
 

 

 

Doc ID 1100035811-1463103545-91  

 

1/39

BADESTRAND I VALBYPARKEN 
MODELLERING AF SEDIMENTTRANSPORT 

 
Projektnavn Badestrand i Valbyparken 

Projektnr. 1100035811 

Modtager Rohde Nielsen/Københavns Kommune 

Dokumenttype Rapport 

Version 1.0 

Dato 02-03-2020 
Udarbejdet af JAN 

Kontrolleret af JAK 

Godkendt af SABB 

  

  

  

 
 
INDHOLD 

1. Indledning 2 
1.1 Baggrund 2 
1.2 Nuværende forhold 2 

2. Vurdering af årsager til den observerede erosion 4 
2.1 Generelle principper for kysterosion 4 
2.2 Vurdering af eksisterende erosion 6 

3. Grundlag og forudsætninger 8 
3.1 Bathymetri 8 
3.2 Vind 9 
3.3 Vandstand 10 
3.4 Sandmateriale 10 

4. Indledende analyse af bølger og sedimenttransport 10 
4.1 Bølgeanalyse 10 
4.2 Aktiv zone 12 
4.3 Indledende sedimenttransport beregning 13 
4.4 Bestemmelse af modelperioder 14 

5. Revideret forslag til layout 16 

6. Sedimenttransport model 17 
6.1 Metode 17 
6.2 Modelopsætning 18 

7. Resultater fra numeriske beregninger af sedimenttransporten 21 
7.1 Karakteristik af beregningsperioder 21 
7.2 Ændring af bundniveau 27 
7.3 Absolutte bundniveauer 31 
7.4 Beregning af årligt tab af sand 38 

8. Konklusion 38 

9. Referencer 39 
 



Rambøll - Badestrand i Valbyparken 

 

 

Doc ID 1100035811-1463103545-91  

 

2/39

 

1. Indledning 

1.1 Baggrund 
Der er etableret et badested i den sydlige del af Valbyparken, hvor der er udlagt sand i et mindre 
område for at skabe en sandstrand. Da badestedet og dermed sandstranden er etableret i et forurenet 
område, er der udlagt en membran under det udlagte sand for at forhindre at de besøgende udsættes 
for forureningen via strand, sand og vand. En principtegning af strandanlægget er vist i Figur 1-1. 
 
  

 
Figur 1-1: Principtegning af strand 

 
Kort tid efter udlægningen af sandet er der sket erosion af stranden, hvilket har medført blotlægning af 
membranen ved afslutningerne af glacis og stenkastning i strandens østlige og vestlige ender. Der er 
derfor behov for en genopretning af stranden både ift. udlægning af yderligere sand og ift. en løsning, 
der sikrer enderne af membranen.  
 
Rohde Nielsen har på denne baggrund ønsket en nærmere beskrivelse af erosionsforholdene og ved 
hjælp af numerisk modellering at bestemme den forventede årlige vedligeholdelsesmængde af sand, for 
at imødegå erosion af stranden. Dette er givet i det følgende. 

1.2 Nuværende forhold 
Selve sandstranden er etableret ved udlægning/fodring af sand fra afslutning af 
glacis/græskant/stenkastning og ud til en afstand af 20 m fra den etablerede strandlinje (kote 0,0). 
Sandet er udlagt med en hældning på 40 o/oo, hvilket er vurderet at være anvendeligt for sand med en 
middelkornstørrelse på d50 = 0,8 mm. Se nedenstående Figur 1-2. Ved udførelsen er der dog anvendt 
sand med d50 = 0,2 mm. 

Glacis 
Stenkastning 
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Figur 1-2: Tværsnitstegning af strandprojekt 

 
Membranen er udlagt umiddelbart under det fodrede sand op til afslutning af glacis og stenkastning 
uden nogen yderligere beskyttelse af membrankant opadtil eller mod underliggende sten.    
  
Under en periode med kuling fra syd/sydvest er der sket væsentlig erosion af strandprofilet, og 
membranen, som skulle skærme af for det underliggende forurenede sediment, er blevet blotlagt foran 
det eksisterende stenglacis mod vest (se Figur 1-3) samt foran den eksisterende stenkastning mod øst 
(se Figur 1-4). Samtidig er det underliggende sediment de steder, hvor membranen har løftet sig, atter 
blevet fritlagt.  
 

 
Figur 1-3: Blotlagt membran foran stenglacis mod vest. 
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Figur 1-4: Blotlagt membran foran stenkastning mod øst. 

 
Store dele af det sand, der er blevet udlagt på stranden, er tydeligvis borteroderet og ligger formentlig 
ude på større vanddybde.  
 
Der er derfor umiddelbart behov for at reetablere stranden og sikre, at der ikke i fremtiden sker 
tilsvarende hændelse. I det nedenstående afsnit er en vurdering af årsagerne til den observerede 
erosion givet.  
 

2. Vurdering af årsager til den observerede erosion 

2.1 Generelle principper for kysterosion 
Sedimenttransport ved kyster kan både forekomme vinkelret på kysten og langs kysten. Den 
langsgående sedimenttransport kan give anledning til det der betegnes som kronisk erosion, mens den 
tværgående kan give anledning til det der betegnes som akut erosion.  
 
Den kroniske erosion opstår, hvis et område har et underskud i sedimentbudgettet, altså hvor der 
transporteres mere sediment væk fra et område end der kommer til fra andre strækninger. Dette 
underskud skal ses som en langtidseffekt af den langsgående transport. Det aktive profil mister på 
denne måde løbende sand i hele profilets bredde og udhules med tiden.  
 
Den tværgående transport ses derimod tydeligst i enkeltstående stormsituationer, hvor der forekommer 
en signifikant udadgående transport fra land mod hav. Dette giver en akut erosion af kysten, hvor 
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skrænter og den kystnære del af profilet eroderes og materialet aflejres længere ude typisk på revler 
langs kysten. De to typer af erosion er illustreret på  Figur 2-1. 
 

 
Figur 2-1: Illustration af kronisk og akut erosion, fra ref. /1/ 

 
Ved den akutte erosion er det eroderede materiale egentlig ikke tabt for profilet. I perioder med roligt 
vejr vil der være en modsatrettet transport mod land som delvist genopretter situationen før 
stormhændelsen. Dette er vist skematisk på Figur 2-2. I dette tilfælde vil man derfor ofte se en 
årstidsvarierende dynamik, hvor der i vinterperioden sker en tilbagerykning af kysten og en tilsvarende 
fremrykning i sommerperioden, som følge af den varierende tværgående sedimenttransport.   
 

 
Figur 2-2: Illustration af den tværgående sedimenttransport, fra ref. /1/ 
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2.2 Vurdering af eksisterende erosion 
Som beskrevet ovenfor er et strandområde ikke statisk. Der vil være en vis dynamik som følge af den 
langsgående og den tværgående sedimenttransport. I forhold til den etablerede strand i Valby vurderes 
der ved sydvestlige og sydøstlige vind/bølgeretninger at kunne være en langsgående sedimenttransport, 
der gør, at sand fra stranden kan blive ført langs kysten væk fra stranden og det sandfodrede område. 
Da der ikke umiddelbart vil blive tilført sand fra de omkringliggende områder vil dette føre til en kronisk 
erosion. Det er dog ikke sikkert at størrelsen af den kroniske erosion gør uddybningen af profilet, som 
den kroniske erosion giver sig udslag i, er særlig betydende for den akutte erosion, der kan observeres 
på stranden.  
 
Det er konstateret, at der i stormsituationer kan forekomme akut erosion, hvilket giver anledning til en 
blotlægning af den udlagte membran. Dette er konstateret under besigtigelse af området og er vist på 
Figur 1-3 og Figur 1-4. Problemet er primært opstået omkring de etablerede konstruktioner 
(glacis/stenkastning), hvor stranden foran er meget smal. Den smalle strand giver ikke plads til de 
naturlige variationer i vanddybder og strandlinje, hvilket betyder, at der opstår et erosionshul foran 
glaciset, hvilket har kunne konstateres ved en besigtigelse af området. Desuden ser der ud til at være 
problemer omkring afslutningen af glaciset i østlig ende af dette. Glaciset bliver lavt mod afslutningen, 
hvilket giver mulighed for bølgeoverskyl, der kan medføre erosion på bagsiden af glaciset og mod 
kanten af stranden, hvilket formentlig har ført til den erosion og blotlæggelse af bagsiden af glaciset, 
som kan ses på Figur 1-3. I den østlige side opstår der desuden en uddybning foran stenkastningen i 
forbindelse med stormsituationer. På Figur 1-4 ses, hvordan erosion har blotlagt membranen mod 
stenkastningen i øst. 
 
Da den allerede udførte sandfodring er udført med sand der er finere end det som bundhældningen er 
beregnet ud fra, som nævnt i afsnit 1.2, forstærkes den udadrettede sedimenttransport yderligere. 
Profilet med det finere sand vil naturligt være fladere end det der er forudsat, og dette giver sig udslag i 
en udadrettet transport, der imødekommer det fladere profil. Dermed forstærkes erosionen inde på land 
i forhold til de naturlige variationer. I nedenstående Figur 2-1 er det fodrede sandprofil sammenholdt 
med det teoretiske profil med en kornstørrelse d50 = 0,2 mm og de naturligt forekommende dybder før 
sandfodringen blev udført. Tages middelhældningen af det teoretiske profil fås en hældning på 28 o/oo 
mod en hældning på 40 o/oo af den udførte sandfodring, der er udført med 0,2 mm sand.  
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Figur 2-3: Etableret strandprofil sammenholdt med teoretisk strandprofil med d50 = 0,2 mm (Deans 

ligevægtsprofil) og bundniveauer før sandfodring 

 
Samlet set vurderes den konstaterede erosion, der blotlægger membranen, at skyldes to forhold: 
 

 Badestedet er etableret med en for lille sandmængde i forhold til kornstørrelserne af det 
anvendte sandfodringsmateriale, da mængden er udregnet for et bundprofil med en større 
hældning (pga. større kornstørrelse) 

 De smalle strandstykker foran glacis og stenkastning i østlig og vestlig ende af stranden giver 
ikke plads til de naturlige variationer i strandlinjens beliggenhed og bunddybder. 

 
Dertil kommer, at det skal sikres at membranen er afsluttet korrekt således der ikke opstår risiko for at 
forurenet materiale bliver blotlagt og dermed risiko for at besøgende kommer i kontakt med de 
skadelige stoffer.  
 
Den kroniske erosion kan forværre de ovennævnte problemstillinger, og denne bør derfor imødegås ved 
vedligeholdelsesfodring, svarende til det tab af sand fra profilet, som den kroniske erosion giver 
anledning til. Men selv uden en kronisk erosion vil de ovennævnte forhold gøre sig gældende og skal 
derfor imødegås selvstændigt. Udover vedligeholdelsesfodring bør følgende iværksættes: 
 

 Yderligere initialfodring, så den samlede fodrede sandmængde kommer op på en mængde der 
svarer til det naturlige profil for en sandbund med d50 = 0,2 mm 

 Sikring af kanten af membranen med en ny fod langs konstruktioner, samt evt. en revidering af 
strandlayoutet til et layout der bedre kan håndtere de naturlige bundvariationer uden kritiske 
områder med kanterosion og blotlægning af membranen.    

 
I det følgende er dels størrelsen af den kroniske erosion undersøgt nærmere og dels er der kommet 
med et forslag til et forbedret layout af stranden, der er mindre problematisk i forhold til den akutte 



Rambøll - Badestrand i Valbyparken 

 

 

Doc ID 1100035811-1463103545-91  

 

8/39

erosion. Dette forslag er sammenlignet med det nuværende layout i forhold til beregnet 
sedimenttransport og erosionsmønster.  
 

3. Grundlag og forudsætninger 

Til beskrivelse af sedimenttransporten og erosionsforholdene omkring stranden, etableres en numerisk 
sedimenttransportmodel, der både beskriver bølgeforhold, strøm- og vandstandsforhold samt selve 
sandtransporten i området. Modellering af bølger, strøm og sedimentransport kræver en række 
grundlæggende input og forceringsdata, som kort er beskrevet i det følgende.  

3.1 Bathymetri 
Som grundlag for modelleringen er det vigtigt med en god beskrivelse af bathymetrien, som angiver 
vanddybderne i området. De anvendte bathymetri-data er følgende: 
 

 Udtræk fra MIKE C-MAP  
 Søkort nr. 133 1:50000. Sundet midterste del 
 Søkort nr. 134 1:12500. Københavns Havn 
 Bathymetri-survey udført 17-06-2019, som er leveret af Rhode Nielsen 

 
MIKE C-MAP er et digitalt søkort, hvorfra der kan trækkes vanddybder samt randdata for kystlinien. 
Dataene fra MIKE C-MAP dækker hele området, men ikke i stor detaljeringsgrad. De resterende 
datakilder øger datamængden for Kalveboderne, og særligt survey’et fra 2019 giver detaljeret 
information om de lokale bathymetriforhold, hvor stranden er anlagt. 
 
Kalveboderne er generelt præget af en begrænset vanddybde – 0,5 m til 2,0 m, men grundet 
bådeklubber i området er der fire sejlrender, der ligger med vanddybder på 2-4 m. Mellem de fire 
sejlrender ligger et lavvandet område, med en vanddybde på ca. 0,3 m. På Figur 3-1 er vist et 
satellitfoto af Kalveboderne, hvor sejlrenderne tydeligt ses som mørke områder der går gennem de 
generelt lavvandede områder. Det skal dog understreges at informationerne omkring vanddybder i 
Kalveboderne er sparsomt på detaljeniveau. 
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Figur 3-1: Satellitfoto af Kalveboderne, fra Google Earth 

3.2 Vind 
Bølger og strøm i Kalveboderne er primært genereret af vinden og til modellering af de vindgenererede 
forhold er der anvendt vinddata fra CFSR-databasen, som indeholder data fra en global vejrmodel. 
Dataene er såkaldte ”hindcast” data, der er genereret ved modelsimuleringer af vejrforholdene i en 
tidligere (”historisk”) periode, så man i simuleringen kan tage højde for målinger, etc. for en præcis 
gengivelse af de vejrforhold der er forekommet i den periode man simulerer. Vinddatene har en 
geografisk opløsning på ca. 0,3° (længde og bredde) og en tidslig opløsning på 1 time. De anvendte 
data repræsenterer middelvind 10 m over hav og har været anvendt af Rambøll til en række forskellige 
bølgestudier med godt resultat. 
 
Vinddata anvendes som forcering af modellen i hele modelområdet.   
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3.3 Vandstand 
Ved den sydlige modelrand anvendes vandstandsvariationer som randbetingelse. 
Vandstandsvariationerne stammer fra vandstandsmåleren i Køge Havn, hvor der er trukket en tidsserie 
ud for perioden 2012-2017. På grund af en del støj på signalet grundet fejlmålinger, er der udført en 
filtrering af dataene før de er anvendt videre. Den anvendte vandstandstidsserie er vist på  Figur 3-2. 
Normalt forekommende vandstandsvariationer vurderes at ligge mellem -0,5 og 0,5 m, men med en del 
enkelttilfælde med både højere og lavere vandstand. Ét-års vandstanden er ca. kote 1,0 m. 
Vandstanden i Kalveboderne afviger noget fra vandstanden i Køge Bugt, og er ved stranden i Valby 
påvirket af lokal vindstuvning.  
 
Mod Københavns Havn er modelranden lukket og der er derfor ikke beskrevet nogen 
vandstandsvariation som input til modellen.  
 

 
Figur 3-2: Målte vandstande i Køge Havn i perioden 2012-2017 

3.4 Sandmateriale 
Det er antaget, som grundlag for sedimenttransportberegningerne, at der fodres med sand med en 
middelkornstørrelse på d50 = 0,2 mm.  
 

4. Indledende analyse af bølger og sedimenttransport 

4.1 Bølgeanalyse 
Bølgerne er den drivende faktor for sandtransporten i kystområder. Til beskrivelse af bølgeforholdene 
ved stranden i Valby er der opstillet en bølgemodel i MIKE 21 SW. Modelområdet dækker Kalveboderne 
og bølgemodellen beregner de lokalt vindgenererede bølger. En nærmere beskrivelse af modelområde 
og opsætning er givet i afsnit 6.2. Inddelingen i beregningsceller (mesh) er lidt grovere i denne 
indledende modellering af de generelle bølgeforhold end det der er anvendt til de detaljerede 
sedimenttransport beregninger, der er vist i afsnit 6.     
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Modellen er sat op til at simulere bølgeforholdene i perioden 2012-2017. Til denne langtidssimulering af 
bølgeforholdene er vandstanden fra Køge Bugt anvendt i hele modelområdet. Vindforholdene baseres på 
CFSR-data.   
 
Baseret på modelresultaterne udtrukket i en position på 1,5 m vanddybde ud for stranden, er der 
optegnet en bølgerose, som er vist i Figur 4-1. Forholdet mellem den signifikante bølgehøjde Hs og 
perioden Tp er vist som et scatterplot i Figur 4-2. Fordelingen af bølgehøjder er vist som et 
sandsynlighedsplot i Figur 4-3.  
 
Det ses af figurerne, at bølgerne primært kommer fra retningerne mellem syd og sydvest. 
Bølgehøjderne er generelt lave med en signifikant bølgehøjde, Hs, på under 0,1 m i over 50% af tiden. I 
simuleringsperioden opnås en maksimal signifikant bølgehøjde på omkring Hs = 0,4 m. Den tilsvarende 
peak-bølgeperiode er på Tp = 2 s. Samlet set må området betegnes som værende relativt godt 
beskyttet ift. bølgepåvirkning.  

 
Figur 4-1: Beregnet bølgerose på 1,5 m vanddybde foran strand 
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Figur 4-2: Forhold mellem signifikant bølgehøjde, Hs, og peak bølgeperiode, Tp. 

 

 
Figur 4-3: Sandsynlighed for ikke-overskridelse af bølgehøjde 

 

4.2 Aktiv zone  
Hovedparten af sedimenttransporten finder sted indenfor bølgebrydningszonen og størrelsen af 
transporten er bestemt af faktorer som bølgehøjde, bølgeindfaldsvinkel og sedimentkarakteristika. 
Dybdegrænsen for bølgebrydningszonen vil variere efter de aktuelle bølgeforhold, men ofte vil det være 
formålstjenstligt, at definere den aktive zone, indenfor hvilken hovedparten af sedimenttransporten 
foregår set over et normalt år. Dette gøres ud fra en karakteristisk dybde (”closure depth”), som 
bestemmes af nedenstående formel: 

𝑑 = 2,28 𝐻 , /å − 68,5 
𝐻 , /å

𝑔 𝑇
 

hvor 
 Hs,12t/år er den signifikante bølgehøjde, der optræder 12 timer om året (Hs,12t/år= 0,35 m) 
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 Tp er bølgeperioden (Tp = 2 s) 
 g er tyngdeaccelerationen på 9,82 m/s2 

 
Af ovenstående fås, at den aktive zone er afgrænset til ca. 0,6 m vanddybde. Da der i området er 
normale vandspejlsvariationer på op til +-0,5 m, kan man forvente at den aktive zone strækker sig lidt 
længere ud end til kote -0,6, og kan formentlig antages at gå ud til ca. kote -1 m. Ved større dybder 
forventes det, at der kan aflejres fint materiale så man får en blød bund, da der ikke vil være nogen 
aktiv sedimenttransport, der kan fjerne dette materiale. 

4.3 Indledende sedimenttransport beregning 
På baggrund af de beregnede 6 års bølgedata er der udført en vurdering af den langsgående 
sedimenttransport ved stranden. Størrelsen og retningen af den langsgående sedimenttransport er 
bestemt ud fra Kamphuis sedimenttransportformel, der er en semiempirisk formel baseret på 
laboratorie- og feltforsøg. Formlen tager højde for bølgeforhold såvel som bundhældning og 
kornstørrelser, men man skal regne med, at der er betydelig usikkerhed på de absolutte mængder 
beregnet med formlen, bl.a. idet der antages uendelige mængder af sand i profilet. I første omgang 
anvendes resultaterne til at relatere den samlede årlige sedimenttransport til de enkelte hændelser i 
løbet af året både i forhold til retning og størrelse, primært ift. at fastlægge kritiske hændelse.  
Kamphuis formel giver følgende udtryk for sedimenttransportraten Q (kg/s): 
  

𝑄 = 2.27𝐻 𝑇 . 𝑚 . 𝑑 . sin . (2𝜃) 

hvor 
 Hsb er signifikant bølgehøjde i brydningspunktet [m] 
 Tp er den tilhørende bølgeperiode [s] 
 mb er bundhældningen [-] 
 d50 er middelkornstørrelsen af sandet [m] 
  𝜃 er vinklen mellem bølgeudbredelsesretningen og kystnormalen i brydningspunktet 

[grader] 
 
Sedimenttransportraten Q omregnes fra massetransport til volumentransport ved faktoren 

1

(𝜌 𝜌 )(1 − 𝑝)
 

hvor 
 𝜌   er densitet af sand 
 𝜌   er densitet af vand 
 p er porøsitetsfaktor = 0,4 

 
Sedimenttransportraten regnes med fortegn, så hændelser med transport mod vest (højre, når der ses 
inde fra stranden), giver positive værdier, mens transport mod øst (venstre) giver negative værdier.  
 
Ift. at estimere sandtransporten/sandtabet betragtes bruttotransporten, som er den samlede transport 
væk fra standen uafhængigt af fortegn. Dette skyldes, at der sandfodres på et forholdsvist begrænset 
område og at der i de omkringliggende områder primært er dynd og større vanddybder, hvormed sand 
der transporteres fra stranden formentlig være tabt og der ikke kan forventes en tilførsel af sand fra 
omkringliggende områder.  
 
I Figur 4-4 er den beregnede akkumulerede årlige bruttotransport vist for perioden 2012-2017.     
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Figur 4-4: Akkumuleret årlig brutto transport beregnet ved Kamphuis sedimenttransportformel 

 
Der fremgår af figuren, at den langsgående sandtransport er relativt begrænset (op til ca. 380 m3/år). 
Desuden viser kurven, at der i løbet af korte perioder forekommer en stor del af den årlige 
sandtransport (stejle sektioner). 
 
Den samlede gennemsnitlige beregnede sedimenttransport i perioden fra 2012-2017 er sammenfattet i 
Tabel 4-1. Det skal understreges at de beregnede mængder er potentielle mængder under forudsætning 
af forhold som kornstørrelse, tilgængelig sandmængde, bundhældning mv. Ændringer i disse vil ændre 
den potentielle sandtransportmængde.   
 
Tabel 4-1: Årlig sedimenttransport beregnet med Kamphuis formel 

 Bruttotransport (m3/år) Nettotransport (m3/år) 
Gennemsnitlig årlig 
sedimenttransport rate 

280 -250 

 
I tabellen er bruttotransporten sammenholdt med nettotransporten, der er den resulterende transport 
når man tager højde for retning. Den beregnede nettotransport går fra vest mod øst (angivet med 
negativt fortegn), og ses kun at være 10% lavere end den samlede bruttotransport. Stort set al 
transport foregår dermed i østlig retning.  

4.4 Bestemmelse af modelperioder 
De beregnede sedimenttransportrater viser, at en betydelig del af den samlede årlige transport sker i 
løbet af nogle få uger i løbet af vinterhalvåret. Til de detaljerede numeriske sedimenttransport-
beregninger, som udføres med MIKE 21, udvælges derfor nogle repræsentative ”stormperioder” med 
potentiel stor sedimenttransport. I perioderne forekommer der ikke nødvendigvis en egentlig storm, 
men kombinationen af vandstandsforhold, vindhastighed og -retning gør, at der i disse perioder sker en 
”stor” sedimenttransport. 
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Modelperioderne udvælges på baggrund af sedimenttransportraterne beregnet med Kamphuis formel. I 
Figur 4-5 er de beregnede daglige sedimenttransportrater vist sammen med et ugentligt gennemsnit, 
som basis for en udpegning af de mest betydende perioder i forhold til sedimenttransport. På Figur 4-5 
angiver en positiv rate transport fra øst mod vest, mens negativ rate angiver transport fra vest mod øst.   
 

 
Figur 4-5: Sedimenttransport-rater beregnet med Kamphuis formel  

 
Der udvælges tre perioder som baggrund for den numeriske modellering. Perioderne repræsenterer 
perioder, hvor der enten er en høj ugentlig sedimenttransport eller perioder, hvor der forekommer en 
spredning i vandstanden, idet denne også kan have betydningen for erosionsmønstret ved stranden. 
Vandstanden, der er brugt i vurderingen, er taget fra måleren i Køge Havn, idet der ikke er nogen 
tilgængelige lokale værdier fra Kalveboderne, som dækker hele perioden. Køge Bugt (repræsenteret ved 
Køge Havn måleren) giver dog en indikation af den lokale vandstand i perioderne, men denne vil som 
før beskrevet også være afhængig af vindstuvning lokalt. 
 
De udvalgte perioder er vist i nedenstående tabel. 
 
Tabel 4-2: Udvalgte modelperioder 

Periode Dato Gennemsnitlig 
sedimenttransport-
rate (m3/dag) 

Gennemsnitligt 
vandspejl i Køge 
Bugt(m) 

Andel af 
gennemsnitlig 
årlig brutto 
transport (%) 

1 26/01/2016-
02/02/2016 

-5,5 -0,23 15,7% 

2 09/01/2015-
16/01/2015 

-4,4 0,14 12,6% 

3 20/12/2013-
25/12/2013 

-4,4 0,19 9,4% 
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Alle tre udvalgte perioder repræsenterer en østgående sedimenttransport. Som tidligere nævnt er den 
dominerende sedimenttransportretning fra vest mod øst med kun ganske få tilfælde af transport i den 
modsatte retning.  

5. Revideret forslag til layout 

For at reducere erosionen og sikre større stabilitet af badestranden er der udarbejdet et forslag til 
ændringer af strandens layout og opbygning. Der er en del grænser omkring stranden der ligger fast, og 
derfor er en større ændring af stranden, der omfatter orientering af stranden, evt. helt nedlæggelse af 
glacis og inddragelse af arealer ikke undersøgt, men der tages udgangspunkt i ændringer af det 
eksisterende layout, der vil give forbedringer i forhold til den observerede erosion.  
 
Baseret på baggrund af de indledende beregninger af størrelsen af den langsgående sedimenttransport, 
vurderes den kroniske erosion at være begrænset og til at håndtere ved hjælp af 
vedligeholdelsessandfodring. Derfor er der primært søgt ændringer af layoutet til begrænsning af de 
negative effekter ved akut erosion.  
 
Det er besluttet, at badestedet skal gen-etableres med sand med kornstørrelsen d50=0,2 mm, hvilket 
medfører, at der skal sandfodres 40 meter ud fra den projekterede strandlinje med en 
gennemsnitshældning af havbunden på 1:35. Dette svarere til middelhældningen af det såkaldte Deans-
profil for en kornstørrelse på 0,2 mm og en aktiv dybde ud til ca. kote -1 m.   
 
I forslaget sigtes der mod at fjerne de meget smalle dele af stranden, ved at trække glacis og 
stenkastningerne ud til strandlinjen på de smalleste dele, og dermed reducere den samlede længde af 
stranden. Hermed tilsigtes at strandbredden som minimum får en bredde på 15 m på den resterende 
del af stranden. I den østlige ende gøres dette ved at føre stenkastningen vinkelret ind mod land og i 
den vestlig ende føres det omlagte glacis ligeledes ind mod land til det når terrænkote 1,5 m. Topkoten 
af glacis og stenkastning skal være mindst i +1,5 m for at forhindre bølgeoverskyl i normale situationer. 
Den del af den nuværende strand, som ligger foran det omlagte glacis i den vestlige ende, bliver med 
forslaget ikke et sandstrandareal, men får glaciset helt frem til vandkanten. Dermed bliver stranden 
samlet set kortere med det reviderede forslag, men på den strandlængde der er tilbage, er bredden 
større og stranden er væsentlig bedre fastholdt i situationer med akut erosion.  
 
Det foreslås, at selve sandstranden føres op til terrænkurven 1,5 m, for at forhindre et erosionsskår 
nedenfor græskanten i situationer med akut erosion. Ved afslutning af sandstranden i kote 1,5 m vil det 
kun være i egentlige stormflodssituationer, hvor der vil være erosion af kanten. Evt. etableres en 
betonkant ved græssets afslutning, så underminering forhindres. Dette vil fastholde græskanten, men 
der kan være større stormlodssituationer, hvor der efterfølgende må fodres bagerst på stranden.  
 
Det forslås, at sandet falder nogenlunde jævnt fra kote 1,5 m til strandlinjen i kote 0,0 m. Dette giver 
lidt forskel i hældninger på selve stranden, men vurderes at være acceptabelt.  
 
En skitse med det reviderede layoutforslag er vist på Figur 5-1. 
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Figur 5-1: Skitse af revideret layoutforslag. Ændringer i glacis/stenkastning er vist med rødt 

 
I den østlige ende vurderes det at være vanskeligt at få myndighedsgodkendt en ændring af 
stenkastningens forløb. I første omgang undlades denne del af det reviderede forslag derfor, og det 
anbefales, at der etableres en stenbeskyttelse af membrankanten, der er dimensioneret til at der 
forekommer erosion ved foden af denne.  
 
Den lille kroniske erosion af stranden, der stadig må forventes, vurderes at kunne imødegås ved 
vedligeholdelsesfodring af stranden. Størrelsen af dette samt effekten af det reviderede layout 
undersøges nærmere ved gennemførelse af numeriske modelsimuleringer.   
 

6. Sedimenttransport model 

6.1 Metode 
Der er opstillet en sedimenttransportmodel i MIKE 21 FM udviklet af DHI. MIKE 21 er et 2-dimensionelt 
numerisk simuleringsværktøj, der består af en række moduler der kan kombineres efter behov. I dette 
tilfælde hvor det er den langsgående sedimenttransport der ønskes beregnet, er der anvendt følgende 
moduler: 

 MIKE 21 Flow Model (Hydrodynamisk modul til beregning af strøm og vandstand) 
 MIKE 21 ST (Sandtransportmodul) 
 MIKE 21 SW (Bølgemodul) 
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De tre MIKE 21 moduler køres koblet, så interaktioner mellem bølger, vandstand, strøm og 
sedimenttransport medtages i beregningerne. Med MIKE 21 ST beregnes ændringer i vanddybden som 
følge af sedimenttransport/erosion og disse inkluderes således i beregningerne af bølge- og 
strømforholdene. 
 
Modellen køres for hver af de tre perioder, der er bestemt i afsnit 4.4. Der er opstillet to modeller, 
repræsenterende to forskellige strandlayouts: 

 Model hvor sandfodringen er antaget at være ført ud til 40 m fra strandlinje med en 
middelhældning 1:35 svarende til Deans profil. Denne benævnes ”eksisterende layout” selv om 
det reelt ikke repræsenterer eksisterende forhold, da sandet er udlagt med en anden 
bundhældning.  

 Model af det reviderede strandlayout, som er præsenteret i afsnit 5. Denne benævnes 
”revideret layout”.  

 
I begge tilfælde er sandfodringsmaterialet antaget at have kornstørrelse på d50=0,2 mm.    
 
På baggrund af de kørte modelsimuleringer, gives dels en vurdering af de akutte erosionsforhold i de tre 
modelperioder til vurdering af forskelle mellem de to layouts og dels gives en vurdering af tabet af sand 
fra det fodrede område i de tre forskellige perioder, som skaleres til en samlet årlig kronisk erosion af 
stranden. De tre modelperioder er bestemt ud fra at være de perioder, der giver det største bidrag til 
den kroniske erosion, men vurderes også at give akut erosion, da særligt periode 1 og 2 er perioder, 
hvor bølgehøjder og dermed bølgeenergien er blandt de største i langtidsbølgesimuleringen vist i afsnit 
4.1. 
 
Den beregnede kroniske erosion skal imødegås ved vedligeholdelsesfodring med en tilsvarende 
sandmængde.   

6.2 Modelopsætning 
Sedimenttransportmodellen opsættes for et område dækkende Kalvebod brygge. Modelområdet er vist 
på Figur 6-1. Mod syd er der en rand mod Køge Bugt og mod nord en rand mod Københavns Sydhavn. 
Strømningen gennem Sydhavnen er styret af en sluse, der sikrer, at strømhastighederne gennem 
Københavns Havn er lave. Det er derfor vurderet, at vandstanden i Kalveboderne primært er styret af 
den sydlige rand mod Køge Bugt og den nordlige rand er derfor implementeret som en lukket rand, 
både i strøm- og bølgemodellen. På den sydlige rand er der implementeret en åben vandstandsrand. 
Som randbetingelsen er den tidsvarierende vandstand i Køge Bugt implementeret på baggrund af 
vandstandsmåleren i Køge. I bølgemodellen er der implementeret en lukket rand, idet bølgerne i 
Kalvebod vurderes at være lokalt genereret.   
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Figur 6-1: Modelområde og bathymetri 

 
Til beskrivelse af bathymetrien er der genereret et fleksibelt beregnings-mesh, hvor strandområdet er 
beskrevet meget detaljeret, mens områderne længere væk er beskrevet i en grovere opløsning. Mesh’et 
er vist på Figur 6-2.  
 

Åben rand, syd 

Lukket rand, nord 
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Figur 6-2: Modelmesh 

 

Der er udarbejdet to versioner af modelmesh’et repræsenterende hhv. det eksisterende (modificerede) 
layout af strand og det reviderede layout. De lokale bathymetri-forhold for de to layouts er vist på Figur 
6-3. 
 

 
Figur 6-3: Strandlayouts. Venstre: Eksisterende layout. Højre: Revideret layout 

 
Som vist i afsnit 4.4 er der udvalgt tre modelperioder af omkring en uges varighed, som 
modelsimuleringerne køres for: 
 

 Periode 1: 26/01/2016 – 03/02/2016 
 Periode 2: 09/01/2015 – 17/01/2015 
 Periode 3: 20/12/2013 – 26/12/2013 
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Strømmodellen er forceret med vind, vandstandsvariationer på den sydlige modelrand og bølgeinduceret 
strøm (input fra bølgemodellen). Bølgemodellen er forceret med vind samt strøm og vandstand fra 
strømmodellen. Sedimenttransportmodellen forceres af strøm- og bølgeparametre fra de to ovennævnte 
modeller. 
 
Der er ikke udført en egentlig kalibrering af de enkelte moduler i det samlede modelkompleks idet der 
ikke foreligger valideringsdata, men de enkelte modelparametre baserer sig på erfaringsværdier fra 
andre projekter i Østersøregionen. Strøm- og bølgemodellen er en videreudvikling af modellerne der 
blev anvendt i ref. /2/, hvor der blev udført en validering af modelresultaterne i forhold til modeldata fra 
DHI.  
 

7. Resultater fra numeriske beregninger af sedimenttransporten 

Resultaterne fra de gennemførte numeriske beregninger vil blive præsenteret i det følgende, med et 
indledende afsnit der sammenligner de tre simuleringsperioder ud fra udvalgte parametre, herefter 
præsenteres følgende resultater: 
 

 Bundændringer 
 Absolutte bundniveauer før og efter simuleringsperioden 
 Beregnet tab af sediment i simuleringsperioden 

7.1 Karakteristik af beregningsperioder 
I det følgende er resultaterne for hver af de tre beregningsperioder karakteriseret ud fra tre parametre: 

 Beregnede bølgeforhold  
 Beregnede vandstandsforhold 
 Beregnet langsgående sedimenttransport 

 
Bølge- og vandstandsforhold i de simulerede perioder sammenholdes med de generelle forhold, som er 
beskrevet i afsnit 4.4 Den beregnede langsgående sedimenttransport er beregnet for et tværsnit 
vinkelret på den centrale del af stranden og viser størrelsen og retningen af sedimenttransporten i hver 
af modelperioderne. De beregnede sedimenttransportrater ligger mellem 4,2 og 6,3 m3/dag for de tre 
perioder og er dermed i samme størrelsesorden som raterne beregnet med Kamphuis formel vist i afsnit 
4.3 
 



Rambøll - Badestrand i Valbyparken 

 

 

Doc ID 1100035811-1463103545-91  

 

22/39

 
Figur 7-1: Beliggenhed af tværprofil til beregning af sedimenttransportrate. Tværprofil er angivet med 

rødt. 

 
Periode 1: 26/01/2016 – 03/02/2016, Lavvande i Køge Bugt 
Bølgeretningerne i perioden er meget lig gennemsnitlige forhold beskrevet ud fra langtidssimuleringen 
af bølger vist i afsnit 4.1. Bølgehøjderne er væsentligt over normale forhold. Der er lavvande særligt i 
den første del af perioden med vandstand ned til kote -0,8 m. 
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Figur 7-2: Bølgerose for periode 1 

 
Figur 7-3: Vandstand i periode 1 
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Figur 7-4: Akkumuleret langsgående sedimenttransport i periode 1  

 
Periode 2: 09/01/2015 – 17/01/2015, Højvande i Køge Bugt 
En større del af bølgerne kommer fra syd sammenlignet med periode 1, men er stadig domineret af syd-
sydvestlige bølger. Bølgehøjderne er endnu større end i periode 1. Vandstanden er generelt over normal 
vandstand i perioden, hvilket vurderes primært at skyldes lokal vindstuvning, da 
tidevandstandsvariationen kun udgør ca. 20 cm af udsvingene. 
 

 
Figur 7-5: Bølgerose for periode 2 



Rambøll - Badestrand i Valbyparken 

 

 

Doc ID 1100035811-1463103545-91  

 

25/39

 

 
Figur 7-6: Vandstand i periode 2 

 
Figur 7-7: Akkumuleret langsgående sedimenttransport i periode 2  

 
 
Periode 3: 20/12/2013 – 26/12/2013, Højvande i Køge Bugt 
Periode 3 er domineret af bølger fra SV, hvormed de rammer stranden med en større vinkel 
sammenlignet med periode 1 og 2. Bølgehøjderne er dog noget lavere, men den skæve vinkel gør, at 
sedimenttransportraterene er i samme størrelsesorden. Vandstanden er en del over normalen og særligt 
hen mod slutningen af perioden. 
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Figur 7-8: Bølgerose for periode 3 

 
Figur 7-9: Vandstand i periode 3 
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Figur 7-10: Akkumuleret langsgående sedimenttransport i periode 3  

 

7.2 Ændring af bundniveau 
I det følgende er de simulerede ændringer i vanddybden efter hver modelperiode vist. Ændringerne er 
vist både for det eksisterende layout og for det reviderede layout. Det skal bemærkes, at resultaterne 
fra MIKE 21 modellen er meget afhængig af modelopløsningen i strandområdet og at den ikke tager 
højde for bølgeopløbet på stranden. Tolkningen af resultaterne helt oppe på stranden skal derfor gøres 
med nogen forsigtighed. Det er dog forsøgt at udtrække hovedlinjerne fra de udførte modelresultater 
også i forhold til den erosion der sker på selve stranden.  
 
Generelt viser simuleringerne, at der i de tre perioder primært sker en erosion af stranden og en 
aflejring af det eroderede materiale lidt længere ude i profilet. Som før nævnt forventes der at ske en 
modsatrettet transport i perioder med roligere bølgeforhold. Sekundært sker der også en langsgående 
sandtransport, hvor mindre sandmængder bliver aflejret længere nedstrøms (med ganske små 
lagtykkelser) og disse vurderes som udgangspunkt, at være tabt for profilet. De samlede mængder der 
tabes på grund af langsgående og tværgående transport bestemmes i afsnit 7.4. 
 
I simuleringerne med det eksisterende layout fremgår det, at der forekommer en betydelig erosion af de 
smalle stykker af stranden langs hhv. glacis og stenkastning. I den østlige ende af stranden er dette, 
som forventeligt, det samme i simuleringerne med det reviderede layout. I den vestlige ende af 
stranden, ses erosionen derimod at blive reduceret, både foran den nye beliggenhed af glaciset og på 
selve stranden. Der vil dog stadig være betydelig erosion foran glaciset på den sydvendte del. Med det 
reviderede layout er det dog ikke af så stor betydning, om der er erosion foran glaciset, da afslutningen 
af membranen ligger et stykke længere mod land og da der ikke skal være egentlig strand foran glaciset 
i det reviderede layout. Det er derfor ikke så betydende om vanddybden foran glacis er 10 cm eller 50 
cm efter en storm. Formålet med det reviderede layout er, at der er plads til variationerne af 
højdeforholdene på selve stranden (der dog er blevet kortere, idet den først starter ved hjørnet af det 
reviderede glacis), uden at der kommer stor erosion mod kanterne af sandstranden og langs kanten af 
det eksisterende glacis, hvorunder membrankanten ligger. Der vil med det reviderede forslag være 
betydelig mindre erosion ved kanten af membranen.  
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I periode 1 og 3 er der ingen erosion ved afslutningen af stenkastningen og ved overgang til græs, 
mens der er en mindre erosion i periode 2 på dette sted. I langt mindre grad end med det nuværende 
layout vil man dermed have egentlige erosionsproblemer på selve stranden med erosionsskår langs 
afslutning af konstruktioner og græskant. Kun ved egentlige stormflodssituationer, f.eks. en 20 års 
vandstandshændelse med samtidig bølgepåvirkning vurderes der at kunne opstå betydelige 
erosionsproblemer ved overgangen mellem strand og omgivelser.  
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Periode 1:  

 
Figur 7-11: Beregnede ændringer i vanddybden i periode 1. Øverst: Eksisterende layout. Nederst: 

Revideret layout.  

 
 
 
 
 

Erosion 30 - 50 cm 
Strand forsvinder foran glacis 
 

Erosion ved afslutning af glacis 

Erosion 30 - 40 cm Erosion ved afslutning af membran ca. 10 cm 

Ingen erosion ved afslutning af foreslået stenkastning 
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Periode 2: 

   
Figur 7-12: Beregnede ændringer i bundniveau i periode 2. Øverst: Eksisterende layout. Nederst: 

Revideret layout. 

 
 
 
Periode 3: 

Erosion 20 - 40 cm 
Strand forsvinder foran glacis 

Betydelig erosion ved afslutning af glacis og ved græskant 

Erosion 20 - 30 cm Erosion ved afslutning af membran ca. 20 cm 

Erosion ved afslutning af foreslået stenkastning på ca. 20 cm 
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Figur 7-13: Beregnede ændringer i bundniveau i periode 3. Øverst: Eksisterende layout. Nederst: 

Revideret layout. 

 

7.3 Absolutte bundniveauer 
I det følgende er de absolutte bundniveauer ved hhv. start og slutning af hver af simuleringsperioderne 
vist. Resultaterne er vist både for eksisterende strandlayout og for det reviderede layout. I alle 
tilfældene ses, at der fremkommer et fladere profil efter stormen, med længere mellem 

Erosion reduceret til 20 - 30 cm Erosion ved afslutning af membran ca. 10 cm 

Ingen erosion ved afslutning af foreslået stenkastning 

Erosion 30 - 40 cm 
Strand forsvinder foran glacis 

Erosion ved afslutning af glacis 
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dybdekonturerne end før stormen. Det ses ligeledes, at strandens længde reduceres, hvilket er særligt 
udbredt med det nuværende layout. I alle periode forsvinder den smalle strand foran glacis som følge af 
stormen. Strandlinjens beliggenhed antages at være langs dybdekurven i kote 0,0.   
 
Periode 1:  

 
Figur 7-14: Bundniveauer før og efter stormhændelse med nuværende layout. Øverst: Før hændelse. 

Nederst: Beregnede niveauer efter hændelse. 
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Figur 7-15: Bundniveauer før og efter stormhændelse med revideret layoutforslag. Øverst: Før hændelse. 

Nederst: Beregnede niveauer efter hændelse. 
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Periode 2: 

 
Figur 7-16: Bundniveauer før og efter stormhændelse med nuværende layout. Øverst: Før hændelse. 

Nederst: Beregnede niveauer efter hændelse. 
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Figur 7-17: Bundniveauer før og efter stormhændelse med revideret layoutforslag. Øverst: Før hændelse. 

Nederst: Beregnede niveauer efter hændelse. 
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Periode 3: 

 
Figur 7-18: Bundniveauer før og efter stormhændelse med nuværende layout. Øverst: Før hændelse. 

Nederst: Beregnede niveauer efter hændelse. 
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Figur 7-19: Bundniveauer før og efter stormhændelse med revideret layoutforslag. Øverst: Før hændelse. 

Nederst: Beregnede niveauer efter hændelse. 
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7.4 Beregning af årligt tab af sand  
I hver af modelperioderne bliver der transporteret sand væk fra strandprofilet, og ud til omkringliggende 
områder. Strandprofilet dækker hele strækningen fra land og ud til 40 m fra strandlinjen, som det er 
forudsat, indgår i sandfodringen. Dette tab af sand til omgivelserne bidrager til den kroniske erosion. 
Det samlede årlige tab af sand er i det følgende bestemt på baggrund af modelkørslerne for de tre 
modelperioder, som den sandmængde der aflejrer sig uden for det område, hvor der er sandfodret i 
modellen. I nedenstående Tabel 7-1 er den beregnede aflejring uden for strandområdet vist, for hver af 
de enkelte modelperioder. 
 
Tabel 7-1: Beregnet aflejring udenfor det fodrede strandområde i modelperioderne 

 Periode 1 Periode 2 Periode 3 
Nuværende layout 61,9 m3 32,0 m3 15,7 m3 
Revideret forslag 60,4 m3 32,2 m3 15,7 m3 

 
Den gennemsnitlige årlige kroniske erosion er derefter bestemt ved at vægte resultaterne fra de enkelte 
modelperioder i forhold til den procentdel af den samlede årlige transport de repræsenterer, som er 
angivet i Tabel 4-1.  
 
Den samlede kroniske erosion for hhv. det nuværende strandlayout og det reviderede forslag er vist i 
nedenstående Tabel 7-2. 
 
Tabel 7-2: Beregnet årlig erosion 

Strandlayout Gennemsnitlig årlig kronisk erosion baseret 
på MIKE 21 modelkørslerne (m3) 

Nuværende  272 
Revideret forslag 269 

 
Det ses af tabellen, at der er meget lille forskel på de to strandlayouts, når der ses på den kroniske 
erosion. I begge tilfælde vurderes erosionen at være begrænset og det vurderes at det kan imødegås 
ved at vedligeholdelsesfodre med en tilsvarende sandmængde på omkring 270 m3/år. 
 
Det skal bemærkes at der ved denne type sedimenttransportberegninger er en hel del usikkerhed, og 
usikkerheden på de samlede mængder vurderes at være +-100%. 
 

8. Konklusion 

Det vurderes, at den opståede erosion primært skyldes en kombination mellem perioder med akut 
erosion og det at stranden i første omgang er udført med en mindre sandmængde end det der er 
nødvendigt med den fodrede kornstørrelse af sand (d50 = 0,2 mm). Den akutte erosion er kritisk på de 
smalle steder af stranden, da der ikke er plads til de naturlige variationer i dybder og strandlinje, så 
membrankanten dermed eksponeres langs de faste konstruktioner. Der er en mindre kronisk erosion af 
stranden på størrelsesordenen 300 m3/år, som gradvist vil kunne forværre den akutte erosion, hvis der 
ikke gøres yderligere. Det foreslås at følgende iværksættes for at imødegå erosionen:  
 

 Yderligere initialfodring, så den samlede fodrede sandmængde kommer op på en mængde der 
svarer til det naturlige profil for en sandbund med d50 = 0,2 mm 

 Sikring af kanten af membranen med en ny fod langs den østlige stenkastning  
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 Etablering af et revideret strandlayout, hvor den vestligste del af stranden erstattes af et 
fremskudt glacis/stenkastning i den eksisterende strandlinje, og med en bredere strand i den 
tilbageværende del af stranden, der fastholdes bedre af hjørnet af det reviderede 
glacis/stenkastning og den østlige stenkastning. Naturlige variationer i niveauet af den bredere 
strand har mindre betydning for stabiliteten af stranden. En skitse af layoutet er vist på Figur 
5-1. Kanten af membranen under den reviderede strand bør fikseres med stenbeskyttelse eller 
andet før der fyldes sand på stranden.  

 Vedligeholdelsesfodring af sandstranden med anslået omkring 300 m3/år     
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