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1. Stamdata  
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Projektleder Hans Jørgen Jensen, GEUS, projektleder 
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Nuværende fase Udbudsvurdering, kontrakt og PID foreligger 

 

2. Miljøstyrelsens formål med projektet  

2.1 Den nuværende situation  

Kommunerne skal i forbindelse med administrationen af vandindvindingstilladelser bl.a. vurde-

re vandindvindingens påvirkning af vandløbenes økologiske tilstand, idet en kommune ikke 

kan udstede tilladelse til vandindvinding, hvis dette vil betyde, at et vandløb omfattet af vand-

områdeplanerne ikke kan opnå/bevare god økologisk tilstand. 

I forbindelse med udarbejdelsen af vandområdeplanerne 2015-21 har Aarhus Universitet 

(DCE/AU) i 2014 på foranledning af Miljøstyrelsen tilvejebragt ny viden og nye modeller til 

brug for vurdering af vandindvindings påvirkning af den økologiske tilstand i vandløb. Denne 

viden er anvendt ved beregning af tilstand og indsatsbehov for grundvand. GEUS har gennem-

ført disse modelberegninger for Miljøstyrelsen på et overordnet niveau (storskalaniveau). Da 

de nye modeller primært blev udviklet på baggrund af data fra større vandløb (> type 1 vand-

løb), er modellerne på nuværende tidspunkt ikke egnede til brug for at vurdere konsekvenser 

af vandindvinding for små vandløb. 

Det fremgår af vandområdeplanerne 2015-2021, at Miljøstyrelsen vil igangsætte et arbejde 

med henblik på at operationalisere den nye viden til vurdering af vandindvindingens betydning 

for den økologiske tilstand i vandløb.  

Af den politiske aftale af 22. december 2015 om Fødevare- og landbrugspakken fremgår desu-

den, at der primo 2016 vil blive igangsat nødvendige yderligere undersøgelser forud for en 

egentlig operationalisering. Miljøstyrelsen har i samarbejde med GEUS, Aarhus Universitet, KL 

og udvalgte kommuner derfor gennemført et for-projekt med henblik på bl.a. 

 at afklare kommunernes behov og mulighed for at gennemføre beregninger til vurde-

ring af vandindvindings kvantitative påvirkning af vandløbenes økologiske forhold 

 at konsolidere det eksisterende modelkompleks med henblik på at skabe grundlaget 

for i et efterfølgende hovedprojekt at udvikle et landsdækkende screeningsværktøj til 

brug for kommunernes vurdering af vandindvindings betydning for målopfyldelse i 

vandløb  

 at identificere alternative metoder/data til at modellere vandindvindings betydning for 

målopfyldelse i mindre vandløb.     



 

 

Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen                                          [3]  
Produkt: PID, version 2.3 

 

I forbindelse med for-projektet er der blevet foretaget en brugerundersøgelse indeholdende 

spørgeskemaundersøgelse i alle kommuner og interviews i fem kommuner. Resultatet af bru-

gerundersøgelsen peger på, at der er behov for udstilling1 af modelberegnede vandføringstids-

serier og statistiske størrelser i Vand-web, herunder beregnede EQR-værdiberegning af øvrige 

relevante hydrologiske størrelser til karakterisering af minimumsafstrømning og påvirkning af 

det hydrologiske regime ved vandindvinding. Forundersøgelsen har desuden vist, at der indgår 

en række øvrige elementer i kommunerens vurdering af indvindingstilladelser, såsom afsænk-

ning af grundvandsspejl, påvirkning af indvindingsoplande og meget mere, hvor kommunerne 

benytter egne modelværktøjer, analytiske beregningsmetoder eller vurderinger. Disse temaer 

indgår ikke i Vand-web i første omgang, evt. kan grundvandsforekomst afgrænsninger og 

vandbalancer for disse indarbejdes i en senere version hvis det vurderes relevant af brugerne.  

GEUS har ligeledes i forbindelse med for-projektet foretaget en beregning af usikkerhederne 

på ”modelberegnede indikatorer” i forhold til ”indikatorer ud fra observeret vandføring” nær-

mere analyseret bl.a. på baggrund af en valideringstest for små vandløb. Denne test har vist, 

at DK-modellen regner tilstrækkeligt præcist, når det gælder beregning af indikatorer for DVFI 

og DFFVa også for små vandløb (for > 75 % af stationer) samtidig med, at beregning for DVPI 

for et flertal af stationer er acceptabel for mere end halvdelen af stationerne. Tilsvarende be-

regninger ud fra SWAT-model har ikke givet bedre resultater for de tre indikatorer, og derfor 

er DK-modellen bedre end SWAT-modellen for umålte oplande til opstilling af indikatorer i små 

vandløb. En anden hovedgrund til at anvende DK-modellen er, at der indgår geologisk og hy-

dro-geologisk viden, og at modellen er dynamisk, så beregningen af vandløbspåvirkningen 

bliver mere korrekt sammenlignet med tilsvarende beregninger med stationære og/eller kon-

ceptuelle modeller (fx SWAT).   

2.2 Formålet med projektets løsning og bidrag til strategiske mål 

Der er med dette projekt tale om et hovedprojekt om operationalisering af den nye viden til 
vurdering af vandindvindingens betydning for den økologiske tilstand i vandløb. 

Hovedprojektet har følgende formål: 

 At fastlægge datamodel og funktionalitet af Vand-web. 

 At udarbejde en prototype og derefter en endelig udgave af Vand-web til udstilling af 

modelberegnede vandføringstidsserier fra den Nationale Vandressource Model og EQR-

værdier for økologiske kvalitetselementer (fx indikatorer for DVFI, DVPI og DFFVa be-

                                                

1 Udstilling af data vil sige, at man stiller oplysninger til rådighed for brugerne på en måde, så de kan hente kort- og 

tidsseriedata efter gængse standarder og bruge data i egne sagsbehandlingsværktøjer (fx BEST og lignende), fx tidsse-

riedata i form af modelberegnede og observerede daglige vandføring for 1991-2015 med eller uden indvinding. Udover 

tidsserier kan karakteristiske størrelser fx Q95, DVFI, DVPI og DFFVa baseret på DK modellens beregninger med og uden 

indvinding hentes og dermed indgå som understøttende screeningsværktøj i kommunernes sagsbehandling af nye indvin-

dingstilladelser. 
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regnet ud fra modellen for valgte tidsperioder for hhv. scenarier fx 0-indvinding, aktuel 

indvinding, observeret vandføring mm.). 

 Udvidelse af værktøjets funktionalitet til også at omfatte muligheder for at gennemføre 

ændringsscenarier. Det skal være muligt direkte at vurdere effekten af planlagte æn-

dringer i vandindvinding på vandføringstidsserier og økologisk flow i et givet område. 

 Testperiode i 2018 af systemet med ændrede indvindingskørsler. 

 Videreudvikling af Vand-web på basis af bruger feedback fra testperioden.  

2.3 Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen 

Ved udgangen af 2017 vil tidsseriedata fra DK-modellen være tilgængelige udstillet med dagli-

ge værdier for 1991-2015 for et stort antal vandløbspunkter samt udstilling af beregnede ka-

rakteristiske afstrømninger og beregnede EQR-værdier. Ved udgangen af 2017 vil det endvide-

re teknisk set være muligt at gennemføre scenarieberegninger, der simulerer effekten af plan-

lagte ændringer af vandindvindingsmønsteret i et givet område, samt muligt at bestille ”fælles 

scenarieberegninger” (der i testfasen i 2018 foreslås afviklet en gang pr. måned). Alle kom-

mune vil dermed ultimo 2017 have mulighed for at anvende screeningsværktøjet i deres ad-

ministration af indvindingstilladelser, og eksisterende indvindingstidsserier og placeringer 

(indvindingsboringer for vandværker) som de indgår i modellen vil være udstillet.   

Der gennemføres efterfølgende i 2018 en testfase, der skal give alle parter mulighed for at 

vurdere, hvorvidt der er udfordringer eller muligheder, der skal belyses nærmere. Ved udgan-

gen af 2018 efter testperioden vil Vand-webs funktionalitet i forhold til kørsler af ændret vand-

indvinding være afklaret.  

Det vil i løbet af projektet være muligt at hente tidsserier for vandføringsdata fra lokale mo-

deller ind og sammenligne disse med resultater fra DK-modellen, samt beregne økologiske 

flow-indikatorer på et ensartet og konsistent metodegrundlag.  

2.4 Situationen hvis projektet ikke gennemføres  

Informationerne i vandområdeplanerne er ikke direkte anvendelige, specielt fordi det ikke 

fremgår, hvilke vandløb der er i risiko for manglende målopfyldelse. Tilstandsvurderingerne 

der knytter sig til påvirkning af vandløbsøkologi som resultat af vandindvinding foreligger i 

vandområdeplanerne 2015-2021 kun på et aggregeret niveau af grundvandsforekomster og 

kun som information om, hvorvidt der er risiko for manglende opfyldelse af miljømål. Ved 

etablering af screeningsværktøjet gøres den bagvedliggende viden fra vandområdeplanerne 

2015-2021 tilgængelig for den kommunale administration af indvindingstilladelser for enkelte 

vandløb og vandløbstrækninger på mere detaljeret niveau. Hvis hovedprojektet ikke gennem-

føres, vil der ikke være etableret adgang til DK-modellens beregninger af vandføringstidsserier 

og ensartet økologisk flow beregningsmetodik på niveau af enkelte vandløb, og det bliver i så 

fald overladt til de enkelte kommuner at operationalisere de nye metoder eller på anden vis 
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sikre, at miljømålene ift. vandløbsøkologien overholdes, når der skal gives eller fornyes ind-

vindingstilladelser.  

2.5 Alternative løsningsscenarier 

Der er ikke alternative løsningsscenarier til den valgte løsning.   

 

3. Scope og afgrænsninger 

Projektet skal sikre, at modelkonceptet til beregning af vandindvindingspåvirkning på vand-

løbsøkologi og tilhørende beregningsresultater, som er blevet anvendt til udarbejdelse af 

vandområdeplanerne 2015-2021, bliver tilgængelige for kommunerne og andre interessenter. 

Modelresultaterne vil blive tilgængelige for hvert af de punkter, der i fælleskab repræsenter 

vandløbsnetværket i DK-modellen. Projektet indeholder ikke en ny kalibrering af DK-modellen. 

 

4. Mål og succeskriterier  

Projektets mål Succeskriterier 

Prototype på dataudstilling og beregning af 

vandføring og EQR-værdier for biologiske kvali-

tetselementer ud fra tidsseriedata: Tidsserier fra 

DK-modellen er udstillet med visualisering for Q-

stationer og øvrige Q-punkter, og med udstilling 

af beregningsresultater fra DK-modellen, der vil 

foreligge medio 2017 for 0-scenarie og aktuel 

indvindingsscenarie 

Miljøstyrelsen og interessenter har testet udtræk og leveret 

feedback til GEUS vedr. dataudstilling og funktionalitetskrav til 

Vand-web samt øvrige services.  

Analyse af datamodel, funktionalitet, eller anden 

funktionalitetsforbedring, til brug for forbedret 

udtræk for små vandløb (bl.a. som input til DCE’s 

opstilling af indikatorer): Der er opstillet data-

model og funktionskrav på baggrund af feed-

back til prototype fra følgegruppe som input til 

implementering af endelig dataudstilling og 

beregning af vandføring og EQR-værdier for 

biologiske kvalitetselementer.   

Der foreligger en integreret datamodel (koordineret med FODS 

6.1) og funktionalitetsbeskrivelse til Vand-web samt implemen-

tering af endelig Vand-web. Brugerbehov er undersøgt ved 

interviews og brugerworkshop (slutbrugere: kommuner og 

andre interessenter).  

Programmering af endelige web-interfaces til 

udstilling af vandføringstidsserier fra DK-

modellen og beregning af EQR-værdier: Der er 

indbygget forbedret mulighed for udtræk af Q-

tidsserier svarende til stationer med behov for 

udtræk af vandføringer til DCE’s arbejde med 

Der er leveret opgraderede setup’s af DK-modellen med evt. 

supplerende punkter/vandløb til brug for DCE’s udtræk for 

opstilling af indikatorer for små vandløb.  

Der foreligger endelige web-interfaces og dataudstilling af tids-

serier og beregning af vandføring og EQR-værdier til brug for 

kommuner og andre interessenter. 
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opstilling af indikatorer. Prototype er opgraderet 

med yderligere funktionalitet og web-interface til 

visualisering af resultater (tidsserier og visning af 

resultater for Q-punkter på kort) 

 

Mulighed for gennemførsel af scenariekørsler, 

der simulerer effekten af planlagte ændringer af 

vandindvindingsmønsteret i et givet område    

Der foreligger endelige web-interfaces med udvidet funktionali-

tet til gennemførsel af scenariekørsel. 

 

Test af funktionalitet i forhold til ændrede ind-

vindingskørsler, brugerdialog og videreudvikling 

af Vand-web 

Der gennemføres et antal testkørsler af ændrede indvindings-

fordelinger og med feedback fra brugere, og videreudvikling af 

Vand-web på baggrund heraf.  

 

5. Gevinster 

Ikke relevant. 

 

6. Teknisk løsning 

GEUS udvikler et samlet værktøj, der udstiller data samt værktøjer til behandling af data, som 
kan understøtte den kommunale sagsbehandling i forbindelse med nye vandindvindingstilladel-
ser.  Funktionaliteten vises i en simpel hjemmeside idet det er hensigten at stille data og funkti-
onalitet til rådighed, således at udstillede resultater og data fra DK-modellen (tidsserier for ind-
vinding og beregnede vandføringer for forskellige scenarier) kan integreres i allerede eksisteren-
de værktøjer og arbejdsgange.  
 
Det indgår i opgaven at etablere en funktionalitet, der teknisk set gør det muligt for kommuner 
at bestille ændringsscenarier, fx at slukke en eksisterende kildeplads/boring og tilføje en ny kil-
deplads/boring, eller nye markvandinger, inspicere de data, der i forvejen ligger i DK-modellen 
med hensyn til indvinding. I forbindelse med en testperiode i 2018 vil der blive gennemført fæl-
les kørsler en gang om måneden for samtlige DK-domæner af de ændringer, brugerne i forskelli-
ge kommuner i et hovedopland, via et skærmbillede, har bestilt. Ændringer i indvindingen i na-
bokommuner kan derved indgå i en samlet screening af akkumulerede påvirkninger på afstrøm-
nings- og økologiske flow indikatorer. Hvorvidt denne løsning i praksis vil fungere, om det giver 
særlige problemer i forhold til, at modellen løber tør ved urealistisk placerede nye større indvin-
dinger (altså om det kan køre rimeligt automatiseret) osv., skal afklares nærmere i testfasen i 
foråret 2018. Det samme gælder, hvorvidt man blot kan overskrive ændringsdata hver måned, 
samt hvordan feedback fra brugerne mere systematisk kan indsamles/kommunikeres via web-
interface.  
 

6.1 Udstilling af vandføringsdata fra DK-modellen 

6.1.1 Formål 

Når der i dag træffes beslutninger om indvindingstilladelser, er der meget sjældent relevante 

vandføringsdata tilgængelige for eventuelt påvirkede vandløbsstrækninger. Kun i meget få 

tilfælde forefindes deciderede målestationer.  I stedet kan man anvende simulerede data fra 
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DK-modellen, som giver et ensartet datasæt for hele landet. Disse data er i øjeblikket kun 

tilgængelige på en form, så det kræver en erfaren Mike-She-modellør at se data. Nedenståen-

de figur viser, hvor tæt et datasæt, der findes i DK-modellen. For hvert lille røde kryds er der 

en vandføringstidsserie med daglige data i en 20-års serie. Det skal sammenholdes med, at 

der i samme område er ca. 10 vandføringsstationer med mere eller mindre komplette tidsseri-

er. 

 

 

Figur 1. Vandløb på Lolland-Falster inkluderet i DK-model. De meget små røde krydser er Q-
punkter, hvor der foreligger beregnede 25-års tidsserier med daglige data. 

Formålet med denne opgave er at udstille disse data, så de bliver tilgængelige for kommuner i 

forbindelse med deres sagsbehandling af vandindvindingstilladelser. På den måde vil der blive 

langt bedre mulighed for at få en mere kvantitativ vurdering af de pågældende vandløb. 

Ydermere udstilles data på en standardiseret måde via en web-service, så de efterfølgende 

kan anvendes i 3. parts software såsom Matlab, R, Qlik eller andre web-baserede værktøjer. 

På den måde defineres ikke på forhånd, hvordan data skal bruges; det vil fortsat være op til 

brugerne (primært kommunerne). 

 

6.1.2 Arkitektur 

Der benyttes så vidt muligt eksisterende standarder. For geografiske data er der er nogle vel-

etablerede standarder, der betyder, at geo-data nemt kan deles og vises i GIS og Web-GIS-

applikationer. Det er ikke i samme grad tilfældet for tidsseriedata. 

Selve web-servicen vil være delt i en WFS-del, hvor de enkelte punkter udstilles, og i en REST-

del, hvor selve tidsserien udstilles. WFS er en veldokumenteret standard, der kan indlæses i 

eksempelvis alle gængse GIS-programmer. WFS-delen udstiller basalt set en række punkter 

svarende til de røde punkter i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., med oplysninger om 

data tilknyttet hvert enkelt punkt.  
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Fra WFS-servicen finder man et ID-nummer på et punkt, som efterfølgende kan benyttes til at 

hente tidsserien fra REST-servicen. Tidsserier på en REST-service er mindre standardiserede 

men kan dog benyttes direkte i en lang række programmer (formatet SensorThings, der an-

vendes af MST i DK-modellen vil blive anvendt). En REST-service svarer til et almindeligt kald 

til en web-side, og URL’en angiver, hvilket data der returneres. Formatet på URL’en vil være i 

stil med:  

http://hydroinform.dk/api/flow/”MikeSheModelNavn”/”ID på q-punkt”.  

GEUS vil returnere værdier som (Time, Value), og indlægge i servicen, at man kan bede om 

data på forskellig tidslig opløsning og for forskellige perioder.  Til grafisk præsentation er det 

som med kortdata nødvendigt at skabe forskellige ”zoom-niveauer”, da det ikke er muligt at 

vise alle data fra en vilkårlig stor tidsserie på én gang. 

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. viser en skematisk gennemgang af, hvordan data-

flowet kommer til at forløbe. Upload af data kommer til at foregå via en FTP-server eller lig-

nende, hvorefter servicen selv processerer data, så de kan udstilles som web-service. Det 

forventes altså at kræve et minimum af konfiguration at udstille nye datasæt. Servicen instal-

leres i Microsofts Azure-cloud. Data lagres i en SQL Azure-database, men der bliver kun ad-

gang til denne database via service-laget. Det er altså ikke meningen, at der skal være direkte 

adgang til databasen eller mulighed for at downloade databasen. Data hentes ud af servicen, 

hvor det specificeres i URL’en præcist hvilke data, der ønskes. Eksempelvis daglige data fra 

punkt 512 i DKModel2016. 

 

Figur 2. Skema over dataflow. 

 

6.1.3 Web-præsentation 

Ud over servicen etableres også en simpel webside, der kan vise data. Siden vil ligne neden-

stående side, som kan ses i en live-udgave ved at trykke på linket i figurteksten. Ved prototy-

pen vil siden kræve Silverlight, som efterhånden kun virker i Internet Explorer.  Det er dog 

ikke afgørende for brugen af Vand-web, da ideen er, at data kan hentes fra vand-web og ind-

bygges i egne sagsbehandlingsværktøjer(BEST, GeoEnviron mm.), og at visning af resultater 

fx kan hentes ind i dertil egnet software (R, Matlab, SAS mm.). Siden skal således kun ses 

som eksempel på, hvordan data kan benyttes, og i den endelige Vand-web-version vil der 

blive taget højde for, at løsningen teknisk set er fremadrettet.  

Database
SQL Azure

Servicelag
Azure cloud
service

Læs

Skriv

Web

MikeShe .res11
DKModel2016

http://hydroinform.dk/api/Flow/DKModel2016/512

ID fra uploadet model

ID på q-punkt

Tidsserietype

FTP-upload

R, Matlab, SAS

BEST, GeoEnviron
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Figur 3. Eksempel på Web-præsentation af data. Fra http://hydroinform.dk/Hydrometri.html.  

Afgrænsningen af grundvandsforekomster indgår som baggrundskort i udstillingen.  

 

6.1.4 Online beregningsservice til indikatorer for økologisk flow 

DCE har udviklet en række indikatorer for god økologisk tilstand i et vandløb ud fra afstrøm-

ningstidsserien. Formlerne for disse er ikke simple at implementere, og der etableres derfor en 

beregningsmotor, som tilgås via en web-service. Fordelen ved at have det i en webservice 

frem for et program, der skal installeres, er, at der er bedre mulighed for at holde det opdate-

ret. Endvidere kan det nemmere udnyttes fra andre applikationer.  

Servicen kaldes igen via et web-api (Application Programming interface) og man kan enten 

kalde den direkte på et af de Q-punkter, der er i databasen eller man kan sende sin egen tids-

serie. URL’en kunne se således ud: 

http://hydroinform.dk/api/Indikator/”MikeSheModelNavn”/”ID på q-punkt”  

I stedet for at returnere en tidsserie, returneres en liste med de indikatorer, der er implemen-

teret i servicen. Ud over de nye indikatorer kan der inkluderes mere traditionelle statistiske 

størrelser såsom medianminimum osv. Efter udvikling af prototypen i efteråret 2017 træffes 

der efter drøftelser i følgegruppen beslutning om, hvilke af de sidstnævnte statistiske størrel-

ser, der indgår i slutproduktet.    

 

6.2 Udstilling og opdatering af indvindingsdata 

Der udvikles en service, som kan udstille indvindingsdata fra en eksisterende Mike-She-model 

og som kan modtage nye indvindinger og efterfølgende lave nye indvindingsfiler til Mike-She-

modellen. Tankegangen er så, at der laves en simulering med en opdateret DK-model hver 

måned. 

Indvindingen fra de enkelte boringer udstilles på samme måde som vandføringen ved hjælp af 

standarden “SensorThings”. Benyttelsen af en anerkendt standard skal gøre det mere tilgæn-

geligt for andre at udvikle værktøjer, der udnytter data. Standarden benyttes også, når bruge-

http://hydroinform.dk/Hydrometri.html
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re skal uploade data om nye kildepladser eller ændrede indvindinger. Konkret udvikles et pro-

gram, der kan læse og skrive input-filer med indvindingsdata til Mike-She og udstille og mod-

tage dem i “SensorThings” formatet. Data-flowet er illustreret på nedenstående figur. 

 

 

Som med vandføringsdata vises funktionaliteten i en simpel hjemmeside, se nedenstående 

figur. Igen er det dog hensigten blot at stille data og funktionalitet til rådighed, således at den 

kan integreres i allerede eksisterende værktøjer og arbejdsgange. I test-fasen etableres et 

meget simpelt logon-system, således at kun godkendte brugere uploader data. På længere 

sigt vil en sådan løsning nok skulle integreres med Miljøportalens brugerstyring. 

Når den opdaterede model er kørt udstilles vandføringen på en ny adresse, således at det er 

muligt at sammenligne med andre kørsler. Det bliver sandsynligvis nødvendigt med et værktøj 

der kan pege på, hvor der er forskelle imellem to kørsler. 
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Eksempel på simpel web-præsentation af indvindingsdatahttp://hydroinform.dk/Helsingor.htm 

 

6.3 Test af funktionalitet for ændrede indvindinger og tilpasning af 

Vand-web efter dialog med brugere 
Efter den færdige version af Vand-web er leveret i december 2017, er der behov for en test i 

tæt dialog med slutbrugere (kommuner, rådgivere, producenter af down-stream ser-

vices/APPs) af funktionaliteten med hensyn til kørsler med ændret indvinding.  

I en ni måneders testperiode vil der blive lavet seks testkørsler (fx med kørsler hver måned i 

seks måneder), hvor samtlige DK-model-domæner køres med ændringsindvindinger ud fra de 

indberetninger, som brugerne har bestilt vedr. ændret vandindvinding (lukning af eksisterende 

indvindinger/tilføjelse af nye indvindinger), der beregnes og udstilles med beregnede tidsserier 

for vandføring.  

Muligheden for fx månedsvis at køre Vand-web med ’ændrede indvindingsscenarier’ vil samti-

dig give brugerne en ide om, hvilke ændringer, der er under overvejelser i fx nabokommuner.  

På basis af testen tilpasses og videreudvikles funktionaliteten med hensyn til bestilling af kørs-

ler, udstilling af indvindings- og vandføringstidsserier og håndtering af scenarier mm. i Vand-

web. Det vil være en del af testen at identificere evt. supplerende behov for forbedret funktio-

nalitet, fx i forhold til scenarie-beregninger (klima, vandbehov, arealanvendelse mv.), ligesom 

resultater af modelprojekt (AU/GEUS/MST) vedr. test af økologiske indikatorer og små vandløb 

vil indarbejdes i det endelige Vand-web. 

 

http://hydroinform.dk/Helsingor.htm
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7. Leverancer  

Leverancer og afhængigheder 

 

Leve-

rance 

Beskrivelse Afhængigheder Håndtering af afhængighed 

1a Web-baseret udstilling og visualise-

ring af tidsserier fra den Nationale 

Vandressource Model for 2 scenari-

er (aktuel indvinding og reference 

kørsel uden indvinding), samt mu-

lighed for ’at vise’ Q-

observationsdata ved målestationer 

der indgår i DK model set-up  

Forudsætter kørsel med 

aktuel indvinding og nul 

indvinding med DK-

model (DKM) 20 16 

(MIKE SHE/MIKE11), 

der er inkl. forbedret 

markvandingsbeskrivel-

se. 

Målte vandføringstids-

serier hentes fra DKM. 

DK-model 2016 køres, og der udtrækkes 

herfra tidsserier mv. til brug for udstilling 

af Q-vandløbspunkter (WMS/WFS) og 

udstilling af tidsseriedata (REST) fra MI-

KE11 res fil. Udtræk af punkter mm. sen-

des til GEUS dataafdeling der laver web-

interface. 

1b Web-baseret beregning og udstil-

ling af vandføringsstatiske variabler 

til beregning af DVFI, DVPI og 

DFFVa ud fra udstillede Q-tidsserier 

(samt mulighed for beregning ud 

fra tidsserier fra lokalmodeller) 

Re-programmering af 

karakteristiske index 

beregninger (Q95, 

DVFI, DVPI og DFFVa 

mm.). 

 

Baseres på python script benyttet i for-

bindelse med effekt af vandindvinding. 

Resultater tjekkes med resultater for ID15 

2004-2010. 

2 Datamodel og funktionalitetsbe-

skrivelse til færdigt Vand-web samt 

feedback fra interessenterne og 

følgegruppe, med revideret oplæg 

for Delopgave C-E  

Datamodel udbygges 

og endelig funktionali-

tet fastlægges. 

 

Setup færdiggøres inkl. Revideret ID15 og 

model køres igen inkl. Opdateret klima og 

indvinding 1990-2015. 

3 Levering af færdigt Vand-web med 

forbedret funktionalitet/web ser-

vices til dataudstilling, økologisk 

flow analyse og analyse af EQR-

ændringer ved vandindvinding og 

med mulighed for gennemførsel af 

scenarieberegninger. 

FTP upload af resultater 

fra opdateret model. 

Færdigt Vand-web udgives. 

4 Testperiode af færdigt Vand-web og 

funktionalitet mht. gennemførsel af 

scenarieberegninger 

Funktionalitet er testet 

og behov for videreud-

vikling/tilpasning er 

beskrevet 

Dialog med slutbrugere i kommuner, 

rådgivere og down-stream-service-

producenter 

5 Levering af funktionalitetstestet 

Vand-web 

Forbedret funktionalitet 

er implementeret i 

Vand-web 

Videreudviklet Vand-web udgives. 
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8. Organisering 

Projektet gennemføres via en kontrakt indgået med GEUS. Det vurderes, at det ikke er nød-
vendigt at nedsætte en styregruppe.  

 

8.1 Projektejer, Projektleder og projektgruppe 

Rolle Navn og enhed Kompetencer 

Projektleder Hans Jørgen Jensen Projektleder, Seniorrådgiver 

Projektleder i MST Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Projektleder, Naturgeograf, MST 

Projektdeltager Merete Jeppesen, MST København Fuldmægtig 

Projektdeltager Lars Troldborg Hydrologisk modellør, Rådgivende ingeniør 

Projektdeltager Marianne B Wiese Web interface, Systemudvikler 

Projektdeltager Bjarni Pjettursson WMS/WFS tjenester, Systemudvikler 

Projektdeltager Christian Brogaard Web interface/grundvandsforekomster 

Projektdeltager Jacob Gudbjerg Hydroinform, web-udstilling af DK model tidsserier 

Ad hoc Sara Westengaard Guldagger,  

Heidi C. Barlebo 

Kontorchef, MST 

Statsgeolog, GEUS 

 

8.2 Øvrige roller og bemanding 
Der etableres en teknisk følgegruppe med medlemmer fra andre kontorer/vFKG’er i MST. Her-
udover forventes projektet fremlagt i Faglig Referencegruppe, jf. interessentinddragelsespla-

ner for Vandplanlægning. 

Deltagere Rolle 

MST – vFKG vandløb Vurdering værktøjets anvendelighed til kommunernes administration   

MST – VFS Vurdering værktøjets anvendelighed til kommunernes administration   

   

 

9. Tilrettelæggelse 

Kriterier for overdragelse af leverancer fra projekt til forretning  
Overtagelseskriterium Overdrages til Ansvarlig for overdragelse 

Levering af prototype på Vand-web MST/Cloud-Web-interface GEUS 

Datamodel og specifikation af Vand-web MST GEUS 

Levering af endelig Vand-web og data for 

NOVANA stationer mm. til DCE 

MST/DCE GEUS 

Levering af Vand-web med udvidede 

funktionalitet som muliggør scenariebe-

regninger  

MST GEUS 
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10. Risici 

Det forudsættes at observerede tidsseriedata (fx daglige vandføringsdata) kan hentes i DMP. 
Såfremt tidserier fra vandløb (vandføring og biologi) ikke udstilles hos dataejere (MST, 
HYMER, ODA mm.), vil man ikke kunne hente observerede data ind i Vand-web, til brug for 
sammenligning med DK model beregnede vandføringer. Det vurderes, at risikoen er lille, og 

det forventes af FODS 6.1 vil løse denne problematik når det gælder vandløbsdata, så data vil 
blive udstillet så de kan hentes ind. Risikoen er ikke kritisk i forhold til beregning af EQR-
værdier fra DK-modellen, og udstilling af DK-model-tidsserier. Alternativt kan data hentes fra 
HYMER (MST eller DCE) og indlæses i Vand-web, såfremt udstilling af disse data ikke er parat 
når Vand-web leveres i december 2017. 

Der kan være en risiko for at svartider på web-interface ikke opleves tilfredsstillende. Den 

tekniske løsning, hvor man direkte kan hente forudberegnede tidsserier som forudberegnede 

EQR-værdier for en perioden (fx 2001-2015 eller 2009-2015) fra cloud med forud fastlagt 
adresse for et udvalgt vandløbssystem, vil være teknisk set smidig og uproblematisk, selv ved 
et stort antal samtidige brugere. GEUS’ dataafdeling har stor erfaring i programmering af web-
interfaces til geo-data på en sådan måde at man også vil kunne sikre acceptable svartider på 
det web-interface, der viser vandløbspunkter der kan udtrækkes data fra. 

 

11. Tolerancer 

Toleranceområde Råderum for programleder og projektleder 

Projektudgifter: Projektet skal gennemføres indenfor de afsatte ressourcer 

Tid: Det er afgørende at projektet afsluttes 22/12 2017. Inden fortids-

rammen er der mulighed for ændring af leverancetidspunkter. Æn-

dringer skal godkender af MST  

Efter at endeligt Vand-web er leveret, vil der være en testfase og 

videreudvikling i 2018. Det skal efter leverancen i december 2017 og 

testfasen vurderes, om der er behov for supplerende ressourcer for 

evt. yderligere forbedret funktionalitet. Testfasen/tilpasningen af-

sluttes 21/12 2018. 

Afvigelser og ændringer godkendes af: Sara Westengaard Guldagger 
 

 

12. Revisionshistorik 

Revisionsdato 

 

Version 

 

Ændringer Ændringer markeret? 

 

Forfatter 

23.6.2017 1 ja Ja TMADS 

26.6.2017 2 
ja Ja DIMUL 

07.7.2017 
3 ja Ja DIMUL 

31.7.2017 
4 ja Ja TMADS 

1.9.2017 
5 ja Ja MEJEP/DIMUL 
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13. Interessenter og kommunikation 

Inddragelse af interessenter: 

Interessent Kontaktperson 

Kommunernes Landsforening Niels Philip Jensen 

Kommuner Aftales i samarbejde med KL 

Landbrug og Fødevarer Marie Juul Rohde 

SEGES Søren Kolind 

DANVA Claus Vangsgaard 

Danske Vandværker Pernille Weile 

Danmarks Naturfredningsforening Walter Brüsch 

 

14. Bilag 

Ikke relevant.  


