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Problemstilling
Forudsigelse af vandindhold i jorden og even
tuel afstrømning ved hjælp af hydrologiske 
modeller for overfladen (se /1/) er afhængig 
af gode nedbørsprognoser fordi nedbør er 
kilden til øget vandmængde i og på jord
over fladen. Hvis man kan forudsige indhold 
og evt. afstrømning fra overfladen er det af 
stor betydning for samfundet. Ændringer i 
vandindholdet sker på både korte og lange 
tidsskalaer. Nedbørsprognoser er afhængige 
af muligheden for at forudsige nedbør i at
mos færen. Dertil kræves kendskab til den 
aktuelle tilstand af atmosfæren med hensyn 
til skyer og udløsning af nedbør. Det viser sig, 
at nedbørsprocesser, herunder kraftig nedbør 
kan forekomme på små rumlige skalaer helt 
ned under 1 km. Forudsigelse af eksempelvis 
skybrud kræver derfor ideelt set at nedbør på 
disse små skalaer kan måles og forudsiges. 
Derved bliver det en stor udfordring at forud
sige meget præcist, hvor meget nedbør der 
falder på et givet sted.

HydroCast projektet og nedbørsprog
noser 
DMI og Aalborg Universitet har i HydroCast 
projektet (http://hydrocast.dhigroup.com/) 
demonstreret en mulighed for væsentlige 
fremskridt i forudsigelsen af nedbør på korte 
tidsskalaer, typisk op til 6 timer frem. Det er 
sket ved at kombinere meget detaljerede data 

fra vejrradar med en model for fremskrivning 
af radardata og en vejrprognosemodel.

Nedbør på tidsskalaer ud over få timer for
udsiges i dag ved hjælp af vejrmodeller, som 
er komplicerede matematiskfysiske modeller, 
der køres på supercomputere. Nedbørspro
cesser er en del af en vejrmodel (se fx /2/). En 
realistisk prognose for nedbør er meget af
hængig af, at fugtighed og skyer i modellen 
kendes nøjagtigt på det tidspunkt hvor bereg
ninger begyndes.

Her spiller hyppige målinger fra atmosfæ
ren en afgørende rolle, især data fra vejrradar. 
DMI kan ved hjælp af data fra 5 vejrradarer (se 
/3/) i kombination med målt nedbør ved over
fladen analysere nedbøren i Danmark på tids
skalaer på 10 minutter eller mindre og med 
rumlig detaljeringsgrad på under 1 km. Ved 
nedbørsprognoser de første par timer kan 
man anvende særlige fremskrivninger af de 

meget detaljerede analyseserier. Dette er de 
såkaldte ”radarfremskrivninger”, der er særligt 
relevante fordi de kan håndtere den meget 
detaljerede information som vejrradar giver 
om nedbørsintensiteter i tid og rum. Der er 
derimod ikke indbygget en avanceret model 
for de fysiske processer, som ændrer på ned
børsprocesserne. Derfor kan man kun for
vente, at en radarfremskrivning af nedbør har 
høj kvalitet i en enkelt eller få timer frem.

En vejrprognosemodel har derimod indby
gget en avanceret beskrivelse af de processer, 
som påvirker nedbøren; men de nuværende 
modeller køres ikke i et tilstrækkeligt fintmas
ket gitter, som kan muliggøre en rumlig be
skrivelse af alle de detaljer, som en nedbørs
analyse kan indeholde når den er baseret på 
radardata. Derfor vil en traditionel nedbørs
prognose fra en vejrmodel have problemer 
med at forudsige store nedbørsmængder af 
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Figur 1. Kvalitativ afbildning af prognosekvalitet mellem radarfremskrivning og vejrmodel, 
hhv. med og uden assimilering af radardata.
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lille rumlig udstrækning, fx under 10 km. Det 
betyder, at en del lokale skybrud ikke kan 
forudsiges direkte af traditionelle vejrmodel
ler. Men vejret varierer i tid og rum. Nogle 
gange falder der meget store nedbørs mæng
der akkumuleret over en længere periode, fx 
12 timer og over et større geografisk område. 
På disse længere tidsskalaer giver en vejrmo
del ofte gode prognoser.

I HydroCast projektet er der blevet udviklet 
en særlig metode til at kombinere data fra ra
dar, data fra radarfremskrivning samt satellit
data med den meteorologiske model. For må
let er at kunne levere en forudsigelse, der er 
bedre end mulighederne der ligger i at 
anven de hver af de benyttede datasæt.

Figur 1 viser kvalitativt en typisk forskel i 
kvalitet af nedbørsprognose mellem hen
holdsvis en radarfremskrivning af nedbør (blå 
kurve), en traditionel prognose med vejrmo
del (rød kurve) og en prognose med model, 
der assimilerer radardata (grøn kurve). Kvali
teten sættes til 1 hvis modellen forudsiger den 
observerede værdi og værdien 0 hvis progno
sen er værdiløs. Figuren viser, at ingen model
ler repræsenterer alle observationer perfekt, 
at radarfremskrivning typisk er bedst 1 time 
frem, at vejrmodel uden radardata er bedre 
end radarfremskrivning fra lidt efter 1 time, og 
at vejrmodel med den ny assimilering af radar
data generelt er bedre end den oprindelige 
vejrmodel.

Radarmålinger 
Radarer måler nedbør ved udsendelse af 
elektromagnetiske signaler med mikro bøl ge
længder. Hvis disse rammer noget, for eksem
pel regndråber, hagl eller sne, bliver de reflek
teret og sendt tilbage til radaren. Radaren 
re gistrerer tidsforsinkelsen fra udsendelse af 
signalet og til dets modtagelse, hvilket giver 
positionen af nedbøren, imens styrken af det 
modtagne signal (kaldet radarreflektiviteten) 
kan bruges til at beregne intensiteten af ned
børen.

DMI's vejrradarnetværk består af 5 radarer 
fordelt over landet fra Sindal over Virring til 
Rømø (i Nord, Midt, og Sydvestjylland), til en 
på Stevns på Sjælland og en på Bornholm. Ra
darerne genererer et detaljeret billede af ned
børen for hele landet i detaljer helt ned til 250 
m, hvert 10. minut i en rækkevidde på 240 km 
fra hver radar, se Figur 3. Radarerne afbilder 
nedbørens rumlige fordeling meget præcist, 
men det er vigtigt at holde sig for øje, at da ra
darens stråler stiger med afstanden fra rada
ren, måles nedbøren tæt på jordoverfladen 
nær ved radarerne, men helt op til flere kilom
eter oppe i atmosfæren i den maksimale må le
afstand af 240 km fra radarerne. Usikkerheden 

på nedbørestimaterne er betragtelig i sam
menligning med nedbørmålere på jordoverfla
den. Denne del af usikkerheden kan mindskes 
ved at justere radarestimaterne med målinger 
fra jordoverfladen.

Der er andre kilder til usikkerhed i radarens 

nedbørbilleder, og den største kilde er nok 
"radar clutter", som er radarreflektioner fra 
andre objekter end vandpartikler. Det kan 
være fra fx bygninger, vindmøller eller fugle 
eller forstyrrelser fra andre radiosendere eller 
fra solen. Det er ikke trivielt at fjerne disse 

Figur 2. Estimat på flytning af nedbøren baseret på computervision teknikken CO-TREC.

Figur 3. Radarbillede sammensat af data fra DMI's fem vejrradarer. Radar-reflektivitet, 
2016-10-02, 11-12 UTC.

HydroCast



46 • Vand & Jord

"falske ekkoer", hvorfor der kan optræde ra
darekkoer som absolut ikke stammer fra ned
bør. Radaren kan også underestimere nedbø
ren, fx kan lavthængende nedbør, som ofte 
optræder om vinteren, ligge så lavt, at radaren 
overskyder den. For yderligere detaljer: se /3/.

Fremskrivning af radardata
Nedbørsprognoser baseret på radardata 
udføres meget anderledes end prognoser 
baseret på vejrmodeller. En radarprognose 
er ikke en fysisk beskrivelse af atmosfæren, 
men derimod et produkt af computervi
sion teknikker og ekstrapolation. Fordelen 

ved radarprognoser er, at de er meget 
beregnings effektive og har en højere kval
itet tidligt i prognosen sammenlignet med 
vejrmodeller ne. Det gør radarprognoserne 
brugbare på mindre stedslige skalaer, hvilket 
er et vigtigt element i hydrologiske prognoser 
til forudsigelse af jordens vandmætning og 
overfladeafstrømning. Ulempen er, at de 
fysiske processer ikke er beskrevet, hvorfor 
kvaliteten hurtigt forringes.

En radarprognose baseres på at se tilbage i 
tiden  altså hvordan nedbøren har bevæget 
og udviklet sig indtil nu. Dette kan så bruges 
til at sige noget om fremtiden. Med andre ord 

benyttes informationerne til at give et estimat 
på, hvor nedbøren vil være i den nærmeste 
fremtid samt hvor kraftig nedbøren vil være. 
Et eksempel på, hvordan et estimat på flytning 
af nedbøren baseret på computervision tek
nikken COTREC ser ud, kan ses på Figur 2 (se 
/4/).

Eftersom kvaliteten af radarprognoserne af
tager hurtigt, er det vigtigt at beskrive usikker
hederne. I HydroCast projektet er udviklet 
modeller, der indberegner usikkerhederne 
ved at producere ensembler. Det kaldes en 
ensembleprognose, når der ikke kun laves én 
forudsigelse af nedbøren, men der produceres 
mange bud på, hvordan nedbøren vil se ud i 
fremtiden. Ensembleprognoserne er produ
ceret ved at analysere kvaliteten af radarprog
noserne tilbage i tiden, hvorefter denne viden 
er benyttet til at beskrive variationen af fx 
kraftige nedbørsceller. Spredningen af de 
mange bud på fremtiden er udregnet på en 
sådan måde, at de angiver den samlede usik
kerhed ved en prognose. På denne måde kan 
der udarbejdes et estimat med tilhørende 
konfidensbånd, hvilket er vigtigt for progno
sens anvendelse.

Vejrmodel
En vejrmodel er baseret på et sæt af matema
tiskfysiske ligninger (differentialligninger) 
for atmosfæren. Beregningerne foretages i et 
modelgitter og udføres på en supercomputer. 
Både tryk, vind, temperatur, fugtighed, skyer 
og nedbør (regn, sne mm) forudsiges ud 
fra fysiske love. De intense vejrfænomener 
på lille rumlig skala kræver at modelgitteret 
er finmasket. Normalt kræves mere end 4 
gitter punkter til at beskrive et vejrfænomen. 
I HydroCast projektet er atmosfæremodellen 
HIRLAM (se /2/) kørt med en gitterafstand 
på 3 km. Det betyder, at modellen ikke kan 
repræsentere vejrsystemer under en størrel se 
på 10 km. Nedbør dannes hvis fugtig luft 
stiger op med tilstrækkelig vertikalhastighed. 
Omvendt opløses skyer ved tilstrækkelig 
nedadgående vertikalhastighed. Den ny me
tode til anvendelse af radarestimeret nedbør 
går ud på gradvist at påvirke modellen til at 
få en passende vertikalhastighed sådan at 
modellens nedbør omtrent stemmer med 
den radarestimerede. Metoden er beskrevet i 
meteorologiske tidsskrifter (se /5/,/6/ og /7/). 
Kombinationen af at anvende selve radarfrem
skrivningen i op til ca. en time af prognoseti
den, med samme metode til modeltilpasning 
viser sig særligt lovende.

Hvor langt er vi kommet
Det samlede modelsystem kan producere 
opdaterede prognoser mindst 1 gang pr. 

Figur 4. DMI analyseret nedbør 2016-10-02, 11-12 UTC.

Figur 5. Modelprognose (1 time) af nedbør (mm) med assimilering af radardata 2016-10-02, 
11-12 UTC.
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time. DMI producerer løbende kvalitetskon
trollerede radardata og tilhørende udledt 
nedbørsintensitet, som assimileres ind i vejr
modellen. En væsentlig begrænsning ligger i 
at vejrmodellen endnu køres med en afstand 
på 3km mellem gitterpunkterne. Figur 3 viser 
den radarestimerede nedbør mellem kl. 11 
og 12 den 2. oktober 2016. Den tilsvarende 
DMIanalyserede nedbør i samme time, hvor 
radardata kombineres med data fra regnmå
lere, ses i Figur 4. Man lægger mærke til det 
intensive nedbørsbånd hen over Fyn til det 
østlige Jylland. Vejrmodellen, der assimilerer 
radardata kan producere regnbåndet ganske 
godt (Figur 5). En prognose, der starter 6 
timer tidligere (Figur 6) har derimod ikke 
for udsagt nedbørsekstremer og detaljer nær 
så godt.

Fremtidige perspektiver: Høj  
detaljeringsgrad og ensembler
I HydroCast projektet er en basal infrastruktur 
for et muligt hydrologisk modelsystem blevet 

testet. Det ligger inden for rækkevidde at 
producere vejrprognoser i realtid til partnere i 
projektet og til beredskaberne i Danmark med 
henblik på dannelsen af et operationelt hydro
logisk prognosesystem. Sidst i HydroCast pro
jektet er der opnået ekstra gode resultater ved 
at udføre en hel serie af prognoser for samme 
vejrsituation, både i radarfremskrivningen 
og i vejrmodellen. De forskellige prognoser 
repræsenterer den usikkerhed der er i forbin
delse med kendskabet til atmosfærens tilstand 
og i modellen på det pågældende tidspunkt.

Der er stadig mulighed for mange forbed
ringer: DMI's radarnetværk er under moderni
sering, hvorved de tre radarer i Sindal, på Ste
vns og Rømø opgraderes til den nyeste 
ra darteknik, som blandt andet giver bedre da
takvalitet og mindre usikkerhed i nedbøresti
materne. Samtidig forventes den tidslige op
løsning at blive fordoblet, så der hvert femte 
minut er et fuldt radarbillede over Danmark 
tilgængeligt. DMI har desuden som følge af 
forventet mere regnekraft mulighed for at 

køre en forbedret atmosfæremodel i et mere 
fintmasket gitter på ca. 1km, og prognoserne 
forventes yderligere forbedret ved anvendelse 
af flere observationsdata fra atmosfæren og fra 
overfladen.
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Figur 6. Modelprognose af nedbør (mm) 2016-10-02, 11-12 UTC, forudsagt 6 timer før.
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Mere vand til markvanding med  
sæsonprognoser

Sæsonprognoser for vandføring i vandløb baseret på monitering af 

grundvandets trykniveau og hydrologisk modellering kan under 

visse forhold sikre en mere hensigtsmæssig forvaltning af tilladelser 

til indvinding af vand til markvanding end den nuværende forvalt

ning, der alene er baseret på 15årige tilladelser med faste maksimale 

årlige vandmængder. Set over en årrække kan det sikre mere vand til 

markvanding uden at forringe miljøbeskyttelsen.

søren KolinD HviD, JaCoB B.  
KiDmose, Jens CHristian refsGaarD 

& HenriK maDsen

Markvanding er vigtig for  
landbrugsproduktionen
Markvanding er afgørende for planteproduk
tionen på knap 20 % af landbrugsarealet i Dan
mark. Markvanding sikrer afgrødernes vand
forsyning i tørre perioder. Der bliver vandet 
for at opnå højere og mere stabile udbytter, 
en bedre afgrødekvalitet og en bedre udnyt
telse af tilførte næringsstoffer. Markvanding er 
langt mest udbredt i Vest og Sydvestjylland, 
hvor grovsand er den dominerende jordtype. 
Heldigvis er grundvandsdannelsen stor i de 
samme områder. Markvanding er særlig ud
bredt på kvægbrug og bedrifter med kartofler 
eller andre specialafgrøder. På kvægbrug 
sik rer markvanding en stabil foderforsyning 
til dyrene. Grovfoder (kløvergræs, majs mv.) 
er ikke en handelsvare, så det er afgørende 
for et kvægbrug at have en stabil produk
tion af hjemmeavlet foder. Næsten hele det 
dyrkede areal med kartofler i Danmark kan 
markvandes. For kartofler er afgrødekvaliteten 
lige så vigtig som høje udbytter.

Stor variation i vandingsbehov
Behovet for markvanding varierer meget fra 
år til år, primært fordi nedbøren og fordelin
gen af nedbøren i sommerperioden varierer 
/4/. Grovsandet jord indeholder i rodzonen 
kun 6080 mm vand, der er tilgængeligt for 
planterne. Der er behov for markvanding, 
når ca. halvdelen af denne vandmængde er 
opbrugt. I vækstsæsonen er der derfor be
hov for at markvande efter 812 dage uden 
nedbør af betydning. Det samlede behov for 

markvanding gennem en vækstsæson er i høj 
grad bestemt af antallet og varigheden af tørre 
perioder samt selvfølgelig også mængden af 
nedbør.

Uklarhed om den fremtidige  
forvaltning
I forbindelse med forarbejdet til Vandområ
de planerne for 2. vandplanperiode er der 
ved Aarhus Universitet og GEUS udviklet et 
nyt fagligt modelgrundlag til vurdering af 

Figur 1. Principskitse, der viser hvordan minimumsvandføringen årligt påvirkes af en for-
valtning af vandindvindingen, der tillader en fast, maksimal påvirkning af den upåvirkede 
medianminimumsvandføring på 10 %. Skitsen repræsenterer det vigtigste element i den 
aktuelle forvaltning af vandindvinding.
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grundvandsressourcens udnyttelse /1/ /2/. 
Ud fra det nye faglige grundlag er der i de 
fleste områder med markvanding en større 
grundvandsressource til rådighed end det 
kommunerne hidtil har administreret ud 
fra. Beregninger baseret på det nye faglige 
grundlag viser, at der i det meste af Jylland er 
mulighed for at udvide markvandingen uden 
negative ændringer i miljøtilstanden /3/. Det 
nye faglige grundlag for vurdering af den ac
ceptable udnyttelse af grundvandsressourcen 
er imidlertid endnu ikke implementeret i 
kommunernes forvaltning. Der er derfor for 
tiden uklarhed om den fremtidige forvalt
ning af tilladelser til indvinding af vand til 
markvanding.

Påvirkning af minimumsvandføringen 
i vandløb
Foreløbigt administrerer kommunerne ud 
fra det samme grundlag som man har gjort 
i mange år. Den mest afgørende parameter 
i den aktuelle forvaltning af grundvandsres
sourcen er indvindingens påvirkning af 
mi nimumsvandføringen i vandløb. Der er 
fastsat forskellige grænser for, hvor meget 
den upåvirkede medianminimumsvandføring 
må påvirkes afhængig af vandløbets størrel se 
og type. For de fleste vandløb er den maksi
male påvirkning 10 % af upåvirket median
minimum. I figur 1 er vist et konstrueret 
eksempel, der viser hvordan vandindvinding 
efter dette kriterie maksimalt kan påvirke 
minimumsvandføringen i de enkelte år. Der er 
generelt store årlige udsving i minimumsvand
føringen af naturgivne årsager. De årlige ud
sving er typisk langt større end den maksimale 
påvirkning på 10 % af medianminimum fra 
vandindvinding. En fast grænse for vandind
vinding svarende til en maksimal påvirkning 
af medianminimumsvandføringen på f.eks. 10 
% har først og fremmest en miljøbeskyttende 
betydning i de år, hvor vandføringen af natur
givne årsager er lav. Der vil være mange år, 
hvor minimumsvandføringen efter påvirkning 
fra vandindvinding vil være større end mini
mumsvandføring uden vandindvinding i de 
år, hvor vandføringen fra naturens side er lav. 
Derfor giver det god mening, at vandindvind
ingen bør reguleres i forhold til størrelsen af 
de naturgivne lave sommervandføringer. Men 
hidtil har man ikke på forhånd kunnet sige 
noget om, hvor lave vandføringer, der kan for
ventes i sommerperioden et givet år.

I forbindelse med udviklingen af det nye 
faglige grundlag til vurdering af grundvands
ressourcens udnyttelse er det vist, at median
minimumsvandføringen ikke er en velegnet 
vandføringsvariabel at anvende i modelbereg
ningerne /1/. Men uanset om medianmini

mums vandføringen udskiftes med andre para
metre, så vil ”lave sommervandføringer” 
fort sat på én eller anden måde indgå i det 
faglige administrationsgrundlag.

Sæsonprognoser for vandføring
Et studie gennemført under HydroCast pro
jektet har vist, at der under visse hydrogeolo
giske forhold er en god korrelation mellem 
grundvandets trykniveau i februar eller senere 
og minimumsvandføringen i vandløb om som
meren samme år /5/. Minimumsvandføringen 
var stærkere korreleret med grundvandets 
trykniveau end med nedbøren i månederne 
op til minimumsvandføringen, der ofte ind
træffer i juli eller august. Det hænger sammen 
med, at nedbøren i sommerhalvåret har 
rin ge betydning for grundvandsdannelsen og 
dermed grundvandets aktuelle trykniveau. 
Stu diet er gennemført i et delopland i Skjern 
åens opland (opstrøms målestationen ved 
Ahlergårde). Hvis man, som dette studie tyder 
på, ud fra målinger af grundvandets tryk ni
veau kan udarbejde pålidelige prognoser for 
sommervandføringen så tidligt som i februar, 
så har man potentielt et datagrundlag for 
prognosereguleret vandindvinding. Det vil 
kræve, at der foretages en udpegning af om
råder, hvor vandindvindingen kan forvaltes 
på denne måde. Det handler primært om, 
at der skal være en god sammenhæng mel
lem grundvandets trykniveau tidligt på året, 
f.eks. i februar, og så minimumsvandføringen 
samme år. I de områder, hvor man ønsker 
at administrere vandindvindingen med brug 
af sæsonprognoser, er der endvidere behov 

for at etablere et netværk af stationer, hvor 
grundvandets trykniveau måles. Endelig skal 
der etableres en kapacitet til at foretage en hy
drologisk prognose med udgangspunkt i om
rådets grundvandsforhold og de målte data. 
Det er ikke muligt at udarbejde anvendelige 
sæsonprognoser for vandingsbehovet i de 
enkelte år, så den hydrologiske modelle ring 
må baseres på scenarier for det forventede 
vandforbrug.

Årlig fastsættelse af den prognoseaf
hængige indvindingstilladelse
Vi forestiller os et forvaltningssystem, hvor 
landmændene som hidtil får en 15årig til
ladelse til at indvinde en fast årlig vand mæng
 de til markvanding. Det kunne f.eks. være 
750 m3 pr. ha eller hvad der nu er grundlag 
for i hvert enkelt område. Derudover tildeles 
en prognoseafhængig vandmængde, der 
fastsættes årligt på grundlag af en prognose 
for sommervandføring som beskrevet oven
for. Hvis sandsynligheden for en kritisk 
lav sommervandføring er høj, så kan den 
prog noseafhængige indvindingstilladelse 
sættes til nul. Hvis der ifølge prognosen kan 
forventes en mere rigelig sommervandføring, 
så gradueres indvindingstilladelsen i forhold 
til den forventede vandføring. Man kunne 
f.eks. forestille sig, at den prognoseafhængige 
vandmængde varierer mellem 0 og 750 m3 pr. 
ha. Det vil sige, at den samlede vandmængde, 
som landmændene kan anvende, vil variere 
mellem 750 og 1.500 m3 pr. ha. På den måde 
kan man som gennemsnit over en årrække 
give adgang til at indvinde mere vand uden at 

Figur 2. Søjlerne viser det beregnede årlige markvandingsbehov i perioden 1987-2010 i et 
sædskifte på grovsandet jord med en rodzonekapacitet på 60 mm i det tidligere Ribe amt, 
/4/. Den brune, stiplede linje illustrerer et eksempel med faste årlige indvindingstilladelser på 
750 m3 pr. ha. Ved at supplere med prognoseregulerede indvindingstilladelser på op til yder-
ligere 750 m3 pr. ha vil vandforbruget kunne ligge et sted mellem den brune og den grønne 
stiplede linje. 750 m3 pr. ha svarer til 75 mm.
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forringe miljøbeskyttelsen. Hvis størrelsen af 
den prognoseafhængige indvindingstilladelse 
årligt meddeles landmændene inden f.eks. 1. 
marts, så er der mulighed for at tilrettelægge 
det aktuelle års markvanding efter det.

Konsekvenser for landbruget
Det optimale for landbruget er adgang til 
hvert år at vande afgrøderne efter behov i det 
omfang vandingskapaciteten på den enkelte 
bedrift gør det muligt. Hvis vandressourcen 
er tilstrækkelig til, at der kan tildeles faste 
indvindingstilladelser, der gør det muligt at 
vande afgrøderne optimalt hvert år, så er 
prog noseregulerede indvindingstilladelser 
naturligvis ikke relevante. Men hvis det kun 

er muligt at tildele faste indvindingstilladelser 
af en størrelse, der betyder, at det ofte ikke 
er muligt at vande afgrøderne optimalt, så 
er det ønskeligt med et forvaltningssystem, 
der gør det muligt mange år at supplere den 
faste indvindingstilladelse med en ekstra 
vandmængde. Dette forvaltningssystem med
fører ingen forringelser for landmændenes 
mulighed for at markvande. Der vil være 
nogle år, hvor man kun har den vandmængde 
til rådighed, som man også ville have haft 
alene med faste indvindingstilladelser. Men 
mange år vil der være mere vand til rådighed 
for markvanding end med faste indvindings
tilladelser alene.

Betydning for vandforbruget
Hvis man supplerer de faste indvindings til
ladelser med prognoseregulerede indvin
dings tilladelser, så vil det naturligvis øge 
vandforbruget til markvanding. Det er jo 
hele formålet med at indføre et tostrenget 
forvaltningssystem. Men vandforbruget vil 
dog øges langt mindre end summen af de 
prognosebaserede indvindingstilladelser. Det 
hænger sammen med, at behovet for vand til 
markvanding varierer meget fra år til år. En 
ekstra indvindingstilladelse vil kun udløse et 
større vandforbrug end der vil være med faste 
indvindingstilladelser alene, hvis vandingsbe
hovet det enkelte år overstiger hvad der kan 
dækkes med den faste indvindingstilladelse. 
Figur 2 viser, hvordan vandingsbehovet har 
varieret på en vestjysk lokalitet med grovsan
det jord i perioden 19872010. De stiplede 
linjer viser det mulige årlige vandforbrug ved 
indvindingstilladelser på henholdsvis 750 og 
1.500 m3 pr. ha. Det har stor økonomisk be
tydning at have en stor vandingstilladelse, når 
vandingsbehovet er stort.
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Høje korrelationer mellem minimumsafstrømning og grundvandsspejlet 
den foregående vinter /5/

• I to ud af tre analyserede 
oplande havde mininums
vandføringen (Q

min
) en højere 

korrelation til grundvandsspej
let i februar (h

Feb
) end 

nedbø ren i månederne op til 
mininumsvandføringen.

• Korrelationsværdier (Pearsons 
r) på over 0,9 mellem Q

min
 og 

h
Feb

 blev kortlagt i et område af 
Skjern Å oplandet

• De høje korrelationer ses hvor: 
 1) sommervandføringen og 

op landet er grundvandsdomi
neret, og 

 2) åsystemet er i kontakt med 
regio nale grundvandsmagasiner

Figuren til højre viser et eksempel 
på hvordan grundvandet korrele
rer forskelligt fra område til område inden for et lille opland, hvor kontakten til regionale 
grundvandmagasiner er begrænset. På trods af det ses en stedvis høj korrelation.

Resultaterne er fremkommet ved brug af en hydrologisk model (MIKE SHE), hvor daglige 
værdier af vandføring og grundvandsspejl er udtrukket for hvert år igennem en 23 års simu
le  ringsperiode.  Dvs. analysen basalt set sammenligner grundvandsstanden for februar med 
den efterfølgende sommers laveste vandføring for 23 år. Der blev også gennemført en ana
lyse med observerede vandføringer for samme periode, som bekræfter de fundne resultater. 
Da længerevarende tidsserier for grundvandsspejl med passende datatæthed ikke var til rå
dig hed, var det nødvendigt at bruge simulerede. Figuren viser desuden også, at områder 
hvor vinter grundvandsspejlet korrelerer godt med vandføringen er meget spredt. Det bety
der, at moniteringsboringerne, som kan give et observeret grundvandsspejl i februar, skal 
udvælges meget nøje, da korrelationen varierer meget fra sted til sted.
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Indledning
Vejdirektoratet har bygget en ny motorvej 
gennem Silkeborg. For at reducere de støj
mæssige og trafikale gener for borgerne i 
om rådet er motorvejsanlægget på nogle 
strækninger blevet nedsænket så meget i 
forhold til terræn, at vejen her ligger under 
grundvandsspejlet. I forbindelse med projek
teringen af motorvejen vurderedes, at grund
vandsforholdene kunne være kritiske for 
vejanlægget. En ukendt faktor var, hvorledes 
vandbalance og grundvandsforhold vil være 
under et ændret klima i år 2100. Et populært 
klimatilpasningstiltag er at infiltrere regnvand 
lokalt (LAR). En anden potentiel kritisk faktor 
var derfor hvorledes LAR ville kunne påvirke 
de lokale grundvandsforhold omkring motor
vejsanlægget. For at belyse disse forhold ind
ledte Vejdirektoratet (VD) og De Nationale 
Geologiske Undersøgelser for Danmark 
og Grønland (GEUS) i 2010 et samarbejde. 
Denne artikel opsummerer designgrundlaget 
og beskriver herefter forskellige klimatilpas
ningstiltag og deres mulige effekter for motor
vejsanlægget.

Motorvej og geologi i Silkeborg
Den nye motorvej fra Låsby til Funder passe
rer den østligste del af Silkeborg Langsø 
via en lavbro og løber herefter gennem et 

lavtliggende område i Silkeborg, før den løber 
op gennem det bakkede terræn i Dyrehaven 
(Figur 1). På en del af det lave område er 
vejen overdækket og nedsænket med op til 6 
m under terræn. Geologien i området (Figur 
2) består af miocæne sand og lerlag fra Vejle 
Fjord formationen, overlejret af moræneler 
i de højtliggende områder. I dalen ned til 
Silkeborg Langsø findes en højpermeabel, 
tynd sandforekomst (terrassemagasin) i stedet 
for moræneleret. Motorvejen er nedsænket i 
terrassemagasinet. De miocæne sandforekom
ster rummer regionale grundvandsmagasiner, 
mens terrassemagasinet er et lokalt magasin 

med begrænset udstrækning. Kontakten 
mel lem terrassemagasinet og de miocæne ma
gasiner, som oprindelig var ukendt, viste sig 
at være stærkt begrænset (Figur 3), hvilket er 
af afgørende betydning for hvor meget vand, 
der transporteres gennem terrassemagasinet 
ned til Silkeborg Langsø og dermed for, hvor 
meget motorvejskonstruktionen og klimaæn
dringer (ændrede nedbørsforhold) påvirker 
grundvandsforholdene.

Grundvandsmodel – post audit test
Grundvandsmodellen er baseret på en geolo
gisk model, som gradvist er blevet udbygget 

Klimatilpasning  
– mulighed og faldgrube

Motorvejen gennem Silkeborg, som er gravet ned i et grundvands

magasin, er blevet designet til at kunne modstå høj grundvands

stand i et fremtidigt klima i år 2100. Ved hjælp af en gennemtestet 

grundvandsmodel undersøges hvorledes traditionelle klimatilpas

ningsløsninger som LAR kan have utilsigtede bivirkninger

lars trolDBorG, miKe Boesen,  
aGnete JørGensen, JaCoB B. KiDmose 

& Jens CHristian refsGaarD 

Figur 1. Motorvejens forløb gennem Silkeborg med angivelse af stationering 33,0 og 35,0 af 
motorvejen, udvalgte boringer, og placeringen af det geologiske tværsnit vist i Figur 2.
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på grundlag af informationer fra boringer og 
udgravninger /1/. Modelområdet, som er vist 
i Figur 1, er inddelt i beregningsceller på hori
sontalt 20 m gange 20 m og vertikalt opdelt i 
tre beregningslag, som følger geologien. For 
at beskrive randbetingelserne i 20 m model
len dynamisk bedst muligt er der opstillet en 
større model med et 100 m grid, som så igen 
får sine randbetingelser fra GEUS’ nationale 
vandressourcemodel for Midtjylland (500 m 
grid). Yderligere informationer om grund
vandsmodellen kan findes i /2/.

Modellen er kalibreret mod de eksisterende 
grundvandstrykniveau og vandføringsdata for 
en periode før anlægsarbejdet begyndte. Mod
ellen er herefter blevet udsat for et såkaldt 
”postaudit” test mod data fra anlægsperioden, 

hvor der blev gennemført omfattende sænk
ninger af grundvandsspejlet for at tørlægge 
vej traceet under konstruktionsarbejdet. Data 
om oppumpede vandmængder findes ikke på 
dagsbasis, men som akkumulerede vand
mængder over perioder på uger eller måneder 
fordelt over konstruktionsperioden fra 
27.08.2013 til 30.01.2015. Vi har ved postaudit 
testen fordelt hele den oppumpede vand
mængde ligeligt over de 5,5 måneder, hvor 
hovedparten af oppumpningen foregik 
(10.7.2014 – 22.12.2014). Resultatet er illu stre
ret i Figur 3, som viser observerede og simu
lerede sænkninger, relativ til gennemsnitstryk
niveauet 20112012, for to boringer. Det ses, 
at modellen er i stand til at simulere størrel
sen af sænkningerne af grundvandsspejlet 

overraskende nøjagtigt. De mindre uoverens
stemmelser mellem tidsforløbet af de obser
verede og simulerede sænkninger kan for
mentlig tilskrives, at oppumpningen er fordelt 
ensartet over 5,5 måned, fordi den tidslige 
fordeling af oppumpninger inden for de 17 
måneders anlægsarbejde ikke kendes nøjag
tig. Med sænkninger på henholdsvis 2 og 2,5 
m i testsituationen, sammenlignet med ty pi
ske sæsonvariationer på 15 cm i kalibrerings
situationen, er postaudit valideringstesten en 
meget stærk test af modellen. Grundvands mo
dellen kan derfor forventes at have gode præ
diktive evner til forudsigelse af dynamiske for
hold påvirket af ændringer i fx nedbør, 
op pumpninger eller dræningssystemer.

For at få en bedre beskrivelse af de be

Figur 2. Geologisk snit langs motorvejstraceet (a – a’ i Figur 1) fra Silkeborg Langsø (til højre) til Høje Kejlstrup nord for Silkeborg. Afle-
jringen ’Addit Member’ er en del af den såkaldte Billund Formation. Billederne over tværsnittet viser vandstandsende miocæn lerbænk i 
skrænten mellem bakkerne og terrassemagasinet – blotlagt i forbindelse med udgravningerne til vejanlægget. Lerforekomsterne på dette 
sted sandsynliggør, at der er dårlig hydraulisk kontakt mellem de overliggende moræneforekomster og det underliggende miocæne sand-
magasin.
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fæste de arealer og vandafledningen herfra er 
grundvandsmodellen desuden blevet koblet 
med en MIKE URBAN model, som Orbicon 
havde opstillet for Silkeborg Forsyning /3/.

Klimaberegninger og dimensions
givende grundvandsspejl i 2100
Kendskab til det maximale grundvandsspejl 
i 2100 er væsentlig, fordi vandtætte vejkon
struktioner under grundvandsspejlet er meget 
dyrere, end konstruktioner der ikke skal 
kunne tåle at stå under vand. Det var derfor 
uhyre vigtigt at finde ud af, over hvor lang en 
strækning motorvejen i Silkeborg skulle byg
ges som en vandtæt konstruktion.

Basis for den dimensionsgivende grund

vandsstand er valgt som en 100årshændelse 
for klimaet i 2100. For at tage højde for usik
kerhederne er der beregnet et 95 % konfi
densinterval. Det indebærer, at der er 2,5 % 
risiko for at den ”sande” 100års hændelse er 
højere end det øvre punkt i konfidensinterval
let. 100års hændelserne er beregnet på baggr
und af 20 års simulerede grundvandsstande 
for henholdsvis 19912010 og 19812000. For 
hver af de to perioder er de 20 årlige maksi
male værdier udvalgt og en såkaldt Gumbel 
ekstremværdi sandsynlighedsfordeling er 
tilpasset, hvorefter 100 års hændelsen kan 
e stimeres.

Vi har valgt klimafremskrivninger fra ni kli
mamodeller, som stammer fra EU projektet 

ENSEMBLES. Alle ni klimamodeller benytter et 
25 km beregningsgrid og producerer daglige 
værdier af temperatur, nedbør og andre klima
variable for perioden 19512100. Ved at sam
menholde resultaterne fra klimamodellerne 
med DMI’s 10 km grid data fra perioden 1991
2010 er hver af modellerne blevet nedskaleret 
og fejlrettet med to forskellige metoder (bias 
korrektion), så de giver samme middelværdi 
for nedbør, temperatur og reference fordamp
ning som de observerede data. De forskellige 
klimamodeller simulerer forskellige ændringer 
i klimaet fra 19912010 til 20812100 /2/.

Medianen af de ni klimamodeller er her ef
ter benyttet til estimering af det dimensions
givende grundvandsspejl, mens spredningen 
mellem de ni modeller benyttes som et mål 
for klimausikkerheden. Den samlede usikker
hed på den dimensionsgivende grundvands
stand er herefter fremkommet ved at aggre
gere usikkerheden fra Gumbel 
frem  skrivningen fra de 20 års data til en 100
års hændelse med usikkerheden fra klima
modellerne og biaskorrektionsmetoderne /2/.

Slutresultaterne fra beregningerne af den 
dimensionsgivende grundvandsstand fremgår 
af Figur 4, som over en strækning på 2000 m 
viser forskellen mellem vejens overflade og 
grundvandsstanden for forskellige situationer. 
Fra de to lodrette streger i figuren ses, at 1050 
m vejstrækning (st. 33,95 til 35,0) skal laves 
vandtæt, såfremt det centrale skøn for 100års 
hændelse benyttes som dimensionerings
grundlag, mens det vil dreje sig om 1400 m 
(st. 33,6 til 35,0), hvis der skal indlægges en 
sikkerhedsfaktor svarende til et 95% konfi
densinterval. 

Resultaterne af usikkerhedsanalyserne 
viser, at den væsentligste usikkerhed (70%) 
ved beregning af 100års hændelserne stam
mer fra selve Gumbel estimatet, hvilket afspe
jler usikkerhed på den naturlige klimavaria
tion fra år til år, mens usikkerheden fra 
klimamodellerne bidrager med ca. 25% og 
usikkerheden på bias korrektionen af klima
mo dellerne med bare 5%.

Klimatilpasning
En af de mest anvendte tiltag i klimatilpasnin
gen i danske byer er lokal infiltration af 
regn vand, en såkaldt LAR (Lokal Afledning 
af Regnvand) løsning, hvor vand fra tage og 
befæstede arealer infiltreres direkte i faskiner 
eller regnbede i nærheden af de befæstede 
arealer. Infiltration af regnvand vil øge grund
vandsdannelsen og dermed øge grundvands
standen. Vi har derfor undersøgt, hvilken 
effekt forskellige strategier for infiltration af 
regnvand kunne have for grundvandsspejlet 
langs motorvejen /4/. Tre scenarier er analy

Figur 3. Simulerede og observerede sænkninger i forhold til middeltrykniveauet 2011-2012 
for to boringer i perioden, hvor der blev lavet store grundvandssænkninger i forbindelse med 
konstruktionsarbejdet. Placeringerne af de to boringer er vist i Figur 1.

Figur 4. Størrelsen af 100-års hændelse centralt estimat og øvre 95% konfidensinterval i 
forhold til det nuværende gennemsnitlige grundvandsspejl. Figuren viser endvidere bunden 
af vejkonstruktionen og vejens kote i forhold til nuværende grundvandsspejl mellem station-
ering 33,0 og 35,0 af motorvejen.

HydroCast



54 • Vand & Jord

seret med grundvandsmodellen: A) konven
tionel drænafledning; B) infiltrationsbassiner; 
og C) LAR. Området i Silkeborg består af 66% 
permeabel og 34% impermeable arealer. For 
Scenarie A forudsættes, at al nedbøren fra 
de impermeable områder løber direkte ud i 
vandløbssystemet. I Scenarie B forudsættes, 
at al nedbøren fra de impermeable områder 
ledes til opsamlingsbassiner, hvorfra van
det infiltreres til grundvandet. I Scenarie C 
forudsættes, at al vandet fra impermeable 
overflader infiltreres lokalt. Endvidere er der 
foretaget beregninger, for situationer, hvor 
Scenarierne B og C ikke udbredes til hele det 
impermeable område. Figur 5 viser udvalgte 
beregningsresultater for den gennemsnitlige 
grundvandsstand langs motorvejen (ikke for 
dimensionsgivende 100års hændelser som 
i Figur 4). Heraf ses, at infiltrationsbassiner 
og LAR løsninger har en meget voldsom ef
fekt på grundvandsstanden. Mens effekten af 
klimaændringer er på ca. 10 cm, vil en 100% 

konvertering til infiltrationsbassiner eller LAR 
resultere i øget grundvandsstand på ca. 1 m 
henholdsvis 0,5 m langs motorvejen, og selv 
en 30% implementering af de to strategier 
vil have markant indflydelse på grundvands
standen. 

Perspektiver
Analysen fra Silkeborg viser, at en klimatilpas
ningsløsning i dette tilfælde skaber et andet, 
og måske større problem, i stedet for blot 
af afhjælpe det problem den var tiltænkt. 
Analyser for andre lokaliteter vil, afhængig 
af hydrogeologiske forhold, give forskellige 
konklusioner med hensyn til effekter og 
even tuelt uønskede bivirkninger ved klimatil
pasningstiltag som LAR. Hvis der er gode infil
trationsforhold og grundvandsspejlet ligger 
tilstrækkelig dybt, vil LAR ikke have uønskede 
bivirkninger i form af for store stigninger i 
grundvandsspejl. Men i andre situationer, som 
fx Silkeborg, hvor der er gode infiltrations

forhold og et højt grundvandsspejl, vil for 
megen anvendelse af LAR kunne risikere at 
skabe uønskede problemer for vejanlæg og 
bygninger. Det er derfor vigtigt at lave en 
helhedsvurdering, hvor såvel overfladenære 
hydrauliske forhold som grundvandsforhold 
inddrages på lige fod i analyserne.

En anden mulig klimatilpasningsstrategi i 
forhold til både motorvejen og vandaflednin
gen kunne være at benytte en kombination af 
realtids data og varsling af grundvandsstand 
og vandløbsafstrømninger. Perspektiverne 
heri diskuteres i en anden artikel i dette num
mer af Vand & Jord /5/.
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Figur 5. Placeringen af den gennemsnitlige grundvandsstand sammenlignet med motor-
vejen mellem stationering 33,0 og 35,0 af motorvejen for tre klimatilpasningsscenarier. For 
den nuværende drænstrategi viser de nederste to kurver at der er ca. 10 cm forskel på 
grundvandsstanden under det nuværende klima (Nu) og det fremtidige klima (2100). De an-
dre kurver viser grundvandsspejl under det nuværende klima for henholdsvis 100% imple-
mentering af de to alternative strategier infiltrationsbassiner og LAR og 30% implementering 
af LAR.
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Hydrologisk modellering benyttes i dag inden 
for en bred vifte af anvendelsesområder. Det 
inkluderer anvendelser både som element i 
vandressourceplanlægningsopgaver og som 
del af operationelle prognose og varslingssy
stemer. Den hydrologiske model konfigureres 
og kalibreres til den specifikke anvendelse ved 
brug af tilgængelige observationsdata, typisk 
grundvandspejlinger og vandløbsafstrømnin
ger. Den efterfølgende anvendelse baseres da 
på modellens prædiktioner af forskellige hy
drologiske variable, fx grundvandstrykniveau, 
jordfugtighed og vandstand/afstrømning i 
vandløb.

En forbedret estimering af de hydrologiske 
tilstandsvariable kan opnås ved at kombinere 
modelbaserede prædiktioner med observa
tionsdata ved brug af data assimilering. For
må let med data assimilering er at benytte data 
til at korrigere modellens prædiktioner samt 
give et estimat af usikkerheden på de hydrolo
giske tilstandsvariable. Data assimilering kan 
benytte tidsserier af historiske data i kombina
tion med modelbaserede prædiktioner til ud
vikling af højkvalitetsdatasæt af hydrologiske 
variable der kan benyttes som udgangspunkt 
for forskellige hydrologiske analyser. Data as
similering benyttes især i operationelle prog
nose og varslingssystemer, hvor data der er 

tilgængelige i realtid assimileres i den hydrolo
giske prognosemodel.

I HydroCast projektet (http://hydrocast.
dhigroup.com/) er der udviklet avancerede 
data assimileringsværktøjer der kan udnytte 
observationer fra forskellige datakilder, fx in
situ målinger af vandstand i vandløb og grund
vandstrykniveau samt satellitdata. De udvik
le de metoder er baseret på ensemble Kalman 
filter teknikker (se Boks) og er integreret med 
den hydrologiske model MIKE SHE. 

Hydrologisk model og data for  
Ahlergårde
De udviklede data assimileringsværktøjer er 
demonstreret med en MIKE SHE model for 

Ahlergårde opland, opstrøms del af Skjern 
Å systemet med et oplandsareal på 1055 
km2 (Figur 1). En fuldt integreret MIKE SHE 
model er sat op, der simulerer de forskellige 
hydrologiske processer og giver estimater af 
en række hydrologiske tilstandsvariable, som 
grundvandstrykniveau, jordfugtighed i den 
umættede zone og vandføringer i vandløb.

Ahlergårde oplandet indgår i HOBE projek
tet /1/, hvor der foregår en intensiv monite ring 
af en række hydrologiske variable. Til test og 
validering af data assimilering i MIKE SHE 
modellen er der benyttet data fra 6 stationer 
der måler vandløbsafstrømning, et netværk af 
30 sensorer som måler jordfugtighed i tre dyb
der samt målinger af grundvandstryk ni veau fra 

Data assimilering – kombination af  
hydrologiske modeller og data

Kombination af modelbaserede beregninger og observationer af hy

drologiske variable ved data assimilering giver en forbedret estime

ring af tilstanden af det hydrologiske system samt et estimat af den 

tilhørende usikkerhed. Udvikling af nye data assimileringsværktøjer i 

MIKE SHE modellen viser stort potentiale for assimilering af forskel

lige typer af data fra både insitu og satellitbaserede målinger. 

marC riDler, DonGHua ZHanG, Jens 
CHristian refsGaarD, Karsten HøGH 

Jensen & HenriK maDsen

Figur 1. Ahlergårde opland med arealanvendelse og placering af målestationer.
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9 pejleboringer. Desuden er der jord fug tig
hedsdata fra tre cosmic ray sensorer og satel
litbaserede målinger af jordfugtighed. Pla ce
ringen af målestationer fremgår af Figur 1.

Assimilering af  
grundvandstrykniveau
Grundvandstrykniveau fra de 9 pejleboringer 
er assimileret i MIKE SHE modellen. Ved 
as similering af grundvandstrykniveau er det 
vigtigt at korrigere for bias mellem målinger 
og modelberegninger. Denne bias skyldes 

flere faktorer bl.a. fejl i modellens repræsenta
tion af geologiske strukturer, geologisk he
terogenitet og skalafejl (repræsentationsfejl) 
mellem punktmåling og modelleret tryk ni
veau over en beregningscelle. Det udviklede 
data assimileringsværktøj kan automatisk 
estimere og korrigere for bias.

Resultater af data assimilering fra to pejle
boringer er vist i Figur 2. Grundvandsdata as
simileres ugentligt, hvilket kan ses i de fluk
tuerende resultater med korrektion af 
grund vandstrykniveau hver uge. Figuren viser 

at data assimilering giver en væsentlig forbed
ret beskrivelse af grundvandsdynamikken. 
Des uden giver data assimilering et estimat af 
usikkerheden på trykniveauet.

Assimilering af jordfugtighed i den 
umættede zone 
Jordfugtighed er en vigtig hydrologisk variabel 
som kontrollerer infiltration og overfladisk 
afstrømning og dermed har indvirkning på 
grundvandsdannelse, vandløbsafstrømning og 
fordampning. En forbedret estimering af jord
fugtighed forventes derfor at være vigtig for 
øvrige hydrologiske variable. Jordfugtighed 
kan måles med forskellige sensorer, som 
repræsenterer forskellig rumlig skala. 

Satellit observationer
SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) 
satel litten giver estimater af jordfugtighed 
på global skala med en tidslig opløsning på 
23 dage. SMOS data har en forholdsvis grov 
spatial opløsning på omkring 44 km, svarende 
til at vi får en enkelt SMOS måling for hele 
Ahlergårde opland. SMOS måler jordfugtighed 
i de øverste 25 cm af jordoverfladen. For
skellige studier har vist, at SMOS baserede 
estimater for jordfugtigheden giver en god 
repræsentation af den sæsonmæssige varia
tion, men at der generelt sker en underesti
mering i de øverste jordlag. For Ahlergårde 
er der fundet en underestimering på 0,024 
 0,13 m3/m3 /2/. Til trods for disse forhold 
kan SMOS data benyttes til at opdatere jord
fugtigheden i MIKE SHE modellen.

For at udnytte SMOS data er der udviklet 
en metode der nedskalerer SMOS målingerne 
til beregningsnettet i MIKE SHE modellen og 
automatisk korrigerer for underestimeringen. 

Figur 2. Estimeret grundvandstrykniveau ved to pejleboringer sammenlignet med observationer. Resultater for model simulering med og 
uden data assimilering samt estimat af usikkerheden beregnet ved data assimilering. Usikkerheden er angivet som +/- spredningen omkring 
det estimerede trykniveau svarende til et approksimativt 68% konfidensinterval.

Figur 3. Assimilering af SMOS data i MIKE SHE modellen for Ahlergårde opland. Figur-
erne viser den gennemsnitlige jordfugtighed over oplandet i tre forskellige dybder (5, 25 
og 50cm) for henholdsvis (1) MIKE SHE simulering uden data assimilering (DA), (2) MIKE 
SHE simulering med assimilering af SMOS data, (3) in-situ sensor målinger, og (4) SMOS 
observationer. Til sammenligning vises også resultater for assimilering af målinger fra de 30 
in-situ sensorer. Figur modificeret fra /2/.
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Nedskalering og beregning af korrektionerne 
er baseret på en klassifikation som relateres til 
arealanvendelsen. Resultater for assimilering 
af SMOS data er vist i Figur 3. I de øverste 5 
cm giver data assimilering en bedre estime
ring af jordfugtigheden (sammenlign MIKE 
SHE resultater med og uden data assimile
ring). Underestimering af jordfugtigheden 
med SMOS data bliver effektivt korrigeret med 
data assimilering. For de dybere jordlag ses en 
blandet effekt af data assimileringen. I som
merperioden underestimeres jordfugtigheden 
ved data assimilering, mens der for resten af 
året er en generel forbedring. Det skal 
bemærkes at resultater for sommeren kan 
være negativt påvirket af markvanding.

Cosmic ray sensorer
Cosmic ray sensorer giver et estimat af jor
dfugtigheden i de øverste 1570 cm af jord
søjlen med en spatial repræsentation svarende 
til et område med en diameter på ca. 600 m. 
Sensorerne måler neutron intensiteten og 
udnytter at denne intensitet er omvendt pro
portional med hydrogen indholdet i jorden, 
som i hovedsagen er knyttet til vandindhol
det. Omsætningen fra neutron intensitet til 
vandindhold sker via en kalibreringsfunktion, 
som bestemmes på grundlag af udtagning af 
jordprøver, hvorpå vandindholdet måles. 

Til data assimilering i MIKE SHE er der 
benyttet data fra 3 kalibrerede cosmic ray sen
sorer i Ahlergårde oplandet (Figur 1) /3/. As
similering af cosmic ray data giver generelt et 
forbedret estimat af jordfugtigheden i de øver
ste jordlag men effekten er begrænset i de 
større dybder (ikke vist).

Insitu sensorer
Insitu sensorer giver de mest præcise målin
ger af jordfugtighedsprofilet men repræsenter 
kun punktmålinger. Ved data assimilering 
vil information fra insitu målinger spredes 
rumligt afhængig af korrelationen af jord
fug tigheden mellem målepunkter og øvrige 
beregningspunkter.

Målinger i dybderne 2,5 og 22,5 cm fra sen
sorer i Ahlergårde oplandet er assimileret i 
MIKE SHE modellen /4/. Forskellen i jord fug
tighed med og uden data assimilering er vist i 
Figur 4. Effekten af assimileringen er forholds
vis begrænset i det øverste jordlag, hvor de 
største forskelle ses i områder tæt på måle
punkterne. I det dybere jordlag er der en be
tydelig større effekt af data assimileringen. 
Især i den sydvestlige del af oplandet ses en 
stor effekt. Modsat ses en lille effekt i den cen

trale og nordlige del af oplandet. Disse for
skelle skyldes forskelle i arealanvendelse og 
jordtype.

Vandløbsafstrømning
Målt vandføring eller vandstand kan assimile
res i vandløbsmodellen i MIKE SHE. Assimile
ring af vandføring/vandstand vil korrigere 
vandløbsmodellen og vil desuden have en 
effekt på udvekslingen mellem vandløb og 
grundvandsmagasin og derfor også korrigere 
grundvandstrykniveau nær vandløbet. 

I Figur 5 er vist vandføringen ved udløbet 
fra oplandet ved Ahlergårde for modelsimule
ringer med og uden data assimilering. I data 
assimileringen er der assimileret vandføring 
ved de 5 stationer opstrøms, grundvandstryk
niveau ved de 9 pejleboringer samt jord fug
tighed fra de 3 cosmic ray sensorer (se Figur 

Figur 4. Forskel i estimeret jordfugtighed [m3/m3] med og uden data assimilering, målt som kvadratroden af middelværdien af den kvadre-
re de forskel. Resultater for to dybder, 2,5 cm (venstre) og 22,5 cm (højre). Målepunkter er markeret med krydser. Figur modificeret fra /4/.

Figur 5. Estimeret vandføring ved Ahlergårde sammenlignet med observationer. Resultater 
for model simulering med og uden data assimilering samt estimat af usikkerheden bereg-
net ved data assimilering. Usikkerheden er angivet som +/- spredningen omkring den es-
timerede vandføring svarende til et approksimativt 68% konfidensinterval. 
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1). Figuren viser den integrerede effekt af as
simileringen af de tre datatyper. Der ses en 
klar forbedring i den estimerede oplandsaf
strømning, især i perioder med mindre vand
føring.
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Boks – data assimilering
Det udviklede data assimileringsværktøj er baseret på ensemble Kalman filter (EnKF) /5/, der repræsenterer state-of-the-
art inden for data assimilering med anvendelse inden for lang række områder. Teknikken har vundet indpas inden for hy-
drologisk modellering i de senere år. EnKF er baseret på Bayes’ teorem og anvendes rekursivt i tid til at opdatere model-
baserede prædiktioner med observationer. Modellens prædiktioner korrigeres under hensyntagen til usikkerhed i model-
prædiktionen, usikkerhed i observationerne samt korrelationen mellem de observerede tilstandsvariable og de øvrige til-
standsvariable i modellen.
Metoden er skitseret i Figur 6 for det simple tilfælde med prædiktion af en tilstandsvariabel, der også observeres. Model-
prædiktionen og tilhørende usikkerhed beskrives ved en statistisk fordeling (blå). Tilsvarende beskrives observationen 
med en statistisk fordeling (rød). De to fordelinger kombineres, som resulterer i en opdateret fordeling (grøn). Middelvær-
dien i den opdaterede fordeling er en vægtning af de to fordelingers middelværdier, vægtet i forhold til variansen i de to 
fordelinger. Den opdaterede fordeling har en mindre varians svarende til en mindre usikkerhed sammenlignet med usik-
kerhederne i modelprædiktionen og observationen. 
I det generelle tilfælde, hvor der er et stort antal tilstandsvariable (fx grundvandstrykniveau, jordfugtighed og vandløbsaf-
strømning i hver enkelt beregningscelle i modellen) og kun få af disse observeres, kan opdateringen skrives:

hvor xf
t er den model-baserede prædiktion af systemets tilstand (beskrevet som vektor) til tidspunktet t, yt er de tilgænge-

lige observationer, H(·) er observationsoperator der giver modelprædiktioner svarende til observationerne, og  xa
t  er den 

opdaterede tilstand af systemet. 
Kt er en vægtningsmatrix (kaldet Kalman gain), der afhænger af usikkerhederne i modelprædiktionen og observationer 
samt korrelationerne mellem de målte og de øvrige tilstandsvariable. Målinger af en tilstandsvariabel i en integreret hy-
drologisk model som MIKE SHE vil derfor have en indvirkning på estimering af den pågældende tilstandsvariabel såvel 
som andre tilstandsvariable i et område omkring målepunktet, afhængig af de indbyrdes korrelationer. I Kalman filteret 
beregnes Kt løbende når nye data bliver tilgængelige, og opdateringen tilpasses derfor ændringer i dynamikken af syste-
met.  
I EnKF repræsenteres usikkerheden i modelprædiktionen med et ensemble, der typisk inkluderer usikkerheder i model-
parametre og randbetingelser som fx nedbør. Der laves en modelprædiktion for hvert ensemble medlem indtil det tids-
punkt hvor der er observationer til rådighed (skitseret ved de sorte linjer i Figur 6). Hele ensemblet opdateres med de til-
gængelige observationer og propageres derefter enkeltvis frem i tid indtil nye observationer bliver tilgængelige.

Figur 6. Illustration af data assimilering. 
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