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Udviklet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi - Initiativ 6.1 Fælles data om terræn, klima og vand



Data til klimatilpasning og håndtering af vand :                     Stigende grundvand – hvor, hvor meget og hvornår?
Hvor findes vandløbsdata? Svært at få vandstandsdata…                                     →Modelberegninger af terrænnært grundvand i 100 m grid

Brugerworkshops igangsatte initiativet



Behov for store investeringer i klimatilpasning
 Mange dataejere af terræn, klima og vanddata gør det tidskrævende
at finde og sammenstille data. 
 Samlet adgang til fælles data vil effektivisere arbejdet med klimatilpasning, 

anlægs- og infrastrukturplanlægning, understøtte beredskab, og
 skabe grundlag for bedre dialog, samarbejde og planlægning på tværs af 

administrative grænser og forvaltningssektorer.

Hvorfor ?

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 landbruget.
 Omkostninger i forbindelse med beredskabsindsatser stigende.

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



HIP formål og målgruppe



Ét styrket datagrundlag, to brugergrænseflader
• Samlet adgang til data og nye modelberegninger om terrænnære hydrologiske forhold i 

ny brugergrænseflade (HIPdata.dk) inkl. historiske data, realtidsdata, modelberegninger,   
modelusikkerheder,  statistiske beregninger, ekstremværdianalyser og randbetingelser.

� Integreret adgang til et udvalg af vigtige HIP-data, miljø-, natur-, plan- og 
ejendomsdata i ny brugergrænseflade (KAMP) på klimatilpasning.dk

De to 
brugergrænseflader  

understøtter forskellige 
anvendelser

Baggrund for HIPdata.dk: 
Relevante data om vandets kredsløb 
er vanskelige at få fat på, da de ligger 
spredt hos forskellige dataejere

Udstilling af det fulde datagrundlag. 
Gode muligheder for visualisering,  
sammenstilling og analyse af data. 
Download og webservices.



Mange forskellige brugere af HIP: planlæggere, eksperter, generalister, specialister, udviklere�
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Målgruppe for HIP
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HIPdata.dk skal understøtte 
dialog og  samarbejde om 
vandforvaltning og klima-
tilpasning på tværs af sektorer 
og administrative grænser.

Antal brugerhistorier

Kommuner 50

Forsyninger 35

Virksomheder 20

Regioner 15

Staten 11

Landbrug 9

Universiteter 6



Hydrologiske data og modelberegninger 

på HIPdata.dk



Data og modelberegninger

Samlet adgang til hydrologiske data og 
landsdækkende modelberegninger af      
terrænnære hydrologiske forhold i historisk tid 
(1990-2019) og fremtid (2041-2100) 

• til screening af terrænnære hydrologiske 
forhold (10-100 m grid, ca. 60.000 
vandløbspunkter) inkl. API

• download af data og modelberegninger, 
herunder 

• download af randbetingelser til udvikling 
af mere detaljerede analyser, modeller og                      
planlægningsværktøjer, 

der kan understøtte dialog og samarbejde, samt 
bidrage til bedre vandforvaltning, 
klimatilpasning og planlægning 

← Indberet og se i HIP

← Indberet og se i HIP



Modelberegninger
med �DK-model HIP� 

100 x 100 m2 celler

60.000 beregningspunkter

• Landsdækkende 
modelberegninger til screening

• Data og randbetingelser til 
videreudvikling og 
detailplanlægning
(fælles referenceramme)

Hvad er randbetingelser?

Randbetingelser repræsenterer 
udveksling af vand med 
omgivelserne (over randen) for et 
mindre lokalt afgrænset område.



Data og funktionaliteter i 

HIP brugergrænsefladen



Historisk � Realtid - Fremtid



Se data på kort, i grafer og tabeller



Er vandstanden højere end normalt?



Modelberegninger i 100 m grid



Nedskalereret (maskinlæring) til 10 m grid



Statistiske beregninger 
for perioden 1/1 1990 � 31/12 2019



Hvad med modelusikkerhed�?



100-års vandføring og tværprofildata



Prognoser for fremtiden



Usikkerhed for klimaændringerne

Usikkerhed

Nedskaleret til 100 m



Hvilken værdi for anvendere og samfund?

Brugerhistorier

�Beslutningstagere/anvendere kan 
bruge den viden, som HIP skaber til 
at træffe bedre beslutninger om 
planlægning og investering i bl.a. 
klimatilpasning, grundareal-
anvendelse og vandløbsforvaltning�

Værdi af HIP ! 58 mio. kr per år

! 116 mio. kr per år 
(inkl. oversvømmelseskortlægning, 

realtidsmodelberegninger og bedre 

adgang til terrænnære grundvands-

data)

Værdi af HIP

Behov og muligheder for videreudvikling?

Oversvømmelseskortlægning
Realtidsmodellering (screening og randbetingelser)
Befæstelseskortlægning og andre urbane data



Opsamling
§ Samlet adgang til data og modelberegninger om terrænnære 

hydrologiske forhold i HIPdata.dk skal understøtte klimatilpasning og 
vandforvaltning

§ Visualisering af data og beskrivende statistiske beregninger skal 
understøtte dialog og samarbejde på tværs af administrative grænser 
og sektorer

§ Download af modelberegninger inkl. randbetingelser til 
videreudvikling og detailplanlægning

§ Alle data tilgængelige som webservices

§ Stort anvendelsesværdi til klimatilpasning og vandforvaltning

Erfaringer fra Odense kommune – næste præsentation



HIP – ka’ vi bruge det til noget ?
Odenses erfaringer med brug af HIP-data

Klimatilpasser Gert Laursen

Odense Kommune

Webinar: 

Fælles Data om Terræn, Klima og Vand – ny viden og nye værktøjer !
SDFE, Miljøstyrelsen, KL og Danske Regioner

11. Februar 2021



Dybde til terrænnært grundvand

• Klar respons på tørre og 
våde perioder

• 1 m’s stigning på 30 år

• 3 cm/år i gennemsnit

• Perioder med stor stigning, 
fx 2008-2012 med 17cm/år 
i den periode

• Landsgennemsnit ca. 2 mut

• 2008-2010 fald i nedbør, 
men samtidig stigende 
grundvand. 
Mere vinternedbør i den 
periode

PC-Jupiter og Sweco (2018)



Sandsynlighedsfordelingskort:
+80% sandsynlighed for grundvandet står nærmere terræn 

end 2 m (i modelperioden 1996-2015)

Ref: SDFE / GEUS 



Terrænnært grundvand (+80%) og vandlidende(?) kældre…

7100 berørte ejendomme i dag og 8600 i år 2100… (21.300 i alt)

BBR / SDFE / GEUS / Rambøll - A.S. Konring



Terrænnært grundvand (+80%) og vandmættede? vejkasser…

12 % (220 km) kommuneveje i dag og 17% (290 km) i år 2100

VejMan (VD) og RoSY (Sweco) / SDFE / GEUS / Rambøll - A.S. Konring



Terrænnært grundvand og tætte? kloakledninger

VandCenter Syd / SDFE / GEUS / Rambøll - A.S. Konring



Terrænnært grundvand (+60 % af tiden) og tætte? kloakledninger

80% i dag og 84% i år 2100…

SDFE / GEUS / Rambøll - A.S. Konring
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Så, hip hip for HIP…….

GML5



Slide nummer 166

GML5 Gert Michael Laursen; 08-02-2021


