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Outline

• Danmark er blevet vådere?

• Beregninger af grundvandstand i et fremtidigt varmere 

og vådere klima (KFT/klimatilpasning.dk)

o Metodik (2012-14 opgørelse på klimatilpasning.dk for 2021-

2050 i forhold til 1961-1990)

o Resultater for terrænnært grundvand (middel og karakteristisk 

højt niveau)

• Nye modelbaserede prognoser er på vej (HIP)

• FODS 6.1 Metodeprojekt (fast track) – Storå og Odense å

• FODS 6.1 Hydrologisk Information og Prognose system 

(HIP4+)

• Konklusioner
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Ida Karlsson, GEUS og Susie Mielby, GEUS: Historisk udvikling i klima og vandbalance.



Udvikling i vandbalance i 
Vestjylland 1880 - 2010
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Eksempel på udvikling i terrænnært 
grundvand i Sønderjylland (Bedsted)
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Nedbør:

10 x 10 km2 grids 

Temp., EAp og vind: 

20 x 20 km2 grids

Den hydrologiske model (DK model) beregner ud fra 30-årige 
tidsserier af daglig nedbør og temperatur

Simulering af ændret

vandkredsløb og ændret 

grundvandstand

Beregnet med daglige værdier for 1961-90 og 2021-50

Ændring (m) i

karakteristisk høj

grundvandstand

(5 dages max

hvert 10. år)

GEUS 2012/2014

Q max T=100 år



Resultat af 9 klimamodeller (våd, median og tør 
model) i relation til ændret grundvandstand
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Ændring i dybde til 
karakteristisk høj 
grundvandsstand

Definition:

Karakteristisk høj

grundvandstand

5-døgns værdi er 

statistisk forekommer

1 gang hvert 10. år

GEUS 2012
Våd klimamodel: Ændring 2021-2050 i forhold til 1961-1990

Dybde til karakteristisk høj 

grundvandsstand

1991-2010



 
Figur 5. Storå 100m model med oprindelige og tilføjede vandløb. 
• Udviklet en metode til bedre modellering af terrænnært 

grundvand

- flere terrænnære pejledata (fra Regioner m.fl.)

- detaljering af DK model til 100 m

- nyt kalibreringskoncept (CRPS)

- metode til nedskalering af dybde til terrænnært 

grundvand fra f.eks. 100 m til 10 m

Nye modelbaserede prognoser er på vej
FODS 6.1 - HIP

GEUS 2018 FODS 6.1



Resultater Storå og Odense Å –Terrænnær grundvandstand
MAE 90 % nøjagtighed ~ 1.5 – 2.0 m (1.0-1.5 m for kalibreringsperiode 2000-08)

  
Figure 20: Middelfejl for modelgrid  for Storå-modellen (100m_Jup+Reg) for perioden 2000 – 2008 baseret på både 
Jupiter data og data fra Regionerne. Øverst all pejleboringer, nederst kun terrænnære boringer (filter dybde < 10m). 

 
Figure 20: Middelfejl for modelgrid  for OdenseÅ-modellen (100m_Jup+Reg) for perioden 2000 – 2008 baseret på 
både Jupiter data og data fra Regionerne. Venstre all pejleboringer, højre kun terrænnære boringer (filter dybde < 
10m). 

Middelfejl Odense

Valideringstest Sunds

Middelfejl Storå

Filtre dybere end 10 m

Terrænnære filtre < 10 m dybde
GEUS 2018 FODS 6.1



Eksempel på 
udtræk af simuleret 
dybde til terrænnær 

grundvandstand 
(m)

GEUS 2018 FODS 6.1

Våd situation: står højt

Tør situation: står lavt

Mulighed for udtræk af vilkårligt 

tidspunkt (eller hændelse) 1991-

2015,  samt gentagelses periode 

værdier (f.eks. T=1 til 1000 år), 

eller overskridelses-sandsynlighed.

Mulighed for fremskrivning til 2050

og 2100 i forhold til reference 

periode (f.eks. 1991-2015)
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Overskridelsessandsynlighed 
(terrænnær grundvandstand < 1 m under terræn)

Mulighed for plot

af overskridelses-

sandsynlighed

for 20 årig periode

(1996-2015)

• < 2 m året

• < 1 m året

• < 1 m juni-august

• < 0.5 m jun-aug

GEUS 2018 FODS 6.1

ZOME 1



Eksempel på nedskaleret dybde til terrænnært 
grundvand fra 100 m til 10 m for 9. december 2015

ZOOM 1

GEUS 2018 FODS 6.1



HIP giver mulighed for bedre overblik 
over grundvandstanden ud fra både 

model og terrænnære pejlinger

Grafik: Politiken

August 1996                  Januar 2007 Eksempel for simulering af dybde 

til terrænnært grundvand for

øvre del af Storå og Sunds



Udvikling af værktøjer til vurdering af 
oversvømmelser fra vandløb der kan indgå 

i en samlet vurdering af risiko for 
oversvømmelser
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Kilde: COWI

Beskrivelse:
- Højdemodel (0.4m, 1.6m or 10 m)

- GIS vurdering af oversvømmede 

arealer ud fra simuleret vandstand i 

vandløb for hver 500 m

- Eksterne vandstandsmoduler med

simpel stationær løsning (Python)

Kilde: HYDROINFORM



HIP delprojekter
Delprojekt Titel

HIP1 Samlet adgang til og overblik over data om det hydrologiske 
kredsløb i HIP

HIP2 Beregning og udstilling af DK-modelberegninger (100 m grid) 
med anvendelse af nye terrænnære grundvandsdata baseret 
på ny kalibreringsstrategi udviklet i FODS 6.1-metodeprojekt

HIP3 Anvendelse af nye metoder fra metodeprojektet til at 
beregne, udstille og visualisere modelleret terrænnært 
grundvand i 100 m grid og oversvømmelser i to oplande
(Storåen, Odense Å).

HIP4+ Beregnede effekter for det hydrologiske kredsløb (kalibrering 
i 500 m og produktionskørsler i 100 m grid) af 
klimaforandringer ved brug af klimascenarier fra DMI.

HIP5 Landsdækkende modelberegninger af terrænnært grundvand 
(100 m grid) og oversvømmelser i HIP

HIP6 Landsdækkende modelberegninger af terrænnært grundvand 
(100 m grid) og oversvømmelser med anvendelse af 
realtidsklimadata og vejrprognoser 

HIP7 Forbedret adgang til terrænnære grundvandsdata i 
Jupiterdatabasen og HIP

HIP8 Adgang til terrænnære grundvandsdata i realtid i 
Jupiterdatabasen og HIP

FODS 6.1



Nedbør for Danmark frem mod 2100 
jf. klimamodeller
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RCP 8.5:

• 16 klimamodeller

RCP 4.5:

• 5 klimamodeller

Reference:

• 1981-2010

Fremtid:

• 2041-2070

• 2071-2100



Konklusioner

• Klimaændringer resulterer i øget terrænnær grundvands-

stand (som illustreret med landsdækkende beregning ud fra 

500m model)

• Behov for nye beregninger med 100 m model ud fra AR5 

/ Cordex af effekter af klimaændringer med mere 

detaljerede resultater (RCP 8.5 og 4.5 frem til 2100 og med 

ny referenceperiode)

• FODS 6.1 metodeprojekt har resulteret i forbedret 

simulering af terrænnært grundvand og oversvømmelser 

(De første resultater fra Hydrologisk Information og 

Prognoseprojekt HIP kan forventes  i 2020)

• HIP vil resultere i kort der viser ændring i terrænnært 

grundvand til screeningsformål

• Behov for flere tidsserier fra det terrænnære grundvand!



Tak for opmærksomheden! 
Mere information:
Klimatilpasning.dk. GEUS rapporter om klimaeffekter på hydrologi og grundvand baseret på 
den Nationale Vandressource model (DK model). 

• Hans Jørgen Henriksen, Anker Lajer Højberg, Martin Olsen, Lauren P. Seaby, Peter van 
der Keur, Simon Stisen, Lars Troldborg, Torben O. Sonnenborg og Jens Christian 
Refsgaard, GEUS. 2012. Klimaeffekter på hydrologi og grundvand. 
http://www.klimatilpasning.dk/media/340310/klimagrundvandskort.pdf

• Hans Jørgen Henriksen, Martin Olsen og Lars Troldborg, GEUS. 2013. Klimaeffekter på 
hydrologi og afstrømning. Klimaekstremvandføring. 
http://www.klimatilpasning.dk/media/734554/klimaekstremvandføring.pdf

• Hans Jørgen Henriksen, Bo Pang, Martin Olsen, Torben Sonnenborg,  Jens Christian 
Refsgaard & Henrik Madsen. GEUS. 2014. Klimaeffekter på 
ekstremværdiafstrømninger. Fase 2 Usikkerhedsvurdering. 
http://www.klimatilpasning.dk/media/877909/Final_report_GEUS_2014_38.pdf

FODS 6.1 initiativ - Fælles data om terræn, klima og vand [GEUS 2018]:

• Simon Stisen, Raphael J.M. Schneider, Maria Ondracek og Hans Jørgen Henriksen. 
GEUS. 2018. Modellering af terrænnært grundvand, vandstand I vandløb og vand på 
terræn i Storå og Odense Å. Slutrapport FODS 6.1 fast track metodeudvikling.
http://dk.vandmodel.dk/media/20177/36-2018-geus.pdf

National Vandressource model (DK model):

• Om modellen, publikationer, links, adgang til VandWeb mm.: http://dk.vandmodel.dk/

GEUS 2018 FODS 6.1

GEUS 2012

GEUS 2014

http://www.klimatilpasning.dk/media/340310/klimagrundvandskort.pdf
http://www.klimatilpasning.dk/media/734554/klimaekstremvandføring.pdf
http://www.klimatilpasning.dk/media/877909/Final_report_GEUS_2014_38.pdf
http://dk.vandmodel.dk/media/20177/36-2018-geus.pdf
http://dk.vandmodel.dk/

