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Klimaet ændrer sig,
men hvor hurtigt og hvor meget?
• Oversvømmelser fra alle sider skaber skader og
problemer på tværs af administrative grænser og
forvaltningssektorer

≈RCP 8.5 (højt) i HIP

RCP 7.0 følges pt

• Tørke skaber store omkostninger for landbruget og
har konsekvenser for miljøet
• Stor kompleksitet – mange dataejere, sektorer
og aktører – behov for adgang til fælles data og
nationale screeningsværktøjer, der understøtter
dialog og samarbejde om klimatilpasning

≈RCP 4.5 (mellem) i HIP

IPCC

• Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
2022-2025 understøtter fortsat udvikling af
sammenhængende data og værktøjer til
helhedsorienteret klimatilpasning og bedre
håndtering af vand fra alle sider
HIP-data
1990-2019

HIP-data
2041-2070

HIP-data
2071-2100

Hydrologiske modelberegninger af vandets kredsløb
Nutid og fremtid

Modelberegninger er foretaget af GEUS med DK-model HIP
Nedskaleret med maskinlæring

• Det øverste grundvandsspejl stiger i over 90 % af landet

Hvad viser
HIP-data om
klimaændringerne
?

• Drænafstrømningen stiger – det ses i vandløbene
• En 100-års vandføring stiger med en faktor 2-5 i store dele af landet
• Flere tørre perioder

Figuren er udlånt af GEUS.
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HIP-data og påvirkning i HIP og KAMP
Et Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP) giver samlet adgang til frie
offentlige hydrologiske data, statistisk
information, modelberegninger og prognoser
for fremtiden om vandets kredsløb.

Et Klima- og Arealanvendelsesværktøj for
Miljø- og Planmedarbejdere (KAMP) giver
mulighed for at vurdere klimapåvirkning med
brug af udvalgte HIP-, miljø-, natur- og
ejendomsdata mm.

Se påvirkning

Se datagrundlag

https://hipdata.dk

https://kamp.klimatilpasning.dk/

Hvad kan I bruge KAMP til?
• Planlægning for nutiden og fremtidens vandstand
• Hvor kan der opstå vand på terræn?
• Hvad bliver ramt? Bygninger, veje og arealanvendelse.
• Indledende screening af projektområder til
klimatilpasning - ”bindinger” og synergier i landskabet
• Natur- og kulturbeskyttelse
HUSK, data er til screening
• Lokalplaner
• Kloakoplande
• Lavbundsjorde
• Ikke-klimatilpasning
• Screening for oversvømmelse af forurenet område
• Potentialet for øget mobilisering af jordforurening

Egnet til
kommuneplan
Opfordrer til
tværfaglig dialog

Ikke egnet til
detailplanlægning

Hvad kan I bruge HIPdata.dk til?
• Datasammenstilling, visualisering og vurdering af HIP-data i
nutid (historisk) og fremtid med brug af flere statistiske
indikatorer, tidsserier, modelusikkerheder og målinger
• Hvad er normal variation og ekstreme hændelser?
• Hvilke målinger findes og hvad er overensstemmelsen med
modelberegninger i lokalområdet?
• Hvad er modelusikkerheden? Er der brug for flere data?
• Hvilken geografisk udbredelse og varighed af tidligere ekstreme
hændelser? Hvilke hændelser kan accepteres?
• Hvilken effekt har klimaændringerne?

• Screening af løsningsmuligheder for tilbageholdelse,
opmagasinering eller nedsivning af vand
• Hvor kommer vandet fra, og hvor er der plads til det?

• Download data inkl. randbetingelser eller brug webservices

Egnet til analyse
og vurdering af
HIP-data og
løsninger
Opfordrer til
tværfaglig dialog

Download
randbetingelser til
detailplanlægning

Eksempel på anvendelse af HIP og KAMP
Datagrundlag og påvirkning af høj havvandsstand
Se
datagrundlag
i HIP

Se observation

Stormfloden Bodil
Se
påvirkning
i KAMP

Eksempel på anvendelse af HIP og KAMP
Datagrundlag og påvirkning af højtstående grundvand
Se
datagrundlag
i HIP
Se observation

Mest sandsynlige dybde til
grundvand – vinter
(10 m grid)
Usikkerhed ses på kort som
øvre og nedre grænser for
80 % konfidensniveau
Sammenlign med målt
dybde i boring
Se
påvirkning
i KAMP

Eksempel på anvendelse af HIP og KAMP
Datagrundlag og påvirkning af højtstående grundvand
Se
datagrundlag
i HIP
Se observation

Sandsynlighed for at dybden
til grundvand er mindre end
1 meter (100 m grid)
Se beregnet
modelusikkerhed for
100 m model resultater
Sammenlign med målt
dybde i boring
Se
påvirkning
i KAMP

Hvad er modelusikkerheden?

Screeningskrav for
terrænnært grundvand
(100 m model) på
max 2 m middelfejl
er opfyldt for ≈ 90 % af
boringer

Usikkerhed er 1,2 m
for den mest sandsynlige
terrænnære
grundvandsdybde i 10 m
grid.

Screeningskrav for
vandføring

er opfyldt for 70 – 90% af
målestationer,
dog kun 60-70 % for de
højeste ekstremer
(T= 50-100 år)

HIP modelberegninger er udviklet til screening

•
•

Blåt er overestimeret : grundvandet simuleres tættere på terræn end observeret
Rødt er underestimeret : grundvandet simuleres dybere end observeret

•

Modelusikkerhed beregnet og vurderet i forhold til målinger

•

Vi kender ikke modelusikkerheden de steder, hvor der ikke findes
målinger. Målinger er også usikre.
 Få terrænnære pejledata (især tidsserier)
 Betydelig usikkerhed for de højeste
ekstremhændelser beregnet fra målte data (DCE, 2020)

•

Indberet data til bedre vurdering af modelusikkerhed i HIP
 Indberet grundvandsdata til Jupiter eller grundvandsstanden.dk.
 Indberet vandstand og vandføringsdata for vandløb til
Danmarks Miljøportal

•

Er der brug for flere data og bedre modelberegninger?


Evaluering af ekstremhændelser for vandføring (T = 2-100 år)
i næste nummer af EVA-bladet (http://www.evanet.dk/bladet/)

Hent HIP randbetingelser til udvikling af submodel, der kan bruges
til detailplanlægning.

Hent HIP randbetingelser til submodel og detailplanlægning
HIP randbetingelser til detailmodel
• Bias-korrigerede klimascenarier
• Tværprofildata for vandløb

Krav til modelnøjagtighed til brug for
detailplanlægning afhænger af case
og hvor meget der er på spil

• 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

Vandløbsdata

Grundvandsstrømning

Infiltration

Klimaændringer og usikkerhed
• Bruger skal vælge
• udledningsscenarium
• planlægningshorisont og
• krav til løsningens robusthed
fx sikring mod fremtidig
10-årshændelse
Stor usikkerhed om
klimaændringer
(”deep uncertainty”)
kan håndteres med
dynamisk adaptiv
planlægning

Baseret på 17 klimamodeller (RCP8.5)
95 % konfidensinterval
≈ +/- 2 x standardafvigelsen

95 %
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Dynamiske modelberegninger og prognoser i HIP
til løbende monitorering og adaptiv planlægning

Nyt projekt under
Digitaliseringsstrategien
2022-2025

Dagligt opdaterede modelberegninger
og prognoser (døgnværdier) i HIP for
- dybde til terrænnært grundvand
- vandføring i vandløb
- jordens vandindhold
- randbetingelser
til løbende overvågning og planlægning af
indsatser til gavn for
- vandafledning og vandforsyning
- optimering af landbrugets udbytte og
miljøpåvirkning
- beskyttelse af natur, miljø og grundvand
- dynamisk adaptiv planlægning
Dynamisk adaptiv planlægning
- klart mål og en række mulige
klimatilpasningstiltag
- håndterer usikkerheder
- løbende overvågning og læring
- overvågning af valgte indikatorer og
tærskelværdier (”adaptation tipping points”)
- løbende tilpasning og trinvis
implementering af klimatilpasningstiltag.

Statistiske
indikatorer

Trend?
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Opsamling
•

Der er usikkerhed om data, modelberegninger, klimaændringer og
påvirkninger.

•

Brug data og viden om usikkerheder og sårbarheder
- vigtigt for omkostningseffektiv klimatilpasning og planlægning

•

Adaptiv planlægning kan håndtere usikkerheder om klimaændringer
med løbende overvågning og læring baseret på valgte indikatorer og
tærskelværdier for disse

•

HIP-data vil udvides med dagligt opdaterede modelberegninger og
prognoser for vandets kredsløb, der kan understøtte adaptiv planlægning
med data og indikatorer til løbende overvågning af
•
•
•
•

•

dybde til terrænnært grundvand
vandføring i vandløb
jordens vandindhold, samt
opdaterede randbetingelser.

Behov og muligheder for anvendelse af dynamiske HIP-data
til adaptiv planlægning og håndtering af vand skal yderligere afdækkes i
dialog med brugerne. Hvilke statistiske indikatorer skal overvåges?

Spørgsmål eller
kommentarer?
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