsamlet d. 17/03, er taget ca. 36 timer efter overløbet, imens
der ved prøven taget d. 25/03 er gået omkring 10 timer fra overløbshændelsen. Denne
tidsforskydning kan komme til at have en betydning for koncentrationen af bakterier, som
måles i prøverne. Bakteriekoncentrationerne i vandprøverne undersøges via en godkendt
analysemetode til bestemmelse af E. coli i drikkevand.

7.1.1 Analysemetode til prøver af bakteriekoncentration

Til at analysere koncentrationen af fækale bakterier i prøverne benyttes et system lavet
af IDEXX. Systemet detekterer både coliforme bakterier og E. coli ud fra bakteriernes
reaktion med et substrat, som tilføres vandprøverne. Prøverne fortyndes med rent vand
10 til 20 gange og forsegles i Quanti-Tray/2000-prøvebakker. Prøvebakkerne inkuberes
efterfølgende ved 35 ◦C i et døgn, for at give bakterierne optimale vækstforhold. Når
de coliforme bakterier gror under inkubationen, omdanner et enzym i den coliforme
bakterie substratet, hvorfra der frigives nitrophenol, som farver prøven gul. På samme
måde omsætter E. coli bakterierne en anden del af substratet, hvor der frigives et
fluorescerende stof. Efter endt inkubation er det muligt at bestemme tilstedeværelsen af
coliforme bakterier og E. coli i prøverne ud fra prøvernes farve [IDEXX, 2019].

Fra prøverne taget ved Knudsø udtages der 5 eller 10 ml vand, som opblandes med hhv. 95
eller 90 ml postevand. Der benyttes postevand til at opblande prøverne, idet det antages, at
postevand ikke indeholder coliforme bakterier. Til de opblandede prøver tilføres et substrat
fra IDEXX. Prøverne hældes over i prøvebakker med 49 store rum og 48 mindre rum,
hvorefter prøvebakkerne forsegles. Prøverne inkuberes i 24 timer ved 35 ◦C for at sikre, at
bakterierne har tid til at reagere med det tilførte substrat. Efter endt inkubation optælles
antallet af rum med gul farve og antallet af rum, som er flourescerende. Herefter kan
antallet af bakterie opgøres ud fra "most probable number" metoden. Et billede af en
vandprøve i dagslys og under ultraviolet lys efter endt dyrkningsperioden fremgår af figur
7.3.

Figur 7.3. Billeder af prøvebakkerne efter endt inkubation, hvor rum med coliforme bakterier har
farvet prøven gul, imens rum med E. coli lyser flourescerende under ultraviolet lys.
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Idet der kun bruges 5 eller 10 mL vand fra den originale prøve, er der udført flere
analyser af samme vandprøve. I tabel 7.1 præsenteres resultaterne af analyserne af
badevandskvaliteten.

Prøve nr. Orginal prøve Nedre konfi.* Øvre konfi.* MPN*
Prøve v. udløbet d. 17/03/2019

1 af 2 5 mL 1.758 3.196 2.402
2 af 2 10 mL 1.585 3.033 2.224

Prøve v. badebro d. 17/03/2019
1 af 1 10 mL 3 71 20

Prøve v. udløbet d. 25/03/2019
1 af 3 5 mL N/A infi >48.392
2 af 3 10 mL N/A infi >24.196
3 af 3 10 mL N/A infi >24.196

Prøve v. badebro d. 25/03/2019
1 af 2 10 mL 1.194 2.450 1.722
2 af 2 10 mL 1.305 2.431 1.782

Tabel 7.1. Bakteriekoncentration i vandprøverne taget ved de to badebroer og ved udløbet hhv.
d. 17/03 og 25/03. * cfu/100 mL.

Begge vandprøver taget ved udløbet af udledningen fra overløbsbygværket viser
koncentrationer af E. coli over grænseværdien for ringe badevandskvalitet på 1.000 cfu/100
mL. Det samme gør sig gældende for prøven taget ved badebroen vest for udledningen,
imens prøven taget ved den officielle badebro ved Sønder Ege Strand kun indeholder 20
cfu/100 mL.

Der opstilles i det følgende en bakteriemodel, som kan beskrive bakteriernes spredning
og henfald i Knudsø. Modellens simulerede koncentrationer sammenholdes med den
målte bakteriekoncentration af E. coli for prøvetagningsstederne på de pågældende dage.
Bakteriekoncentrationen vil være styret af bakteriernes spredning i søen samt bakteriernes
henfald. Formålet med modellen er, at den sideløbende kan modellere bakteriernes henfald
og bevægelse i søen alt efter strømningsforholdene, som er styret af vinden.

Selvom både enterokokker og E. coli benyttes som indikatorbakterier på fækale forureninger
i badevand, arbejdes der fremadrettet i rapporten kun med E. coli. Med den tilgængelige
analysemetode har det kun været muligt at måle E. coli, hvorfor der ikke haves data for
koncentrationen af enterokokker. Derfor forsøges det ikke at modellere spredning og henfald
af enterokokker i det videre projekt.

7.2 Opsætning af bakteriemodel

Bakteriemodellen består af både en spredningsmodel og en henfaldsmodel. Der er tale om
to forskellige modeller, hvor den ene modellerer bakteriernes spredning i søen, og den anden
modellerer bakteriernes henfald. Først beregnes bakteriernes flytning over tiden efterfulgt
af bakteriernes henfald til samme tidsskridt. Idet der er tale om to forskellige modeller,
beskrives opsætningen af modellerne i hvert deres afsnit i det følgende, samtidig hermed
beskrives koblingen imellem modellerne.
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7.2.1 Spredningsmodel

Til at modellere bakteriernes spredning fra udledningspunktet i søen benyttes en Random
Walk model, RW-model. Fordellen ved en RW-model, frem for andre numeriske transport-
modeller, er bl.a., at RW-modellen ikke introducerer numerisk dispersion grundet bereg-
ningscellernes diskretisering. Derudover kan RW-modellen modellere bakteriernes spred-
ning ud fra den præsimulerede hydraulik, idet modellen benytter hastighedsvektorerne fra
strømningsbillederne til flytning af bakterierne [Spitz m.fl., 1996].

RW-modellens præcision stiger med antallet af partikler, som indsættes i modellen. Helt
optimalt vil det være, hvis der indsættes en partikel for hver bakterie der udledes. Dette
vil samtidig være en beregningstung løsning. For at lette beregningstiden symboliserer
én partikel flere bakterier. Det er vigtig at holde en fornuftig diskretisering ift. antal af
partikler, men samtidig er det også en afvejning ift. computerkraft. I følge Spitz m.fl.,
1996, s. 165 bør der som minimum indsættes 5.000 partikler i modellen, for at opnå en
normaltfordelt spredning af en forurening. RW-modellen er koblet med henfaldet, så når
alle bakterier i et partikel er henfaldet, forsvinder partiklet ud af RW-modellen, indtil der
tilsidst ikke er flere partikler tilbage i modellen.

Mekanismerne, der står bag spredningen af bakterierne i Knudsø, er advektion og
hvirvelviskositet. Advektion er transport grundet vandstrømning, og står for den største del
af spredningen. Hvis det var muligt at simulere søens strømningsmønster på mikroskopisk
skala, så alle ujævnhedder, hvirvler og variationer i strømningen blev medtaget, ville
advektion være nok til at beskrive spredningen af bakterier i Knudsø.

Idet der simuleres på et langt grovere niveau, medtages også hvirvelviskositeten. Dette
gøres for at tage højde for dispersion, der opstår ved at simulere virkeligheden på et
for groft niveau. Hvirvelviskositeten sørger for, at partiklerne spredes både langs med
strømningsretningen, men også på tværs af strømningsretningen. Hermed kommer nogle
af partiklerne i kontakt med strømningsområder, som ikke er i direkte kontakt med den
advektive strømningsvej [Spitz m.fl., 1996]. Partiklernes flytning i hhv. x-, y- og z- retningen
fremgår af ligning 7.1, 7.2 og 7.3.

xi+1 = xi + vx∆t± Z1

√
6νtx (7.1)

yi+1 = yi + vy∆t± Z2

√
6νty (7.2)

zi+1 = zi + vz∆t± Z3

√
6νtz (7.3)
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Hvor:

xi+1 Partiklens nye x-position [m]
yi+1 Partiklens nye y-position [m]
zi+1 Partiklens nye z-position [m]
xi Partiklens x-position [m]
yi Partiklens y-position [m]
zi Partiklens z-position [m]
vx Hastigheden i x-retningen [m/s]
vy Hastigheden i y-retningen [m/s]
vz Hastigheden i z-retningen [m/s]
νtx Hvirvelviskositet i horisontal retningen [m2/s]
νty Hvirvelviskositet i horisontal retningen [m2/s]
νtz Hvirvelviskositet i vertikal retningen [m2/s]
Z1,2,3 Uafhængig random variabel [-]
∆t Tidsskridt [s]

For hvert tidsskridt beregnes en ny x-, y- og z-position for alle partikler, som det fremgår
af ligningerne 7.1, 7.2 og 7.3. Partiklernes bevægelse er styret af hastighedsvektorerne,
hvirvelviskositeterne, samt en uafhængig random variabel mellem 0 og 1. Den uafhængige
variabel er normaltfordelt for at repræsentere en vilkårlig spredning, da det ikke vides,
hvordan og i hvilken retning partiklerne vil sprede sig. En illustration af hvordan en
partikels bevægelse kan se ud inden for et tidsskridt fremgår af figur 7.4.

Figur 7.4. Eksempel på en partikels bevægelse i to dimensioner inden for et tidsskridt.

På illustrationen ses partiklens bevægelse i to dimensioner, hvor den første del af
bevægelsen er styret af vandets strømning, imens den sidste del af partiklens bevægelse
skyldes hvirvelviskositeten. Partiklens slutpunkt for bevægelsen inden for tidsskridtet bliver
startpunktet i næste beregning af partiklens bevægelse. For spredningsmodellen gælder,
at partiklernes bevægelse simuleres i tre dimensioner ud fra hastighedsvektorerne og
hvirvelviskositeterne inden for det aktuelle element. I et forsøg på at udglatte overgangene
fra et element i meshet til et andet, genereres et nyt mesh til RW-modellen.
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Generering af mesh til RW-modellen

Der opsættes et nyt mesh for de præsimulerede strømningsmønstre, som er udarbejdet
i kapitel 5. Formålet er hermed at udglatte overgangene imellem elementerne i
det triangulære mesh. Det triangulære mesh er i overfladen dannet med 9.885
elementer, hvor der for hvert element er beregnet en værdi for hastighedsvektorerne og
hvirvelviskositeterne i alle retninger. Hvert element i det triangulære mesh beskriver
gennemsnitlig et areal på 197 m2, når søen har et overfladeareal på 195 ha. I
overgangen fra ét beregningselement til et andet kan der være markante forskelle imellem
hastighedsvektorerne og hvirvelviskositeterne. For at udglatte overgangene imellem de
triangulære beregningselementer udarbejdes et nyt meah, hvor hvert element er 5 x 5
x 1 m. Strømningsmønstrene med det nye mesh dannes ved "naturlig nabo" interpolation
mellem det triangulære og rektangulære mesh. Naturlig nabo interpolation er en metode,
hvor værdierne i det nye mesh er vægtet ud fra, hvilke og hvor meget de rektangulære
elementer berører de triangulære elementer. Fordelen ved denne metode er, at den
giver en glattere tilnærmelse af det underliggende mesh [ArcMap, n.d.]. Der dannes 28
strømningsmønstre med nyt mesh ud fra de eksisterende strømningsmønstre. Af figur 7.5
fremgår det triangulære mesh og det rektangulære mesh på 5x5 meter.

Figur 7.5. Triangulært mesh og det rektangulære mesh i overfladen.

Selvom der dannes et nyt udglattet mesh fra det triangulære mesh, vil et bedre resultat
forekomme, hvis der foretages nye præsimuleringer af strømningsmønstrerne med et finere
mesh. Dette fravælges, da det i forvejen tager syv timer at simulere strømningsmønstrerne
ved én vindretning og vindhastighed, og der skal laves 28 forskellige simuleringer af
strømningsmønstre med forskellige vindhastigheder, vindretninger og lagdeling.
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7.2.2 Input til spredningsmodellen

De forskellige input til spredningsmodellen består af: aflastninger fra overløbsbygværket
OV36, vindretning og -hastighed for perioden, der skal simuleres over. Ud fra vindretningen
og -hastigheden udvælges det præsimulerede strømningsmønster der passer til. Fra de
præsimulerede strømningsmønstre findes hastighedsvektorerne og hvirvelviskositeterne i
alle tre dimensioner, som er styrende for beregningen af partiklernes bevægelse i søen. For
at sikre at modellen kan håndtere antallet af partikler og stadig varsle i realtid, indsættes
én partikel i modellen for hver 10 L, som aflastes til Knudsø.

Aflastningsvolumen fra overløbsbygværket omregnes til antal bakterier ved brug af
erfaringstal for bakteriekoncentrationen i spildevand og regnvand fra befæstede arealer.
Erfaringstallene stammer fra Erichsen m.fl., 2006, og er: "... en opsummering af de
vigtigste informationer fra en række undersøgelser af koncentrationer af indikatorbakterier
i forskellige kilder". Erfaringstallene bygger på 95 % percentilen af koncentrationerne, og
er dermed til den konservative side. I kilderne til erfaringstallene er der stor variation i
bakterieindholdet, og derfor vil en måling af bakteriekoncentrationen i de aktuelle kilder
give et bedre estimat jf. Erichsen m.fl., 2006.

Der beregnes en variabel udledningskoncentration, således der tages højde for, at
opblandingen mellem spildevand og regnvand kan ændre sig fra hændelse til hændelse,
men også undervejs i overløbshændelsen. For det rå spildevand benyttes værdien 4,5 · 107

cfu/100 mL. Hvor der for regnvandet benyttes værdien 2,0 · 104 cfu/100 mL jf. Erichsen
m.fl., 2006. Den variable E. coli koncentration er beregnet ved følgende formel:

Ctot(i) =
VSPV (i) · CSPV (i) + VRV (i) · CRV (i)

Vtot(i)
(7.4)

Hvor:

Ctot Total koncentration [cfu/100 mL]
CSPV Koncentration i spildevand [cfu/100 mL]
CRV Koncentration i regnvand [cfu/100 mL]
Vtot Total volumen [mL]
VSPV Volumen af spildevand [mL]
VRV Volumen af regnvand [mL]
i Tidsskridt [s]

Den variable E. coli koncentrations betydning på bakteriekoncentrationen i overløbsvandet
illustreres på figur 7.6. Ligeledes fremgår den varierende bakteriekoncentration i
vandet samt vandføringen ind i overløbsbygværket fremgår af figuren. Hændelsen d.
24/03/2019, hvor der er taget vandprøve fra d. 25/03/2019, er simuleret for at vise,
hvordan bakteriekoncentrationen ændres når spildevandet opblandes med regnvand i
overløbsbygværket.
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Figur 7.6. Variable E. coli koncentration og simuleret vandføring ind i OV36 for perioden d.
24/03/2019 kl. 19:00 til 25/03/2019 kl. 01:00

Koncentrationen af E. coli i vandet falder i takt med, at spildevandet opblandes med
regnvand, som har en lavere koncentration af E. coli pr. 100 mL. Inden opblandingen er
koncentrationen af E. coli på 4,5· 107 cfu/100 mL, hvorefter koncentration falder til 7·104

cfu/100 mL på det tidspunkt, der er mest regnvand i indløbsvandet.

Vinden er styrende for, hvilket præsimulerede strømningsmønstre der benyttes, og dermed
hvilke hastighedsvektorer og hvirvelviskositeter som indgår i spredningsmodellen. Data for
vindretning og -hastighed hentes fra DMI’s vejrmodel. Der benyttes timeværdier af mid-
delhastighed og retning som grundlag for at vælge det præsimulerede strømningsmønster,
som repræsenterer vinden bedst [DMI, 2019]. Fra strømningsmønsteret hentes værdier for
hastighedsvektorer og hvirvelviskositeter ind i modellen. Af tabel 7.2 fremgår forskellige
eksempel på hastighedsvektorer og hvirvelviskositeter i én celle ved vind fra vest.

1 m/s 5 m/s 10 m/s 15 m/s
U [m/s] 10,7 ·10−3 30,6 ·10−3 37,6 ·10−3 98,6 ·10−3

V [m/s] 21,6 ·10−3 -1,6 ·10−3 8,0 ·10−3 23,3 ·10−3

W [m/s] -1,4·10−4 5,6 ·10−6 -3,0 ·10−5 7,2·10−5

Eh [m2/s] 27,8·10−3 2,6 ·10−3 7,6 ·10−3 5,9 ·10−3

Ev [m2/s] 4,7·10−4 2,3 ·10−3 4,7 ·10−3 7,0 ·10−3

Tabel 7.2. Hastighedsvektorer og hvirvelviskositeter i én celle ved forskellige vindstyrker fra vest.

7.2.3 Opsætning af henfaldsmodel

Idet vandmiljøet ikke er E. colis naturlige miljø, vil bakterierne henfalde. Medtages
bakteriernes henfald ikke i bakteriemodellen, vil koncentrationen af bakterier i søen blive
ved med at stige for hver aflastning, da udskiftningen af vand i søen er relativ lille. Henfaldet
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af coliforme bakterier følger en 1. ordens henfaldslingningen, som fremgår af ligning 7.5 jf.
Erichsen m.fl., 2006. Det antages, at E. coli følger samme henfaldsligning.

M = M0 · e−k·∆t (7.5)

Hvor:

M Aktuelle antal bakterier [-]
M0 Bakteriernes begyndelsesantal [-]
k Henfaldskonstant [s−1]
∆t Tidsskridt [s]

Bakteriernes henfaldskonstant, k, består af to dele: en henfaldskonstant ved dagslys og en
henfaldskonstant ved mørke. En nærmere beskrivelse af de to konstanter og udregning af
konstanterne følger af bilag E.

I bakteriemodellen repræsenterer én partikel flere bakterier. Når alle bakterierne er
henfaldet efter en given periode, slettes partiklen også fra beregningen af spredningen.
Ved at benytte henfaldsligning 7.5 på bakterierne i Knudsø, vil antallet af bakterier med
tiden nærme sig nul, men aldrig helt blive nul. Derfor er det valgt, at når antallet af
bakterier, som partiklen repræsenterer, bliver mindre end én bakterie, vil partiklen blive
fjernet fra simuleringen af spredningen.

Henfaldet af bakterierne er styret af faktorerne lys og temperatur. Derfor har bakteriernes
placering i søen en indvirkning på, hvor hurtigt bakterierne vil henfalde. For at
eksemplificere hvilken effekt temperatur og bakteriernes placering i vandsøjlen har
på halveringstiden af bakterier i henfaldsmodellen, udarbejdes der to tilfælde med
solindstråling og fem forskellige temperaturer. Halveringstiden i forskellige dybder ved
forskellige temperaturer fremgår af figur 7.7.

Figur 7.7. Bakteriers halveringstid ved forskellig temperatur, lysindstråling og placering i
vandsøjlen.
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Bakteriernes halveringstid er påvirket af både solindstråling og temperatur, som det
fremgår af figur 7.7. Temperaturen i vandet har en direkte påvirkning på den maksimale
halveringstid. Hvorimod solindstråling har en påvirkning på henfaldet i dybden af
vandsøjlen.

Input til henfaldsmodellen

Bakterier henfalder forskelligt afhængig af, hvorvidt det er dag eller nat, idet lys
påvirker henfaldet. Henfaldet i løbet af natten er kun temperaturafhængigt, imens
henfaldet om dagen er styret af temperatur og dagslys. Derfor bliver inputparametrene
til henfaldsmodellen følgende: vandtemperatur, solindstråling, sigtedybde og bakteriernes
placering i vandsøjlen.

Til at beskrive den varierende vandtemperatur benyttes målingerne fra den østlige del
af Knudsø i perioden 05/2017 til 04/2018. Der haves målinger fra 4-25 m dybde, og det
antages, at vandet i dybden fra 0-4 m har samme temperatur som ved 4 m. I perioden, hvor
der ikke haves målinger, antages vandtemperaturen at være 4◦ C, da det er konservativt
ift. henfaldet. De målte vandtemperaturer giver døgn- og månedsvariationer i modellen.
Temperaturprofilet fremgår af figur 7.8.

Figur 7.8. Temperaturprofil for Knudsø i perioden 08/05/2017 til 22/04/2018 [Temponeras,
2018].

Solindstrålingen som anvendes i henfaldsmodellen er indhentet fra en vejrstation placeret
ved Thomas Manns vej 23, 9220 Aalborg. Der er indhentet data fra år 2018, og dette
gøres for at medtage døgn- og månedsvariationer i modellen. Live-data af solindstråling
ved søen ville være optimalt, da dette kan give modellen årsvariationer og samtidigt undgå
den stedslige variation der opstår ved målerens placering. Solindstrålingen, som indgår i
modellen, fremgår af figur 7.9.
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Figur 7.9. Solindstråling ved Thomas Manns Vej 23, 9000 Aalborg for år 2018.

Sigtedybden er ligesom temperatur og solindstråling varierende over året. Sigtedybden er
styret af mængden af partikler i vandet, og her reducerer alger især gennemstrængningen
af lys i vandsøjlen. Derfor er sigtedybden også mindst i sommerperioden, hvor der vil
være opblomstring af alger. De seneste målinger af sigtedybden i Knudsø er fra perioden
05/2016 til 09/2016, hvor gennemsnits sigtedybden var på 3,42 m jf. Danmarks Miljøportal,
2018. Selvom denne sigtedybde er for en sommerperiod, og sandsynligvis er mindre end
sigtedybden resten af året, anvendes sigtedybden i henfaldsmodellen, idet der ikke haves
målinger af sigtedybden for andre perioder.

Det sidste input, som er bakteriernes placering i vandsøjlen, beregnes for hvert tidsskridt
i spredningsmodellen.

I det følgende forsøges det at validere bakteriemodellens simulerede E. coli koncentrationer
med de målte vandprøver.

7.3 Validering af bakteriemodellen

I dette afsnit valideres bakteriemodellen ved at sammenholde modellens beregnede bakterie
koncentration med de tidligere analyserede vandprøver, der blev indsamlet d. 17/03 og
25/03. For at bakteriemodellen kan modellere E. coli koncentrationen, der er målt via.
vandprøver d. 17/03/2019 og 25/03/2019, påsættes modellen en tidsserie af vindstyrker og
-retninger samt aflastningerne for de to hændelser.

7.3.1 Hændelsen d. 17/03/2019

Den simulerede aflastningenshændelse, hvor der er udtaget vandprøver d. 17/03/2019, er
startet d. 15/03 kl. 12:30 og sluttet ca. 13:30. Der er aflastet ca. 46 m3 overløbsvand
i perioden. Vandprøverne taget d. 17/03/2019 viste en koncentration på mellem 2.224-
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2.402 cfu/100 mL ved udløbsrøret U6, og 20 cfu/100 mL ved Sønder Ege Strands
badebro. Tidsserien af vindretning og -styrke fra starten af overløbshændelsen til
prøvetagningstidspunktet fremgår af figur 7.10. Alle tidspunkter er i UTC-tid.

Figur 7.10. Vindretning og -hastighed for d. 15/03 kl. 12:00 frem til prøvetagningstidspunktet
d. 17/03/2019 kl. 00:30. Vindpilene er angivet for hver anden time. Vindretningen
angives med pile. Vind fra nord angives som pil nedad. Vind fra syd angives som pil
opad. vind fra øst angives som pile fra højre, samt vind fra vest angives som pile fra
venstre [DMI, 2019].

Det ses, at for perioden fra aflastningen til der tages prøver, er der skiftende vind fra
sydøst over i vest og tilbage i sydøst, inden perioden slutter af med vind fra sydvest.
Vindhastigheden ligger i intervallet 4,1-8,0 m/s, som det fremgår af figur 7.10.

Idet der udledes ca. 46 m3 vand fra overløbsbygværket, giver det 4.574 partikler i spred-
ningsmodellen med varierende bakteriekoncentration alt efter blandingsforholdet mellem
spildevand og regnvand. Spredningen af partiklerne ved tidspunktet for vandprøvetagnin-
gen d. 17/03/2019 fremgår af figur 7.11. Det tilhørende koncentrationsbillede fremgår af
figur 7.12. Da det antages at badegæster typisk vil opholde sig i de øverst to meter af
vandsøjlen, er koncentrationsbilledet dannet ud fra antallet af partikler i de øverste to
meter.
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Figur 7.11. Simuleret placering af partikler efter 36 timer

Figur 7.12. Koncentrationsbilledet ved prøvetagningstidspunktet d. 17/03/2019 kl. 00:30.

Den højeste koncentration af E. coli, som er tilbage i søen ved prøvetagningstidspunktet,
er ca. 25 cfu/100 mL, som det fremgår af figur 7.12. De simulerede koncentrationer er
langt fra, hvad der blev målt af koncentration ved udløbet på mellem 2.224-2.402 cfu/100
mL. Samtidigt ses det, at forureningen har spredt sig til store dele af den vestlige del af
søen. Idet forskellen mellem den målte og den simulerede koncentration er så markant, skal
fejlen højst sandsynligt findes i antagelsen om, hvornår der sker aflastninger fra bygværket
i overløbsmodellen. Med en for stor vandføringskapacitet i slisken, frasorteres nogle
overløbshændelser, imens en mindre vandføringskapacitet vil give flere overløbshændelser.
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Hvilket fremgår af figur 6.16 i afsnit 6.4. Ved at reducere vandføringskapaciteten ned til
0,08 m3/s i stedet for 0,098 m3/s, beregner overløbsmodellen en aflastningshændelse lige
umiddelbart inden vandprøven udtages d. 17/03/2019. Denne aflastning kunne have givet
anledning til koncentrationerne der måles ved udløbet.

Ud fra de nuværende antagelser i overløbsmodellen omhandlende, hvornår der sker
aflastninger, kan hændelsen d. 17/03 ikke verificere bakteriemodellen, da det er usikkert,
om inputtet er korrekt modelleret i overløbsmodellen. Det undersøges, om den anden
overløbshændelse kan verificere bakteriemodellen.

7.3.2 Hændelsen d. 25/03/2019

Den simulerede aflastningenshændelse, hvor der er udtaget vandprøver d. 25/03/2019 kl.
09:05, er startet d. 24/03 kl. 22:55 og slutter kl. 23:45. Der udledes ca. 147 m3 overløbsvand i
tidsrummet. Vandprøven taget d. 25/03/2019 viste en koncentration på over 48.392 cfu/100
mL ved udløbet. Desuden viste vandprøven ved badebroen vest for udløbet mellem 1.722-
1.782 cfu/100 mL. Tidsserien af vindretning og -hastighed fra starten af overløbshændelsen
til prøvetagningstidspunktet fremgår af figur 7.13. Alle tidspunkter er i UTC-tid.

Figur 7.13. Vindretning og -hastighed for d. 24/03/2019 kl. 23:00 frem til prøvetagningstids-
punktet d. 25/03/2019 kl. 09:05. Vindretningen angives med pile. Vind fra nord
angives som pil nedad. Vind fra syd angives som pil opad. vind fra øst angives som
pile fra højre, samt vind fra vest angives som pile fra venstre [DMI, 2019].

For aflastningshændelsen d. 24/03/2019 frem til prøvetagningstidspunktet starter vinden
i sydvestlig retning, inden den slår over i vest, og ender i nordvestlig retning.
Vindhastigheden ligger i intervallet 2,8-5,3 m/s, hvilket fremgår af figur 7.13.

Idet der udledes ca. 147 m3 vand fra overløbsbygværket, giver det 14.767 partikler i
spredningsmodellen, med varierende bakteriekoncentration alt efter blandingsforholdet
mellem spildevand og regnvand. Spredningen af partiklerne ved tidspunktet for udtagning

83



7. Spredning og henfald af bakterier i Knudsø

af vandprøven d. 25/03/2019 fremgår af figur 7.14. Det tilhørende koncentrationsbillede
fremgår af figur 7.15. Da det antages at badegæster typisk vil opholde sig i de øverst
to meter af vandsøjlen, er koncentrationsbilledet dannet ud fra antallet af partikler i de
øverste to meter.

Figur 7.14. Simuleret placering af partikler efter 10 timer

Figur 7.15. Koncentrationsbilledet ved prøvetagningstidspunktet d. 25/03/2019 kl. 09:05.

Den højeste koncentration, som er tilbage i søen ved prøvetagningstidspunktet, er 35
cfu/100 mL, hvilket fremgår af figur 7.15. I vandprøverne blev der ved udløbet målt
over 48.392 cfu/100 mL, og mellem 1.722-1.782 cfu/100 mL ved badebroen vest for
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udløbet. Modsat prøvetagningerne d. 17/03/2019, hvor antagelserne i overløbsmodellen
har frasorteret en udledningshændelse, udledes der denne gang overløbsvand fra bygværket
ved både den maksimale og reducerede vandføringskapacitet i slisken. Alt efter hvilken
vandføring ud af overløbsbygværket der vælges, udledes der ved hændelsen imellem 70-
291 m3 overløbsvand til søen. Selvom volumen af overløbsmængden muligvis ikke er ramt
helt korrekt, burde det stadig være muligt at ramme koncentrationer af bakterier i samme
størrelseorden, som det målte ved prøvetagningstidspunktet. En stor del af det ekstra
vand som udledes, ved at vælge en lavere vandføring ud af overløbsbygværket, er regnvand
med en lav bakteriekoncentration. En fordobling i aflastet volumen betyder derfor ikke
nødvendigvis en tilsvarende fordobling i bakteriemængden, der udledes til søen. Forskellen
imellem den simulerede og målte bakteriekoncentration vidner om, at partiklerne spredes
for hurtigt i modellen sammenholdt med virkeligheden. Hermed opnås en større opblanding
og nedkoncentrering af bakterierne i søen, som giver de lave værdier, der fremgår af figur
7.15.

Bakteriemodellen simulerer verificeringshændelserne i realtid. Dvs. at det tager kortere tid
at simulere hændelseperioden, end hændelsen reelt har taget i virkeligheden. Derfor er det
muligt at varsle om en forurening ved badeområderne i realtid.

Det har ikke været muligt at verificere bakteriemodellens resultater imod de to målte
hændelser, hvor der er taget vandprøver, da der er usikkerheder forbundet med bl.a.
overløbsvolumen, som simuleres i overløbsmodellen og spredningen, der simuleres i
spredningsmodellen. En kalibrering af både overløbsmodellen og bakteriemodellen er
nødvendig før bakteriemodellen kan simulere koncentrationer i nærheden af dem som
måles i vandprøverne. Inden en kalibrering af overløbs- og bakteriemodellen er mulig er
det nødvendigt at indsamle yderligere empiri om systemernes funktion samt målinger til
at verificere modellerne. Empirien skal bl.a. give viden, om hvornår bygværket aflaster, og
hvilke lokale hydrauliske forhold der er tilstede ved udløbsrøret U6. Grundet manglende
ressourcer i dette projekt, har det ikke været muligt at indsamle yderligere empiri, som
muligører en kalibrering af de to modeller. Bakteriemodellen accepteres derfor og anvendes
i det næste kapitel til at simulere historisk data.
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Simulering af E.coli
koncentrationer i en

historisk periode 8
I dette kapitel benyttes modellerne gennemgået i kapitel 6 og 7 til at modellere
udvalgte historiske hændelser. De lovmæssige prøver af badevandskvaliteten taget igennem
badesæsonen ved de tre badeområder holdes op imod resultaterne af de modellerede
historiske perioder. I det følgende beregnes den udledte volumen fra overløbsbygværket
for årene 2011-2018, både for hele året og for badesæsonen hvorfra der haves prøver af
badevandskvaliteten.

8.1 Overløbsmængder fra OV36 fra år 2011-2018

Med henblik på at undersøge hvordan bakteriekoncentrationen har været i Knudsø de
senere år, beregnes de aflastede volumener fra OV36 i år 2011-2018. De aflastede volumener
vil indgå som input til bakteriemodellen, for at undersøge om der reelt har været brug for
at lukke for nogle af badeområderne, når bakteriekoncentrationen kommer over gældende
kravværdi. Kravværdien for udemærket badevand for E. coli benyttes som signal for,
hvornår der skal frarådes badning.

Overløbsvolumerne beregnes ved at påsætte tidsserien fra SVK-måler 5192 ved Silkeborg
på den hydrologiske overflademodel, for at finde vandføringen ind i bygværket. Overløb
defineres ligesom i afsnit 6.4, at være når vandføringen ind i overløbsbygværket bliver
større end vandføringen ud af bygværket. Vandføring ud af bygværket defineres som
middelværdien imellem den reducerede- og maksimale vandføringskapacitet i slisken på
0,098 m3/s. Overløbsvolumen sammenholdes med den akkumulerede regnmængde for
de pågældende år, for at undersøge, om der er sammenhæng mellem regnmængde og
overløbsvolumen. De summerede overløbsvolumener og akkumulerede regnmængder for
årene 2011-2018 fremgår af figur 8.1 [DMI, 2019].
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Figur 8.1. Beregnet årlig aflastet volumen til Knudsø fra OV36 samt akkumuleret regnmængde
i Skanderborg fra DMI’s vejrmodel for det pågældende år.

Der er relativ stor forskel i de udledte volumener fra overløbsbygværket årene imellem.
I år 2015 udledes 9.298 m3, hvor der i år 2012 udledes over dobbelt så meget, nemlig
20.174 m3, som det fremgår af figur 8.1. For de fleste år er der en sammenhæng mellem
akkumuleret regn og den udledte volumen, men år 2015 stikker ud ved at have den
største akkumulerede nedbør, og samtidig den mindste udledning. Det undersøges, om
der har været et nedbrud i SVK-måleren i en periode, som gør at der beregnes en mindre
aflastningsvolumen. Modellen påsættes en tidsserie fra SVK-måler 5195 placeret ved Them
Renseanlæg ca. 13 km vest for Knudsø. Overløbsmodellen, påsat tidsserien fra SVK-måler
5195, giver en overløbsmængde på 12.225 m3, hvilket er 24 % mere end hvad der beregnes
med tidsserien fra SVK-måler 5192. Når begge tidsserier inspiceres visuelt er der ingen
tydelige forskelle i tidsserierne, der indikerer, at der har været fejl på den ene måler.
Selvom der beregnes en større overløbsvolumen ved at bruge tidsserien fra SVK-måler
5195, så ligger aflastningsvolumen stadig i den lave ende ift. den akkumulerede regn. Det
antages, at størrelsen på overløbsvolumens skyldes, at år 2015 har været præget af meget
lavintens regn, hvilket giver anledning til en lav aflastningsvolumen fra overløbsbygværket.

Det undersøges, hvor meget af aflastningsmængderne som falder inden for badesæsonerne,
hvor Skanderborg Kommune tager prøver af badevandskvaliteten. Derudover undersøges
den akkumulerede regn inden for badesæsonerne, hvor ofte der aflastes, og hvor
meget den aflastede volumen svarer til af regn i oplandsarealet. Af tabel 8.1 fremgår
aflastningsvolumerne fra OV36 samt akkumuleret regn for Skanderborg området, antal
aflastninger, og hvor meget regn det svarer til for hele året og for hver badesæson [DMI,
2019]. Badesæsonen er fra 1. juni til 1. september. Den akkumulerede regn er fra DMI’s
vejrmodel for Skanderborg.
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Årligt I badesæsonen

År Aflas. Akk. Antal Aflas. Aflas. Akk. Antal Aflas.
regn aflas. regn regn aflas. regn

[m3] [mm] [-] [mm] [m3] [mm] [-] [mm]
2011 12.302 733,7 140 91,7 8.256 295,9 50 61,5
2012 20.174 846,6 190 150,3 12.822 286,3 70 95,5
2013* 11.781* 622,1 140* 87,8* 3.957* 111,3 44* 29,5*
2014 13.957 821,5 172 104,0 5.199 234,8 58 38,7
2015 9.298 927,2 164 69,3 4.551 222,9 42 33,9
2016 19.490 803,8 132 145,2 14.011 248,9 48 104,4
2017 18.309 804,1 166 136,4 13.255 261,8 72 98,8
2018 10.946 589,7 72 81,6 6.086 143,1 26 45,4

Tabel 8.1. I tabellen fremgår årlige aflastede volumener fra overløbsbygværk OV36 i årene 2011-
2018, samt aflastet volumen indenfor badesæsonen, som er fra 1. juni til 1. september.
Derudover fremgår akkumuleret regn fra DMI’s vejrmodel for Skanderborg-området,
og antallet af aflastninger fra bygværket, når det antages at der skal være en tørperiode
på 5 timer imellem hver aflastning. Aflastet regn er hvad aflastningsmængden svarer til
af mm regn på oplandet som har bidraget, Fred som er 13,4 ha. * I august 2013 frem til
midt september 2013 har der været et nedbrud på SVK-måler 5192, som benyttes til at
beregne aflastninger fra overløbsbygværket, hvorfor der benyttes data fra SVK-måler
5195 [Spildevandskomiteen, 2019].

Generelt kan det siges ud fra figur 8.1 og tabel 8.1 at aflastningsvolumen og akkumuleret
regn ikke nødvendigvis hænger sammen. Derfor må det være forskellen i intensiteten
af regnhændelsen, som bestemmer om der aflastes eller ej. I det følgende simuleres
koncentrationen af E. coli inden for badeområderne for to udvalgte historiske perioder.

8.2 Simulerede koncentrationer af E. coli ved
badeområderne

Det undersøges i dette afsnit, hvilken effekt aflastninger fra kloaksystemet og vindretning
har på koncentration af E. coli ved badeområderne i Knudsø. Der er udvalgt to perioder,
hvor bakteriekoncentrationen modelleres med bakteriemodellen beskrevet i kapitel 7. Der
anvendes en partikel diskretisering til de historiske simuleringer på én partikel pr. 100 L
overløbsvand. Perioderne er hhv. badesæsonen 2016, og badesæsonen 2018 frem til midten
af oktober. Badesæsonen 2016 udvælges, da den ifølge overløbsmodellen er den badesæson
med størst aflastningsvolumen. Badesæsonen 2018 og frem til midt oktober er udvalgt
fordi det var et ekstremt tørt år, med nogle få kraftige aflastningshændelser i løbet af
badesæsonen.

Der udtages et gennemsnit af E. coli koncentrationerne, i de simulerede perioder, for hvert
badeområde. De simulerede koncentrationer af E. coli udtrækkes som en tidsserie. Der
dannes en bufferzone omkring hvert badeområde i bakteriemodellen, for at visualisere,
hvilke beregningsceller der udtrækkes koncentrationer af E. coli fra. Bufferzonerne er
udformet som cirkler med en radius på ca. 80 m fra strandene. De tre bufferzoner fremgår
af figur 8.2.
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Figur 8.2. Bufferzone omkring hvert badeområde, hvor der for alle beregningsceller udtrækkes
koncentrationer af E. coli igennem den simulerede periode.

8.2.1 Badesæsonen 2016

I badesæsonen 2016 udledes der ifølge overløbsmodellen 14.011 m3 vand fra overløbsbyg-
værk OV36. Den aflastede vandmængde kan give anledning til forhøjede koncentrationer af
E. coli i badeområderne. Det undersøges, hvordan vindretningerne påvirker de simulerede
koncentrationer af E. coli i badeområderne. Der udtages en periode i badesæsonen år 2016
for at visualisere sammenhængen mellem koncentration og vindretning. Derudover fremgår
det, hvornår der har været overløb i tidsserien. Perioden er d. 15/05/2016 til 30/06/2016.
Resten af tidsserien af bakteriekoncentrationen for badesæsonen år 2016 fremgår af bilag
F. Simulerede koncentrationer af E. coli for badeområderne samt vindretning og simuleret
overløb fremgår af figur 8.3 og 8.4 for hhv. maj og juni i år 2016.

Figur 8.3. Simulerede koncentrationer af E. coli for badeområderne samt vindretning for maj år
2016. Overløbene er vist som tidspunkter, hvor der er simuleret overløb.
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I maj opleves der ingen aflastningshændelser, der giver anledning til koncentrationer af
E. coli over grænseværdien på 500 cfu/100 mL inden for badeområderne, som det fremgår
af figur 8.3. For perioden er den maksimale koncentration ca. 168 cfu/100 mL i Birkhede.
Den første aflastning sker d. 19/05, men der registreres først en forøgelse af bakterier
d. 20/05 i badeområdet ved Birkhede Camping. I aflastningsperioden d. 19/05 er der
østenvind, men vinden slår over i syd før bakterierne registreres ved Birkhede. Knudhule
Strand og Sønder Ege Strand påvirkes også af aflastningen, men mere uregelmæssigt. Der
registreres en større aflastning d. 29/05-30/05 og i badeområdet Birkhede registreres igen
en respons d. 30/05. Ved denne aflastning har der været vind fra nord, men vinden slår
over i øst.

Figur 8.4. Simulerede koncentrationer af E. coli for de tre badeområder samt vindretning for
juni år 2016. Overløbene er vist som tidspunkter, hvor der er simuleret overløb.

Ligeledes i juni opleves der ingen koncentrationer af E. coli over grænseværdien. Den
maksimale simulerede koncentration af E. coli er i juni på ca. 228 cfu/100 mL ved Sønder
Ege Strand. Den første aflastning i maj finder sted d. 20/06, hvor alle tre badeområder
påvirkes næsten på samme tid d. 21/06, men Birkhede påvirkes igen mest. Ved aflastningen
d. 20/06 er der vind fra syd, men vinden slår over i vest inden badeområderne påvirkes.
Den anden aflastningshændelse i juni sker d. 23/06. Det ses, at Sønder Ege Strand påvirkes
hurtigt og kraftigt af denne hændelse, hvorimod de to andre badeområder først påvirkes
i mindre grad d. 25/06. Under aflastningen er der østenvind, men vinden skifter over i
nord/nordvest.

I den simulerede periode fra d. 15/05/2016 til 02/09/2016 er der ingen hændelser, som
giver anledning til koncentrationer over 500 cfu/100 mL, som er den valgte grænseværdi
ift. varsling af forringet badevandskvalitet i dette projekt.

Koncentrationerne af E. coli i badevandsprøverne taget i badesæsonen sammenlignes i
tabel 8.2 med de simulerede koncentrationer. For Sønder Ege Strand og Knudhule Strand
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er der taget 12 prøver af badevandskvaliteten igennem badesæsonen, imens der er taget
fire prøver ved Birkhede Camping.

Birkhede Sønder Ege Knudhule
Dato Målt/Sim. Målt/Sim. Målt/Sim.

[cfu/100 mL] [cfu/100 mL] [cfu/100 mL]
26/05 <15/13 <15/0 <15/0
10/06 -/- <15/0 <15/0
16/06 -/- <15/0 <15/0
22/06 110/23 <15/3 <15/11
05/07 -/- <15/3 <15/7
19/07 <15/0 <15/0 <15/0
25/07 -/- <15/0 <15/0
01/08 -/- <15/0 <15/6
09/08 -/- <15/0 <15/2
15/08 <15/0 <15/0 <15/3
25/08 -/- <15/3 190/1
02/09 -/- <15/1 <15/2

Tabel 8.2. De målte og simulerede koncentrationer af E. coli inden for badeområderne for
badesæsonen 2016.

Alle prøver af badevandskvaliteten, med undtagelse af to, viser at der er målt <15
cfu/100 mL. Denne værdi er detektionsgrænsen for det måleudstyr Eurofines benytter til at
analysere prøverne med. Derfor betyder <15 cfu/100 mL reelt, at der er målt mellem 0 og
15 cfu/100 mL. Ved prøverne som ligger på detektionsgrænsen, simulerer bakteriemodellen
koncentrationer af E. coli i samme størrelseorden, hvilket fremgår af tabel 8.2. Prøverne
hvor der er detekteret 110 og 190 cfu/100 mL er hhv. d. 22/06/2016 ved Birkhede og d.
25/08/2016 ved Knudhule Strand. Bakteriemodellen simulerer 23 cfu/100 mL ved Birkhede
d. 22/06, hvilket viser, at modellen har en respons på en hændelse, på samme tid, hvor
der er målt en forøget bakteriekoncentration. For hændelsen d. 25/08/2016 ved Knudhule
Strand viser bakteriemodellen ingen respons på hændelsen.

8.2.2 Badesæsonen 2018

Forsommeren og store dele af sommeren 2018 var præget af tørke, men alligevel
aflastes der ifølge overløbsmodellen 6.086 m3 vand til Knudsø fra overløbsbygværket.
Der udtages en periode i badesæsonen år 2018 for at visualisere sammenhængen mellem
koncentration og vindretning. Perioden er d. 01/06/2018 til 31/07/2018. Resten af
tidsserien af bakteriekoncentrationen for badesæsonen år 2018 fremgår af bilag F.
Simulerede koncentrationer af E. coli for badeområderne samt vindretning og simulerede
overløb fremgår af figur 8.5 og 8.6 for hhv. juni og juli i år 2018.
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Figur 8.5. Simulerede koncentrationer af E. coli for de tre badeområder samt vindretning for
juni år 2018. Overløbene er vist som tidspunkter, hvor der er simuleret overløb.

I juni er der to overløbshændelser hhv. d. 10/06 og 16/06. For aflastningen d. 10/06
er der nordvestenvind efterfulgt af overvejende vestenvind. Fra aflastningen d. 10/06
er det hovedsageligt Knudhule Strand, som påvirkes af øget bakteriekoncentration,
imens Birkhede og Sønder Ege Strand påvirkes sporadisk. Aflastningen d. 16/06 sker
under vind fra øst, hvorefter vinden slår over i sydvestenvind. Hændelsen giver de
højeste koncentrationer der er simuleret i hele badesæsonen for 2018. Der simuleres en
koncentration på 490 cfu/100 mL ved Sønder Ege Strand.

Figur 8.6. Simulerede koncentrationer af E. coli for de tre badeområder samt vindretning for juli
år 2018. Overløbene er vist som tidspunkter, hvor der er simuleret overløb.
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I juli er der to aflastninger d. 12/07 og 28/07. For hændelsen d. 12/07 er der nordøstenvind
som slår over i vest for en længere periode, inden vindretningen skifter tilbage til
nord/nordøstenvind omkring d. 16/07. Det ses, at badeområderne Knudhule Strand og
Sønder Ege Strand er de første som påvirkes af aflastningen, men Birkhede oplever den
maksimal simulerede E. coli koncentration på 81 cfu/100 mL.

For aflastningen d. 28/07 er der vind fra syd, men vinden slår over i vest, for efterfølgende
at ende i sydøst, inden aflastningen påvirker alle tre badeområder. Her er det især
badeområderne Sønder Ege Strand og Knudhule Strand, som påvirkes i starten af
hændelsen. Birkhede påvirkes først, da vinden slår over i sydøst. Ved denne hændelse
oplever Birkhede igen den maksimale E. coli koncentration på 75 cfu/100 mL.

I den simulerede periode fra d. 15/05/2018 til 15/10/2018 er der ingen hændelser, som giver
anledning til koncentrationer over 500 cfu/100 mL. Den højeste koncentration inden for den
simulerede periode er 490 cfu/100 mL ved Sønder Ege Strand d. 16/06. Koncentrationerne
af E. coli i badevandsprøverne taget i badesæsonen 2018 sammenlignes i tabel 8.3 med de
simulerede koncentrationer. For Sønder Ege Strand og Knudhule Strand er der taget 10
prøver af badevandskvaliteten igennem badesæsonen, imens der er taget seks prøver ved
Birkhede Camping.

Birkhede Sønder Ege Knudhule
Dato Målt/Sim. Målt/Sim. Målt/Sim.

[cfu/100 mL] [cfu/100 mL] [cfu/100 mL]
24/05 <15/0 <15/0 <15/0
08/06 -/- <15/0 <15/0
15/06 <15/0 <15/0 <15/6
25/06 <15/1 <15/1 <15/1
04/07 -/- <15/0 <15/0
17/07 <15/0 <15/0 46/1
27/07 -/- <15/0 <15/0
07/08 <15/1 <15/1 <15/1
22/08 -/- <15/0 <15/0
05/09 <15/0 <15/0 <15/0

Tabel 8.3. De målte og simulerede koncentrationer af E. coli indenfor badeområderne for
badesæsonen 2018.

For badesæsonen 2018 er der kun én prøve over detektionsgrænsen målt ved Knudhule d.
17/07. I den tilsvarende simulering d. 17/07 måles der ved Knudhule kun 1 cfu/100 mL.
Den simulerede koncentration ved Knudhule d. 17/07 er resterne af aflastningen fra d.
12/07, hvor der blev simuleret koncentrationer omkring 15 cfu/100 mL ved Knudhule.

Ud fra de simulerede hændelser ses det, at badeområdet Birkhede oftest påvirkes af
aflastninger fra kloaksystemet. Knudhule- og Sønder Ege Strand påvirkes også, men oftest
efter længere tid. Bakterierne har derfor haft mulighed for at sprede sig og henfalde.

Grunden til at Birkhede altid eller næsten altid påvirkes skyldes, at udledningspunkt U6
er beliggende i det vestlige af Knudsøs bassiner. Knudsøs bathymetri opdeler søen i to
dele, og begge bassiner har cirkulære strømninger i hver deres del af søen. Dvs. at selvom
Sønder Ege Strand kun ligger 200 m øst for udledningspunktet, er badeområdet placeret i
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læ for forureninger pga. strømningerne. Sønder Ege Strand kan påvirkes af E. coli, hvis en
kombination af flere vindretninger finder sted under og efter aflastningshændelsen. Dette
medvirker også at Sønder Ege Strand kan opleve sporadiske bakteriekoncentrationer, hvis
vinden er gunstig for forureningen. Det ses, at hvis vinden under aflastningerne er enten
i nord eller syd, for efterfølgende at slå over i enten vest eller øst, påvirkes badeområdet
Sønder Ege Strand. I simuleringen af koncentrationen af E. coli har Sønder Ege Strand den
største påvirkning på 490 cfu/100 mL. Dette er den eneste hændelse i begge de simulerede
badesæsoner, der er i størrelsesorden til at kunne lukke badeområderne grundet bakteriel
forringet badevandskvalitet.

Ifølge simuleringen af koncentrationen af E. coli, har aflastningerne fra OV36 ikke den store
effekt på Knudhule Strand. Dette er ingen overraskelse, da Knudhule er beliggende ca. 1,5
km væk fra udledningspunktet i det andet bassin. Knudhule Strand påvirkes hovedsageligt,
hvis der er længere perioder med vestenvind.

I det følgende kapitel diskuteres de valg og antagelser der er truffet igennem rapporten.
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Diskussion og
perspektivering 9

Igennem rapporten er der truffet forskellige valg, som har haft konsekvenser for de
efterfølgende modeller og resultater i rapporten. I det følgende diskuteres de valg og
antagelser, som er foretaget, og hvordan forskellige udfordringer kunne være løst, ud fra
den tilegnede viden igennem projektet.

9.1 Strømningsmønstre i Knudsø

I kapitlet 6, om strømningsmønstrene i Knudsø, opsættes en MIKE 3 FM model med
forskellige inputs som vind og lagdeling, for at kunne danne strømningsmønstrene.
Det forsøges at gøre modellen så virkelighedstro som muligt, for at den netop danner
strømningsmønstrene som opleves i Knudsø. I modellen tages der ikke højde for de store
sivområder, som vokser langs bredden på Knudsø. Sivområderne giver læforhold og områder
med stillestående vand. Ved ikke at medtage sivområderne i MIKE 3 FM modellen,
medtages effekten af områderne heller ikke i strømningsmønstrene. Hermed opstår en
større strømning i de præsimulerede strømningsmønstre, end hvad der reelt er, hvormed
en forurening kan spredes hurtigere ud i søen.

I netop sådan et sivområde udledes overløbsvandet fra overløbsbygværket OV36. Fra
udløbet er der ca. 20 m med sivområde inden der er fri vandoverflade, hvilket
fremgår af figur 9.1. Disse lokal hydrauliske forhold medtages ikke i simuleringen af
strømningsmønstrene, hvilket betyder, at en forurening spredes hurtigere i modellen end
i virkeligheden. Forskellen imellem model og virkelighed er tydelig for hændelsen d.
25/03/2019, hvor der måles koncentrationer over 48.392 cfu/100 mL i udløbet, og 1722-1782
cfu/100 mL ved badebroen. Ved tidspunktet for vandprøven simulerer bakteriemodellen
kun koncentrationer på 35 cfu/100 mL i søen. Denne forskel kan bl.a. begrundes i for hurtig
strømning ved bredden i de præsimulerede strømningsmønstre.
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Udledning

Figur 9.1. Sivområdet ved udledningspunktet fra overløbsbygværk OV36. På det øverste billede
fremgår sivområdets udstrækning. På det nederste billede er der fotograferet ind imod
udledningspunktet fra badebroen vest for udløbet.

For at medtage sivområdernes effekt på de lokale hydrauliske forhold, skal de enten indgå
i MIKE 3 FM modellen, eller justeres i de færdige strømningsmønstre. Det kunne bl.a.
gøres ved at sætte en dæmpning på strømningen indenfor sivområderne, hvilket vil påvirke
hvordan spredningen simuleres inden for sivområderne.
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9.2 Overløbsmodel

I kapitlet 6 om udløb og overløb til Knudsø bestemmes vandføringen ind i overløbsbygvær-
ket ved en Tid-Areal model. Overløbet bestemmes som vandføringen ind i overløbsbyg-
værket fratrukket vandføringskapaciteten ud af bygværket. Det tilgængelige data i form
af vandstandsmålinger i overløbsbygværket og tryk- og temperaturdata viser sig, at være
utilstrækkeligt til at kunne fastsætte, hvornår der sker overløb. Overløbsvolumen er i høj
grad styret af, hvilken værdi der vælges som vandføringskapacitet i slisken. Da der ikke
har været tilstrækkelig data til at kunne kalibrere overløbsmodellen arbejdes der med en
middelværdi af vandføringskapaciteten.

Valget af vandføringskapacitet i slisken medfører fejl i bestemmelsen af overløbsmængderne
i form af overestimering af volumen i nogle tilfælde og underestimering af volumen i andre,
alt efter hvor meget sediment der ophobes i slisken. Af figur 9.2 fremgår vandstanden i
overløbsbygværket før og efter rensningen af slisken. Efter slisken renses for sediment falder
vandstanden ved måleren i starten af overløbsbygværket, men langsomt stiger vandstanden
pga. opstuvning grundet sediment i slisken. Til sidst er vandstanden næsten på niveau
som før slisken blev renset. Ved næste større regnskyl kan situationen igen ændres fordi
sedimentet skylles ud af slisken. Vandføringen ud af bygværket er hindret når der ophobes
sediment ift. situationen uden sediment.
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Figur 9.2. Vandstanden målt i indløbet til overløbsbygværket i en periode før og efter rensning
af slisken. Gennemsnitsværdier af vandstanden i tørvejrsperioder fremgår af figuren.

Denne dynamik i overløbsbygværket tages der ikke højde for, når der vælges en middel
vandføringskapacitet i slisken. Betydningen ved valget af sliskens vandføringskapacitet ses
bl.a. ved forsøget på at validere bakteriemodellen ud fra prøven taget d. 17/03/2019.
Ved udtagningen af prøven måles en koncentration af E. coli i vandet ved udløbet på
2.224-2.402 cfu/100 mL, men i simuleringen af bakteriekoncentrationen er der tæt på
ingen koncentration af E. coli i søen, fordi hændelsen der simuleres for aflaster 36 timer
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før der udtages en prøve. Overløbsmodellen frasorterer en overløbshændelse lige inden
der er udtaget vandprøver, fordi den videreførende vandføring i overløbsbygværket er
sat for højt, når værdien 0,098 m3/s benyttes. Valget af sliskens vandføringskapacitet
betyder, at der kommer for få overløbshændelser, og der udledes for lidt overløbsvand.
Idet overløbsvolumen er et direkte input til bakteriemodellen, påvirker usikkerheden ved
overløbvolumen simulering af E. coli koncentrationen.

Efter at have arbejdet med bygværket igennem rapporten står det klart, at der skal
indsamles mere data for at kunne beskrive, hvornår der sker overløb. Dette kunne være
i form af en on/off switch placeret ved overløbskanten eller tryk- og temperaturmålere
placeret i udgangen af overløbsbygværket i ledningen som fører til udledningspunktet
i Knudsø. Begge målemetoder kan rapportere om start- og stoptider for overløb.
Derudover kan der foretages målinger af vandføringen i den videreførende ledning fra
overløbsbygværket, for at fastsætte hvilken vandføringskapacitet slisken reelt har. Selv
ved tilstrækkelige målinger af overløbenes start- og stoptider, samt vandføringen ud af
bygværket, vil det være svært at inkorporere dynamikken i slisken grundet ophobning af
sediment.

En anden løsning er at ændre udformningen af bygværket til et mere traditionelt bygværk,
som har opmagsineringskapacitet. Denne løsning vil tilbageholde mindre regnhændelser
i bygværket. Bygværket kunne med fordel også udbygges med et offline-bassin som
håndterer et "first-flush" fra kloaksystemet. Disse løsninger er dyre og forbedrer kun
badevandskvaliteten minimalt, men løsningerne kunne sikre, at overløbsbygværket kun
korttidsudleder de tilladte 12 gang om året [Miljø- og Fødevareministeriet, 2010].

9.3 Bakteriemodel

Bakteriemodellen opsættes i kapitel 7, hvor bakteriernes spredning og henfald beregnes.
Spredningen af bakterier er i høj grad styret af vindretning og -hastighed, og ud fra
disse input vælges et tilhørende præsimuleret strømningsmønster. Ud over vind indgår
overløbsvolumen også som input til modellen, da overløbsvolumen er styrende for hvor
mange bakterier der introduceres til modellen. Både de præsimulerede strømningsmønstre
og overløbsmængderne kan være upræcise, hvormed der enten udledes for få eller mange
bakterier til søen, som spredes for hurtigt.

Overordnet set vil hele varslingssystemet kunne forbedres, hvis der laves en lokal vejrstation
ved Knudsø, som indsamler vandtemperatur, solintensitet samt data for regn og vind. En
lokal vejrstation vil fjerne de tidslige og stedslige fejl som introduceres ved at benytte
målinger indsamlet fra andre lokaliter og tidspunkter.

9.4 Andre punktkilder

I projektet er der kun taget højde for udledningen fra overløbsbygværket OV36, men
som det fremgår af afsnit 3.4.1 er der i realiteten to punktkilder mere til Knudsø. Disse
punktkilder består af nødoverløb til hver deres pumpesump. Det ene udløb er placeret
ved Ry Sejlklub, som bl.a. også indeholder vinterbadeklub, og det andet er placeret ved

100



9.4. Andre punktkilder Aalborg Universitet

Sønder Ege Strand. Oplandet til udløbet ved Sønder Ege Strand, U7, fremgår af figur 9.3,
og oplandet til udløbet, U9, ved Ry Sejlklub fremgår af figur 9.4.

Udledning

Pumpesump

Overløbsledning

Kloakopland
Fælleskloakeret

Spildevandskloakeret

Figur 9.3. Oplandet til pumpesump P1 med tilhørende udledningspunkt U7.

Udledningspunktet U7 er normalt en regnvandsudledning fra de spildevandskloakerede
områder i oplandet, men ved pumpestop i pumpesumpen er der et nødoverløb til U7.
Pumpesumpen leder spildevandet fra de separatkloakerede områder og fællesvandet fra
det fælleskloakerede område til renseanlægget.

Udledning

Pumpesump

Kloakopland
Fælleskloakeret

Separatkloakeret

Spildevandkloakeret

Figur 9.4. Oplandet til pumpesump P2 med tilhørende udledningspunktet U9.
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Oplandet til udledningspunktet U9 er hovedsageligt separatkloakeret og spildevandskloa-
keret, og kun et enkelt område er fælleskloakeret. Spildevandet fra oplandet ledes til en
pumpesump ved udledningspunktet U9, hvorfra det pumpes på tværs af søen til rense-
anlægget. Ved pumpestop ledes koncentreret spildevand ud i Knudsø tæt ved Knudhule
Strand.

De to udledningspunkter kan med fordel inddrages i varslingssystemet. Dette kan
gøres ved at koble registreringer om pumpestop fra SRO-anlægget til varslingssystemet.
Varslingssystemet skal ved registrering af pumpestop lukke det nærtliggende badeområde.
Pumpestoppene burde kun sjældent forekomme, og derfor har det ikke den store konsekvens
at badeområderne partout lukker, når der sker overløb. Lukningen af badeområderne bør
opretholdes indtil der ikke længere er fare for bakteriel forurening.
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varslingssystemet i

realtid 10
For at overløbsmodellen kan køre i realtid kræver det, at der indhentes live nedbørsdata
enten fra SVK-målerne eller fra vejrradarer. For at bakteriemodellen kan køre i realtid
kræver det, at der indhentes live data for vindretning og -hastighed samt solindstråling.
Der kunne med fordel opsættes en lokal vejrstation til at indsamle vejrdataen tæt ved
Knudsø og sende det til varslingssystemet.

Modellerne i varslingssystemet har en kort beregningstid og kan køres i absolut realtid,
men for at sikre, at systemet har tid til at indsamle og behandle inputtene samt beregne
et resultat, tænkes det at køre systemet med 15 minutters intervaller. Dvs. at der
indsamles input i 15 min, hvorefter der beregnes et resultat fra varslingssystemet, som
danner grundlag for, om der skal varsles om forringet bakteriel badevandskvalitet ved
badeområderne.

Resultatet af varslingssystemet kan formidles til brugerne af badeområderne via en
hjemmeside eller app. Til brugere af badeområdet der ikke har digital adgang kan der
opsættes varslingstavler ved badeområderne. Varslingstavlerne tænkes, at køre digitalt
enten i form af en interaktiv skærm eller som en signaltavle, der løbende opdateres med
resultatet af varslingssystemet.

Resultatet af varslingssystemet holdes simpelt for at undgå misforståelser. Derfor anvendes
to billeder med de internationale symboler for badning. Billedet for "badning tilladt" har
en grøn cirkel om symbolet, hvorimod billedet for "badning frarådes" vises med en rød
cirkel og et rødt kryds over symbolet. Et eks. på de to symboler fremgår af figur 10.1.

Figur 10.1. Symboler der skal vise badegæsterne om badning er tilladt eller om badning frarådes.
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I forbindelse med dette projekt er der udarbejdet en hjemmeside, hvortil resultatet af bak-
teriemodellen uploades hvert 15. minut. URL’en til hjemmesiden er: www.sikkertsøbad.dk.
Hjemmesiden viser badevandskvaliteten i badeområderne med et døgns forsinkelse, grundet
forsinkelse i tilgængeligheden af regndata fra SVK-måleren. Med livedata er varslingssy-
stemet i stand til at varsle i realtid.

Med en on/off switch i overløbsbygværket der registrerer start- og stoptider for overløb,
vil det være muligt at kalibrere modellen mod disse data. Derudover vil det være muligt
at gøre modellen smartere, ved at implementere machinelearning. Systemet kan lære at
ændre på vandføringen ud af overløbsbygværket, så de simulerede start- og stoptider passer
med de målte. Hermed kan dynamikken i overløbsbygværket medtages i modellen, og
fejlen i aflastningsmængderne reduceres. Varslingssystemet kan løbende valideres ved at
udtage vandprøver i badeområderne i forbindelse med overløbshændelser. Koncentrationen
af E. coli i vandprøverne kan sammenholdes med modelresultaterne, for at sikre at
varslingssystemet bliver ved med at simulere koncentrationer i samme størrelseorden
som der måles. Begynder varslingssystemet at afvige markant fra vandprøverne, kan det
være nødvendigt at kalibrere på systemet. Et sådan scenarie kunne opstå når regnvandet
fra den separatkloakerede del af oplandet ikke længere ledes på fællessystemet. Ved at
kalibrere varslingssystemet sikres det, at varslingssystemet bliver ved med at være aktuelt
og opdateret ift. koncentrationer af E. coli ved badeområderne.
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Konklusion 11
I dette projekt er der udarbejdet et varslingssystem, som er i stand til at bestemme
den aktuelle badevandskvalitet inden for tre badeområder i Knudsø: Birkhede Camping,
Sønder Ege Strand og Knudhule Strand. Badesæsonerne 2016 og 2018 er simuleret for at
bestemme koncentrationen af E. coli ved badeområderne. I de simulerede badesæsoner
kommer koncentrationen af E. coli ikke over grænseværdien for udemærket badevand,
hvorfor det kan konkluderes, at badevandskvaliteten er udemærket i Knudsø. Prøverne
af badevandskvaliteten, som er foretaget af Eurofines for Skanderborg Kommune, viser
samme tendens med lave koncentrationer af E. coli.

Knudsøs strømningsmønstre genereres i MIKE 3 FM og valideres med strømningsmålinger
foretaget på søen. Ud fra strømningsmålingerne kan det konkluderes, at strømningsmøn-
strene viser flydeforsøgets bevægelsesvej på en tilfredsstillende måde ude i søen, men at
strømningsmønstrene har svært ved at gengive strømningsforholdene i kanten af søen.

Som et centralt element i projektet er der arbejdet med at modellere aflastningsmængder
fra et overløbsbygværk i Ry. Det kan konkluderes, at det er yderst besværligt at beskrive
sammenhægen mellem målt vandstand i overløbsbygværket og overløb, grundet ophobning
af sediment i slisken.

Det kan konkluderes, at ophobningen af sediment i overløbsbygværket er styrende for hvor
meget vand, der aflastes til Knudsø. Ud fra vandstandsmålingerne fremgår det, at op-
hobningen af sediment i overløbsbygværket er dynamisk, hvorfor også overløbsmængderne
er dynamiske. Dynamikken i ophobningen af sediment har besværliggjort at kalibrere et
korrekt overløbsvolumen. Det udledes i rapporten, at overløbsmodellen underestimere over-
løbsmængden i forbindelse med overløbshændelserne d. 17/03/2019 og 25/03/2019.

Det påvises i projektet, at et simpelt, billigt og robust varslingssystemet, kan beregne
aflastninger og dertilhørende resposner i badeområderne i realtid. Det har ikke været
muligt at eftervise nøjagtigheden af modellen ud fra de få målinger, der er gennemført
i projektperioden. Præcisionen af varslingssystemet kan øges, hvis der fortages yderligere
kalibrering og validering af overløbsmodellen og bakteriemodellen.

Inden for badesæsonerne måler Skanderborg Kommune i alt tre prøver af badevandskva-
liteten over detektionsgrænsen på 15 cfu/100 mL. Det kan konkluderes, at modellen ikke
rammer de tre hændelser, hvor der måles forhøjede koncentrationer af E. coli ved bade-
områderne. Sammenlagt har Skanderborg Kommune foretaget 51 prøver af badevandskva-
liteten på detektionsgrænsen i de to badesæsoner. Varslingssystemet simulerer løbende
aflastninger, der giver anledning til forhøjede bakteriekoncentrationer i badeområderne,
men varslingssystemet simulerer ved alle 51 tidspunkter for kvalitetsprøverne koncentra-
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tioner mellem 0-11 cfu/100 mL.

Simuleringen af E. coli koncentrationen i badesæsonerne 2016 og 2018 viste, at
badeområdet Birkehede altid påvirkes i større eller mindre grad, når der aflastes til Knudsø.
Birkhede ligger nordvest for udledningspunktet, men påvirkes dog ved vind fra nord.
Dette skyldes Knudsøs batymetri, som opdeler søen i to bassiner. I hvert bassin opleves
cirkulerende strømninger, der gør det muligt for en bakteriel forurening at nå frem til
Birkhede ved hver aflastning.

Selvom Sønder Ege Strand kun ligger 200 m fra udledningspunktet, kan det konkluderes,
at området sjældent belastes, grundet badeområdets placering i læ af en tange. Når Sønder
Ege Strand belastes, opleves der ofte høje koncentrationer af E. coli.

Det påvises, at Knudhule ikke påvirkes væsentligt af aflastninger fra OV36, da badeområdet
er beliggende ca. 1,5 km fra udledningen i det østlige bassin.

Ud fra det undersøgte kan det konkluderes, at der er god badevandskvalitet i
badeområderne ved Knudsø. Andre steder i søen er der påvist koncentrationer over
kravværdien for ringe badevandskvalitet. Ved badeområderne opleves ikke væsentlige
bakterielle påvirkninger grundet søens strømningsmønstre.

106



Litteratur

ArcMap, n.d., How Natural Neighbor works. Besøgt 17-01-2019. url: http://desktop.
arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-natural-
neighbor-works.htm.

Brug Bolden, 2013, Et grønt partnerskab om indretning af Sønder Ege Strand ved Knudsø.
Besøgt 12-11-2018. url: http://docplayer.dk/6040375-Et-groent-partnerskab-
soender-ege-strand-ved-knudsoe-brug-bolden.html.

Corftzen, Charlotte Bettina m.fl., 2009, Risikovurdering og risikoprofil af forekomst af
coliforme bakterier i drikkevand. ISBN: 978-87-92548-96-2. By- og Landskabsstyrelsen.

Danmarks Miljøportal, 2018, Data om miljøet i Danmark. Besøgt 27-11-2018. url: https:
//arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution.

Danmarks Statistik, 2018, Personer pr. bolig i Østjylland. Besøgt 11-12-2018. url: https:
//www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp.

Danva, 2015, Vand i tal. Besøgt 11-12-2018. url: http://reader.livedition.dk/danva/
162/.

DHI, 2019, MIKE 3 FM. Besøgt 28-03-2019. url: https://www.mikepoweredbydhi.com/
products/mike-3.

DMI, 2018, SVK-måler data. Besøgt 27-11-2018. url: https://www.dmi.dk/vejr/.

— , 2019. Besøgt 10-03-2019. url: https://www.dmi.dk.

Erichsen, Anders Christian m.fl., 2006, Etablering af badevandsprofiler og varslingssystem
i henhold til EU´s nye badevandsdirektiv. Besøgt 14-11-2018. url: https://www2.mst.
dk/udgiv/publikationer/2006/87-7052-126-3/pdf/87-7052-127-1.pdf.

Europaparlamentet, Rådet for den Europæiske union, 2006, Direktiv om forvaltning af
badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF. Besøgt 26-09-2018. url:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:
0037:0051:DA:PDF.

European Environment Agency, 2018, Danish bathing water quality in 2017. Besøgt 11-
09-2018. url: https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-
coasts/assessments/state-of-bathing-water/country-reports-2017-bathing-
season/denmark-2017-bathing-water-report/view.

Friluftsrådet, 2018, Blå flag strande. Besøgt 3-12-2018. url: https://friluftsraadet.
dk/bla-flag-strande.

Grant, Ruth m.fl., 2002, Vandmiljøplan II - baggrund og udvikling. Besøgt 3-12-2018. url:
https://www.dmu.dk/1_viden/2_publikationer/3_Ovrige/rapporter/Jordbrug_
og_miljo_2A.pdf.

107

http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-natural-neighbor-works.htm
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-natural-neighbor-works.htm
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-natural-neighbor-works.htm
http://docplayer.dk/6040375-Et-groent-partnerskab-soender-ege-strand-ved-knudsoe-brug-bolden.html
http://docplayer.dk/6040375-Et-groent-partnerskab-soender-ege-strand-ved-knudsoe-brug-bolden.html
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp
http://reader.livedition.dk/danva/162/
http://reader.livedition.dk/danva/162/
https://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-3
https://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-3
https://www.dmi.dk/vejr/
https://www.dmi.dk
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2006/87-7052-126-3/pdf/87-7052-127-1.pdf
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2006/87-7052-126-3/pdf/87-7052-127-1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:DA:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:DA:PDF
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water/country-reports-2017-bathing-season/denmark-2017-bathing-water-report/view
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water/country-reports-2017-bathing-season/denmark-2017-bathing-water-report/view
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water/country-reports-2017-bathing-season/denmark-2017-bathing-water-report/view
https://friluftsraadet.dk/bla-flag-strande
https://friluftsraadet.dk/bla-flag-strande
https://www.dmu.dk/1_viden/2_publikationer/3_Ovrige/rapporter/Jordbrug_og_miljo_2A.pdf
https://www.dmu.dk/1_viden/2_publikationer/3_Ovrige/rapporter/Jordbrug_og_miljo_2A.pdf


Litteratur

Gudenåkomiteen, 1996, Fiskebestande Gudenå-systemets Søer. Besøgt 12-12-2018. url:
https://www.gudenaakomiteen.dk/media/13987/rapport-nr-18-fiskebestande-
i-gudenaa-systemets-soeer.pdf.

Hedevang, Jørgen, 2018, VID Statistik. Besøgt 19-11-2018. url: http : / / www .
vinterbader.com/.

HOFOR, 2016, OL er lige slut, men 88 olympiske badebassiner holder stadig Københavns
Havn ren. Besøgt 09-11-2018. url: https://www.hofor.dk/nyhed/ol-er-lige-
slut-men-88-olympiske-badebassiner-holder-stadig-koebenhavns-havn-ren/.

Houmøller, Mikkel, 2019. Besøgt 20-05-2019. url: https://www.lostmonkey.dk/.

IDEXX, 2019, Colilert. Besøgt 03-05-2019. url: https://www.idexx.com/en/water/
water-products-services/colilert/.

Jørgensen, Hans, 2017, Søbad kommer tættere på. Besøgt 12-11-2018. url: https://hsfo.
dk/skanderborg/Soebad-kommer-taettere-paa/artikel/131830.

Københavns Kommune, n.d., Havnebade og badezoner. Besøgt 4-12-2018. url: https:
//www.kk.dk/artikel/havnebade-og-badezoner.

Kortforsyningen, 2019,Kortforsyningen. Besøgt 27-05-2019. url: https://kortforsyningen.
dk/.

Kronvang, Brian m.fl., 2013, Kronik: Vandmiljøplanerne var rettidig omhu. Besøgt 3-12-
2018. url: https://ing.dk/artikel/kronik-vandmiljoeplanerne-var-rettidig-
omhu-161038.

Larsen, Torben, 2011a, Note on stratification. Tek. rap.

— , 2011b, Note on wind effects. Tek. rap.

Møller & Grønborg, 2018, Skanderborg søtorv og kulturløberen. Besøgt 12-11-2018. url:
http://mgarkitekter.dk/index.php/projekter/255-kulturloberen.

Miljø- og Fødevareministeriet, 2010, Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder
og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Besøgt 05-06-
2019. url: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956&
fbclid=IwAR00HLOEkZ-CksbqYywXAJdeqnMdWtYm2hm8bw6BrQ6wOStGfO83tkWkL3Y#K2.

Odense Idrætspark, 2019, Odense Havnebad. Besøgt 29-05-2019. url: https://odense-
idraetspark.dk/faciliteter/odense-havnebad.

Rasmussen, Erland, 2013, Populær strand renoveres for millioner. Besøgt 12-11-2018. url:
http://skanderborg.lokalavisen.dk/nyheder/2013- 02- 24/- Popul%C3%A6r-
strand-renoveres-for-millioner-1561300.html.

Rasmussen, Michael R., 2018, Sikkert søbad. Vejledermøde d. 27-11-2018.

Rasmussen, Michael R. m.fl., 2018, Sikkert søbad - Overvågning, rensning og varsling af
regnvandsbetingede overløb. ISBN: 978-87-93710-53-5. Miljøstyrelsen.

Saxberg, Jacob Friis, 2008. Besøgt 20-05-2019. url: https://www.flickr.com/photos/
webjay/2564793353.

108

https://www.gudenaakomiteen.dk/media/13987/rapport-nr-18-fiskebestande-i-gudenaa-systemets-soeer.pdf
https://www.gudenaakomiteen.dk/media/13987/rapport-nr-18-fiskebestande-i-gudenaa-systemets-soeer.pdf
http://www.vinterbader.com/
http://www.vinterbader.com/
https://www.hofor.dk/nyhed/ol-er-lige-slut-men-88-olympiske-badebassiner-holder-stadig-koebenhavns-havn-ren/
https://www.hofor.dk/nyhed/ol-er-lige-slut-men-88-olympiske-badebassiner-holder-stadig-koebenhavns-havn-ren/
https://www.lostmonkey.dk/
https://www.idexx.com/en/water/water-products-services/colilert/
https://www.idexx.com/en/water/water-products-services/colilert/
https://hsfo.dk/skanderborg/Soebad-kommer-taettere-paa/artikel/131830
https://hsfo.dk/skanderborg/Soebad-kommer-taettere-paa/artikel/131830
https://www.kk.dk/artikel/havnebade-og-badezoner
https://www.kk.dk/artikel/havnebade-og-badezoner
https://kortforsyningen.dk/
https://kortforsyningen.dk/
https://ing.dk/artikel/kronik-vandmiljoeplanerne-var-rettidig-omhu-161038
https://ing.dk/artikel/kronik-vandmiljoeplanerne-var-rettidig-omhu-161038
http://mgarkitekter.dk/index.php/projekter/255-kulturloberen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956&fbclid=IwAR00HLOEkZ-CksbqYywXAJdeqnMdWtYm2hm8bw6BrQ6wOStGfO83tkWkL3Y#K2
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132956&fbclid=IwAR00HLOEkZ-CksbqYywXAJdeqnMdWtYm2hm8bw6BrQ6wOStGfO83tkWkL3Y#K2
https://odense-idraetspark.dk/faciliteter/odense-havnebad
https://odense-idraetspark.dk/faciliteter/odense-havnebad
http://skanderborg.lokalavisen.dk/nyheder/2013-02-24/-Popul%C3%A6r-strand-renoveres-for-millioner-1561300.html
http://skanderborg.lokalavisen.dk/nyheder/2013-02-24/-Popul%C3%A6r-strand-renoveres-for-millioner-1561300.html
https://www.flickr.com/photos/webjay/2564793353
https://www.flickr.com/photos/webjay/2564793353


Litteratur Aalborg Universitet

SCALGO, 2018, SCALGO. Besøgt 11-12-2018. url: https://scalgo.com/da/.

Søndergaard, Martin, 2007, Næringsstofdynamik i søer - med fokus på fosfor, sedimentet
og resturering af søer. ISBN: 978-87-7772-987-4. Danmarks Miljøundersøgelsen.

Skanderborg Kommune, 2012, Badevandsprofil for Sdr. Ege Strand. Besøgt 10-12-2018.
url: https://www.skanderborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=
%2fFiles%2fFiles%2fBadevandsprofiler%2fSdr-Ege-strand.pdf.

— , 2016, „Spildevandsplan 2016-2020“. I: s. 48. url: https : / / www . skanderborg .
dk/Files/Files/natur- miljoe/Spildevand/Vedtaget- Spildevandsplan- for-
Skanderborg-Kommune-2016-2020-11052017.pdf.

Sonne, Claus, 2017, Ny klub for vinterbadere i Ry. Besøgt 18-11-2018. url: https://hsfo.
dk/skanderborg/Ny-klub-for-vinterbadere-i-Ry/artikel/115681.

Spildevandskomiteen, 2019, SVK Bestilling. Besøgt 15-04-2019. url: http://svk.dmi.
dk/dmi/RainEvents/*.login.

Spitz, Karlheinz m.fl., 1996, A Practical Guide to Groundwater and Solute Transport
Modeling. ISBN: 0-471-13687-5. John Wiley & Sons.

Temponeras, Maria, 2018,Om Knudsø. Besøgt 5-12-2018. url: http://www.skoleskibet-
ry.dk/knudsoe/.

The Foundation for Environmental Education, 2018, Blue flag beach criteria and explana-
tory notes 2018. Besøgt 3-12-2018. url: https://static1.squarespace.com/static/
55371ebde4b0e49a1e2ee9f6/t/5a1e9c0d085229dccc4a64c1/1511955471563/Beach+
Criteria+and+Explanatory+Notes+2018.pdf.

TrygFonden, 2018, Livreddere på kort. Besøgt 3-12-2018. url: https : / / www .
respektforvand.dk/i-vandet/find-livreddere.

Villaume, Poul, 2018, Miljøpolitik til lands, til vands og i luften. Besøgt 3-12-2018.
url: http : / / denstoredanske . dk / Danmarkshistorien / Lavv % C3 % A6kst _ og _
frontdannelser/En_bygning_sl%C3%A5r_revner/Gr%C3%A6nser_for_v%C3%
A6kst/Milj%C3%B8politik_til_lands,_til_vands_og_i_luften.

VisitDenmark, 2018, Kyst- og naturturister i Danmark. Besøgt 29-11-2018. url: https:
//www.visitdenmark.dk/sites/default/files/VDK_Website_images/Pdf_other_
files/Analyser/2018/kyst-_og_naturturisterne_i_danmark_2018.pdf.

— , n.d., Danmarks usædvanligt lange kyst. Besøgt 29-11-2018. url: https : / / www .
visitdenmark.dk/da/danmark/natur/danmarks-usaedvanligt-lange-kyst.

VisitSkanderborg, 2018, Søhøjlandets herlige strande. Besøgt 31-05-2019. url: https :
//www.visitskanderborg.dk/ostjylland/tildelt- bla- flag/sohojlandets-
herlige-strande.

Weather Underground, 2019, Voerladegaard ISkANDER60. Besøgt 10-03-2019. url:
https://www.wunderground.com/personal- weather- station/dashboard?ID=
ISKANDER60.

109

https://scalgo.com/da/
https://www.skanderborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fBadevandsprofiler%2fSdr-Ege-strand.pdf
https://www.skanderborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fBadevandsprofiler%2fSdr-Ege-strand.pdf
https://www.skanderborg.dk/Files/Files/natur-miljoe/Spildevand/Vedtaget-Spildevandsplan-for-Skanderborg-Kommune-2016-2020-11052017.pdf
https://www.skanderborg.dk/Files/Files/natur-miljoe/Spildevand/Vedtaget-Spildevandsplan-for-Skanderborg-Kommune-2016-2020-11052017.pdf
https://www.skanderborg.dk/Files/Files/natur-miljoe/Spildevand/Vedtaget-Spildevandsplan-for-Skanderborg-Kommune-2016-2020-11052017.pdf
https://hsfo.dk/skanderborg/Ny-klub-for-vinterbadere-i-Ry/artikel/115681
https://hsfo.dk/skanderborg/Ny-klub-for-vinterbadere-i-Ry/artikel/115681
http://svk.dmi.dk/dmi/RainEvents/*.login
http://svk.dmi.dk/dmi/RainEvents/*.login
http://www.skoleskibet-ry.dk/knudsoe/
http://www.skoleskibet-ry.dk/knudsoe/
https://static1.squarespace.com/static/55371ebde4b0e49a1e2ee9f6/t/5a1e9c0d085229dccc4a64c1/1511955471563/Beach+Criteria+and+Explanatory+Notes+2018.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55371ebde4b0e49a1e2ee9f6/t/5a1e9c0d085229dccc4a64c1/1511955471563/Beach+Criteria+and+Explanatory+Notes+2018.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55371ebde4b0e49a1e2ee9f6/t/5a1e9c0d085229dccc4a64c1/1511955471563/Beach+Criteria+and+Explanatory+Notes+2018.pdf
https://www.respektforvand.dk/i-vandet/find-livreddere
https://www.respektforvand.dk/i-vandet/find-livreddere
http://denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Lavv%C3%A6kst_og_frontdannelser/En_bygning_sl%C3%A5r_revner/Gr%C3%A6nser_for_v%C3%A6kst/Milj%C3%B8politik_til_lands,_til_vands_og_i_luften
http://denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Lavv%C3%A6kst_og_frontdannelser/En_bygning_sl%C3%A5r_revner/Gr%C3%A6nser_for_v%C3%A6kst/Milj%C3%B8politik_til_lands,_til_vands_og_i_luften
http://denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Lavv%C3%A6kst_og_frontdannelser/En_bygning_sl%C3%A5r_revner/Gr%C3%A6nser_for_v%C3%A6kst/Milj%C3%B8politik_til_lands,_til_vands_og_i_luften
https://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/VDK_Website_images/Pdf_other_files/Analyser/2018/kyst-_og_naturturisterne_i_danmark_2018.pdf
https://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/VDK_Website_images/Pdf_other_files/Analyser/2018/kyst-_og_naturturisterne_i_danmark_2018.pdf
https://www.visitdenmark.dk/sites/default/files/VDK_Website_images/Pdf_other_files/Analyser/2018/kyst-_og_naturturisterne_i_danmark_2018.pdf
https://www.visitdenmark.dk/da/danmark/natur/danmarks-usaedvanligt-lange-kyst
https://www.visitdenmark.dk/da/danmark/natur/danmarks-usaedvanligt-lange-kyst
https://www.visitskanderborg.dk/ostjylland/tildelt-bla-flag/sohojlandets-herlige-strande
https://www.visitskanderborg.dk/ostjylland/tildelt-bla-flag/sohojlandets-herlige-strande
https://www.visitskanderborg.dk/ostjylland/tildelt-bla-flag/sohojlandets-herlige-strande
https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=ISKANDER60
https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=ISKANDER60


Litteratur

Winther, Leif m.fl., 2016, Afløbsteknik. 6. udgave ISBN: 978-87-502-1015-3. Polyteknisk
Forlag.

110



Vindskaleringsfaktorer A
Skaleringsfaktorer uden lagdeling for Uv, Vv, Wv, Eh og Ev fremgår af figurer A.1, A.2,
A.3, A.4 og A.5.

Figur A.1. Skaleringsfaktor for Uv for intervallerne af vindstyrke for hver vindretning.
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A. Vindskaleringsfaktorer

Figur A.2. Skaleringsfaktor for Vv for intervallerne af vindstyrke for hver vindretning.

Figur A.3. Skaleringsfaktor for Wv for intervallerne af vindstyrke for hver vindretning.
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Figur A.4. Skaleringsfaktor for Eh for intervallerne af vindstyrke for hver vindretning.

Figur A.5. Skaleringsfaktor for Ev for intervallerne af vindstyrke for hver vindretning.

Skaleringsfaktorer med lagdeling for Uv, Vv, Wv, Eh og Ev fremgår af figurer A.6, A.7,
A.8, A.9 og A.10.
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A. Vindskaleringsfaktorer

Figur A.6. Skaleringsfaktor for Uv for intervallerne af vindstyrke for hver vindretning.

Figur A.7. Skaleringsfaktor for Vv for intervallerne af vindstyrke for hver vindretning.
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Figur A.8. Skaleringsfaktor for Wv for intervallerne af vindstyrke for hver vindretning.

Figur A.9. Skaleringsfaktor for Eh for intervallerne af vindstyrke for hver vindretning.
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A. Vindskaleringsfaktorer

Figur A.10. Skaleringsfaktor for Ev for intervallerne af vindstyrke for hver vindretning.

Værdierne af skaleringsfaktorerne for Uv, Vv, Wv, Eh og Ev uden lagdeling fremgår af tabel
A.1.
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Parameter 1-5 m/s 5-10 m/s 10-15 m/s
Vindretning nord

Uv 1,25 1,16 1,34
Vv 1,80 1,95 1,51
Wv 1,20 1,37 1,39
Eh 1,07 1,35 1,46
Ev 3,97 1,98 1,50

Vindretning øst
Uv 1,36 1,99 1,57
Vv 1,18 1,33 1,49
Wv 1,15 1,27 1,34
Eh 1,03 1,66 1,48
Ev 3,97 1,98 1,50

Vindretning syd
Uv 1,08 1,34 1,42
Vv 1,24 2,09 1,54
Wv 1,19 1,44 1,41
Eh 1,05 1,48 1,38
Ev 3,94 1,98 1,50

Vindretning vest
Uv 1,20 1,88 1,57
Vv 1,33 1,19 1,16
Wv 1,19 1,27 1,27
Eh 1,10 1,71 1,38
Ev 3,94 1,98 1,50

Tabel A.1. Skaleringsfaktorer for strømningshastighederne i længde-, bredde-, og dybderetningen
samt hvirvl-viskositet for alle vindretninger og interval af vindhastighed.

Værdierne af skaleringsfaktorerne for Uv, Vv, Wv, Eh og Ev med lagdeling fremgår af tabel
A.2.
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A. Vindskaleringsfaktorer

Parameter 1-5 [m/s] 5-10 [m/s]
Vindretning nord

Uv 1,05 1,13
Vv 1,30 2,13
Wv 1,43 1,50
Eh 1,15 1,65
Ev 8,54 2,81

Vindretning øst
Uv 1,51 1,65
Vv 1,19 1,08
Wv 1,39 1,47
Eh 1,29 1,70
Ev 8,62 2,75

Vindretning syd
Uv 1,08 1,13
Vv 1,10 1,99
Wv 1,45 1,47
Eh 1,27 1,52
Ev 8,50 2,74

Vindretning vest
Uv 1,67 1,93
Vv 1,57 1,45
Wv 1,55 1,51
Eh 1,34 1,43
Ev 8,45 2,89

Tabel A.2. Skaleringsfaktorer for strømningshastighederne i længde-, bredde-, og dybderetningen
samt hvirvl-viskositet for alle vindretninger og interval af vindhastighed op til 10 m/s,
da lagdelingen brydes ved vindhastigheder over 10 m/s.
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Maksimal
vandføringskapacitet af

slisk i OV36 B
For slisken i overløbsbygværk OV36, beregnes den maksimale vandføringskapacitet ved
Manning-formlen. Det antages at der er ensformig og stationær strømning og at
manningtallet er gældende for hele slisken.

Manning-formlen følger:

Q = A ·M · I1/2 ·R2/3 (B.1)

Hvor:

Q Vandføring [m3/s]
A Sliskens tværsnitsareal [m2]
M Manningtal for betonkanal [m1/3/s]
I Hældning [‰]
R Hydraulisk radius [m]

Sliskens tværsnitsareal beregnes som en firkant, der er 0,60 m bred og 25 cm høj, hvor
der tilligges det sidste areal grundet de skrånende kanter. Da der forekommer en skrående
kant på begge sider af slisken, kan arealet for disse beregnes som én firkant med længde og
bredde på hhv. 10 cm og 5 cm.

A = 0,25 m · 0,60 m + 0,05 m · 0,10 m = 0,16 m2 (B.2)

For pudsede betonkanaler ligger Manningtallet i størrelsesordenen 98 - 80 m1/3/s, hvorfor
80 m1/3/s vælges da bygværket er ca. 50 år gammelt, hvorfor det antages at betonkanalen
er blevet ru over tiden.

Hældningen af slisken beregnes ud fra niveauforskellen fra starten af slisken til udløbet.
Starten af slisken ligger i kote 24,32, imens udløbet fra slisken ligger i kote 24,30, hvilket
giver en højdeforskel på 2 cm. Idet slisken er 7,95 m lang kan hældningen beregnes ved:

I =
0,02 m
7,95 m

= 0,00252 = 2,52 ‰ (B.3)

Den sidste parameter i Manning-formlen er den hydrauliske radius, der defineres som:

R =
A

P
(B.4)
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B. Maksimal vandføringskapacitet af slisk i OV36

Hvor P er længden af den våde del af kanalens tværsnit. Denne beregnes ved:

P = 0,60 m + 0,20 m + 0,20 m + 2 ·
√

0,052 m + 0,102 m = 1,22 m (B.5)

Hermed bliver den hydrauliske radius:

R =
0,16 m2

1,22 m
= 0,13 m (B.6)

Med alle parametre kendt er det muligt at beregne den maksimale vandføring uden overløb.

Q = 0,16 m2 · 80 m
1
3 /s · (2,52 ‰)

1
2 · (0,13 m)

2
3 = 0,157 m3/s (B.7)

Hermed bliver den maksimale vandføring igennem slisken uden overløb 0,157 m3/s.
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Bestemmelse af
spildevandsbidrag C

I dette bilag bestemmes spildevandsbidraget fra oplandet til overløbsbygværk OV36.
Spildevandsbidraget beregnes ud fra mængden af boliger og anden arealanvendelse indenfor
området. Beregningerne baseres på erfaringstal for hvor meget vand der bruges på
døgnbasis. En person bruger i gennemsnit 106 l pr. dag i husholdningen jf Danva, 2015, s.
6. Forbruget af vand benyttes til at beregne mængden af spildevand, som genereres idet
det antages at alt vandforsyningsvand omdannes til spildevand [Winther m.fl., 2016]. Der
regnes med, at der bor 2,7 personer pr. pacelhus og 1,9 i rækkehuse i Ry jf. Danmarks
Statistik, 2018.

Forbrugskurve over et døgn
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Figur C.1. Forbrugskurven for spildevands-
mængden over et døgn for en
mindre by med stor andel af
parcelhuse [Winther m.fl., 2016].

Spildevandet vil ikke aflaste til systemet
på én gang, men variere over døgnet. For
at kunne beskrive denne variation benyttes
timefaktorer for "en mindre by med stor
parcelhusandel" som beskrevet i Winther
m.fl., 2016. Forbrugskurven for mindre by-
er med stor parcelhusandel bærer præg af,
at der er meget lidt aktivitet om natten, en
stigning i vandforbruget om morgnen, øget
forbrug igennem dagen, med et peak om-
kring kl. 18-19, hvorefter forbruget falder
mod lav aktivitet på de sene aftenstimer.
Forbrugskurven for oplandene fremgår af fi-
gur C.1.

C.1 Spildevandsbidrag
fra oplandet
til overløbsbygværk OV36

I oplandet til overløbsbygværk OV36 ligger 472 boliger, hvoraf 389 er typiske parcelhuse
og 83 er rækkehuse. Derudover ligger der i oplandet flere forretninger, to supermarkeder,
virksomheder og en sportshal. Den mængde spildevand der genereres for de forskellige
enheder fremgår af tabel C.1.
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C. Bestemmelse af spildevandsbidrag

Art Forbrug Enhed
Husholdningsforbrug 106 l/person/dag
Supermarked 0,6 l/m2/dag
Kontor/Forretning 30 l/ansat/dag

Tabel C.1. Spildevandsmængder ved forskellige enheder jf Winther m.fl., 2016, s, 71.

Antallet af boliger giver 1.208 beboer inden for oplandet, som generer 128,0 m3

spildevand pr. dag. Det skønnes, at der arbejder ca. 40 medarbejdere i de otte
virksomhedder og butikker, som ligger inden for oplandsarealet. I de to supermarkeder
og sportshallen bestemmes vandforbruget ud fra arealet på 3.825 m2. Fra virksomhederne,
supermarkederne og sportshallen er der et dagligt bidrag til spildevandsmængden på 3,5
m3. Samlet set genereres der indenfor oplandsarealet 131,5 m3 spildevand, hvoraf boligerne
står for det største bidrag.
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Beregningsmetode til
Tid-Areal modellen D

Tid-areal metoden beregner en vandføring i et bestemt punkt ud fra et reduceret areal
multipliceret med en regnintensitet og en given koncentrationstid i ledning og opland
[Winther m.fl., 2016]. Generelle forudsætninger for Tid-Areal modellen er at

• koncentrationstiden i ledningerne er ud fra hastigheden i ledningen og ledningslæng-
den til beregningspunktet

• ledningshastigheden er konstant over ledningslængden
• Rektangulære oplande

Tid-Areal metoden følger:

Q = Ared · I (D.1)

Hvor:

Q Vandføring [L/s]
Ared Reduceret areal [ha]
I Regnintensitet [L/s/ha]

Det reduceret areal er beregnet ved at tage det totale areal og reducere med en
afløbskoefficent.

Ared = A · φ (D.2)

Hvor:

Ared Reduceret areal [ha]
A Total areal [ha]
φ Afløbskoefficent [-]

En afløbskoefficent for hvert område består af en befæstelsesgrad, en hydrologisk reduk-
tionsfaktor og et initialtab. I denne beregning er der skønnet en samlet afløbskoefficent for
hvert område og derfor belyses befæstelsesgrad, hydrologisk reduktionsfaktor og initialtab
ikke yderligere. Anvendte parametre i Tid-Areal beregningen fremgår af tabel D.1
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D. Beregningsmetode til Tid-Areal modellen

Tabel D.1. Data til Tid-Areal model for oplandet til overløbsbyg-
værk OV36.

Begyndelse af tabel
Navn Areal Rørafstand Afløbs- Overflade- Rørkonc.

[ha] [m] koeff. [-] konc. tid [min] tid [min]
R21.1 2,94 1.339 0,70 10 23
R21.2 2,74 1.096 0,25 9 19
R21.3 1,40 1.009 0,25 8 18
R21.4 0,78 1.164 0,35 6 20
R21.5 0,42 1.200 0,35 5 21
R21.6 0,27 1.220 0,25 4 21
R21.7 1,55 902 0,25 6 16
R21.8 1,03 780 0,25 5 14
R21.9 0,50 1.117 0,25 4 19
R21.10 1,06 848 0,25 5 15
R21.11 1,05 923 0,25 5 16
R21.12 0,74 930 0,25 4 16
R21.13 1,31 785 0,25 6 14
R21.14 0,88 750 0,25 5 14
R21.15 1,83 594 0,25 6 11
R21.16 0,68 821 0,25 4 15
R21.17 0,91 689 0,25 5 12
R21.18 0,65 793 0,25 4 14
R21.19 0,83 599 0,25 5 11
R21.20 0,98 476 0,25 5 9
R21.21 1,05 746 0,25 5 13
R21.22 1,17 606 0,25 5 11
R21.23 1,01 489 0,25 5 9
R21.24 0,83 122 0,25 4 3
R21.25 0,75 124 0,25 4 3
R21.26 0,24 145 0,25 4 3
R21.27 0,57 40 0,25 4 2
R21.28 0,36 458 0,25 4 9
R21.29 0,20 458 0,25 4 9
R21.30 0,80 413 0,25 5 8
R21.31 0,64 374 0,25 4 7
R21.32 1,20 296 0,25 5 6
R21.33 0,14 410 1,00 4 8
R21.34 0,81 312 0,25 4 6
R21.35 0,70 196 0,25 4 4
R21.36 0,25 180 0,35 4 4
R21.37 0,30 231 0,35 4 5
R21.38 0,97 120 0,35 5 3
R21.39 0,86 248 0,25 5 5
R21.40 0,46 166 0,20 4 4
R21.41 0,13 61 0,25 4 2
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Aalborg Universitet

Fortsættelse af tabel D.1
Navn Areal Rørafstand Afløbs- Overflade- Rørkonc.

[ha] [m] koeff. [-] konc. tid [min] tid [min]
R21.42 0,53 61 0,25 4 2
R21.43 0,60 714 0,35 4 13
R21C.1 0,42 638 0,25 4 12
R21C.2 1,18 518 0,25 5 10
R21C.3 1,09 394 0,25 5 8
R21C.4 0,78 438 0,25 4 8
R21C.5 0,66 438 0,25 4 8
R21C.6 0,70 314 0,25 4 6
R21C.7 0,35 750 0,35 4 14
R21D.1 0,46 700 0,25 4 13
R21D.2 0,63 622 0,25 4 11
R21D.3 0,35 532 0,35 4 10
R21F.1 0,17 775 0,25 4 14
R21F.2 1,76 554 0,25 6 10
R21F.3 0,37 436 0,25 4 8
R21F.4 0,17 376 0,25 4 7
R21F.5 0,24 315 0,25 4 6

Slutning på tabel
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Henfaldskonstant i lys og
mørke E

I dette bilag beskrives henfaldskonstanten for E. coli i hhv. lys og mørke. Bilaget bygger på
viden fra Erichsen m.fl., 2006, s. 34. Henfaldet af E. coli følger en 1. ordens henfaldsligning,
og fremgår af ligning E.1.

M = M0 · e−k·t (E.1)

Hvor:

M Antal bakterier [-]
M0 Begyndelses antal [-]
k Henfaldskonstant [h−1]
t Tid fra begyndelsen [h]

Henfaldskonstanten er forskellig alt efter tidspunktet på dagen, idet den aktuelle
lysindstråling til vandet indgår i konstanten. Formlen for henfaldskonstanten fremgår af
ligning E.2.

k = km +Kl · Il (E.2)

Hvor:

km Henfaldet i mørke [h−1]
Kl Henfaldet i lys [m2·W−1·h−1]
Il Aktuel lysindstråling i vandet [W · m−2]

Udtrykket der beskriver henfaldet i mørke er gyldigt i temperaturintervallet 4 °C ≤ T ≤
24 °C. Som det fremgår af temperaturmålingerne fra Knudsø foretaget i år 2017-2018, se
figur 3.5 på side 17, så kan der forekomme temperature under 4 °C i søen, men da det
ikker er lavet undersøgelser af henfaldskonstanten ved lavere temperature, antages det at
henfaldet ved 4 °C også er gældende for dette område. Formlen for henfaldskonstanten i
mørke fremgår af ligning E.3.

km = aT · T − km0 (E.3)

Hvor:
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E. Henfaldskonstant i lys og mørke

aT 0,002425 [h−1· °C−1]
T Aktuelle vandtemperatur [ °C]
km0 0,00826 [h−1]

Udtrykket der beskriver henfaldet i lys, har gyldighedsområde indenfor temperaturinter-
vallet 12 °C ≤ T ≤ 34 °C. Igen antages det, at udtrykket er gældende for temperaturer
under gyldighedsområdet. I Erichsen m.fl., 2006 vurderes det, at fejlen ved denne antagelse
muligvis reduceres, idet lysindstrålingen vil være lavere i perioden, hvor der forekommer
lave vandtemperaturer. Henfaldet ved lys fremgår af formel E.4.

Kl = Sm · (bT · T +Kl0)/(a · Sm) (E.4)

Hvor:

Sm 34,5 [psu]
bT 0,133·10−3 [m2· W−1· h−1 °C−1]
T Aktuelle vandtemperatur [°C]
Kl0 2,124·10−3 [m2·W−1· h−1]
a 1,54 [- ]

Lysindstrålingen, Il, som benyttes til beregningen af henfaldskonstanten i lys, skal
korrigeres for den lysabsorption der finder sted grundet partikulært og opløst stof i
vandfasen [Erichsen m.fl., 2006, s. 35]. For at kunne bregne lysindstrålingen i en bestemt
dybde benyttes formel E.5.

Il = Io · e−µ·z (E.5)

Hvor:

Io Lysindstråling ved overfladen [W · m−2]
µ Vandets ekstinktionskoefficient [m−1]
z Dybden til forureningen [m]

Vandets ekstinktionskoefficient kan bestemmes ud fra sigtedybden ved formlen E.6

µ = −LN(0, 15)/SD (E.6)

Hvor SD er sigtedybden. Der benyttes LN(0,15), idet sigtedybden antages at svare til
punktet, hvor der er 15 % af lysindstrålingen tilbage.
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Simulering af E. coli
koncentrationer F

F.1 Badesæsonen 2016

Figur F.1. Simulerede koncentrationer af E. coli for de tre badeområder samt vindretning for
juli år 2016. Overløbene er vist som tidspunkter, hvor der er simuleret overløb.
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F. Simulering af E. coli koncentrationer

Figur F.2. Simulerede koncentrationer af E. coli for de tre badeområder samt vindretning for
august år 2016. Overløbene er vist som tidspunkter, hvor der er simuleret overløb.

F.2 Badesæsonen 2018

Figur F.3. Simulerede koncentrationer af E. coli for de tre badeområder samt vindretning for
august år 2018. Overløbene er vist som tidspunkter, hvor der er simuleret overløb.
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F.2. Badesæsonen 2018 Aalborg Universitet

Figur F.4. Simulerede koncentrationer af E. coli for de tre badeområder samt vindretning for
september år 2018. Overløbene er vist som tidspunkter, hvor der er simuleret overløb.

Figur F.5. Simulerede koncentrationer af E. coli for de tre badeområder samt vindretning for
oktober år 2018. Overløbene er vist som tidspunkter, hvor der er simuleret overløb.
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