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The Future is Here
9. Maj 2022 – tørke og behov for markvanding26. Februar 2022 – oversvømmelse



Bæredygtighed?

Lee (1915): ”the quantity of water that can be pumped regularly and permanently 
without dangerous depletion of the storage reserve” 
Meinzer (1923): ”the rate at which water can be withdrawn from an aquifer for 
human use without depleting the supply to such an extent that withdrawal at this 
rate is no longer economically feasible” 
Todd (1959): “ the amount of water abstraction that does not produce undesirable 
results” 
Sophocleous (2000): ”the safe yield of an aquifer must be considerably less than 
the recharge, if adequate amounts of water are to be available to sustain both the 
quantity and quality of streams, springs and wetlands”





Udfordringer for bæredygtig vandforvaltning
• Klimaændringer med større variation
• Grøn omstilling hvor nye teknologier kræver vand
• Potentielt større behov for landbrug og industri (mange forsyninger oplever 

stigende efterspørgsel
• Polariseret vandbehov/forbrug med regionale (hydro)geopolitiske udfordringer
• Nye uønskede stoffer opdages i grundvand og overfladevand

Behov for større buffer kapacitet i vandforsyningen



Hvordan beskriver og vurderer vi om 
vandressourcen er i en tilfredsstillende tilstand?

Kvantitativ tilstandsvurdering (eksisterende ”værktøj”) 
på 2050 definerede grundvandsforekomster (GVF) 
Vurderingen omfatter 3 elementer, udnyttelsesgrad, økologisk vandføringsindeks og naturlig 
forurening som følge af afsænkning.



Modelberegnet 
udnyttelsesgrad
og trendanalyse
(basisanalyse)

Hele landet/2050 GVF:
• Udnyttelsesgrad for

alle forekomster
• Vandløbspåvirkning for

ID15 (fisk og smådyr)
• Afsænkning af tryk-

niveau for alle model-
lag (KS1-4, PS1-6+kalk)

Ca. 90 forekomster i risiko
• Trendanalyse (Cl+SO4)
• Indvindingsbetinget

forøget indhold af 
salte & tungmetaller

• GIS kort + dok. ark.
• Ekspertvurdering med

konsolideret tilstandsvurdering
[Henriksen et al. 2019/2020]

SO4

Cl



Vandindvindings påvirkning af minimums-
vandføring (%) og fiske EQR (DFFVa)

[Henriksen et al. 2021]



Tilstandsvurdering af
25 større forekomster

[Henriksen et al. 2020]



Generelle resultater fra vurderingen af kvantitativ tilstand
• Kvantitativ tilstandsvurdering har vist at 95% af grundvandsforekomsterne er i god 

kvantitativ tilstand. (8 ud af ca. 25 større forekomster var i ringe tilstand efter 
ekspertvurderingen og 1 ud af de resterende 65 små forekomster kunne vurderes i 
ringe tilstand på basis af datagrundlaget)

• Det lyder jo umiddelbart meget godt, realiteten er desværre at ca. 1/3 af indvindingen 
i dag sker fra forekomster i ringe tilstand:

• Samlet indvinding af drikkevand i DK = ca. 400 mio. m3/år 

• Ca. 142 mio. m3 /år indvindes i dag fra 9 grundvandsforekomster der er i ringe kvantitativ tilstand. =>  dvs. 
at ca. 35 % af drikkevandsindvinding sker fra forekomster i ringe tilstand 

• Basisanalysen viste at de ca. 25 større forekomster er i risiko for ringe kvantitativ 
tilstand

• Samlet indv. = 719 mio. m3/år (heraf ca. 372 mio. m3/år fra 90 forekomster i risiko jf. basisanalyse, eller 
ca. 50 % af samlet vandindvinding der er i risiko jf. 30% screeningskriterier jf udnyttelsesgrad). 

• Klimaændringer indgik ikke i Vandområdeplan 2021-2027, det samme gælder 
påvirkning på f.eks. GATØ

• Der er ikke siden 2003 lavet en egentlig grundvandsressource opgørelse 
(grundvandsressourcen er afhængig af indvindingsstruktur) 



Hvor er data og viden om kvantitativ tilstand?



Udvikling i vandforbrug
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Komplekse klimaeffekter på vandkredsløb
Eksempel 1: Maksimumafstrømning (T2-år og T100-år)

14

RCP8.5
2071-2100
T100-års
hændelse

Max.Q klimafaktor  Gvs m.u.t.RCP8.5
2071-2100
T2-års
hændelse



Komplekse klimaeffekter på vandkredsløb
Eksempel 2: Ændring i dybden til grundvand (m)
årsmiddel
RCP4.5 FF RCP8.5 FF

RCP8.5 NF
Max (Q01)



Komplekse klimaeffekter på vandkredsløb
Eksempel3: Ændring i lowflow (Q95) og max (T10 års max Q hændelse)

Q95
RCP8.5 FF

T10 års max Q
RCP8.5 FF



Komplekse klimaeffekter på vandkredsløb
Eksempel 4: Ændret vandindhold i rodzonen (sommer) – Mere tørt!

RCP4.5 FF



Kampen om vandet er også kampen om landskabet

Arealanvendelsen er et vigtigt element ift fremtidens vandressource (og måske hidtil 
underbelyst)
• Urbanisering og forandring af eksisterende urbane områder kan medføre store 

påvirkninger af grundvandsdannelsen/ressourcen
• Skovrejsning påvirker fordampning og grundvandsdannelse – men vi mangler viden 

om vandbalancen i naturlig skov versus kulturskov
• Ændring i landbrugsafgrøder som resultat af fx klimaforandringer og global udvikling 

i efterspørgsel på ”dyreafgrøder”, ”plantebaseret” og energiafgrøder
• Produktion af energi kan have signifikante påvirkninger på arealanvendelsen. 

Hvordan påvirker solcelleanlæg ressourcen (fokuseret nedsivning med/uden PFAS)



Hele vandets kredsløb skal i spil

Biodiversitetskrise Ressourcekrise Klimakrise



Afrunding
• Fremtidens behov for vand, hvoraf mange stadig er ukendte, ser ud til at være 

stigende (fx PtX, landbrug).
• Udnyttelse af alternative vandkilder (fx det terrænnære gv) skal udforskes ud fra 

samlede effekter på vandets kredsløb, overfladevand, dybt grundvand, 
økosystemer mm.

• Naturbaserede løsninger i byen og på landet, klimatilpasning generelt, 
naturgenopretning ved skovrejsning, genslyngning af åsystemer, vild natur og 
projekter som modvirker klimaforandringer ved reduktion af udledning af 
drivhusgasser (udlægning af lavbundsjorde) m.fl. 

SKAL ALLE VURDERES INTEGRERET DA HYDROLOGIEN PÅVIRKES PÅ TVÆRS AF 
PROJEKTERNE



Afrunding – hydrologisk monitering
• Implementering af løsninger skal altid følges op med monitering af resultater, 

både ift. effektiviteten af den valgte løsning, men også afledte effekter på 
grundvand og overfladevand.

• Adaptive mangament: iterativ læring ud fra tidligere beslutninger og erfaringer –
monitere resultat af løsningen, tilrette og optimere løsning.

• Forvent at løsninger skal tilpasses og skab projektrum/økonomi for dette.



Afrunding – organisering af kampen om vandet 
• Der er et behov for koordination  og måske udover eksisterende struktur for 

hvordan vi fordeler vandet.
• Fordeling og håndtering af nye alternative vandkilder sammen med 

den traditionelle grundvandsressource bør nok rettes imod vandløbsoplande. 
• Fordeling af vandet bør foretages på mere regional skala.
• Vandrådene - på tværs af kommunegrænser kunne være et forum hvor 

fordeling af vandet kunne håndteres. 
• Lokale politiske beslutninger er ret tæt på myndighedsbetjening som har 

svært ved at afvise krav om mere vand til fx nye erhverv.



Mere information:
• National vandressourcemodel 

(www.vandmodel.dk)

• Grundvandsrapporter vedr. kvantitativ og 
kemisk tilstand 
(www.geus.dk/vandressourcer/vandforvaltning)

• Vand og jord nr. 3 2021 (www.vandogjord.dk)

• NIFA projekt om klimaeffekter Skjern å og 
Midtsjælland. Journal of Hydrology. Regional 
studies: 
(https://www.sciencedirect.com/science/article
/pii/S2214581821000276)

• Resultater af beregninger beta version på 
www.geus.dk (modeldatabasen dkmodel 2019 
test)
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TAK for opmærksomheden! 



8. September 2022, DNNK og Region H

Kampen om fordeling af vandet

Marina Bergen Jensen
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Faculty of Science

Regulering af byens 
vandbalance gennem 
klimatilpasningen



Med de ekstremer vi oplever er den aktuelle klimatilpasning så
den rigtige?
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Antal dage hvor hele landet var ved tørkeindeks 6, 7, 8 eller 9 i
perioden 2005-2022



Tørke er alvorligt for byernes grønne områder, landbruget og naturen
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Byens vandsystemer
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Oversigt over muligheder

1. “More per drop” – få mere ud af det indvundne vand
 Stop lækager
 Effektiviser vandforbruget
 Genbrug vand (sekundavandssystemer)

2. Håndter regnen ud fra et forsyningsperspektiv
 Opsamling af regn i tanke og bassiner for direkte brug
 Opfyldning af jordens magasiner før bortledning 

 Nyt princip for håndtering af regnafstrømning i byområder?
 Nyt princip for dræning af marker?
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T=10 år

T=100 år
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Binning et al., 2005

Københavns vandbalance (mio. m3)Københavns skybrudsplan ændrer ikke ved balancen



Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning

Gentagelsesperiode, T

Hændelsens størrelse
(mm nedbør)

Hvis regnen skal udnyttes som ressource handler det om de små regn

100 

Service level

10 

88 

70 

mm

år
1

15

Trussel!

Resource!
I Danmark udgør nedbør under 15 mm 85 

% af årsafstrømningen

Klimatilpasningen 
indrettes efter de store 
hændelser

De små hændelser 
ryger med i købet



Tre-trins modellen  systematisk fokus på både oversvømmelse og tørke
(The Three Points Approach, 3PA)
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Jordens magasiner fyldes op, vand 
opsamles til forbrug, fordampning 

øges

≤ 15 mm       15 - 70 mm > 70 mm

Forhøjede sokkelkoter
Kontrollerede oversvømmelser

Beredskabsplaner

Overskydende vand 
forsinkes og ledes langsomt 

bort

Step 1:
Ressource

Step 2:
Sikker by også ved store regn

Step 3:
Minimiering af skader



For opfyldning af jordens magasiner skal håndteringen drejes 90º



Vandet skal håndteres på tværs af terrænfaldet



Bygning ByKvarter

Der kan arbejdes på flere skalaer



Eksempel på udnyttelse af regnen som direkte forsyningsressource: Nye
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Collection 

Sekundavand
“Fit for purpose”

Sydney Water, recycled water

Nye er en spændende case. 
Er det en enlig svale, eller udtryk for en
systemisk ændring?



Typisk rækkefølge for udvikling af en bys vandsystemer
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byer bliver ‘water cycle cities’?



Vi bør dygtiggøre os i de naturbaserede metoder
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