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 Introduktion  
I mange danske vandløb er sandvandring den største trussel 
mod laksefiskenes æg og yngel. I forbindelse med udlægning 
af gydegrus anlægges der derfor ofte sandfang opstrøms for 
projektområdet. I dette projekt er der via en egentlig hydrau-
lisk tilgang til dimensioneringen af sandfang opstillet model-
ler for sandtransporten og –tilbageholdelsen i sandfanget.   
Sandfanget er placeret i Hundelev Å, der er et tilløb til Liver Å 
vest for Hjørring. 

Fig. 3: Indsamling af sedimenttransportdata 
med prøvetager. Strømning fra venstre mod 
højre. 

Metode  
Til modellen af sandfanget er der foretaget en opmåling af 
vandløbets dimensioner og bundhældninger over en stræk-
ning oven- og nedenfor sandfanget. En nedsænket tryktrans-
ducer indsamler kontinuerte data om vandstand i vandløbet. 
Disse vandstandsdata omregnes til vandføringer vha. en Q-H-
relation fremstillet ved propelmålinger ved forskellige vand-
stande. For at bestemme sedimenttransporten i vandløbet 
har en  prøvetager i en periode indsamlet vandprøver på 
bunden af vandløbet  40m ovenfor sandfanget. Størstedelen 
af sedimenttransporten foregår lige over vandløbets bund. 
Vandløbet er derfor blevet indsnævret med to metalplader 
og på bunden er der lagt endnu en plade. Prøvetageren 
indsamler således vand umiddelbart over bunden uden at 
suge materiale fra selve bunden af vandløbet med op. 
Endvidere er der blevet opgravet en større mængde bundma-
teriale fra vandløbet til laboratorieforsøgene. I laboratoriet er 
bundmaterialets sedimentationshastighedsfordeling bestemt 
i en lodret vandsøjle. Sedimentets kornstørrelsesfordeling er 
bestemt med sier med forskellige netstørrelser. For at be-
stemme hvilke forskydningsspændinger sedimentet kan 
modstå, før det borteroderes, er der anvendt en cirkulær 
strømrende, hvor forskydningsspændingen kan varieres og 
beregnes ud fra hastigheden af vandet.  
Disse data anvendes i vandløbsmodellen MIKE 21MT til 
evaluering af forskellige sandfangsdesign. Endelig kan model-
lerne valideres i en strømrende, hvor en model af sandfang 
samt vandløb op– og nedstrøms kan bygges.  

Fig. 1: Frisk ørredgydning nedenfor sand-
fanget. Strømning fra højre mod venstre.                            

Foreløbige resultater  
Sandfanget i Hundelev Å er gravet fra den ene bred og har 
derfor en udformning, hvor en stor del af vandstrømmen 
løber i den ene side af sandfanget. Dette medfører, at hele 
sandfangets kapacitet ikke udnyttes. Sandet ser ud til at 
lægge sig ude i hovedstrømmen. I modellen er der foretaget 
en indsnævring af vandløbet lige opstrøms sandfanget. 
Denne ændring fører vandet mere jævnt gennem sandfanget 
og vil sandsynligvis øge såvel tilbageholdelsen af fint sand 
som øge kapaciteten. En sådan ændring kan laves meget 
billigt med eksempelvis en dynge sten. 

Fig. 9: MIKE 21MT model af sandfanget set fra oven. Sandfanget er fire gange 15m. Vandløbet op– og 

Fig. 10: Efter introduktion af en indsnævring ved sandfangets indløb er det muligt at flytte vandstrøm-
men ud i midten af sandfanget. 

Konklusion og perspektiver  
Så længe vandløbenes sandtransport er begrænsende for 
udvikling af æg og yngel af laksefisk i mange vandløb, og 
sandfang anvendes til beskyttelse af gydebanker, er kon-
struktion af velfungerende sandfang en forudsætning for 
disses anvendelse. Ved at indsamle data om sandets fysiske 
egenskaber, størrelsen af sandtransporten og vandføringen i 
vandløbet kan computermodeller såsom MIKE 21MT bruges 
til at evaluere en række forskellige designs.   
I fremtiden vil det — i modsætning til anvendelse af trial and 
error metoder -  være muligt at designe sandfang ved hjælp 
af prisbillige vandløbsdata og avancerede computermodeller, 
så sandfangene præcist har de hydrauliske egenskaber, man 
ønsker fra vandløb til vandløb. 
Etablering af sandfang er stadig en nødløsning på problema-
tikken omkring sandtransport i vandløbene. Hvis sandtrans-
port effektivt skal stoppes, skal der skrides ind ved kilderne.  

Designkriterier 
Sandfanget skal kunne tilbageholde sand ned til en vis diame-
ter samtidigt med, at det har en vis kapacitet. Endvidere er 
det ønskeligt, om sandfanget kan etableres og vedligeholdes 
fra én vandløbsbred.  

Fig. 4: Plot af sedimentationshastighedsfor-
delingen for bundmateriale. 

Fig. 5: Plot af vandstandsvariationer ved 
sandfanget. Data for november og december 
2009. 

Fig. 6: Plot af sedimentkoncentrationer i 
forskellige dybder ved forskellige bundfor-
skydningsspændinger. 

Fig. 2: Tunge af sand i indløbet af sandfan-
get. Strømning fra venstre mod højre. 

Fig. 7: Plot af kornstørrelsesfordelingen ved 
udvalgte stationer. Sediment fra okt. 2009. 

Fig. 8: Vandstandsvariationer ved sandfan-
get (udsnit af fig. 5) samt sedimentindhold i 
vand fra prøvetager. 
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