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Vurdering af klimaændringers påvirkning af 
vandmiljøet i forhold til ændringer af 
grundvandstanden (NIFA projektet)



Hvilke samfundsmæssige udfordringer giver 
klimaændringer og ændret grundvandstand?
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• Mere vådt om vinteren

• Mere tørt om 
sommeren

• Mere ekstremt vejr

• Stigende terrænnær 
grundvandsstand

• Flere oversvømmelser 
af lavtliggende 
områder i land og by



Formålet med projektet er at kvalificere den eksisterende viden om, 
hvordan klimaforandringer påvirker vandmiljøet, herunder hvordan en 
øget grundvandstand som følge af klimaforandringer kan håndteres. 

Projektet skal belyse:

(a) om klimaforandringer, i forhold til grundvand, vil kunne have betydning 
for vandområdeplanens tilstandsvurderinger mht. grundvand, 

(b) om overvågningsprogrammet er sammensat på en måde, der vil kunne 
øge viden om klimaforandringernes betydning for 
grundvandsforekomsternes tilstand, og 

(c) om de virkemidler, der eventuel kommer i spil i 
grundvandssammenhæng, er ”klimarobuste”.
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Formål



Vurdering af klimaeffekter
ved hjælp af hydrologiske modeller for to oplande

Model setup tilpasning

• Setup i 200x200m grid (Ringkøbing fjord 
opland og Midtsjælland)

• Tilføjelser af flere små vandløb

• Overføring af parameterværdier fra DK model 
2019

• Etablering af gradientrand-betingelser på 
basis af synkronpejlinger og beregnet 
grundvandsflux for Midtjylland og Sjælland

• Indbygning af nationale pejlestationer og 
supplerende udtrækspunkter for tidsserier

Performance test

• Test periode 1989-2018 (sammenligning med 
DK-model 2019 i 500m)

• Trykniveau performance ved nationale 
pejlestation (ME, MAE og RMSE)

• Afstrømning ved vandføringsstationer (NSE)

Ringkøbing fjord: RMSE fra 1.34 til 1.10 m

NSE (n=7) fra 0.68 til 0.66

Midtsjælland:       RMSE fra 3.68 til 3.17 m

NSE (n=7) fra 0.59 til 0.68

Referencegruppemøde 20. januar 2020



Fremtidigt
klima

Global

100-250 km Scala

Regional

10-25 km

Hydrologisk

50-500 m

Klimamodel input til scenariekørsler

Model

Nuværende
klima

KulturnatReferencegruppemøde 20. januar 2020
ten                                                                         11.10.2019

Ændret havvandstand og grundvandstand

 

 

KS4 

Max 

 

A: RCP8.5 våd 

B: RCP4.5 median 

C: RCP8.5 median 

D: RCP8.5 tør 

  

  

Klimamodeller

Nedskalering
og bias 

korrektion

Observeret 
klima



De to modeloplande: Ringkøbing fjord og Midtsjælland 
( vandløb, topografi & vandførings- og pejlestationer)
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Nationale pejlestationer



IPCC er FN’s Intergovernmental Panel on Climate Change, som har til opgave at vurdere det videnskabelige grundlag vedr. klimaændringer. 
IPCC har uarbejdet RCP scenarierne der beskriver fremskrivning af atmosfærens sammensætning og indhold af drivhusgasser (f.eks. CO2). 

IPCC’s
klimafrem-
skrivninger
Representative 
Concentration 
Pathways (RCPs)

IPCC – AR5 (2014)

2 emissions scenarier:
RCP 4.5: Et rimeligt ambitiøst 
scenarie som topper omkring 2040 
og hvorefter CO2 udledning falder
RCP 8.5: Et højt udledningsscenarie 
med stigende udledninger også 
efter 2100 (‘Business as usual’).



Fremskrivning af nedbør (RCP8.5)
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[Pasten-Zapata et al. 2019] 

Årlig nedbør 1970-2100 (16 klimamodeller)
• Forskellige kombinationer af globale 

klimamodeler (GCM) og regionale 
klimamodeller (RCM), som er 
tilgængelige i CORDEX

• Bias-korrektion af klimamodel-
resultater (nedbør og fordampning) 

• Aktuelt anvendes korrigerede data 
fra AQUACLEW projektet, hvor 
nedbør er korrigeret vha. dual-
gamma model

• Tre forskellige GCM/RCM for RCP8.5 
2071-2100 (Reference: 1981-2010):
• RCP8.5 våd (SMHI)
• RCP8.5 median (KNMI)
• RCP8.5 tør (DMI)
Samt 2041-2100:
• RCP4.5 median (DMI)



RCP 8.5 våd klimamodel - Midtsjælland

Referencegruppemøde  20. januar 2020

Nedbør
754 mm

Fordampning
538

Grundvandsdannelse
222 mm

Vandindvinding
23 mm

Baseflow
34 mm

Overfladisk
afstrømning
27 mm

Dræn
130 
mm

Fordampning
592 mm

Nedbør
938 mm

overfladisk
afstrømning
69 mm

Baseflow
46 mm

Grundvandsdannelse
324 mm

Vandindvinding
23 mm

Dræn
207 
mm

1981-2010                                                                               2071-2100



Fire scenarier – vandbalance ændring 
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Overordnede resultater med klimafaktorer på forskellige komponenter i vandkredsløbet
Scenarie \ Komponent Nedbør Fordamp-

ning

Grundvands-

dannelse

Indvinding Dræn

Afstrømn.

Baseflow Overland

flow

Ringkøbing
RCP8.5 Våd 1.27 1.17 1.49 1.71 (2.23) 1.90 1.21 3.81

RCP8.5 Median 1.12 1.14 1.20 1.61 (1.93) 1.37 1.07 3.09

RCP8.5 Tør 1.07 1.16 1.07 1.56 (1.87) 1.12 1.00 1.31

RCP4.5 Median 1.03 1.08 1.00 1.23 (1.36) 1.02 1.01 1.44

Sjælland
RCP8.5 Våd 1.24 1.10 1.45 1.00 1.58 1.31 2.76

RCP8.5 Median 1.16 1.11 1.22 1.00 1.29 1.20 1.77

RCP8.5 Tør 1.10 1.09 1.07 1.00 1.09 1.08 1.47

RCP4.5 Median 1.04 1.06 0.99 1.00 0.99 1.03 1.16

Klima faktor (= flowfuture /flowpresent). (I parantes: klimafaktor for vandingsbehov)



Månedsafstrømning – RCP8.5 våd og tør 
klimamodel 2071-2100 i forhold til 1981-2010

RCP 8.5 Våd                                                                               RCP8.5 Tør
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Ændring i max trykniveau (~30 års hændelse) regionalt grundvand
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Ændring i max trykniveau (~30 års hændelse) sekundære magasiner
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Års max afstrømning (m3/s)
RCP8.5 våd klimamodel                                                                      RCP8.5 tør klimamodel

Midtsjælland: T=30år: x5, T=2år: x2       Ringkøbing: T=30år: x2 T=2år: x1.5          Midtsjælland: T=30år: x1.5-3, T=2år: x1   Ringkøbing: T=30år: x1.2 T=2år: x1.1 

Midtsjælland                    Ringkøbing fjord opland                               Midtsjælland                     Ringkøbing fjord opland



Potentiel saltvandsindtrængning (+ 1m havstigning):
Trykniveau i forhold til havniveau (RCP8.5 median)

Område med potentiel saltvandsindtrængning (under havniveau)
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1981-2010              2071-21001981-2010              2071-2100
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Udnyttelsesgrad for Ringkøbing                         i et                  
fremtidigt klima

 

 

C: PS1, PS3 og PS4 

 

 

 

Udnyttelsesgrad %
RCP8.5 median

RCM8.5 våd
RCM8.5 median
RCM8.5 tør
RCM4.5 median

PS1, PS3 og PS4



Udnyttelsesgrad i et fremtidigt klima -
Midtsjælland
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Ændring i (Q95 lav vandføring og Q01 max Q)
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Resultat økologisk flow (fiskeindex DFFVa)
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Pejlestationer
1990-2018 
Ringkøbing fjord103.1663-2



Klimarobuste virkemidler
• Virkemidler, der er robuste mhp. indsatser under ændret klima skal kunne virke i ”al slags vejr”, dvs. 

både i et fremtidigt vådt og tørt klima

• Det vurderes at ændringer ved RCP8.5 svarende til ‘business as usual’ vil give komplekse og markante 
konsekvenser for vandkredsløb, vandbalance forhold og grundvandsstand. Økologisk flow vil blive 
påvirket meget negativt for mange vandløbsstrækninger i både RCP8.5 våd og tør klimamodel. 

• Max månedsafstrømninger vil blive fordoblet i vintermåneder i både RCP8.5 max og median scenarie for 
Midtsjælland og øget >50% for Ringkøbing fjord opland. Det svarer til ændringer der vil kræve såvel 
mere ‘room for the river’ som ‘room for the groundwater’ (dræning/flere vandløb/magasinering mm.)

• Klimarobuste virkemidler vurderes primært at have effekt på mindre skala og i forhold til f.eks. skybrud i 
sommerhalvåret. De forøgede max afstrømning i vinterhalvåret, og øgede grundvandsstande vil kræve 
en mere systemorienteret og storskala oplandsbaseret klimatilpasning, hvis den samlede infrastruktur 
skal kunne klimasikres

• NIFA projektet har ikke fokus på terrænnært grundvand og gentagelsesperioder > 30 år, det kommer i 
HIP (Hydrologisk Information og Prognosesystem i 2020), men mulighed for analyse af tendenser



Konklusioner
• På basis af DK-modellen er der opstillet modeller for Ringkøbing Fjord opland og Midtsjælland i 200m

• Resultatet af performance testen har vist at der er opnået samme eller forbedret performance i 

forhold til moniteringsfiltre (nationale pejletidsserier) i de to oplande med god dynamik i beskrivelsen. 

Afstrømninger i vandløbene er modelleret på et performanceniveau der svarer til DK-model2019. 

Anvendeligt til klimaeffektberegninger!

• Der er anvendt resultater fra to forskellige emissionsscenarier, RCP4.5 2041-2070 (1 ’median’ 

klimamodel) og RCP8.5 (3 forskellige klimamodeller hhv. ’våd’, ’median’ og ’tør’ klimamodel). Der 

gennemført bias-korrektion af klimamodelresultater 

• De beregnede vandbalancer for de fire ændringsscenarier giver et godt overblik over de ændringer de 

fire scenarier fremkalder i forhold til vandkredsløbets forskellige delkomponenter. Ændringer i max 

afstrømning (10-30 års hændelser) for RCP8.5 vådt og median scenarie (på op til faktor 2-5)

• Påvirkning af grundvandsstand er kompleks for både terrænnært og regionalt grundvand. Øget risiko 

for saltvandsindtrængning tæt på kysten på grund af havstigning, og øget max grundvandstand 

vinter/våde år samt reduceret min grundvandsstand sommer/tørre år

• Udnyttelsesgrad påvirkes moderat, bortset fra områder med intensiv markvanding, mens økologisk 

flow for f.eks. fisk påvirkes mere end påvirkning fra vandindvinding, men med stor kompleksitet. 


