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 Indledning 

BIOFOS gennemfører i øjeblikket et afklaringsarbejde vedrørende den fremtidige struktur og 

placering af renseanlæg i Hovedstadsområdet. I dette arbejde ses der på 5 scenarier for den 

fremtidige struktur og placering af renseanlæg i forhold til den nuværende situation, hvor 

spildevand og regnvand i dag behandles på Renseanlæg Lynetten (RL), Renseanlæg Avedøre 

(RA) og Renseanlæg Damhusåen (RD). 

De 5 scenarier der vurderes i strukturanalysen er: 

1. De nuværende renseanlæg forbliver på de tre nuværende lokaliteter, scenarie RL/RA/RD. 

2. RL flyttes til Prøvestenen, RA og RD bibeholdes, scenarie RLP. 

3. RL sammenlægges med det nuværende RA, RD bibeholdes, scenarie RLA. 

4. De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på Holmene, scenarie RH. 

5. De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på Prøvestenen, scenarie 

RP. 

I forbindelse med ovenstående har BIOFOS bedt DHI vurdere placeringen af en række 

udløbspunkter, for at udledningen i RH-scenariet, hvor alle aktiviteter samles på Holmene, ikke 

påvirker badestrandene i nærområdet, de nærliggende Natura 2000 områder og vandområdet 

Køge Bugt. 

Beregningerne skal tage udgangspunkt i de forventede fremtidige udløbsmængder og baseres på 

DHI’s eksisterende modeller af Køge Bugt. 

Der er her alene tale om en foreløbig screening af udløbslængder og positioner, og resultaterne 

af beregningerne kan alene benyttes til en overordnet vurdering af påvirkningsområder.  

Udover udledninger af bakterier, som kan påvirke badevandskvaliteten, vil en flytning af 

Renseanlæg Lynettens og Renseanlæg Damhusåens udledninger fra Øresund til syd for Drogden 

resultere i en øget udledning af næringsstoffer til dette område. Dette er ikke modelleret i 

nærværende screening, men DHI har kort skitseret de problemstillinger, BIOFOS skal være 

opmærksomme på i den fremadrettede planlægning. 
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 Modelopstilling og metode 

Til vurdering af badevandskvaliteten anvendes en hydrodynamisk model til at beregne fx 

strømforhold samt en procesmodel til at beregne henfald af bakterier. I de følgende afsnit er 

begge modeller kort beskrevet. 

 Hydrodynamisk model 

DHI har etableret en lokal hydrodynamisk model, der dækker Køge Bugt. Modellen beskriver de 

fysiske forhold såsom vandstrømme, vandstand samt vandtemperatur og saltforhold, og er den 

underliggende model til at beregne spredning af E.coli bakterier.  

Den lokale model, der er opstillet for Køge Bugt, tager udgangspunkt i en større regional model, 

som dækker hele Øresund fra tværsnittet Gilleleje-Kullen i nord til tværsnittet Stevns-

Falsterbonæsset i syd. Den lokale model er således valideret på baggrund af den regionale 

model og anvender samme opsætning. Modeldomænet for den lokale model, Køge Bugt 

modellen (se Figur 2-1), dækker hele Køge Bugt og afgrænses mod nord-øst af tværsnittet 

Saltholm-Limhamn, mod nord af tværsnittet Kastrup-Saltholm og Dragør-Hvidovre samt af 

tværsnittet Stevns-Falsterbonæsset i syd. Afgrænsningerne tager højde for vandstrømme til 

Køge Bugt området fra Øresund i nord og Østersøen mod syd. 

Køge Bugt modellen er gjort finere i opløsningen omkring de undersøgte udledningspositioner i 

Køge Bugt som vist i Figur 2-2. Den horisontale opløsning varierer fra 100 m i det helt fine til 

1000 m længere ude.  

Den vertikale opløsning er formuleret med sigma-z, hvilket betyder at alle områder med en 

vanddybde under 10 meter er opløst i 10 lag over vertikalen, hver med en højde svarende til 

1/10 af vanddybden. På vanddybder større end 10 meter er der udover de 10 sigma lag anvendt 

en fast vertikal lagtykkelse på 1 m. 

Modellen anvender information om forholdene på de åbne rande i Øresund og den sydlige del af 

Køge Bugt, samt vejr- og vindforhold ved vandoverfladen. Randdata for randene mod Nord er 

udtrukket fra den regionale model og randata til randen i syd stammer fra DHI Vandudsigten. 

Meteorologiske drivdata til lokalmodellen oprinder fra StormGeo (www.stormgeo.com) i form af 

meteorologiske modeldata. Der anvendes følgende parametre: Vind, lufttemperatur, nedbør, 

luftfugtighed, skydække og solindstråling. 

Til indeværende analyse er der udtrukket rand- og meteorologiske data for år 2018. 
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Figur 2-1 Modelområde for Køge bugt samt de fire udløbspositioner der er gennemregnet. 

 

 

Figur 2-2 Den valgte model opløsning 

 Model for bakterier 

Mens den hydrodynamiske model beregner spredning og fortynding, beregner DHIs procesmodel 

MIKE ECO Lab, hvordan bakterierne henfalder, afhængigt af saltholdighed, vandtemperatur og 

lyspåvirkning. Der benyttes modelleret solindstråling ligeledes fra StormGeo’s meteorologiske 

model, (www.stormgeo.com), samt en antagelse om sigtdybden. 

 

 

 

http://www.stormgeo.com/
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Tabel 2-1 Beregning af henfald for E. coli. 

Henfalds-

ligning 

C = C0 · e-k · t  

hvor k = km + Kl · Il 

C = aktuel koncentration [ml-1] 

C0 = begyndelseskoncentration [ml-1] 

Il = aktuel lysindstråling i vandet [W·m-2] 

t = tiden [h]  

Mørke km = aT · T – km0 

 

T = aktuel vandtemperatur [°C]   

aT = 0,002425 [h-1·°C-1] 

km0 = 0,00826 [h-1] 

Lys Kl = Sm·(bT·T+Kl0)/(a·Sm-(a-1) ·S) 

 

T = aktuel vandtemperatur [°C] 

S = aktuel saltholdighed [psu] 

Sm = 34,5 [psu] 

a = 1,54 [-] 

bT = 0,133·10-3 [m2·W-1·h-1·°C-1] 

Kl0 = 2,124·10-3 [m2·W-1·h-1] 

  
Den benyttede henfaldsligning for E. coli er beskrevet i Tabel 2-1. I beregningen af den aktuelle 

lysindstråling i vandet indgår ovennævnte solindstråling og sigtdybden, som er sat til 0,5 m.   
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 Udledninger 

 Udledning af bakterier  

Efter aftale med BIOFOS er beregningerne baseret på en udledningsmængde svarende til 3 

m3/s. Denne udledning svarer til en samlet daglig udledning af renset spildevand. Dertil kan der 

forekomme periode med ekstra udledningsmængder svarende til op til 25 m3/s. Der forventes 

ingen by-pass.   

Det rensede spildevand påtrykkes bakteriekoncentrationer på 75.000 E. coli/100 ml og 14.800 

enterokokker/100 ml svarende til de koncentrationer Lynettens og Damhusåens nuværende 

udledninger af renset spildevand påtrykkes i den daglige badevandsvarsling.  

Koncentrationen er erfaringstal fra Badevandsvarslingen i Københavns Havn og Øresund 2002-

2020 samt Køge Bugt 2012-2020. Det vil sige, den har i praksis vist sig at være velvalgte i den 

daglige varsling af badevandskvaliteten i ovennævnte områder.  

Udledningen af det rensede spildevand i modellen sker således som en konstant udledning af 3 

m3/s igennem hele modelleringsperioden. Der modelleres 4 forskellige udledningspunkter se 

Figur 2-1. 

Udledningerne er modelmæssigt indlagt i overfladen. 

 Udledning af næringsstoffer 

Udover udledninger af bakterier, som kan påvirke badevandskvaliteten, vil en flytning af 

Renseanlæg Lynettens og Renseanlæg Damhusåens udledninger fra Øresund til syd for Drogden 

resulterer i en øget udledning af næringsstoffer til dette område. 

I henhold til vandområdeplanerne 2015-2021 (https://mst.dk/media/122171/revideret-

vandomraadeplan-sjaelland-d-28062016.pdf) er målbelastningerne ikke opflyt for hverken 

Øresund eller Køge Bugt opfyldt, hvorfor der i udgangspunktet er et indsatsbehov. 

Foreløbige data præsenteret på faglig referencegruppemøde 25/9-2020 (https://mst.dk/natur-

vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/om-vandplanlaegning/interessentinddragelse-i-

vandomraadeplanerne/den-faglige-referencegruppe/) indikerer at vandområde 6: Øresund (Figur 

3-1) er kommet i god økologisk tilstand for klorofyl-a og lysnedtrængning (som benyttes som proxy 

for ålegræs), i henhold til vandområdeplanerne 2021-2027, mens dette ikke er tilfældet for 

vandområde 201: Køge Bugt (Figur 3-1). 

Det er derfor usikkert om Miljøstyrelsen vil acceptere en øget udledning af næringsstoffer til Køge 

Bugt (erfaringer/diskussioner fra afgørelser under vandområdeplanerne 2015-2021 har vist at det 

kan være en barriere). 

Udledningspunktet som er indikeret med en ’stjerne’ på Figur 3-1, er placeret i vandområde 211: 

Østersøen, 12 sm. Der foreligger ikke et specifikt indsatsbehov for dette vandområde (baseret på 

vandområdeplanerne) men det betyder ikke, at der ikke er krav om reduktioner. For det første 

fordi næringsstoffer tilført dette vandområde må forventes at løbe ind i vandområde 201: Køge 

Bugt, og dermed påvirke af den økologiske tilstand. For det andet fordi der potentielt er 

udledningskrav for fosfor (P) til Østersøen i følge Baltic Sea Action Plan (BSAP – 

Østersøhandlingsplanen). Især de danske udledninger af P til Østersøen lever ikke op til kravene 

i BSAP. 

https://mst.dk/media/122171/revideret-vandomraadeplan-sjaelland-d-28062016.pdf
https://mst.dk/media/122171/revideret-vandomraadeplan-sjaelland-d-28062016.pdf
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/om-vandplanlaegning/interessentinddragelse-i-vandomraadeplanerne/den-faglige-referencegruppe/
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/om-vandplanlaegning/interessentinddragelse-i-vandomraadeplanerne/den-faglige-referencegruppe/
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/om-vandplanlaegning/interessentinddragelse-i-vandomraadeplanerne/den-faglige-referencegruppe/
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Her har vi ikke inkluderet endelige analyser af spredningen af næringsstoffer mm, men alene 

beskrevet nogle punkter, som BIOFOS skal være opmærksom på, og hvor det er usikkert hvordan 

Miljøstyrelsen vil agere.  

 

Figur 3-1 Afgrænsning af vandområde 6: Øresund (inkl. Københavns Havn), vandområde 201: Køge 
Bugt og vandområde 211: Østersøen, 12 sm.  

  



  

 

8  

 Modelresultater 

Beregningerne omfatter alene vurderinger af bakterier og deres spredning. Modellen er 

gennemregnet for perioden juli-august 2018.  

Resultaterne består af beregnede bakteriekoncentrationer for hvert kvarter. Bakterie-

koncentrationerne analyseres statistisk og det beregnes, hvor stor en del af tiden (2 måneders 

perioden juli-august 2018) bakteriekoncentrationerne overskrider 500 E. coli/100 ml. De 500  E. 

coli/100 ml udgør grænsen til god badevandskvalitet (se /1/). En overskridelse på 0.5 i Figur 4-1 

til Figur 4-4 svarer således til halvdelen eller til 50 % af tiden. 

Som det fremgår af nedenstående, er der ingen af de fire udledningspunkter, som påvirker 

aktuelle badeområder i området. Det skal pointeres at modelresultaterne er fremkommet via en 

hurtigt screening, og derfor ikke kan udgøre en endelig analyse, men resultaterne viser dog med 

relativ stor sikkerhed at badeområderne ikke påvirkes. 

 

Figur 4-1 Tid med overskridelse af 500 E. coli/100 ml i løbet af sommerperioden juli-august, 2018 – 
Udløb 3.3 km fra Holmene med en udledning på 3 m3/s. 
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Figur 4-2 Tid med overskridelse af 500 E. coli/100 ml i løbet af sommerperioden juli-august, 2018 – 

Udløb 6.6 km fra Holmene med en udledning på 3 m3/s. 

 

Figur 4-3 Tid med overskridelse af 500 E. coli/100 ml i løbet af sommerperioden juli-august, 2018 – 
Udløb 10.0 km fra Holmene med en udledning på 3 m3/s. 
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Figur 4-4 Tid med overskridelse af 500 E. coli/100 ml i løbet af sommerperioden juli-august, 2018 – 
Udløb 13.3 km fra Holmene med en udledning på 3 m3/s. 

Mens ovenstående er analyseret for en udledning på 3 m3/s, svarende til den forventede daglige 

udledning, kan der dog forekomme perioder med væsentlig større udledninger. Selve 

udledningen dimensioneres til en samlet udledning på 25 m3/s, denne maksimale udledning 

forventes kun at forekomme periodevis. 

Her har vi imidlertid modelleret effekterne af en maksimal udledning i hele perioden (2 måneder) 

med henblik på at vurdere det maksimale påvirkningsområde, se Figur 4-5 til Figur 4-7. 

 

Figur 4-5 Tid med overskridelse af 500 E. coli/100 ml i løbet af sommerperioden juli-august, 2018 – 
Udløb 6.6 km fra Holmene med en udledning på 25 m3/s. 
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Figur 4-6 Tid med overskridelse af 500 E. coli/100 ml i løbet af sommerperioden juli-august, 2018 – 
Udløb 10.0 km fra Holmene med en udledning på 25 m3/s. 

 

Figur 4-7 Tid med overskridelse af 500 E. coli/100 ml i løbet af sommerperioden juli-august, 2018 – 
Udløb 13.3 km fra Holmene med en udledning på 25 m3/s. 

Som det fremgår af Figur 4-8 ligger der et Natura2000 område (nr 143), som strækker sig fra 

Kalveboderne og rundt om den sydlige del af Amager. Den daglige udledning (baseret på E.coli) 

og den maksimale udledning (fra 10 km og indefter), har et påvirkningsområde, som potentielt 

kan påvirke dette område. Det vil muligvis kræve en habitatkonsekvensvurdering at få belyst om 

udpegningsgrundlaget for dette område vil blive påvirket af spildevandsfanen og de udledte 

næringsstoffer. Dette har imidlertid ikke været muligt i nærværende notat, men behovet skal 

vurderes fremadrettet. 
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Figur 4-8 Natura2000 områder i Køge Bugt (data baseret på Miljøgis: 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20Natura2000%20fredning&
mapext=277608%206024994.2%201064040%206422715.8&layers=theme-gst-
dtkskaerm_daempet%20ef_fugle_bes_omr%20ramsar_omr%20ef_habitat_omr%20theme-
pg-natura_2000_omraader&mapheight=969&mapwidth=1925&profile=miljoegis-natura2000)  

  

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20Natura2000%20fredning&mapext=277608%206024994.2%201064040%206422715.8&layers=theme-gst-dtkskaerm_daempet%20ef_fugle_bes_omr%20ramsar_omr%20ef_habitat_omr%20theme-pg-natura_2000_omraader&mapheight=969&mapwidth=1925&profile=miljoegis-natura2000
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20Natura2000%20fredning&mapext=277608%206024994.2%201064040%206422715.8&layers=theme-gst-dtkskaerm_daempet%20ef_fugle_bes_omr%20ramsar_omr%20ef_habitat_omr%20theme-pg-natura_2000_omraader&mapheight=969&mapwidth=1925&profile=miljoegis-natura2000
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20Natura2000%20fredning&mapext=277608%206024994.2%201064040%206422715.8&layers=theme-gst-dtkskaerm_daempet%20ef_fugle_bes_omr%20ramsar_omr%20ef_habitat_omr%20theme-pg-natura_2000_omraader&mapheight=969&mapwidth=1925&profile=miljoegis-natura2000
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20Natura2000%20fredning&mapext=277608%206024994.2%201064040%206422715.8&layers=theme-gst-dtkskaerm_daempet%20ef_fugle_bes_omr%20ramsar_omr%20ef_habitat_omr%20theme-pg-natura_2000_omraader&mapheight=969&mapwidth=1925&profile=miljoegis-natura2000
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