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En mere detaljeret model
Fra 500 meter       Til 100 meter



Hvilke ændringer kan vi forvente i et fremtidigt 
klima for en 10 års maksimumshændelse?

Klimaeffekter på en
10 års max hændelse

Landsgennemsnit

Mellemhøjt 
drivhusgas-

scenarie
RCP4.5

Højt 
drivhusgas-

scenarie
RCP8.5

Ændret dybde 
terrænnær 2041-2071

+ 16 cm + 20 cm

Ændret dybde 
terrænnær 2071-2100

+ 16 cm + 28 cm

Klimafaktor 
2041-2071

+ 16 % + 30 %

Klimafaktor
2071-2100

+ 14 % + 84 %

REF           NF      FF

RCP8.5

RCP4.5



Baggrund

• Klimaet bliver mere vådt, mere ekstremt og havet stiger

• Anvendere ønsker mere detaljeret national model af højtstående grundvand

Projektets hovedkomponenter:
• Overførsel af terrænnære pejledata fra regionerne til Jupiter-databasen 

(flere terrænnære data til kalibrering og validering)

• Modelberegning med 100 m model for 1990-2019 og maskinlæring til 
detaljeret screening i 10 m

• Klimafremskrivning for 2041-2070 og 2071-2100 for RCP4.5 (mellem 
drivhusgasscenarie) og RCP8.5 (højt drivhusgasscenarie) med 500 m 
model og nedskalering til 100 m



Dræn og vandløb

Fra 19.000 km vandløb til 22.500 km vandløb

Distribuering af dræntidskonstant og
drændybde i 7 kategorier

DrændybdeDræntidskonstant

Vandløb



28 arealanvendelser 9 jordartstyper



Kalibrering og simulering
Observationsdata til kalibrering
• Pejledata
• Søvandspejl
• Vandføringsdata

10 submodeller anvendes til at kalibrere  og 
beregne klimaeffekter. 
500 m og 100 m modeller er baseret på 
samme datagrundlag – detaljeringsgraden er 
blot 25 gange større i 100 m modellen. 

10 udvalgte 
submodeller



VANDRESSOURCER   I   2018

100 m model for dybde til 
grundvand i historiske periode

Sommer

Vinter



Højopløselig machine learning-model i 10x10 m 



Ændring i middeldybde 
ved RCP8.5

klimafaktor     dybde m.u.t.

Effekterne af to klimascenarier i 2071-2100
Ændring for 100-års hændelse

ved RCP8.5
Ændring i middeldybde 

ved RCP4.5



Værdi af det nye, detaljerede datasæt

• Mere effektiv klimatilpasning (LAR, fremtidssikring, helhedsorienteret 
klimatilpasning på tværs) 

• Bedre overblik over problemer og løsningsmuligheder med udgangspunkt i 
det samlede vandkredsløb (uvedkommende vand, opmagasinering, 
vandparkering, sikring af veje, jernbaner, bygninger og infrastruktur)



Videreudvikling
• Løbende opdatering af HIP4Plus historiske 100 m data med 

nye data, og nationale kort over dybden til terrænnært 
grundvand baseret på maskinlæring i 10x10 m

• Lettere udveksling med DK-model i forhold til nye 
vandløbsreference og øvrige nye data fra FODS6.1

• Fortsat behov for flere data i Jupiter og DK-model – ikke
mindst pejletidsserier over terrænnært grundvand

• Videreudvikling af historisk model med mere 
stedspecifikke/satellitbaserede data for 
vegetationsudvikling mm.

• Udvikling/drift af egentlig realtidsmodel (DK-live model)



Tak for 
opmærksomheden!

https://sdfe.dk/media/2920242/hip4plus
_dokumentationsrapport31jan2021.pdf

https://sdfe.dk/media/2920241/sammen
fatningsrapport-hip4plus31jan2021.pdf

11. Februar 2021Webinar HIP og KAMP release



En brugers oplevelse – udvikling af HIP og KAMP
Webinar den 11. februar 2021 v/Henrik Vest Sørensen
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RM deltagelse i udviklingen af HIP
Projektgruppen:
Kommuner, forsyninger, Vejdirektoratet, DMI, 
BaneDanmark, Miljøstyrelsen, GEUS, SDFE

Workshops i Odense, Viborg og København

• User stories (hvad kan ”jeg” bruge det til)

• Effektkæder (hvad er effekten)

Så alle elementer blev vendt: Behov for datatyper, 
præcision, brug af data til viderebearbejdning.

Hvis ikke det er relevant og præcist nok for brugerne 
bliver det ikke brugt.

Hatten af for:
• Anne Sofie Frisgaard Nørrevang, SDFE
• Eva Bøgh, SDFE
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Når grundvandet truer

• Mange kommuner står 
i samme situation som 
i Thyborøn

• Der er brug for 
overblik på 
screeningsniveau

• I visse tilfælde kræves 
der et detaljeret 
overblik

Thyborøn
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Værdien af at udvikle sammen
• Behovet for viden om det terrænnære 

grundvand

• Udvikling af værktøj i Coast to Coast
Climate Challenge (COWI, GEUS, SCALGO)

• Uden ”Dialogbaseret udbud” var Machine-
learning ikke udviklet så hurtigt

• Erfaringer kunne tages med videre

• SDFE, Miljøstyrelsen, Danmarks Miljøportal, 
KL, Danske Regioner m.fl. komplimenterer 
hinanden godt i samarbejde
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Udviklingen fortsætter

• Der er behov for lokale 
analyser og beregninger

• Geofysiske kortlægninger 
(TopSoil, ReDoCO2)

• Overblik over nye data på 
sigt
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Just in time

DK 2020 er i fuld sving
Klimaplaner i kommunerne
KL, KKR, Danske Regioner, CONCITO og 
RealDania i samarbejde
HIP og KAMP er meget værdifuld i den 
sammenhæng
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Tak for 
opmærksomheden

lkasjdljalskdja


