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Problemstilling
Vejdirektoratet har bygget en ny motorvej 

gennem Silkeborg, og for at reducere de 

støjmæssige og trafikale gener for bor-

gerne i området er motorvejsanlægget på 

nogle strækninger blevet nedsænket så 

meget i forhold til terræn, at vejen her lig-

ger under grundvandsspejlet. I forbindelse 

med projekteringen af motorvejen vurdere-

des, at grundvandsforholdene kunne være 

kritiske for vejanlægget, både under anlæg 

af vejen og i den permanente situation.

En problemstilling var, hvorvidt vejens 

placering nede i grundvandsmagasinet 

ville forårsage blokering af grundvands-

strømmen med deraf følgende opstuvning 

af vandet på opstrømssiden af vejen. En 

anden ukendt og potentielt kritisk faktor 

var, hvorledes vandbalance og grund-

vandsforholdene vil være under et ændret 

klima om 100 år.

Store danske vejanlæg har traditionelt 

ikke været dimensioneret til at tage hensyn 

til klimaændringers effekter på grundvands-

forhold. Derfor indledte Vejdirektoratet (VD) 

og De Nationale Geologiske Undersøgelser 

for Danmark og Grønland (GEUS) i 2010 et 

samarbejde med det formål at frembringe 

ny viden om grundvandsforholdene af be-

tydning for projektering, anlæg og drift af 

motorvejen gennem Silkeborg.

Denne artikel beskriver, hvordan de 

fremtidige klimaforhold er taget i beregning 

ved planlægning af motorvejen i Silkeborg.

Motorvej og geologi i Silkeborg
Den nye motorvej fra Låsby til Funder (figur 

1) passerer den østligste del af Silkeborg 

Langsø via en lav bro og løber herefter gen-

nem et lavtliggende område i Silkeborg, før 

den løber op gennem det bakkede terræn 

ved Dyrehaven (figur 2). På en del af det 

lave område er vejen overdækket og ned-

sænket ned til 6 m under terræn.

Geologien i området (figur 3) består af 

miocæne sand- og lerlag fra Vejle Fjord 

formationen, overlejret af moræneler i de 

højtliggende områder. I dalen ned til Silke-

borg Langsø findes en højpermeabel, tynd 

sandforekomst (terrassemagasin) i stedet 

a

a’

Dyrehaven

33.0

Figur 1. Motorvejens forløb gennem Silkeborg med angivelse af udstrækningen af 20 m 

og 100 m modellerne og placeringen af det geologiske tværsnit (a – a’), som vises i figur 3.

Figur 2. Motorvejstraceet fra Silkeborg 

Langsø op gennem Dyrehaven med sta-

tionering, som der refereres til i figur 4 og 

5, samt placering af pejleboringer, vandfø-

ringsmålestationer og en ny nedbørsradar.
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for moræneleret. Motorvejen er nedsæn-

ket i terrassemagasinet. De miocæne 

sandforekomster rummer regionale grund-

vandsmagasiner, mens terrassemagasinet 

er et lokalt magasin med begrænset ud-

strækning.

Kontakten mellem terrassemagasinet 

og de miocæne magasiner, som oprin-

delig var ukendt, viste sig at være stærkt 

begrænset (figur 3), hvilket er af afgørende 

betydning for, hvor meget vand der trans-

porteres gennem terrassemagasinet ned til 

Silkeborg Langsø og dermed for, hvor me-

get motorvejskonstruktionen og klimaæn-

dringer (ændrede nedbørsforhold) påvirker 

grundvandsforholdene.

Hvordan beregnes den 
dimensionsgivende 
grundvandsstand i 2100?
Større infrastrukturer bliver typisk dimen-

sioneret til at kunne modstå ekstreme na-

turforhold, fx en 100 års hændelse, som 

forekommer i gennemsnit én gang hver 100 

år, og som har en sandsynlighed på 1% for 

at forekomme i et enkelt år.

Den mest simple måde at beregne 

størrelsen af 100-års hændelsen er at lave 

ekstremværdistatistik på observerede tids-

serier. Den fremgangsmåde var imidlertid 

ikke muligt for motorvejen i Silkeborg. For 

det første fandtes der ikke lange tidsserier 

af observeret grundvandsstand. For det 

andet kan det forventes, at motorvejsan-

lægget påvirker grundvandsforholdene, så 

historiske data ikke ville have været repræ-

sentative. Og for det tredje har motorvejen 

en projekteret levetid på 100 år, hvilket be-

tyder, at nuværende tidsserier ikke repræ-

senterer klimaet omkring år 2100.

Grundlaget for bestemmelse af den di-

mensionsgivende grundvandsstand i 2100 

er tilvejebragt med følgende beregninger:

1. En grundvandsmodel opstilles til 

kvantificering af grundvandsstrøm-

ninger og trykniveauer.

2. Daglige værdier af grundvandstry-

kniveauer beregnes for perioden 

1991-2010 ved at benytte grund-

vandsmodellen og historiske klima-

data fra DMI.

3. Daglige værdier af grundvandstry-

kniveauer beregnes for perioden 

2081-2100 ved at benytte grund-

vandsmodellen og klimafremskriv-

ninger fra et ensemble af 9 forskel-

lige klimamodeller nedskaleret til 

Silkeborgområdet.

 

Figur 3. Geologisk snit langs motorvejstraceet (a – a’ i figur 1) fra Silkeborg Langsø (til højre) 

til Høje Kejlstrup nord for Silkeborg. Aflejringen ’Addit Member’ er en del af den såkaldte Bil-

lund Formation. Billederne over tværsnittet viser vandstandsende miocæn lerbænk i skræn-

ten mellem bakkerne og terrassemagasinet – blotlagt i forbindelse med udgravningerne 

til vejanlægget. Lerforekomsterne på dette sted sandsynliggør, at der er dårlig hydraulisk 

kontakt mellem de overliggende moræneforekomster og det underliggende miocæne sand-

magasin.

4. Ekstremværdistatistik anvendes til 

at beregne 100-års hændelser for 

såvel det nuværende klima (1991-

2010) som det fremtidige klima 

(2081-2100).

5. Usikkerhederne på den dimensions-

givende grundvandsstand i 2100 

analyseres.

Grundvandsmodel
Grundvandsmodellen er baseret på en 

geologisk model, som gradvist er blevet 

udbygget på grundlag af informationer fra 

boringer og udgravninger. Modelområdet, 

som er vist i figur 1, er inddelt i beregnings-

celler på horisontalt 20 m gange 20 m og 

vertikalt opdelt i tre beregningslag, som 

følger geologien. For at beskrive randbe-

tingelserne i 20 m modellen dynamisk så 

godt som muligt er der opstillet en større 

model med et 100 m grid, som så igen får 

sine randbetingelser fra GEUS’ nationale 

vandressourcemodel for Midtjylland (500 

m grid).

I forbindelse med motorvejsprojektet 

har Cowi indsamlet kontinuerte trykni-

veaudata fra 35 boringer i terrassemaga-

sinet, mens Orbicon har målt vandføringer 

fire steder i vandløbssystemet inden i byen. 

Modellen er kalibreret mod disse data samt 

historiske data fra 97 andre boringer i om-

rådet. De 97 boringer er beliggende over 

et større område og indeholder typisk kun 

en enkelt eller ganske få observationer for 

perioden 1990-2011.

Eftersom formålet med modellen var at 

kunne forudsige grundvandsstande langs 

motorvejen og deres respons på ekstreme 

nedbørsforhold, er de kontinuerte obser-

vationer, herunder beskrivelse af amplitu-

derne i årstidsfluktuationerne, tildelt størst 
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vægt i kalibreringen. For at udnytte data fra 

eksisterende prøvepumpninger i området 

er modellens hydrauliske ledningsevner i 

afgrænsede områder blevet fastsat til pa-

rameterværdier, som blev fundet ved prø-

vepumpningerne.

Resultatet af modelkalibreringen var 

hydrauliske ledningsevner, som var i god 

overensstemmelse med eksisterende prø-

vepumpninger i området, og som gav rela-

tivt gode beskrivelser af såvel middeltrykni-

veau som tidsmæssige fluktuationer langs 

motorvejen (figur 1).

Grundvandsmodellens resultater blev 

herefter benyttet af Cowi til ved hjælp af en 

stationær 2 m model for nærområdet om-

kring motorvejskonstruktionen at vurdere, 

hvorvidt vejkonstruktionen ville blokere for 

vandets strømning i terrassemagasinet fra 

bakkerne ned mod Silkeborg Langsø. Kon-

klusionen herom var, at opstuvningseffek-

ten ville holde sig inden for få cm forudsat, 

at spunsvæggen stoppede ved konstruk-

tionens bund og ikke gik helt ned til bunden 

af det højpermeable terrassemagasin.

Klimaberegninger
Det er velkendt, at der er stor usikkerhed 

på klimafremskrivningerne, og at den stør-

ste usikkerhed med hensyn til nedbør lig-

ger i valget af klimamodel. Eftersom der 

ikke er nogen grund til at antage, at én 

model er bedre end alle andre, er den al-

mindelige praksis at benytte ikke én model, 

men et ensemble af flere klimamodeller. Vi 

har valgt klimafremskrivninger fra 9 klima-

modeller, som stammer fra EU projektet 

ENSEMBLES

Alle 9 klimamodeller benytter et 25 

km beregningsgrid og producerer daglige 

værdier af temperatur, nedbør og andre 

klimavariable for perioden 1951-2100. 

Ved at sammenholde resultaterne fra kli-

mamodellerne med DMI’s 10 km griddata 

fra perioden 1991-2010 er hver af model-

lerne blevet nedskaleret og fejlrettet med 

to forskellige metoder (biaskorrektion), så 

de giver samme middelværdi for nedbør, 

temperatur og referencefordampning som 

de observerede data. De forskellige klima-

modeller simulerer forskellige ændringer i 

klimaet fra 1991-2010 til 2081-2100.

Dimensionsgivende 
grundvandsstand i 2100
Basis for den dimensionsgivende grund-

vandsstand er valgt som en 100-årshæn-

delse for klimaet i 2100. For at tage højde 

for usikkerhederne er der beregnet et 95% 

konfidensinterval. Det indebærer, at der 

er 2½% risiko for, at den ”sande” 100-års 

hændelse er højere end det øvre punkt i 

konfidensintervallet. 100-års hændelserne 

er beregnet på baggrund af 20 års simule-

rede grundvandstande. De 20 årlige mak-

simale værdier er udvalgt, og en såkaldt 

Gumbel ekstremværdi-sandsynlighedsfor-

deling er tilpasset.

Figur 4 viser et eksempel på Gumbel 

estimater for grundvandsstand i 2100 ved 

en lokalitet (st. 33.2), beregnet for genta-

gelsesperioder mellem en 1- og en 100-års 

hændelse. Figuren viser estimater svarende 

til medianen af de 9 klimamodeller og et 

95% konfidensinterval svarende til den 

statistiske usikkerhed af selve Gumbel es-

timaterne. Fra figuren ses, at forskellen på 

en 100 års hændelse for grundvandsspejlet 

(sandsynlighed = 0,01), mellem det nuvæ-

rende og det fremtidige klima, er ca. 20 cm.

Usikkerheden består af tre elementer: 

i) usikkerheden på Gumbel estimatet, som 

kan beregnes med standardstatistiske me-

toder; ii) usikkerheden på klimamodellerne, 

som vi estimerer ved spredningen mellem 9 

klimamodeller; og iii) usikkerheden på me-

toden til biaskorrektion af klimamodeldata, 

som vi vurderer ud fra to forskellige metoder.
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Figur 4. Eksempel på ekstremværdianalyse, hvorved ekstreme hændelser som fx en 100-årshændelse (sandsynlighed = 0,01) estimeres ud 

fra 20 års simulerede års-maksima af grundvandsstand fra stationering 33.2. Figuren viser centrale (bedste) estimater samt 95% konfiden-

sintervaller for såvel det nuværende klima som det fremtidige klima.
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Slutresultaterne fra beregningerne af 

den dimensionsgivende grundvandsstand 

fremgår af figur 5, som over en strækning 

på 2000 m viser forskellen mellem ve-

jens overflade og grundvandsstanden for 

forskellige situationer. Fra de to lodrette 

streger i figuren ses, at 1050 m vejstræk-

ning (st. 33.95 til 35.0) skal laves vand-

tæt, såfremt det centrale skøn for 100-års 

hændelse benyttes som dimensionerings-

grundlag, mens det vil dreje sig om 1400 m 

(st. 33.6 til 35.0), hvis der skal indlægges en 

sikkerhedsfaktor svarende til et 95% kon-

fidensinterval.

Resultaterne af usikkerhedsanalyserne 

viser, at den væsentligste usikkerhed (70%) 

ved beregning af 100-års hændelserne 

stammer fra selve Gumbel estimatet, hvil-

ket afspejler usikkerhed på den naturlige 

klimavariation fra år til år, mens usikkerhe-

den fra klimamodellerne bidrager med ca. 

25% og usikkerheden på biaskorrektionen 

af klimamodellerne med bare 5%.

Perspektiver
Beregningsresultaterne viste, at klimaef-

fekten i det konkrete tilfælde ved Silkeborg 

er væsentlig mindre end usikkerheden på 

den naturlige klimavariation, som afspejles 

af usikkerheden på Gumbel fremskrivnin-

gen fra de 20 års simuleringer til en 100-

års hændelse. Det vil sige, at terrassema-

gasinet ikke er særlig klimafølsomt, hvilket 

hænger godt sammen med, at trykniveau-

erne i terrassemagasinet varierer meget lidt 

hen over året – typisk 15 cm mod mere end 

1 m i de fleste andre grundvandsmagasi-

ner.

Det har betydet en besparelse i an-

lægsprisen for motorvejen i Silkeborg i for-

hold til en situation, hvor det var forudsat, 

at terrassemagasinet havde haft samme 

klimafølsomhed som gennemsnittet af 

grundvandsmagasiner.

Andre terrænnære grundvandsmagasi-

ner er væsentlig mere klimafølsomme, og 

beregninger herfra viser grundvandsstig-

ninger, som mange steder kan blive ½-1 

m som følge af klimaændringer. De mange 

oversvømmelser på statsvejene i juleda-

gene 2015, hvor vi havde et historisk højt 

grundvandsniveau over det meste af lan-

det, er en indikator på, at fremtiden med 

klimabetingede grundvandsændringer er 

på vej.

En grundig vurdering af et grund-

vandsmagasins klimafølsomhed kræver 

både gode observationsdata med flere års 

kontinuerte pejlinger og tilhørende vand-

føringsdata og en god grundvandsmodel 

baseret på en god geologisk forståelse af 

området.
█

Figur 5. Størrelsen af 100-års hændelse og øvre punkt i et 95% konfidensinterval i forhold til det nuværende gennemsnitlige grundvands-

spejl. Figuren viser endvidere bunden af vejkonstruktionen og vejens kote i forhold til nuværende grundvandsspejl mellem stationering 33.0 

og 35.0 af motorvejen.
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