
Hydrometridata
v, Nils Høgsted, Danmarks Miljøportal & Flemming 
Mønsted, MST



Data 

Hydrometri
Data om vandstand og vandføring

Webinar om fælles data om terræn, klima og vand
11. februar 2021



H
vorfor er hydrom

etridata 
vigtige

4

Klimatilpasning
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Vandkvalitet - stoftransport
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Adgang til data
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Nye data = det vilde vesten



Status på IoT

Tæt link mellem sensor og proprietær teknologi



Mange forskellige loggere til samme formål

• Diver micro
• Ultralyd Dobler 
• CR300 
• ADS 260 
• Ultralydscensorer 
• Vandstande.dk 
• Web4u 
• Usserød Å målesystem 
• Tryktransmittere

• Ecolog 500
• Ecolog 500DD
• Ecolog
• Ecolog 1000
• OTT Ecolog 500
• OTT Ecolog 1000
• OTT MF pro
• Infinite
• Campbell Scientific 
• CR800 
• IQ doppler
• OTT HydreMet

• OTT ecologgere
• Hydroinform.dk 
• online målestationer 
• ingen loggere kun manuel måling 
• netview.ott
• Orbicon
• web4you
• Mobilt gsm-net
• Pejler V2 
• LogCom 2 og 3
•

Svar i forhold til loggere for vandstand og vandføring



Status på IoT

Samme vandløb - men data kan ikke sammenlignes
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Fællesoffentlig IoT platform med adgang til fælles 
kode

Fællesoffentlig IoT platform til de 150 organisationer, der er koblet på 
vores brugerstyring



Samarbejder om standarder og dataopsamling
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HelpCenter
Trin for trin guides
Fuld skr. systemvejledning (65 
sider)
Videoer og tidligere webinarer

www.miljoeportal.dk

Kontakt os
Kontaktformular via HelpCenter
T: 31 50 15 70, man-fre kl. 9-14 

Når I indkøber IoT – så stil krav om at 
data skal kunne afleveres i nationale 
databaser
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Baggrund

Flemming Mønsted Claësson

Biolog ved Miljøstyrelsen Østjylland

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA)

Koordinator for delprogrammet for Stoftransport (og landovervågning)

Faglig sparing og dataleverandør

Cl ë
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Baggrund for deltagelse i projektet
Miljøstyrelsen driver ca. 500 
målestationer i vandløb.

Alle stationer har en 
vandstandslogger

Omkring 45 stationer har kontinuerlig 
bestemmelse af vandføringen

Vandstand og vandføring som 
døgnmiddel er blevet udstillet

Miljøstyrelsen har et ønske om, at 
flest mulige data udstilles 

Fælles platform til de samarbejder 
Miljøstyrelsen har med andre om 
hydrometridata

Miljøstyrelsen 

Cirka 62 % af Danmarks areal dækkes af målinger
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Baggrund – hvilke data bidrager Miljøstyrelsen med?

Vandstand logges kontinuerlig hvert 10. minut

12 gange om året måles vandføringen ved en station

Der opstilles en sammenhæng mellem vandstand og vandføring

Ved udvalgte stationer logges vandføring hvert 15. minut

y
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Løsningen – hvilke data bidrager Miljøstyrelsen med?

Vandstand Tidsopløsning Frekvens for opdatering Kvalitetssikring

Rådata fra 
vandstandslogger i kote

Øjebliksværdier Logning hvert 10. minut 
og forsendelse nogle 
gange i døgnet

Løbende vedligehold af 
stationen og driften

Korrigeret vandstandsdata 
i kote

Øjebliksværdier
Bearbejdning sker i 
perioden februar til maj 
efterfølgende år.

Data kvalitetssikres
Korrigeret vandstandsdata 
i kote

Døgnmiddel

Vandføring Tidsopløsning Frekvens for opdatering Kvalitetssikring

Begning ved stationer 
med akustiske Doppler
hastigheds-sensorer 

Øjebliksværdier Logning hvert 15. minut 
og forsendelse nogle 
gange i døgnet

Løbende vedligehold af 
stationen og driften

Bearbejdet vandføring Øjebliksværdier Bearbejdning sker i 
perioden februar til maj 
efterfølgende år.

Data kvalitetssikres
Bearbejdet vandføring Døgnmiddel
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Værdi - Ny viden og lettere adgang til data om vand 

Udstilling af hydrometridata via API (system til system udstilling)

Mulighed for at samle alle hydrometridata ét samlet sted

Væsentligt flere hydrometridata og med høj tidsopløsning

Et vigtig fundament for at skabe merværdi og bedre udnyttelse af hydrometridata

Mulighed for standardiseret og direkte input til modeller, prognoser og 
varslingssystemer

Nærmere realtidsdata for vandstand og vandføring

Mulighed for mange nye projekter - Alle kan bygge oven på
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Videreudvikling

Miljøstyrelsen investere i nye 
dataloggere

Flere stationer med måling af 
kontinuerlig vandføring

Data fra punktmålinger 

Brug af skikkelsesdata

Der er flere muligheder for 
automatiseret beregninger og 
brug af Machine Learning

Nye sensorer
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Ny brug af hydrometridata

Miljøstyrelsen 

Side 21



Mere viden om NOVANA og hydrometridata

Miljøstyrelsen 

Side 22

Flemming Mønsted Claësson

Miljøstyrelsen

Stoftransport@mst.dk

Se den flotte hjemmeside om NOVANA
https://mst.dk/natur-vand/overvaagning-af-vand-og-natur/

Gå i (vand)dybden med de Tekniske Anvisninger
https://dce.au.dk/udgivelser/tekniske-anvisninger/


