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Udvikling af vanddelen af DK-QNP til havbelastningsberegninger fra 2018 

Motivation: 
Der er et behov for at opdatere og modernisere den nuværende DK-QNP model, der anvendes til 

beregningen af den årlige vandafstrømning og belastning af havet med kvælstof og fosfor. Den beregning af 

vandafstrømningen fra det umålte opland, der foretages i det nuværende model koncept er utidssvarende 

og bygger ikke på det nyeste og bedste DK-model setup (GEUS). Der er fra MST’s side et ønske om at alle 

modellerede vandafstrømninger, der anvendes til belastningsopgørelser mm., er konsistente og stammer 

fra samme version af DK-modellen. Der er ligeledes brug for at opdatere kortgrundlaget for beregningerne 

sådan at de ca. 100 nye havbelastningsmålestationer, der er operationelle i perioden 2017 til og med 2019 

kan anvendes i DK-QNP konceptet.  

DK-QNP værktøjet bruges alene til beregning af vandtilførsler og stofbelastninger til marine områder. Dette 

projekt fokuserer på at producere vandafstrømninger der skal anvendes til dette formål. Dette projekt 

forbereder opdateringer af både N og P delene af DK-QNP. Dette projekt gør det fx muligt at beregne en 

række hydrologiske parametre, på daglige data for alle ID15 oplande, hvis anvendelse i modellering af N & 

P modeller vil blive analyseret i parallelle projekter for DK-N og DK-P. 

Nuværende procedure 
I det nuværende modelkoncept beregnes vandafstrømningen for umålt opland ved hjælp af en relation 

imellem afstrømningen ved en referencevandføringsstation og afstrømningen for det pågældende umålte 

opland beregnet med en gammel version af DK-modellen (DK-model version 2005). Relationen opstilles for 

en periode og anvendes til at fremskrive en vandafstrømning til år uden DK-model data ud fra 

referencevandføringsstationen. Vandafstrømningen er således ikke konsistent med den afstrømning, der 

anvendes i andre projekter med modellerede vandafstrømninger beregnet ud fra seneste version af DK-

modellen. 

Fremtidig procedure 
Den fremtidige procedure bliver som følgende: 

1. Årlig opdatering af klima input tidsserier i DK-model og beregning af vandafstrømning med DK-model 

2. BIAS korrektion af DK-model vandafstrømning 

3. Afvikling af DK-QNP 

For at kunne gennemføre DK-QNP med årligt opdaterede afstrømninger fra DK-modellen (GEUS) er det 

nødvendigt at videreudvikle og teste DK-QNP modelkonceptet med input fra den nyeste DK-model (Højberg 

et al., 2014). Beregning af årlige afstrømningsværdier fra DK-modellen kræver, at modellen opdateres årligt 

med klimainput, indvindinger og punktkilder, hvilket er en driftsopgaver, som ikke ligger inden for 

nærværende projektbeskrivelse, men skal finansieres separat. Til hvert års DK-model kørsel laves 

beregninger for hele perioden fra og med 1990 til og med pågældende rapporteringsår for at sikre en 

konsistent tidsserie. 
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DK-modellen videreudvikles periodisk. Den, til et givent år, nyeste ”release version” af DK-modellen vil blive 

anvendt.  

Projektet indeholder følgende 

 ID15 kortet skal opdateres med de ca. 200 nye målestationer (evt. andre opdateringer fx så det er 

summerbart på 91 kystvande og andre stationer med kort tidsserie) 

 Nyt ID15 kort indlejres i DK-Model 

 Nyt ID15 kort indlejres i DK-QNP 

 

 Fællesdatabase for rå DK-model vandføringer 

 

 Teste betydningen på DK-QNP resultater af at anvende BIAS korrigeret afstrømning fra den nyeste DK-

model i stedet for hidtil anvendte DK-QNP afstrømning: 

 Afstrømning i umålte oplande – nuværende DK-QNP metode mod ny BIAS korrigeret DK-model 

metode 

 Modelberegnet N- og P-belastning fra umålte oplande – ved anvendelse af hhv. nuværende DK-

QNP metode og ny DK-model metode for beregning af afstrømningen 

 Modelberegnet Q & N-belastning til større søer og effekt på sø-N-retention – ved anvendelse af 

hhv. nuværende DK-QNP metode og ny DK-model metode for beregning af afstrømningen 

 Effekt på N- og P-belastningen til de enkelte kystafsnit (91 kystvande) – ved anvendelse af hhv. 

nuværende DK-QNP metode og ny DK-model metode for beregning af afstrømningen. Effekten vil 

blive illustreret med diagrammer og kort imellem hhv. vandafstrømning, N tilførsel og P tilførsel for 

gammel og ny metode for hvert kystafsnit. Der vil i rapporten ”Vandløb 2017” være et afsnit med 

overordnet sammenligning af resultaterne opgjort med de to metoder 

 Effekt på udviklingen (trend) i N- og P-havbelastningen – DK og kystvande – ved anvendelse af hhv. 

nuværende DK-QNP metode og ny DK-model metode for beregning af afstrømningen 

Der skal gennemføres nedenstående opgaver i løbet af 2017 og 2018 med henblik på at have et nyt DK-

model vandafstrømningskoncept på plads, der er testet og kan tages i brug i juni 2018 samtidig med at data 

fra de nye målestationer inddrages. 
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Delopgaver AU 
 

 GEUS  

 2017 2018 2017 2018 

 Timer 

1. Opdeling af ID15 oplande under hensyntagen 
til de nye målestationer og vandplanoplande  
*Deadline for indmelding af stationer 15/8 2017 

(stationer indmeldt herefter kommer ikke med før næste 
model version) 

50  20  

2. Oprettelse af fælles database med DK-model 
output daglig Q for ID15 oplande (GEUS, AU) 

15  100  

3. De 200 nye målestationer skal sikres indlejret i 
DK-modellen 

  50  

4. De 200 nye målestationer skal indlejres i den 
moderniserede DK-QNP model 

30    

5. DK-model skal opdateres for perioden 2011-
2016 med DMI korrigerede nedbørsdata 
(GEUS), og øvrige input tidsserier (spildevand 
AU, indvindinger GEUS) samt forlænge 
tidsserier for observationer af vandføringer. 
Vurdering af modellens performance efter 
opdatering 

10  90  

6. Analyse af DK-modellens Q-data for perioden 
1990-2016 ift. målestationer på dags og 
månedsniveau (AU og GEUS) ca. 340 stationer 

 70  20 

7. Ud fra analyse i punkt 6 etableres BIAS 
korrektioner for umålt opland på regionaliseret 
rummelig skala (og delvis målt opland) på 
månedsniveau – der udvikles et nyt koncept – 
indbygges værktøjer, der kobles til fælles 
database 
-Workshop marts 2018 (AU præsenter 
resultater fra punkt 6) 

20 130  20 

8. Sammenligning af afstrømning i umålte 
oplande (91 kystvande) mellem nuværende DK-
QNP metode og ny DK-model metode 

 100  70 

9. Test af belastningsopgørelser til 91 kystvande 
(Vandplanfjorde mv.) og det nye 
modelkoncept. Sammenligning af forskelle i 
DK-QNP model resultater ved brug af hhv. ny 
og gammel DK-Q metode 

 90  60 

I alt 125 390 260 170 

 

Samlet timebudget 945 timer 
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Tidsplan 
1. 2017 oktober  

2. 2017 december  

3. 2017 december afhænger af 1 

4. 2017 december afhænger af 1 

5. 2017 december    nødvendig for 6-9 

6. 2017 februar    nødvendig for 7 

7. 2017 april  Workshop afholdes (efter 6)   

8. 2018 april     nødvendig for 9  

9. 2018 maj   
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