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AGENDA
• 09.30 – 10.00: Ankomst og registrering

• 10.00 – 10.15: Velkomst og introduktion til 
NEPTUN -projektet ved Projektchef Lotte 
Lindgaard Andersen, CLEAN

• 10.15 – 10.45: IPCC klimarapport i forhold til 
fælles udfordringer og behov for udvikling af 
klimatilpasningsløsninger i Tyskland og 
Danmark, Gary Banta, Institutleder, Biologisk 
institut, SDU

• 10.45-11.20: Paneldebat: Mulige offentlig-private 
innovationssamarbejder inspireret af IPCC-
rapporten og behovet for handling på 
klimaforandringer
Moderator: Jacob Pedersen, Region 
Syddanmark og 3 paneldeltagere

• 11.20 – 11.30: Kort pause og netværk
• 11.30 – 12.15: Digitalisering og brug af geo- og 

vanddata som et værktøj til varsel og 
overvågning af oversvømmelser, Eva Bøgh, 
SDFE og Thomas Einfalt, Hydrometeo

• 12.15 – 13.00: Modellering og forståelse for at 
høj og lav grundvandsstand som følge af 
klimaforandringer, Agnes Sashe, Christian 
Albrects Universitet, Kiel og Troels Norvin 
Vilhelmsen, NIRAS

• 13.00 – 13.10: Kort opsummering

• 13.10 – 14.00: Frokost og netværk



OM NEPTUN

• Dansk/ Tysk Interreg 5a project 

• Varighed: 
01.03.20 – 31.05.23

• 12 økonomiske partnere 
og 8 netværkspartnere 

• Budget: 1.801.349 €

• Lead Partner: CLEAN –
Danmarks Miljøklynge



12 PARTNERE OG 10 NETVÆRKSPARTNERE
VAND OG 

SPILDEVANDS-
SELSKABER

• Frederica 
Spildevand

• Bluekolding

………………….
• TBZ Flensburg
• Sønderborg Forsyning

VIDEN 
INSTITUTIONER

• SDU
• AAU
• Kiel Universitet
• Learnmark
………………………

PROBLEM EJERE

• Region Syddanmark
• Flensburg kommune
• Kreis Nordfriesland
• Middelfart kommune

………………………
• Region Sjælland
• Kreis Schleswig-

Flensburg
• DHSV Südwesthörn-

Bongsiel
• DHSV Eiderstedt

KLYNGE OG 
NETVÆRKS

ORGANISATION

• CLEAN
• GreenTechCenter

……………………….
• IHK Flensborg

Trade chamber
• Maritimes cluster
• FBR - Fachvereinigung 

Betreibs- und 
Regenwasser

• WFG -
Wirtschaftsförderungsg
esellschaft des Kreises 
Rendsburg Eckernfôrde



FORMÅL MED NEPTUN

• Fremme innovation og udvikling af nye 
vand- og klimatilpasnings-løsninger 
gennem innovationssamarbejder på tværs 
af den dansk-tyske grænse

• Fremme vækstpotentialet for  
vandvirksomheder ved at fokusere på 
hvad problemejere efterspørger og 
facilitere matchmaking

• Knytte udbud og efterspørgsel sammen 
gennem tilbud om demo, test og 
synliggørelse

Technology push

Technology 
demand

Demo and 
test



MÅL I NEPTUN PROJEKTET
Delmål 1: Fremme innovation og potentiale for vækst i 
vandvirksomheder i respect for problemejernes udfordringer

• 10 grænseoverskridende innovationssamarbejder etableret
• 8 prototyper, resource and energy effective løsninger udviklet

Delmål 2: Støtte efterspørgsel efter nye løsninger og sikre
modstandsdygtighed overfor klimaforandringer i programområdet

• 5 fælles udfordringer identificeret og 2 OPI-samarbejder igangsat
• Viden om vandteknologi løsninger delt på 2 Living Labs
• 2 Lighthouses of Competence etableret i Tyskland og Danmark
• 2 ideer til skitseprojekter
• 1 paradigma for seminarer omkring klimatilpasning for store 

bygningsejere



AKTIVITETER I NEPTUN

Workshops, 
konferencer
netværk & 
webinarer

Innovation 
samarbejder

Meet the buyer
events

Living Labs Skitseprojekter Lighthouse of 
competences 



INNOVATIONSAMARBEJDER

UNIVERSITETER

PROBLEM EJERE
(Vand- og spildevandsforsyninger, kommuner og regioner)

VANDVIRKSOMHEDER



Nye kunder i både
Danmark og Tyskland

Udvidelse af netværk i
grænseregionen

Udvikling af  
prototyper

Adgang til
ekspertviden

Idéudvikling og nye 
tekniske løsninger

Nye eksportmuligheder
og vækst



FÆLLES DANSK-TYSKE UDFORDRINGER
TEKNISKE UDFORDRINGER

• Håndtering af skiftende
grundvandsniveau

• Bedre varslingssystemer og 
risikovurderingsmodeller

• Robuste sensorer til at 
monitorere vandkvalitet og 
niveau

• Teknologier og valide data til
håndtering af stigende
vandflow i byer og 
afløbssystemer

VANDUDFORDRINGER

• Mere ekstrem regn og ændring af 
nedbørsmønstre

• Manglende grundvandsdannelse
eller forhøjet terrænnært grundvand

• Forhøjet havvandsstand

INSTITUTIONELLE UDFORDRINGER

• En sammenhængende lovgivning
indenfor klimatilpasning

• Mangel på finansiering
• Ensartet styring af vandkredsløbet

på tværs af vandskel og kommuner



EFTERSPØRGSEL VERSUS 
INNOVATIONSSAMARBEJDER

Fælles D-DK challenges Innovation projekter 1. runde Mulige ansøgninger 2. runde
Forståelse og håndtering af stigende
grundvand/faldende grundvand

1. Faldende grundvandsniveau ved 
vandværker

Behov for bedre varselssystemer og modeller 2. ”Early Warning” af 
oversvømmelser

Mangel på robuste sensorer og droner til at 
monitorere vandkvalitet og vandniveau

• Brug af sensorer and droner i relation til 
klimatilpasning

Mangel på effektive teknologier og valide data til at 
håndtere og varsle stigende vandflow I byer og 
afløbssystemer

3. Overløb
4. Fejltilslutninger

• Model-baseret optimering af 
afløbssystemer

Ressource effektive spildevandsanlæg 5. Kulstof og P-genanvendelse • Fjernelse af mikroplast/mikro-stoffer ved
vortex-cyclon separation

Mangel på metoder til innovativ kyst beskyttelse 
ved stigende havvandsstand

• Automatisk pumpekontrol ved diger og 
afløb

Behov for genbrug af sekundavand i industrielle 
symbioser i områder med vandmangel

• Industrielle vandsymbioser i betonindustri 
eller vandforbrugende erhverv

• Deadline 5. okt. – step 1
• Deadline 15. nov. – step 2



STEP 2 - En endelig ansøgning vurderes af et bevillingsudvalg og 
baserer sig på vurdering af følgende:

• Projekt ide med dansk/tysk repræsentation i projekt konsortium 
• Projekt ide har Tysk-Dansk relevans
• Partnere er som udgangspunkt beliggende indenfor NEPTUN's program region  

STEP 1 - En indledende ansøgning vurderes af CLEAN i forhold til 
følgende:

• Projekt organisation, roller og delmål 
• Formidling af viden (webinarer, konferencer, artikler og factsheets, etc.) 
• Innovationshøjde (originalitet, skalerbarhed, nyhedsværdi) 
• Projekt beskrivelse og formål 
• Miljøeffekt 
• Vækst, udvikling og eksport potentiale



HVAD ER OPNÅET INDTIL NU OG I 2021

• Problemejer og klimatilpasningsudfordringer kortlagt
• 3 matchmaking events har åbnet for innovation og samarbejde om vandløsninger i 

grænseregionen
• 5 innovationsprojekter med 9 vandvirksomheder i gang 
• Yderligere 5 innovationssamarbejder på vej
• 2 skitseprojekter i gang og 1 meet the buyer event om rensning af regnvand
• Videndeling gennem  events i 2021:

OPI samarbejdsmuligheder 16.8, IPCC rapporten og potentialet for innovativ 
klimatilpasning 30.9 , LAR-løsninger ved store bygningsejere 14.10, Region 
Syddanmarks oversvømmelseskort 29.10, Workshop på Dansk Vandkonfence om 
overløb samt fejltilslutninger 25.11



HVAD SKER DER I 2022

• Nyt om fremdrift på innovationssamarbejder, skitseprojekter, light house of competence, 

Hold øje med NEPTUN-vand.dk og NEPTUN-wasser.de

• Innovationscorner og NEPTUN på IWA 2022, maj 2022

• Innovationsfestival, Vejle, august 2022

• Webinarer, fysiske møder, ”living lab events” og ”meet the buyer events”



Tak for opmærksomheden !

Projektchef Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN

lla@cleancluster.dk

+45 2422 9228

mailto:lla@cleancluster.dk


IPCC klimarapport i forhold til fælles 
udfordringer og behov for udvikling af 
klimatilpasningsløsninger i Tyskland og 
Danmark
Gary Banta, Institutleder, Biologisk institut, SDU



Mulige offentlig-private 
innovationssamarbejder inspireret af 
IPCC-rapporten og behovet for handling 
på klimaforandringer
Paneldebat modereret af Jacob Pedersen, Region Syddanmark
Panel: Sarah Grønbæk, Sønderborg Kommune, Christian Mattle, Mattle og 
Per Vagn Freytag, SDU



Digitalisering og brug af geo- og 
vanddata som et værktøj til varsel og 
overvågning af oversvømmelser
Eva Bøgh, SDFE 



Digitalisering og brug af geo- og vanddata 
som et værktøj til varsel og overvågning 
af oversvømmelser

Eva Bøgh

NEPTUN Interreg konference om IPCC-rapporten 
og potentialet for innovativ klimatilpasning, Sønderborg d. 30/9 – 2021



Behov for store investeringer i klimatilpasning 
▫ Mange dataejere af terræn, klima og vanddata gør, at det er tidskrævende

at finde og sammenstille data. 

▫ Samlet adgang til fælles data vil effektivisere arbejdet med klimatilpasning, 

anlægs- og infrastrukturplanlægning, beredskab, understøtte innovation, og
▫ skabe grundlag for bedre dialog, samarbejde og planlægning på tværs af 
administrative grænser og forvaltningssektorer.

Hvorfor gøre noget?

Store samfundsmæssige omkostninger forbundet med oversvømmelser
▫ Skybrudsskader i København 2011 for 6.2 mia. kr.

▫ Stormen Bodil i 2013 kostede Stormrådet 800 mio. kr.
▫ Stigende grundvand er et problem for boligejere og landbrug
▫ Omkostninger i forbindelse med beredskabsindsatser stigende.

Klimaforandringer
▫ Varmere, mere regn. Nedbørsrekorder i 2017 og 2019.
▫ Flere og kraftigere skybrud til følge.
▫ En 100 års-stormflod kan om mindre end 50 år komme hvert 10. år.
▫ Hele det hydrologiske kredsløb påvirkes. 

Kilde: Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion (ERST 2020)



Gratis adgang til grunddata 
inkl. data til klimatilpasning

• hydrologisk tilpasset højdemodel (0,4 m)
• vandløbsmidte
• inkl. download og webservices

Digitalisering af Danmark – Data til klimatilpasning

20 års fællesoffentlige digitaliseringsstrategier 

Regeringen i samarbejde med Danske Regioner og KL

Webservices til klimatilpasningsværktøjer

Fokus på 
ekstrem-
regn og 

stormflod

2011 - 2015



Bedre brug og deling af data 

Digitalisering af Danmark – Data til klimatilpasning

20 års fællesoffentlige digitaliseringsstrategier 

Regeringen i samarbejde med Danske Regioner og KL

Hydrologisk Informations- og prognosesystem 
(HIP) på hipdata.dk

Samlet adgang til frie fælles offentlige data
• målinger (kommuner, regioner, staten)
• modelberegninger – nutid og fremtid
• inkl. download og webservices

Fokus på 
terrænnært 
grundvand 
og vandløb

2016 - 2020



HIPdata.dk

Modelberegninger er lavet af GEUS med brug af DK-model HIP

– se tidsserier og statistisk information på kort, i grafer og tabeller



Målinger hentes via API fra GEUS, Danmarks Miljøportal, DMI og SDFE
• Dybde til terrænnært grundvand : målinger + statistik 1990-2019

• Dybere pejlinger (grundvand) : målinger

• Vandstand i vandløb : målinger + statistik 1990-2019 (kommer)

• Vandføring i vandløb : målinger + statistik/ekstremhændelser 1990-2019 (kommer)

• Tværprofildata i vandløb, vandløbsmidte, samt vandløbsoplandskort

• Havvandsstand : målinger

Modelberegninger i 100 m grid til screening 1990-2019 + fremtid
• Dybde til terrænnært grundvand : tidsserier + statistik/ekstremhændelser

• Vandføring : tidsserier + statistik/ekstremhændelser

• Jordens vandindhold i rodzonen : tidsserier + statistik - kun download

• Modelusikkerheder (grundvand, vandføring)

Randbetingelser til videreudvikling af detailmodel - kun download
• Bias-korrigerede klimascenarier

• Tværprofildata for vandløb

• Vandføring

• Infiltration til mættet zone

• Potentiale (6 lag)

• Horizontal grundvandsstrømning (6 lag)

• Vertikal udvekling med dybere lag (6 lag)

• Terrænmodel i 10 m og 100 m grid

• Hydrostratigrafisk model i 100 m og 500 m

• Kalibrerings- og valideringsdata

Diverse baggrundskort og støttedata

Eksempler på udtræk og 
brug af HIP submodeller v. 
Lars Troldborg, GEUS:
https://www.atv-jord-
grundvand.dk/wp-
content/uploads/2021/03/Spor-
2-Lars-Troldborg-
HIP_randbetingelser.pdfModelberegninger er lavet af GEUS med brug af DK-model HIP

HIPdata.dk – hvilke data kan hentes fra HIP?



Brug af data i værktøjer til klimatilpasning

https://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/

Klimatilpasningsværktøjet KAMP
bruger åbne webservices fra HIP



Datagrundlag og værktøjer – Eksempel : stormflod

Se datagrundlag i HIP

Se påvirkning i KAMP

Stormflod d. 6. dec 2013



Datagrundlag og værktøjer – Eksempel : grundvand

Se påvirkning i KAMP

Se datagrundlag i HIP

inkl. modelusikkerheder



Data: Vejrprognoser, hydrologisk tilpassede højdemodeller, 
grundvandsdata fra HIP, IoT-sensorer, satellitdata, sensordata 
fra biler (regnmåling) mm.

Formål: Udvikling af prognoser til varsling og opdaterede samt 
mere præcise data til byplanlægning

Brug af vejrprognoser, højdemodeller, HIPdata mm. som 
værktøj til varsel og overvågning af oversvømmelser

Signaturprojekt i Jammerbugt kommune

Udvikling og test af kunstig intelligens til 
varsling og løbende opdatering af data i 2021.
Projektet skal kunne skaleres til andre 
kommuner.



Realtidsdata og vejrprognoser til løbende opdatering af modelberegninger i 
HIP vil kunne give nye værktøjer, der understøtter hurtige beslutninger og 
reaktioner til gavn for 

• Vandforsyning og -afledning 

• Varsling og beredskabsaktiviteter 

• Optimering af landbrugets udbytte og miljøpåvirkning 

• Beskyttelse af natur, miljø og grundvand. 

Løbende opdatering af landsdækkende modelberegninger i HIP 
til varsling, overvågning og planlægning 

Behov for nye værktøjer i EU til 
klimatilpasning og planlægning

”The European Commission will support 
the development of further adaptation 

solutions, including rapid response

decisions support tools to enrich the 

toolbox for adaptation practitioners” 
(European Commission, 2021)



Opsummering om digitalisering og brug af geo- og vanddata 
som værktøj til varsel og overvågning af oversvømmelser

• Behov for brug af realtidsdata og prognoser til 
• løbende overvågning og varsling af oversvømmelser
• udvikling af it-baserede værktøjer, der understøtter hurtige beslutnings- og reaktionsprocesser
• arbejdet med klimatilpasning og planlægning. 

• Aktuelle og hydrologisk tilpassede højdemodeller er essentielle for præcis kortlægning, varsling og overvågning af 
oversvømmelser. 

• Deling og brug af frie offentlige data understøtter klimatilpasning og innovation. Samlet adgang til hydrologiske målinger, 
modelberegninger, prognoser for fremtiden og modelusikkerheder i HIP. Klimatilpasningsværktøj i KAMP. 

• Potentiale for videreudvikling og nye løsninger evt. med brug af supplerende data

• Brug af DMI’s frie vejrprognoser, højdemodeller, HIPdata, sensordata, satellitdata mm. til varsling og overvågning af 
oversvømmelser. 

• Kurser, træning og services, der bidrager til mere effektiv brug af HIP, der er målrettet lokale forhold og problemstillinger
• Udvikling af mere fokuserede og målrettede downstream services, fx med inddragelse af andre datatyper som dronedata, 

satellitdata, radardata, vandløbsdata, boringsdata/geologi mm samt evt. maskinlæring
• Smarte løsninger til opstilling af lokalmodeller for oversvømmelsesvurdering med anvendelse af supplerende lokale data
• …



https://www.coi.dk/nyheder/2021/juli/
nu-er-der-nem-adgang-til-vigtige-
vanddata/

Læs om 
baggrunden for 
og udviklingen 
af HIP hos COI 

juli 2021

Læs om 
HIP og KAMP  

i Teknik & Miljø 
feb. 2021

Læs om 
brugen af HIP i 
Teknik & Miljø

juni 2021

Læs om brug 
af maskin-

læring i HIP til 
innovativ 

kortlægning af 
grundvand. 

Frontiers, sep. 
2021

Læs om 
Klimaændring-
ernes effekt i 
Watertech
maj 2021

Læs mere om HIPdata



Digitalisierung und Nutzung 
geologischer und hydrologischer Daten 
in Überwachungs- und 
Frühwarnsystemen
Thomas Einfalt, Hydrometeo



Modellierung und Verständnis von 
steigendem und sinkendem
Grundwasserspiegel
Agnes Sashe, Christian Albrects Universitet, Kiel



Modellbasierte Untersuchung fallender Grundwasserspiegel

am Beispiel der Stadtwerke Norderstedt

NEPTUN Mid-term conference in Sønderborg: 30.09.2021

Dr. Agnes Sachse, Dr. Dirk Schäfer
CAU Kiel



Innovationsprojekte

 Überschwemmungsereignisse
Verbesserung des Überschwemmungsmanagements durch technische Lösungen und Kommunikation in Middelfart
(DK)
 Modellbasiertes Frühwarnsystem
Auf Niederschlagsdaten basierendes Frühwarnsystem zur Überschwemmung in Flensburg (D)
 Beschädigte Kanalisation
Detektion und Reparatur beschädigter Rohrverbindungen in der Kanalisation (DK)
 Kohlenstoff- und Phosphor-Recycling
Trocknung von Klärschlämmen zur Nutzung als Dünger und Bodenverbesserung (DK)

 Abnehmende Grundwasserspiegel an Wasserwerken
Modellbasierte Untersuchung der Ursachen und Vorschlag von Lösungen (D)

• Stadtwerke Norderstedt: N. Schellmann, F. Heckmann, T. Storbeck
• HGSim – HydroGeoSimulation GmbH: C. Wiegers
• Mattle ApS: C. Mattle
• Uni Kiel, Institut für Geowissenschaften: D. Schäfer, A. Sachse



Wasserwerke Norderstedt

Standorte der Grundwassermessstellen



Analyse Einzugsgebiet Norderstedt 

Über die letzten mehr als 20 Jahre ~konstante Gesamtentnahme



Jahresmitteltemperatur: 1951-1980 versus 1986-2015
 Zunahme um durchschnittlich etwa 0,9 °C

Jahresniederschlag:  1951-1980 versus 1986-2015 
mittlere Zunahme von 68,5 mm/Jahr, allerdings statistisch 
nicht signifikant (Die Niederschlagsmengen ändern sich im 
Rahmen der natürlichen Schwankungen von Jahr zu Jahr.)

Klimaanalyse: Norderstedt (Landkreis Bad Segeberg)

GERICS Klimaausblick für den Landkreis Bad Segeberg: https://www.climate-service-center.de/products_and_publications/fact_sheets/landkreise/index.php.de



Klimaanalyse: Monatsniederschlag (P) Hamburg



Klimaszenarien: Norderstedt (Landkreis Bad Segeberg)

GERICS Klimaausblick für den Landkreis Bad Segeberg: https://www.climate-service-center.de/products_and_publications/fact_sheets/landkreise/index.php.de



Übersicht temperaturbasierter Kennwerte
Übersicht niederschlagsbasierter Kennwerte

Zukunftsprojektionen

https://www.climate-service-center.de/



Klimawandel Norddeutschland

a) Wärmere & trockenere Sommer
 Höhere Verdunstung
 Austrocknung der ungesättigten Zone
 Höherer Wasserbedarf pro Person
 Wasserbedarf für Feldbewässerung

b) Feuchtere Winter
 Teilweise Aufsättigung der ungesättigten Zone
 Starkregenereignisse
 Zu hoher Niederschlag führt zu erhöhtem Oberflächenabfluss
 Höherer Oberflächenabfluss bedeutet geringere Grundwasserneubildung



Hydrologische Modellierung: Fokus Grundwasserneubildung

https://wrrl.rlp-umwelt.de/

https://grundwasserschutz-oberfranken.de Landesamt für Umwelt



Modellierung Bodenwasserhaushalt

zeitliche-räumliche Diskretisierung:
• Tages, Monats- Jahresdaten
• Hydrotope: mit hoher Vertikaldiskretisierung

(z.B. notwendig für Berechnung Verdunstung 
oder Sickerwasserbewegung 
oberflächennaher Bodenschichten)

warum ausgewählt?:
• Erfahrung mit Modellierung
• passend zu vorliegenden Eingangsdaten und 

Beantwortung erster Fragestellungen
• modellinterne Default-Werte bei fehlenden 

Daten, Korrekturverfahren

 Eingabedaten und -parameter: 

 Meteorologische Daten (Diskretisierung: Tages-, Monatswerte, langjährige Monatsmittel): 
 - Lufttemperatur 
 - Luftfeuchtigkeit 
 - Globalstrahlung *) bzw. Sonnenscheindauer *) 
 - Windgeschwindigkeit *) 
 - Niederschlagsmenge, ggf. Niederschlagsverteilung **)  

 Geographische und morphologische Parameter: 
 - geographische Breite und mittlere Höhe ü. NN 
 - dominante Exposition 
 - Hangneigung 
 - mittlere Hanglänge bzw. mittlere Länge bis zur hydraulischen Entlastung 

 Pedologische Parameter: 
 - gesättigte hydraulische Leitfähigkeit (kf-Wert) 
 - Sättigungswassergehalt **), Feldkapazität **), Welkepunkt **) und Kapillarität **) 
 - Schichtenabfolge (vertikaler Aufbau) 

 Nutzungsparameter: 
 - landwirtschaftliche Nutzung: Winter-, Sommergetreide, Hackfrüchte, Mais bzw. 
   ohne besondere Informationen 
 - Wald: Nadel-, Laub- Mischwald bzw. ohne besondere Informationen 
 - Grünland: Dauergrünland/Wiese, Weide bzw. ohne besondere Informationen 
 - Ödland, Bauland 
 - Ortschaft: Wohn-, Industrie- bzw. Gewerbegebiet 
 - Gewässer 

 Bewuchsparameter: 
 - Vegetationsbedeckungsgrad **) und Bewuchsüppigkeit **) 
 - Durchwurzelungstiefe **) und Wurzeldichteverteilung **) 
 - Tiefe der Evaporationswirkung **) 
 - Waldaufbau: einstöckig, mehrstöckig (nur bei Waldnutzung) **) 
 - Waldschadensstufe (nur bei Waldnutzung) **) 
 - Versieglungsgrad (nur bei Ortschaft) 

 Simulationsergebnisse: 

 - potenzielle und reale Evapotranspiration (einschließlich Interzeption) 
 - Oberflächenvernässung und Oberflächenabfluss, Infiltrationsmengen 
 - Schneeakkumulations- und -ablationsmengen 
 - Muldenspeichermengen 
 - hypodermischer Abfluss 
 - Sickerwassermengen von Schicht zu Schicht, Sickerwasseraufstau 
 - Durchsickerung an der Modellbasis, ggf. Grundwasserneubildung 
 - Bodenfeuchteverteilung innerhalb der Aerationszone bis zur Modellbasis 

 
BOWAM-Modell (Dunger, 2002)



Hydrologische Modellierung: erste Ergebnisse
Hydrologisches Jahr 2015 / 2016

P: Niederschlag; ETR: potentielle Verdunstung; RU: Sickerwasser



Hydrologisches Jahr 2017 / 2018

Hydrologische Modellierung: erste Ergebnisse

P: Niederschlag; ETR: potentielle Verdunstung; RU: Sickerwasser



Ausblick

 Untersuchung, ob sich die beobachtete Grundwasserabsenkung durch 
klimabedingte Veränderungen der Niederschläge erklären lassen (oder 
Übernutzung des Aquifers?)

 Abschätzung des zukünftigen Grundwasserspiegels auf Grundlage der 
Klimaszenarien

 Simulation zum zukünftigen Wassermanagement: z.B. 
Grundwasseranreicherung, Veränderung der Brunnenanordnung, 
Ausweitung Wasserschutzgebiet, Entnahmemengen,…..



Dr. Agnes Sachse
Institut für Geowissenschaften
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

agnes.sachse@ifg.uni-kiel.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?



Modellering og forståelse for høj og lav 
grundvandsstand som følge af 
klimaforandringer
Troels Norvin Vilhelmsen, NIRAS
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løsninger
30.09.2021



52
5
2
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• Hvad og hvorfor - terrænnært grundvand?
• Terrænnært grundvand i grænseregionen fra øst til 

vest
• Indsamling af viden modeller og data løsninger:

Terrænnært grundvand eksempel fra GRAVA 
(https://vandkortet.dk/)
Terrænnært grundvand eksempel fra Herlev
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Oversigt

https://vandkortet.dk/


• Vand i jorden fra nedbør til grundvand
• Førstkommende grundvandsspejl fra terræn
• Årstidsvariationer

Hvad er det?

54

Terrænnært grundvand

Geoviden nr. 2 Juni 2019

Koch, J., Berger, H., Henriksen, H. J., and Sonnenborg, T. O.: Modelling of the shallow water table 
at high spatial resolution using random forests, Hydrol. Earth Syst. Sci., 23, 4603–4619, 
https://doi.org/10.5194/hess-23-4603-2019, 2019.



• Stigende nedbør nu og i fremtiden
• Stigende havniveau

Primært en problemstilling knyttet til kysten (…og så måske 
ikke?)

• Reduceret vandforbrug
Lukning af kildepladser, flytning af bynære kildepladser

• …tætning af kloaker, LAR og nedsivning, lokal 
håndtering af regnvand, separering

Hvorfor er det et stigende problem?
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Terrænnært grundvand Kilde: 
klimatilpasning.dk



Nedbør, fordampning og grundvandsdannelse
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Terrænnært grundvand i grænseregionen

• Nedbørs fordelingen over Danmark. Størst 
nedbør i den vestlige og sydvestlige del af 
landet

• Jordbundsforhold - extramarginale aflejringer 
fra sidste istid (sand og grus ved terræn)

•  Stor grundvandsdannelse



Terrænkote, hældning og havvandstand
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Terrænnært grundvand i grænseregionen

Scalgo live

• Lavtliggende områder specielt i den vestlige 
del af Sønderjylland

• Stigninger i havvandstand påvirker 
afstrømningsmuligheder og grundvandsstand



Projektets formål er at:
• Inddrage borgere i byens vandafledningsrelaterede 

udfordringer og undersøge anvendelsen af borger-
indsamlede data (grundvandspejlinger, fotomateriale).

• Udvikle en observations- og modelbaseret platform til 
overvågning af vandkredsløbet i byen og undersøge 
samspillet mellem forskellige vandsystemer og 
driftssituationer.

• Konsekvensberegne, hvordan klimaændringer samt 
kloaksanering og vandløbsomlægning påvirker 
vandafledningen og risiko for kapacitetsoverskridelse.

GRAVA projektet IoT og Citizen Science
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Indsamling af viden modeller og dataløsninger



• Hvorfor indsamle nye data når vi allerede har HIP?
• HIP er et screeningsværktøj – men meget anvendeligt 

da der er frigivet data omkring usikkerheder

GRAVA projektet IoT og Citizen Science
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Indsamling af viden modeller og dataløsninger



• HIP er et screeningsværktøj – men meget anvendeligt 
da der er frigivet data omkring usikkerheder

GRAVA projektet IoT og Citizen Science
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Indsamling af viden modeller og dataløsninger



• Kraftige stigninger i grundvandsspejlet i og omkring 
Herlev

• Model tilgang og scenarieanalyser

Numeriske modeller med høj lokal opløsning 
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Indsamling af viden modeller og dataløsninger



Numeriske modeller med høj lokal opløsning 
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Indsamling af viden modeller og dataløsninger
• Modellen er opstillet i MODFLOW6
• Lokal grid forfining ved anvendelse 

af quadtree grids
• Maks. gridstørrelse = 100 m
• Min. gridstørrelse = 6.25 m

• Lagtykkelser mindre end 0.25 m er 
fjernet fra modellen

• Indvindingsdata udtrukket fra DK-
modellen (middel af perioden 2010-
2019)

• Grundvandsdannelse udtrukket fra 
HIP (middel for perioden 2010-2019)

• Stor modelafgrænsning for at kunne 
simulere effekt af havstigning og 
minimering af randeffekter

• Stationær model



Numeriske modeller med høj lokal opløsning 
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Indsamling af viden modeller og dataløsninger
• Modellen er opstillet i MODFLOW6
• Lokal grid forfining ved anvendelse 

af quadtree grids
• Maks. gridstørrelse = 100 m
• Min. gridstørrelse = 6.25 m

• Lagtykkelser mindre end 0.25 m er 
fjernet fra modellen

• Indvindingsdata udtrukket fra DK-
modellen (middel af perioden 2010-
2019)

• Grundvandsdannelse udtrukket fra 
HIP (middel for perioden 2010-2019)

• Stor modelafgrænsning for at kunne 
simulere effekt af havstigning og 
minimering af randeffekter

• Stationær model



Numeriske modeller med høj lokal opløsning 
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Indsamling af viden modeller og dataløsninger
• Vandløb søer og dræn er simuleret ved anvendelse af 

drænpakken
• Vandløb er indlagt med kote bestemt på baggrund af 

højopløselig DEM
• Kloaker er indlagt på baggrund af koter fra brønde
• Søer er indlagt med kote i 1 meter under terræn
• Vådområder er indlagt med kote i terræn



Numeriske modeller med høj lokal opløsning 
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Indsamling af viden modeller og dataløsninger
• Modellen er kalibreret ved anvendelse PEST++
• Modellen er kalibreret på baggrund af tolkede OG, 

observerede trykniveauer og historiske data
• Modelopstæning med nuværende indvinding
• Modelopsætning med historisk indvinding



• Scatterplot
• Overfladenært grundvand – Historisk
• Overfladenært grundvand – nuværende
• Gennemsnitlig grundvandsdannelse ca. 

150 mm/år

Resultater
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Indsamling af viden modeller og dataløsninger
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Terrænnært grundvand er allerede en udfordring i 
store dele af Danmark. Både i Landområder, hvor 
marker bliver ødelagte og i byområder hvor vand 
på og nær terræn giver udfordringer for 
infrastruktur og husejere
Udfordringerne forventes at stige i fremtiden
Der findes allerede gode data og muligheder 
yderligere dataindsamling ved borger inddragelse
Der findes gode modelværktøjer som kan anvendes 
på lokal skala og nationale modeller der kan 
opdateres med lokale målinger

Opsummering

Kontaktoplysninger:
Troels Norvin Vilhelmsen
TRNV@niras.dk
Tlf. +45 4299 9259

mailto:TRNV@niras.dk
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