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Disposition 

• Hvordan beregner vi klimaeffekter? 

• Hvilke ændringer kan vi forvente i et fremtidigt 
klima? 

o Grundvand 

 Fremtidens grundvand på www.klimatilpasning.dk 

 Indvindingsoplande 

 Grundvandsforurening 

o Vandløbsafstrømning 

o Usikkerheder 

• Klimatilpasning – hvad, hvordan og hvornår? 

• Opsamling - konklusioner 

 

http://www.klimatilpasning.dk/


Scenarier for udledning af drivhusgasser 



 
 

Fremtidigt 

klima 

Nedska-
lering  
Bias 

korrektion 

Global 

 

100-250 km Skala 

Regional 

 

 10-25 km 

Hydrologisk 

 

50-500 m 

Klima idag 

 

Beregning af klimaændringers effekt 
på hydrologi 

 

Modeller 



Klimadata 

Observations data 

• 1991-2010 

• 10 km grid data fra DMI 
 

Fremtidsperiode 

• 2021-2100 

• 25 km data fra 
klimamodeller (RCM) 
konverteret til 10 km grid 

 

Data 

• Daglige værdier af P, T, 
RefET 

 

 

Seaby et al. (submitted) 



Usikkerheder på fremtidens klima 
- Ændringer af månedlig nedbør i 2071-2100 
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Mean

Data fra 11 klimamodeller 

fra ENSEMBLES projektet 

(A1B) 

Lauren P Seaby 

PhD projekt www.hyacints.dk 

http://www.hyacints.dk/


Den Nationale Vandressourcemodel 
(DK-model) 

Modelsystem – MIKE SHE/MIKE11 
• 3D grundvands-strømninger 

• 2D overfladisk afstrømning 

• Drænstrømning 

• 1D vandløbs-beskrivelse (routing) 

• 1D umættet zone, two-  layer modul 
(fordampningsberegning) 

 
DK-model opsætning 
• Syv delmodeller 

• Horisontal opløsning: 500 m 

• Vertikal opløsning:  varierende antal lag og tykkelse 

• Data fra nationale databaser om klima, geologi, jordtyper, 
arealanvendelse, vandindvinding, vandføringer, 
grundvandstrykniveauer 
 

www.vandmodel.dk 

http://www.vandmodel.dk/


Fremtidens grundvand på 
www.klimatilpasning.dk 

Værktøj 
• Et landsdækkende screeningsværktøj til vurdering af 

ændret grundvandsstand og grundvandsdannelse 
o Middel grundvandsstand for det øverste frie 

grundvandsspejl  
o Høj grundvandstand i det øverste frie grundvandsspejl  

(10 års hændelse)  
o Middel grundvandsdannelse i den dybde, hvorfra 

grundvandsindvindinger typisk foregår.  
o Lav grundvandsdannelse (10 års hændelse) 

Forudsætninger 
• A1B-emissionsscenariet 
• 3 klimamodeller (”tør”, ”mellem” og ”våd”) 
• Ændringer for 2021-2050 i forhold til 1961-1990 
• DK-model (500 m grid) 
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www.klimatilpasning.dk 



ZOOM 
• Værktøj på 

portalen 



Ændring i grundvandsdannelse 

Groundwater level 2021-2050 versus 1961-1990 

Changes in meter 

”Tør” klimamodel ”Våd” klimamodel 



Ved anvendelse af resultater skal man tage højde for, at hvis modellens forudsætninger 
ikke er opfyldte, er de simulerede ændringer som følge af klimaændringer ikke korrekte: 

• Hvis dybden til grundvandsspejlet afviger fra den modellerede dybde til 
grundvandsspejlet for 1991-2010, vil ændringerne som følge af klimaændringer 
formentlig være unøjagtige 

• Det er antaget at samtlige områder, hvor grundvandsspejlet står mindre end 
0,5 meter under terræn er drænede. Stigningen kan derfor blive større end 
vurderet på Klimagrundvandskort, såfremt et område med potentielt behov, ikke er 
drænet 

• For byområde kan resultater primært anvendes til meget grove kvalitative 
vurderinger af, om grundvandsspejlet vil stige eller falde  

• Tæt på vandløb og havet vil der kunne forekomme opstuvning i dræn, 
grøfter og vandløb, som betyder, at grundvandsspejlet kortvarigt eller i takt med 
havstigningen kan stige op over det niveau, modellen vurderer. Denne dynamik, og 
havstigninger er ikke indbygget i modellen. Det er ikke indregnet at dræn evt. er sat 
ud af funktion som følge af opstuvning fra nedstrøms vandløb   

• Tæt på større vandindvindinger kan der forekomme tidslige variationer, som ikke 
er beskrevet af modellen. Pejlinger her kan ikke bruges til at vurdere modellen. 

• Tynde lokale ler- og sandlag, makroporer, sprækker kan lokalt give 
ændringer i trykniveau og grundvandsdannelse, som modellen ikke beskriver 

• Geologisk heterogenitet på lokal (500 m) skala er ikke inddraget i de 
usikkerhedsintervaller resultater er præsenteret med, som er vurderet på regional 
(domæne) skala. De usikkerheder der er vurderet ud fra følsomhedsanalyser giver en 
god indikation af regionale forhold men kan samtidig undervurdere usikkerheder på 
helt lokal skala 

 

Begrænsninger (skal læses før brug) 



Vandindvinding –grundvandets 
strømningsveje ændrer sig 



Grundvandsbeskyttelse – 
indvindingsoplandene ændrer sig 



Klimaændringers effekt på pesticid-
udvaskning til det akvatiske miljø 

(PRECIOUS: GEUS + DMI + AU-Agro) 

• Klimaændringer kan give markant forøget 
udvaskning af mini-midler specielt igennem 
lerjorde 

 

• Godkendelsesordningen bør kontinuerligt 
opdateres med de nyeste  klimadata  
(p.t. anvendes klima-data repræsenterende perioden 1961-90) 

 



Vandløbsafstrømninger 
Beregninger lavet – men ikke på www.klimatilpasning.dk 

Eksempel: 57.04 Susåen for våd/median/tør klimamodel 



Vandløbsafstrømninger 
Beregninger lavet – men ikke på www.klimatilpasning.dk 

Eksempel: Minimumsvandføringer for alle stationer på 
Sjælland (min Q (90%) 
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Hvad nu hvis det bliver endnu varmere? 

 - Ændringer i månedlige vandføringer, Odense Å 
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Relative Change in Monthly Discharge

 

 

RCP4.5
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6 Degree2 grader 6 grader 

Ida B Karlsson, PhD projekt, CRES, ikke publiceret endnu 



Oversvømmelser fra vandløb 
- vil forekomme hyppigere i et fremtidigt klima 



Klimatilpasning – hvad og hvordan 

• Udarbejdet af en 
arbejdsgrupe i IDA 

• Marts 2012 

 

 

http://ipaper.ipapercm
s.dk/IDA/Politik/Klimat
ilpasning/ 

 

 

http://ipaper.ipapercms.dk/IDA/Politik/Klimatilpasning/
http://ipaper.ipapercms.dk/IDA/Politik/Klimatilpasning/
http://ipaper.ipapercms.dk/IDA/Politik/Klimatilpasning/


Principper for klimatilpasning 

• Gennemfør risikovurdering af klimaeffekter nu  iværksæt 
klimatilpasningstiltag når det er fornuftigt 

• Lav vurdering af usikkerheder for klimaeffekter og for 
virkning af klimatilpasningstiltag. Ved store usikkerheder  
kig efter robuste løsninger 

• Interessent involvering er vigtig. Både ved 
problemformulering og ved vurdering af mulige 
klimatilpasningstiltag 

• Tænk tvær-sektoriel. Analyser både positive og negative 
synergieffekter 

• Udarbejd handlingsplaner til håndtering af ekstreme 
hændelser 

o Infrastruktur til beskyttelse mod ekstreme hændelser 

o Handlinger til reduktion af virkning af ekstreme hændelser 



Klimaeffekt 
- trussel 

Klimatilpasningstiltag Virkning af tiltag Kommentar 

Ændret 
grundvandsst
and/ 
oversvømmel
ser/ 
vandlidende 
arealer 

Forøget magasinering og 
tilbageholdelse af vand i oplandet 

Udjævning af afstrømningshydrograf; 
stoftilbageholdelse; øget biodiversitet; 
øget grundvandsdannelse 

 

Etablering/effektivisering af dræn- 
eller pumpesystemer til dræning af 
højt grundvandsspejl 

Bedre muligheder for effektiv 
landbrugsdrift 

Forøgede maksimum afstrømninger af vand og 
stof til overfladevand; færre vådområder; reduceret 
biodiversitet; reduceret grundvandsdannelse 

Ændret vedligeholdelsestilstand i 
vandløb 

Forbedrer økologiske forhold, hæver 
vandspejl, forøger stofomsætning  

Dårligere muligheder for effektiv landbrugsdrift i 
ådale 

Realtidsvarsling af oversvømmelser Mulighed for at iværksætte målrettede 
beredskabsplaner 

 

Tørke og 
vandknaphed 

Indsats over for vandforbrug 
(restriktioner, afgifter, 
effektivisering, tab) 

Reduceret vandforbrug Vandforbrug allerede relativt lavt  

Ændring af afgrødevalg i landbrug  Påvirker vandingsbehov samt 
udvaskning af pesticider og 
næringsstoffer. 

Styres af fødevarepriser på verdensmarkedet og 
energiafgrødetrends 

Effektivisering af kunstvanding, 
bl.a. ved sæsonprognoser for 
minimumsvandføringer 

Forbedret vandmiljø ved reduceret 
vanding eller bedre landbrugsproduktion 
ved uændrede vandingsmængder 

Stort potentiale 

Styring af grundvandsdannelse 
(kunstig infiltration, styret 
vandstand i dræn mv.)  

Øget grundvandsdannelse Demonstrationsprojekter mangler. Vandkvalitet 
usikker 

Flytning af kildepladser og/eller 
kompensationsudpumpning til 
vandløb 

Muligheder for indvinding af rent 
grundvand med acceptabel 
miljøpåvirkning 

Kræver, at grundvandsbeskyttelsen flytter med. 
Kan give oversvømmelser af bygninger lokalt 

Forringet 
grundvandsv
andkvalitet/ 
trussel mod 
vandforsyning 

Forbud mod anvendelse af 
pesticider, der har stor risiko for 
forøget udvaskning ved 
klimaændringer 

Fremtidssikring af 
grundvandsressourcer 

Del af national godkendelsesordning. Kræver 
analyser af mange stoffer og jordtypeforhold, stor 
usikkerhed 

Revurdering af indvindingsoplande 
og grundvandsdannende oplande  

Fremtidssikring af 
grundvandsressourcer 

Udvidelse af beskyttelseszoner. Store 
usikkerheder på indvindingsoplande 

Skovrejsning/ændring af nåleskov 
til løvskov 
(i visse tilfælde fjernes 
landbrugsdræn) 

Renere grundvand (skovrejsning) Nåleskov giver mindre grundvandsdannelse end 
landbrugsarealer. Kræver kompensationsbetaling 
og visse institutionelle rammebetingelser (udpeget 
skovrejsningsområde) 

Klimasikring af kildepladser og 
boringer mod oversvømmelse 

Del af løbende renovering af 
kildepladser  

 

Barrierer mod 
saltvandsindtrængning og øget 
punktkildeforurening i kystzonen 

Sikring af grundvandsressourcer Effekt vanskelig at kvantificere 



Klima-
effekt - 
trussel 

Klimatilpasningstiltag Virkning af tiltag Kommentar 

Forringet 
grund-
vands-
kvalitet/ 
trussel 
mod 
vand-
forsning 

Forbud mod anvendelse 
af pesticider, der har stor 
risiko for forøget 
udvaskning ved 
klimaændringer 

Fremtidssikring af 
grundvandsressour
cer 

Del af national 
godkendelsesordning. Kræver 
analyser af mange stoffer og 
jordtypeforhold, stor 
usikkerhed 

Revurdering af 
indvindingsoplande og 
grundvandsdannende 
oplande  

Fremtidssikring af 
grundvandsressour
cer 

Udvidelse af 
beskyttelseszoner. Store 
usikkerheder på 
indvindingsoplande 

Skovrejsning/ændring af 
nåleskov til løvskov 
(i visse tilfælde fjernes 
landbrugsdræn) 

Renere grundvand 
(skovrejsning) 

Nåleskov giver mindre 
grundvandsdannelse end 
landbrugsarealer. Kræver 
kompensationsbetaling og 
visse institutionelle 
rammebetingelser (udpeget 
skovrejsningsområde) 

Klimasikring af 
kildepladser og boringer 
mod oversvømmelse 

Del af løbende 
renovering af 
kildepladser  

 

Barrierer mod 
saltvandsindtrængning og 
øget punktkildeforurening 
i kystzonen 

Sikring af 
grundvandsressour
cer 

Effekt vanskelig at kvantificere 



Konklusioner (1/5) 
Fremtidige hydrologiske forhold - tendenser 

Vinter 
• Mere vådt 
• Højere grundvandsdannelse og højere grundvandsstand 

mange steder 
• Højere vandløbsafstrømning – oversvømmelser visse steder 

 

Sommer 
• Formentlig mere tørt – kan resultere i lavere 

grundvandsstand visse steder 
 

Variation 
• Større fluktuationer – ekstreme hændelser bliver 

voldsommere 
 

Tidsperspektiv 
• 2071-2100: Klare tendenser 
• 2021-2050: Tendensen svag sammenlignet med naturlige 

klimavariationer 
 
 



Konklusioner (2/5) 
Klimaeffekter - drikkevandsforsyning 

Vandmængder 
• Grundvandsdannelse kan gå i begge retninger 
• Stor sandsynlighed for lavere sommervandføringer  

måske mindre mulighed for grundvandsoppumpning 
(?) 
 

Grundvandsbeskyttelse 
• Nitratudvaskning øges formentlig 
• Pesticidudvaskning øges formentlig 
• Indvindingsoplande ændrer sig – beskytter vi de 

rigtige områder? 
 



Konklusioner (3/5) 
Klimaeffekter - vand i det åbne land 

Markvanding 
• Mere tørre somre  behov for øget markvanding 

 
Dræning 
• Vådere vintre + længere vækstsæson  behov for 

bedre dræning af landbrugsarealer 
 

Vådområder, søer 
• Flere grundvandsfødte vådområder/søer 

 
Veje 
• Lavtliggende veje vil være udsat for øget risiko for 

oversvømmelse 
• For høj grundvandsstand påvirker vejes bæreevne 

 
 

 
 



Konklusioner (4/5) 
Klimaeffekter - Infrastruktur byer 

Kloaknettet 
• Højere grundvandsstand  større indsivning i kloaknettet 

 

Oversvømmelser 
• Højere grundvandsstand  dårligere nedsivningsforhold  

mere oversvømmelse 
• Større risici for oversvømmelser fra vandløb 

 

Vand i kældre 
• Højere grundvandsstand  mere vand i kældre 

 

Nedsivning af vand fra befæstede arealer 
• Højere grundvandsstand  dårligere 

nedsivningsmuligheder (problemer for LAR i visse 
områder) 

 
 



Konklusioner (5/5) 

• Klimaændringer er på vej 
 

• Klimaændringer kan medføre betydelige ændringer i 
det hydrologiske kredsløb, herunder grundvand 
 

• Grundvandsforhold er afgørende for mange sektorer 
 

• Klimafremskrivninger er behæftet med stor 
usikkerhed, men 
• Der er overordnede tendenser som giver tilstrækkeligt 

grundlag for at handle mht. planer og investeringer 
som har langtrækkende konsekvenser 

• Vi er nødt til at træffe beslutninger som er robuste 
overfor usikkerhederne 
 

• Start nu med risikovurderinger  


