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Indledning
DHI er af Hyllingebjerg-Liseleje Kystbeskyttelseslag blevet anmodet om at gennemføre en
bathymetrisk og topografisk opmåling af et område ud for Liseleje strand. Området strækker sig
fra en linie vinkelret på kysten ca. 100 m øst for Liseleje bølgebryderen og ca. 2.800 m i
sydvestlig retning. Søværts strækker området sig ca. 550 m ud fra kysten og landværts op til
skræntfoden. Se figur herunder.

Pejleområdets udstrækning. Liseleje bølgebryderen ses længst mod øst.

Samme område blev opmålt af DHI i august 1997 (inden etableringen af de talrige høfder) og
igen i august 2011. Formålet med 2011 opmålingen var at bestemme, hvorvidt etableringen af
høfterne havde givet anledning til ændringer i kystprofilet. Opmålingen i 2011 inkluderede kun
bathymetrisk opmåling – topografiske data blev ikke indsamlet.
Formålet med opmålingen i 2015 var bl.a. at evaluere effekten på bundforholdene som følge af
de sidste par års meget voldsomme storme.
Den bathymetriske (søværts) opmåling gennemførtes af DHI d. 12. juni 2015, mens den
topografiske (landværts) opmåling gennemførtes på dagene 22., 23. og 30. juni 2015.
Nærværende rapport præsenterer resultatet af den bathymetriske og topografiske opmåling i
juni 2015. Endvidere er der foretaget en sammenligning mellem data fra 2011 og 2015, og de
eroderede såvel som de påførte sandmængder er beregnet.
For fuldstændighedens skyld præsenterer rapporten ligeledes den tidligere rapporterede
sammenligning mellem 1997 og 2011, og endelig er der gennemført en sammenligning mellem
data fra 1997 og 2015.
Rapporten er udelukkende en datarapport, der præsenterer måleresultaterne, og en diskussion
heraf er kun sporadisk.
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Udstyr
Til den bathymetriske
Hundested Havn.

dv

d

DHI’ opmålingsbåd Økoline, der søsattes i

Følgende udstyr var monteret ombord:
•
•
•
•

CeeSTAR 33/200 khz to-frekvens ekkolod (opgraderet 2015)
Trimble DSM 232 differentiel GPS (diff korrektioner fra MSK beacon)
Hemisphere V110 GPS kompas
YSI CastAway lydhastighedsmåler

Til topografisk opmåling anvendtes:
•

Trimble R8 GNSS RTK modtager med RTK korrektioner fra GPSnet

Til dataopsamling og dataprocessering anvendtes:
•
•

Hypack MAX (vers 2015) hydrografisk opmålingssoftware
AutoCAD 2014

DHI’s opmålingsbåd ved Liseleje d. 25 august 2011. Samme båd anvendtes i 2015 (foto: Frits
Thaulow)

2.1

Opmålingsprocedurer – bathymetrisk opmåling
Af hensyn til sammenligning med tidligere pejledata, indsamledes data i de samme 39
pejlelinier, som anvendtes i 2011 og 1997 – ialt 39 linier med en indbyrdes afstand på 75 m.
I tillæg hertil indsamledes data i et antal korte linier tæt ved land. Formålet med disse linier er at
etablere et tættere datagrundlag for den efterfølgende konturering af dybdedata omkring
høfderne.
Endelig opmåltes to linier på langs af kysten og vinkelret på de øvrige (tværgående) pejlelinier.
Formålet med disse linier er at etablere en kontrol af opmålingen, idet man efterfølgende
sammenligner vandstandskorrigerede dybder fra de langsgående linier med dybder målt i de
tværgående linier. Dybder i skæringspunkterne skal såvidt muligt være ens, og kvaliteten af
opmålinger og vandstandkorrigeringen kan vurderes på baggrund af denne sammenligning.
Opmålingslinierne er vist på figuren herunder.

3

Oversigt over anvendte pejlelinier

Data i alle tværgående linier blev indsamlet så tæt ind til land som overhovedet muligt.
Sædvanligvis stoppede dataindsamlingen ved 0,7 – 0,8 m vanddybde.
Lyshastigheden i vandet bestemtes til 1497 m/sec.
Alle bathymetridata er efterfølgende blevet korrigeret til DVR90 (samme reference er anvendt på
2011 data) v d v d
fv d
d d
f DMI’ v d
d
Hu d
d.

2.2

Opmålingsprocedurer – topografisk opmåling
Topografiske data (koter) opmåltes i forlængelse af de oprindelige 39 tværgående linier. For
såvidt muligt at sikre overlap med de bathymetriske data, startede opmålingen i ca. 1,0 m
dybde. Koter opmåltes herefter for ca. hver 4 – 5 m, eller hvor der var abrupte ændringer i
landprofilet.
Opmålingen sluttede ved skræntfoden eller ved høfde. Der er ikke målt ind over høfderne.
I hvert punkt er der indsamlet GPS data i 5 sek, og det giver en nøjagtighed på ca. 1,5 cm på
kotemålingerne.

2.3

Datakvalitet
Som nævnt i afsnit 2.1 er det muligt at kontrollere kvaliteten af den bathymetriske opmåling ved
at sammenligne data opmålt i punkter, hvor de langsgående opmålingslinier krydser de
tværgående.
Herunder er angivet de beregnede statiske parametre for såvel 2015 som 2011:
Antal krydsninger

Std. Afvigelse (m) Middel afvigelse (m)

2015

109

0,047

0,049

2011

47

0,059

0,046

Middelafvigelser på 4 – 5 cm og tilsvarende lave standardafvigelser er fuldt ud acceptable.
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Præsentation af data

3.1

Konturplot
Alle bathymetriske data fra 2015 er efterfølgende processeret og korrigeret til DVR90 (Dansk
V
D u 1990)
dv d
d d
f DMI’ v d
d
Hu d
d H v . DHI
anvender den hydrografiske softwarepakke Hypack Max (version 2015) til data processering.
Vandstandskorrigerede bathymetriske og topografiske data er efterfølgende kontureret.
Konturplot med dybder er inkluderet i Bilag A.
Konturplot fra 1997 og 2011 er af hensyn til sammenligningen ligeledes inkluderet i Bilag A. Det
skal bemærkes, at datatætheden i datasættet fra 1997 er væsentlig mindre end i datasættene
fra 2011 og 2015.
Bemærk, at opmålingerne i hhv 1997 og 2015 inkluderede såvel data på vandet (bathymetriske
data) som data på land (topografiske data).
Opmålingen i 2011 inkluderede kun bathymetriske data.

3.2

Differensplot
Hypack Max er ligeledes anvendt til beregning af dybdeforskelle mellem de tre opmålinger.
Dybdeforskellene er efterfølgende kontureret og præsenteret som såkaldte differensplot.
Endelig er Hypack Max anvendt til beregning af eroderede og pålagte sandmængder i
perioderne 1997 – 2011, 2011 – 2015 og 1997 – 2015.
Differensplot mellem data fra de nævnte perioder er inkluderet i Bilag B. Plottene er at opfatte
som forskellen mellem de to pejlinger på netop de dage, hvor opmålingerne er gennemført. De
grønne nuancer angiver områder, hvor den ældste opmåling er dybest (dvs, hvor der er sket en
pålejring), de gule nuancer angiver uændrede dybder, mens de røde nuancer angiver områder,
hvor den ældste opmåling er lavest (dvs, hvor der er sket en erosion).
På baggrund af konturmodellerne fra hhv 1997, 2011 og 2015 har vi som nævnt beregnet dels
de pålejrede og dels de eroderede sandmængder i hele pejleområdet.
Differensberegningerne er kun foretaget, hvor arealerne overlapper hinanden (fællesmængden).
Dvs, at differensplottene er beregnet på følgende data:
•
•
•

1997 – 2011: Kun på bathymetriske data for hhv 1997 og 2011
2011 – 2015: Kun på bathymetriske data for hhv 2011 og 2015
1997 – 2015: På såvel bathymetriske som topografiske data fra hhv 1997 og 2011
Periode ->

1997 - 2011

3

Eroderet volumen (m )
3

Pålagt volumen (m )

2011 - 2015

278.235

104.672

1997 - 2015
286.832

85.471

76.058

68.306

3

192,764

28.614

218.526

3

13.800

2.150

Eroderet netto volumen (m )
Eroderet netto volumen (m ) pr år

Det bemærkes, at mængderne alene er beregnet på grundlag af opmålingerne, og at de derfor
ikke inkluderer de sandfodringer, der måtte være sket i perioderne,

5

3.3

Bundprofiler
Profiler er udtegnet for alle 39 linier for alle tre opmålinger. For sammenligningens skyld er
profilerne for opmålingerne udtegnet på samme tegning. Disse data præsenteres i Bilag C.
Bemærk, at 1997 profiler er røde linier, 2011 profiler er blå, mens 2015 profiler er grønne. I
samme bilag er inkluderet en oversigt over de linier, hvori data er sammenlignet.
Bemærk også, at profilerne fra hhv 1997 og 2015 også inkluderer topografiske data.
De angivne dybder referer til DVR90.
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BI LAG A
Konturplot for hhv. 1997, 2011 og 2015

BI LAG B
Differensplot 1997 – 2011, 2011 – 2015 og 1997 – 2015
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BI LAG C
Profiler 1997, 2011, 2015
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