
12 GeologiskNyt 5/97

Adriaterhavet

Venedig

N

Nuværende tidevandsflader

Aflukket til fiskeopdræt

Indvundet til industri Indvundet til landbrug

Indvundet til bebyggelse

Moler, bølgebrydere

Sejlrende

2 4  km

Pellestrina

Lido

Olieterminal

Marghera

0

Venedig - et nyt Atlantis
- menneskeskabte oversvømmelser

Af geolog Kristian Borre

Det er en kendt sag, at Venedig bli-
ver udsat for oversvømmelser, og
mange har ved selvsyn set tegn på
Venedigs forfald, bl.a. som følge af
havvandsindtrængningen. Men
hvilke processer gør, at Venedig er
sunket og stadig oftere er blevet ud-
sat for oversvømmelser? Det vil vi
se nærmere på her.

To hovedfaktorer har været med til at give
oversvømmelser i Venedig: Landsænk-
ninger, og hvad der er mindre kendt: men-
neskeskabte ændringer i Venediglagunens
form, der har øget intensiteten af højvan-
det. Venedig har regelmæssigt været udsat
for oversvømmelser siden sin grundlæggel-
sen ca. 700 e.Kr. Oversvømmelserne kom-
mer, når havet stiger i den øvre del af
Adriaterhavet, hvor Venedig ligger i en
lagune, beskyttet af barriereøerne Lido og
Pellestrina. Dette sker typisk under storm
fra sydøst, kaldet Il Sirocco, i hvilken ret-
ning der er et frit stræk over havet på tu-
sind km. Herunder bliver havvandet pres-
set ind i lagunen, enten mellem åbningerne
i barriereøerne (lagunegabene), eller ved,
at barriereøerne bliver oversvømmet.

De morfologiske forhold i lagunen
Naturlige forhold var dog dengang med til
at bevirke, at højvandet normalt ikke var
lige så højt i lagunen som i Adriaterhavet.
Først og fremmest var der ved normal ind-
strømning en begrænset mængde vand, der
kunne passere ind igennem de lavvandede
lagunegab fra Adriaterhavet.

En vigtig faktor var også de vader
(mudrede flader) i lagunen, der ved nor-
malt høj- og lavvande ligger i niveau med
havet. Disse lå langs fastlandet inde i lagu-
nen og virkede som buffere ved, at en stig-
ning af vandet i lagunen kunne over-
svømme store flade arealer. De flade area-
ler forårsagede derved en langsommere
havstigning i lagunen. Denne effekt kun-
nen være nok til, at højvandet igen var på
retur i Adriaterhavet, før det havde for-
plantet sig helt ind i lagunen.

I 1770 blev den første massive kystsik-
ring (Murazzi) bygget på barriereøerne,
hvilket hindrede, at havet under stormvejr
gennembrød barriereøerne, og derved for-

hindrede de største oversvømmelser i Ve-
nedig.

En anden menneskeskabt påvirkning af
lagunen af mere negativ karakter er effek-
ten på tidevandet ved den store inddæm-
ning af de tidevandsflader, der har været i
lagunen. Specielt er der blevet inddæmmet
flader til den store industriby Marghera,
som blomstrede op først i dette århundrede.
Andre store lavvandede områder af lagu-
nen er adskilt fra den åbne lagune af små
volde og bliver udnyttet til fiskeopdræt. I
alt er der blevet inddæmmet 30 procent af
lagunen i de sidste 150 år.

En tredje effekt på tidevandet i Venedig
er den sejlrende fra 1930, som forbinder
Marghera og Adriaterhavet, og som går
tværs igennem Venedig. Sejlrenden bety-
der, at vandet lettere når ind i lagunen fra
Adriaterhavet igennem den 1 kilometer
brede åbning, som er blevet uddybet til
over 11 meter. Dette har bevirket, at lagu-
nens midterste del nærmest virker som en
arm af Adriaterhavet. Siden er der yderli-
gere lavet flere dybe sejlrender, bl.a. til
olieterminalen.

Disse lagune-morfologiske processer er
meget vigtige for hyppigheden og størrel-
sen af oversvømmelserne i Venedig. Siden
der er foretaget ændringer i de morfologi-
ske træk i lagunen, er oversvømmelserne
blevet hyppigere. Der har været fire episo-
der med ekstremt højvande med vand-
stigninger på over 1,3 meter over den lo-
kale referencehøjde i perioden på 70 år fra
1870-1941, fire mellem 1941 og 1960,
men ti i perioden 1961 til 1981. Venedigs
lokale referencehøjde er middelvandhøjden
i Venedig i 1897 og er afmærket på flere af
de gamle huse. Den nuværende middel-
vandhøjden er ca. 22 cm over den lokale
referencehøjde og viser, at middelvand-
højden er steget 0,22 meter på de hundrede
år, der er gået. Samtidigt var der i perioden
1971 til 1981 firs episoder med mindre
oversvømmelser, bl.a. af Markuspladsen
og andre lave områder af Venedig, imod
fyrre i perioden 1951-1961. En af de stør-
ste vandstigninger i Venedig skete ved en
storm i november 1966. Her blev barriere-

Ændringen af vandtrykshøjden og størrelsen af
indsynkningen af Venedigområdet fra 1952-
1970. (Grafik: KB)

De indvundede vader i lagunen og deres brug. (Grafik: KB)
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øernes dårligt vedligeholdte kystsikring
ødelagt, og havet stod en meter over barri-
ereøen Pellestrina. Denne åbning til Adria-
terhavet medførte, at vandet fra kanalerne
steg op til 1,97 meter over lokal reference.
At dette er meget ses ved, at en vand-
standsstigning på 1,3 meter over reference-
højden sætter 60 procent af gaderne i byen
under vand, og ved 1,4 meter står 90 pro-
cent af gaderne under vand. Springtide-
vand er til sammenligning 0,4 meter over
referencehøjden og ikke nok til at sætte
gaderne under vand. Markuspladsen ligger
0,45 meter over den nuværende middel-
havstand og 0,67 meter over reference-
mærkerne fra 1897.

Ekstremt højvande
Det er beregnet, at højden af ekstremt høj-
vande (defineret som højvande, der når
over 1,3 meter over referencehøjden) i
gennemsnit er steget 0,4 meter i Venedig
siden 1872. Af disse 0,4 meter stammer
0,27 meter fra en hævning af lokal middel-
vandstand. Af de 0,27 meter kan mindst
0,14 meter tilskrives menneskeskabt ind-
synkning og 3-7 cm geologiske faktorer så
som naturlig sætning i sedimenterne samt
sænkning af hele Adriaterhavsområdet (i
alt ca. 0,3-0,7 mm/år). Den menneske-
skabte indsynkning stammer fra indvinding
af vand fra undergrunden under Venedig,
både til byens drikkevand og i højere grad
til industriområdet Marghera tæt ved Vene-
dig. De resterende 0,13 meter af de 0,4 me-
ters stigning i højden af ekstremt højvande,
stammer fra ændringer af strømningen i
lagunen, der kan relateres til de morfologi-
ske ændringer, der er foretaget.

Vandindvindingen skyld i nedsynkning
At indsynkningen af Venedigområdet
stammer fra indvinding af vand i industri-
byen Marghera, er blevet sandsynliggjort
ved at se på sænkningen af jordoverfladen
i området sammenholdt med ændringerne i
vandtrykhøjden i forskellige vandindvind-
ingsboringer til de vandførende lag under
Venedig og Marghera. Sammenhængen ses
ved den nøje overensstemmelse, der er
mellem, hvor stort fald der har været i tryk-
niveauerne, og hvor stor indsynkningen
har været i forskellige områder i perioden
1952-1969. Det ses yderligere, at efter en
præventiv mindskelse af vandindvindingen
i 1969 er der sket en hævning af vandtryk-
ket og, som en respons af dette, en hæv-
ning af overfladen på ca. en centimeter.

Magasinforholdene under Venedig
Venedig er bygget på ukonsoliderede (ikke
sammentrykte) kvartære aflejringer med
vekslende finkornet silt og ler, typisk
lagunale aflejringer eller havaflejringer, og
sand aflejret som smeltevandssand eller
strandsand. Tæt ved Alperne er der hoved-
sageligt aflejret sand og grus, men havet er
flere gange trængt ind over området (Po-
sletten) og har aflejret de mere finkornede

sedimenter. Disse forekommer med større
mægtighed, jo nærmere man kommer
Adriaterhavet. De ukonsoliderede kvartære
aflejringer under Venedig når en tykkelse
af ca. 850 meter, hvorefter sedimenterne
går kontinuert over i mere ensformigt fin-
kornede marine sedimenter fra Tertiæret.

På grund af den dårlige vand-
gennemtrængelighed af de finkornede hav-
aflejringer og de store strækninger de bre-
der sig ind over, bliver grundvandet, på
dets vej fra de højereliggende områderne
nær Alperne mod Adriaterhavet, afspærret
mod at trænge op. Grundvandet under Ve-
nedig er derfor under tryk (artesisk) og på
trods af, at Venedig ligger i en lagune med
saltvand, er grundvandet derfor ferskt.

Vandindvindingen i Venedigområdet
Skal man forstå, hvordan landsænkningen
hænger sammen med vandindvindingen,
må man først se nærmere på de hydrogeo-
logiske forhold, der er i de vandførende
sandlag under Venedig. De sandlag, der er
blevet pumpet grundvand fra ligger mellem
60 og 300 meter under terræn. I alt er der i
disse 300 meter seks sandlag, der kan fun-
gere som grundvandmagasiner med mel-

lem liggende mere eller mindre uigennem-
trængelige finkornede lag. De geologiske
lag under Venedig når først en regional
horisontal udbredelse i dybder under 60
meter og kan da følges i boringer over
store strækninger.

Venedig har indvundet grundvand fra
magasiner mellem 60 og ca. 150 meter un-
der terræn, men siden 1953 hovedsageligt
kun fra en enkelt stor vandindvindings-
boring i magasin 2 i 150 meters dybde,
som da oppumpede ca. 900 m3 pr. døgn. De
industrielle anlæg i Marghera har indvun-
det vand i lagene mellem 90 og 300 meter
under terræn siden 1934, hvor den første
vandindvindingsboring blev lavet her. Fra
1950 op til 1969 var der en stigning på om-
kring 15 nye boringer hver femte år indtil
1969, hvor der blev lavet et forbud mod
nye vandindvindingsboringer. På det tids-
punkt var der ca. 55 vandindvindings-
boringer i Marghera, som samlet
oppumpede ca. 40.000 m3 pr. døgn. Senere
blev indvindingen sat ned, da sammenhæn-
gen mellem vandindvindingen og ned-
synkningen af byen begyndte at gå op for
folk. I 1975 begrænsede oppumpningen for
Marghera og Venedig sig til i alt 15.000 m3

Kildeområdet til det artesiske grundvand i Venedig ligger mod nordvest nær Alperne. (Grafik: KB)

Vandet i kanalerne i Venedig står kun få centimeter lavere end gadeniveauet. (Foto: S. Meret)
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sammenpresselige vil dette forårsage at der
kan ske store sammentrykninger af disse
lag. Den samlede komprimering af ler-
lagene, der ligger mellem magasinlagene
giver sænkningen af overfladen.

Denne indsynkning ved vandindvinding
fra artesiske magasiner ses typisk ved
multiaquifersystemer (systen med flere
vandførende lag), som undergrunden under
Venedig. Andre kendte eksempler med
multiaquifersystemer er Mexico City, hvor
der kom en generel indsynkning på mere
end 3 meter for næsten hele byen med lo-
kale sætninger på 7-8 meter. Ligeledes kan
indsynkning forekomme ved indvinding af
olie og gas. Her er Ekofisk i Nordsøen et
kendt eksempel.

Nye problemer
På nuværende tidspunkt (efterår 97) bliver
en ansøgning fra olieselskabet AGIP om at
indvinde gas fra undergrunden under
Adriaterhavet 5 km ud for Venedig-
lagunens barriereøer behandlet. Området er
ca. 55 km2 stort, og de tre lag, der indehol-
der gassen, ligger i mellem 960 og 1386
meters dybde. Det er blevet beregnet ud fra
boreprøvers sammentrykkelighed og ud fra
matematiske modeller, at indsynkningen
ved barriereøerne bliver ca. en cm, men
uden indsynkning i Venediglagunen. Mod-
standere i Venedig mod gasindvindingen
mener dog, at der foreligger for lidt infor-
mation om den horisontale udbredelse af
produktionslagene. Beregningerne af land-
sænkningen er beregnet ud fra ensformigt
horisontalt aflejret sedimentområde og ud
fra ekstrapolering af prøver fra en enkelt
boring til hele området, hvilket ikke er nok
til at lave en realistisk model af ned-
synkningen forårsaget af gasindvindingen.

  Det er klart, at en sænkning af
Venedigområdet på blot nogle få centime-
ter vil give yderligere problemer med over-
svømmelser for den historisk værdifulde
laguneby. Det bliver interessant at se, om
de økonomiske interesser sejrer, eller om
tvivlen om en fornyet nedsynkningen af
Venedig vil blive vægtet højest.

pr. døgn, og i 1980 stoppede indvindingen
helt. På nuværende tidspunkt kommer van-
det til Venedig og industriområdet
Marghera fra Alperne via akvædukter.

Brug af artesisk vand giver indsynkning
I artesiske magasiner vil en sænkning af
trykniveauet i et magasin, ikke fremkalde
sænkninger i højden af grundsspejlet over
magasinet, da lerlagene stort set forhindre
vandet i at bevæger sig lodret. Indvindin-
gen fremkalder i stedet et trykfald i po-
rerne i magasinet. I et magasin bliver den
totale vægt af jord og vand i magasinet
udbalanceret af et tryk korn mod korn i
jorden (jordmatrixen) og af et vandtryk i
porene mellem kornene. Ved vandpump-
ning fra et artesisk magasin vil reduktionen
af vandtrykket i porene, resultere i en øget
belastning båret af kornene. Da magasi-
nerne, der består af sand, stort set er
usammenpresselige, vil dette ikke forår-
sage store sammentrykninger af magasi-
nerne. Trykfaldet i magasinerne, på hver
side af de mellemliggende finkornede lag,
resultere derimod i at det lave vandtryk

langsomt vil forplante sig ind i lerlagene.
Dette vil ske langsomt på grund af lerlag-
enes dårlige hydrauliske ledningsevne. I
lerlagen vil der ligeledes der ske en tryk-
formindskelse i porene og overførsel af
belastningen til kornene (lerpartiklerne).
Da ler og silt har stor porøsitet og er meget

Kanalerne i Venedig er vigtige som transportveje og ganske smukke, men ved ekstremt højvande viser
de sig fra en anden truende side. (Foto: Forfatteren)

Multiaquifersystemet under Venedig og vand-
indvindingsboringer som det så ud i 1969.
(Grafik: KB)
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