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Øvre Suså Vandløbslaug
indbyder hermed til konferencen
Status og muligheder for at forebygge tabsgivende oversvømmelser i Susåens opland og byer
Baggrunden for konferencen er blandt andet lov nr. 1505 af 27/12/2009, ”lov om vurdering og styring af
oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer”. til endelig vedtagelse 22. dec. 2015. Selv om Susåen ikke er
udpeget som et af de 10 område med fare for potentielle oversvømmelser, har og er oversvømmelser i Susåens
opland en realitet.
Konferencens formål er at fremlægge og diskutere risiko/forebyggelse for oversvømmelser, som resultat af
aktuel urbanisering, nedbør og vandafledning, under indflydelse af ændret klima.
Forskere og eksperter fra landets universiteter og forskningsinstitutioner fremlægger på konferencen den
seneste forskning på området.
Med udgangspunkt i den nyeste hydrologiske viden og et registreringsnet af vand og vandkvalitet kan der
opbygges modeller, der forudsiger oversvømmelser såvel i byer som i oplandet. Udvikles disse modeller med
baggrund i et automatisk net af målinger i oplandet, kan disse anvendes til at forudsige oversvømmelser og
omfang, i relation til forskellige årstider, nedbørssenarier og topografi.
Med disse modeller kan der iværksættes real time styring af vandafledning via eksisterende og eventuelt
nyopbyggede sluser og eller ved alternative ad hoc udledninger/opstuvninger af overfladevand, herunder 10
meter bræmmer. En sådan real time styringsmodel vil løbende kunne optimere den naturlige bufferkapacitet,
der findes i oplandet samt søer o.l., og dermed til dels forebygge/minimere tabsgivende oversvømmelser i
Susålandets fire Kommuner Næstved, Ringsted, Sorø og Faxe.
Konferencen appellerer til alle, der potentielt påvirkes af øget vandstand og manglende vandafledning, borgere,
kommunale beslutningstagere, naturforvaltere, rådgivere, industri, forsikringsbranche, forsyningsselskaber,
beredskabsstyrelsen m.fl.
Vi håber på en spændende og inspirerende konference, der kan styrke samarbejde og forståelse mellem
myndigheder, industrier og borgere. En konference hvor diskussion af mulighederne for at udvikle et
beslutningsgrundlag for kommunernes fremtidige investeringer og vedligehold, beslutninger til imødegåelse
af tabsgivende oversvømmelser ikke alene i Susålandet, men overalt i de danske vandløbsoplande.
På Øvre Suså Vandløbslaugs vegne
K. E. Thonke
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Sektion 1: Status (Ordstyrer K. E. Thonke)
11.30 Åbning af konferencen
v. borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune
11.35 “Klimaændringers betydning for natur og jordbrugsproduktion”
v. seniorforsker Kirsten Schelde, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
11.50 ”Klimaets udvikling og indvirkning på vandkredsløbet i Susåens opland”
v. seniorforsker Torben Sonnenborg, GEUS
12.10 “Miljøministeriets initiativer i forhold til klimatilpasning”
v. konsulent Gyrite Brandt, Klimatilpasningsrejseholdet, Naturstyrrelsen
12.25 “Status for den praktiske vedligeholdelse af Susåen”
v. biolog Palle Myssen, Næstved Kommune
12.40 Frokost

Sektion 2: Behov og krav (Ordstyrer K. E. Thonke)
13.30 “Realtidsstyring af vandafledning fra Suså oplandet”
v. hydrolog Torsten Vammen Jakobsen, DHI

atus og muligheder for at forebygge tabsgivende oversvømmelser i Susåens opland og byer

13.55 “Faktorer der påvirker drænforhold og vandafledning”
v. agronom Robert Nøddebo Poulsen, DHI
14.15 “Oversvømmelses modellering - planlægning og beslutningsstøttesystemer”
v. innovationschef Mike Butts, DHI
14.35 “Brug af modeller og scenarier til forudsigelse af fremtidens vandkredsløb”
v. seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen, GEUS
14.55 “Modellering af udvaskning af N og P i forskellige skalaer”
v. professor Søren Hansen, LIFE, KU
15.15 “Økonomiske vurderinger af oversvømmelsesrisiko og klimatilpasning”
v. programleder Kirsten Halsnæs, DTU
15.25 Kaffe

Sektion 3: Paneldiskussion (Ordstyrer K. E. Thonke)
15.45 “Udfordringer i tiltag mod forebyggelse af tabsgivende oversvømmelse”.
Paneldiskussion ved indlederne.
16.15 Afslutning
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Klimaændringers betydning for natur og jordbrugsproduktion
Seniorforsker Kirsten Schelde
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

Jordbrugsproduktionen og landbrugets arealanvendelse påvirkes direkte og indirekte af klimaændringerne. Direkte, fordi øget CO2 koncentration i luften og et varmere klima har effekt på udbytterne af
landbrugsafgrøderne. Den indirekte påvirkning ligger i klimaets indvirkning på jordens frugtbarhed,
forekomst af plantesygdomme og skadedyr samt afgrødernes behov for gødning og vanding.
Fremtidens vejrudsigt byder på temperaturstigninger og dermed en længere vækstsæson, fordi lyset om foråret og efteråret kan udnyttes bedre. Frem for alt ventes en større variation i klimaet fra år
til år, og inden for det enkelte år. Vi kan forvente flere tørkeperioder og mere kraftig eller langvarig
regn. Nedbøren øges især i efteråret og om vinteren, hvor der desuden sjældent vil være hård frost.
Grundvandstanden kan stige i lavtliggende områder.
De stigende temperaturer og den længere vækstsæson er især gunstige for varmekrævende afgrøder og afgrøder, som gror hele vækstsæsonen, f.eks. græs. Majs er en varmeelskende plante, og gennem de seneste 15 år er produktionen af majsensilage til foder steget betydeligt. Dyrkningssikkerheatus og muligheder for at forebygge tabsgivende oversvømmelser i Susåens opland og byer
den for majs er øget, og landmændene opnår et højere tørstofindhold i majskolberne, hovedsageligt
som følge af længere og varmere somre. Inden for grønsagsproduktionen betyder en længere vækstsæson, at dansk produktion af (økologiske) frilandsgrønsager vil kunne dække markedet i en længere
periode.
De seneste 20 danske somre har været ualmindeligt våde. I perioden 1991-2010 er der i gennemsnit faldet 19 millimeter mere nedbør om sommeren end for normalperioden 1961-1990. Mindre klar
er fremtiden. Halvdelen af 21 klimamodeller viser, at fremtidens danske somre vil blive vådere, mens
den anden halvdel forudsiger en mere tør sommer.
Anderledes forholder det sig med den kraftige døgnnedbør om sommeren. Flere studier har undersøgt udviklingen i den kraftige døgnnedbør i Europa hen imod slutningen af det 21. århundrede under
forskellige emissionsscenarier. Konklusionen er, at vi kan forvente flere kraftige nedbørshændelser
om sommeren blandt andet i Danmark på trods af, at somrene sandsynligvis også bliver tørrere over
store dele af det europæiske kontinent. Endvidere kan vi forvente, at de kraftige nedbørshændelser
bliver endnu kraftigere, og at det er de mest ekstreme hændelser, som øges mest.
Øget vinternedbør vil generelt medføre større udledning af næringsstoffer til vandmiljøet.
Stigningen i kvælstofudvaskningen vil være betydeligt mindre, hvis der i stedet dyrkes en større
andel af vårsæd, og der samtidig anvendes efterafgrøder til at holde på nærings-stofferne om efteråret
og vinteren. Fosforudvaskningen forventes at stige, og stigende temperaturer vil også øge fordampningen af ammoniak. Desuden vil en længere vækstsæson øge behovet for gødning og dermed øge
risikoen for udvaskning af næringsstoffer.
Stigende temperaturer vil forkorte mange skadedyrs livscyklus, således at de kan sætte flere generationer i verden i løbet af en vækstsæson. Der er også risiko for, at skadedyr, vi ikke tidligere har
set i Danmark, vil kunne leve her. Milde vintre øger desuden risikoen for overvintring af plantesygdomme, specielt svampesygdomme, og under særligt milde vintre kan der endog ske en opformering
af svampe, som medfører et større smittepotentiale i den tidlige vækstsæson, hvor afgrøderne er mest
følsomme.
Landbruget må indrette sig på et varmere og dermed gunstigt klima for planteproduktion, men det
vil være en stor udfordring at håndtere de store variationer fra år til år.
Se powerpoint præsentation, klik her
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Klimaets udvikling og indvirkning på vandkredsløbet i Susåens opland
Seniorforsker Torben O. Sonnenborg
De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Forudsigelser af fremtidens klima baserer sig på resultater fra klimamodeller. Planlægning
ind i fremtiden kompliceres imidlertid af, at forskellige klimamodeller har forskellige bud
på fremtidens klima. Baseret på klimaprojektet ENSEMBLES præsenteres forudsigelser af
temperatur og nedbør fra 11 forskellige klimamodeller, som alle er baseret på A1B klimascenariet,
for nær (2011-2040), middel (2041-2070) og fjern (2071-2100) fremtid for Sjælland. Det
analyseres, hvor store forskelle der er i modellernes resultater, og der præsentes et bud på en
middelværdi og spredning på fremtidens klima.
Effekten af de forventede klimaændringer præsenteres for oplandet til Åmose Å, som
grænser op til Suså. Der anvendes en integreret hydrologisk model baseret på MIKE SHE,
som inkluderer en beskrivelse af både grundvand, rodzonen og vandløb. De nedstrøms dele af
Åmose Å systemet, herunder Tissø, beskrives med en detaljeret hydraulisk løsning for at kunne
kvantificere effekten af klimaændringer og havniveaustigning på afstrømning og vandstand i de
nedstrøms dele af oplandet.
Resultaterne fra modellen viser, at grundvandsstanden vil stige i de fleste områder, dog
primært på arealer, hvor grundvandsstanden i den nuværende situation står under drænniveau.
Vandløbsafstrømningen opstrøms Tissø stiger kraftigt om vinteren, hvilket er en konsekvens af
den forøgede vinternedbør, mens afstrømningen i sensommeren bliver lavere end den nuværende
på grund af øget fordampning og reduceret sommernedbør. For Tissø ses den samme tendens
til øget vinterafstrømning, men på grund af opmagasinering i søen i løbet af vinterhalvåret
ses der ingen tendens til faldende sommervandføring. Vandstanden i Tissø stiger som følge af
opmagasineringen markant, hvilket primært skyldes den øgede nedbør men er også et resultat
af det øgede havniveau, som resulterer i en opstuvning af vandløbene. Endelig vises det, at
det stigende havniveau vil medføre, at der i situationer med høj vandstand i Storebælt kan
forekomme indstrømning af saltvand til Tissø.
Resultaterne fra den hydrologiske model viser, at klimaændringerne kan give anledning til højere
grundvandsstand, større vandløbsafstrømning og højere vandstand i overfladevandssystemerne
i vinterhalvåret, hvilket må forventes at resultere i højere hyppighed af oversvømmelser. Det
skal imidlertid bemærkes, at usikkerheden på klimamodellernes resultater øges, specielt for
nedbør, jo længere ud i fremtiden de anvendes.
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Miljøministeriets initiativer i forhold til klimatilpasning
Konsulent Gyrite Brandt
Naturstyrelsen, Klimatilpasningsrejseholdet

Statslige initiativer i forhold til klimatilpasning
 Der er etableret en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde en statslig handlingsplan
for klimatilpasning samt sikre hurtig implementering af EUs oversvømmelsesdirektiv
 Sikre at alle kommuner laver en handlingsplan for klimatilpasning indenfor maksimum 2 år
(ultimo 2013)
 Modernisere vandløbs- og vandforsyningslovene
 Undersøge om vandselskaberne har tilstrækkelig gode muligheder for at finansiere
klimatilpasning, og om behovet for klimatilpasning i form af andre tiltag end kloakering
gør det hensigtsmæssigt at justere arbejdsfordelingen mellem kommuner, vandselskaber og
myndigheder i øvrigt.
Initiativerne kan deles op i tre spor
 Ny lovgivning
 Øget vejledning
 Øget dialog
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Værktøjer og klimatilpasningsplaner
En række værktøjer er stillet til rådighed fra statens side på www.klimatilpasning.dk, og disse vil
blive vist. Også inspirationsmateriale bliver udarbejdet til gavn for specielt kommunerne og bliver
vist på samme portal.
Kravene til indholdet i klimatilpasningsplan vil blive gennemgået.
Rejseholdets aktiviteter vil blive gennemgået.
Vådområdeprojekter
Sidst men ikke mindst vil to Suså vådområdeprojekter blive berørt.
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Status for den praktiske vedligeholdelse af
Susåen
Biolog Palle P. Myssen
Næstved Kommune, Center for Miljø og Natur, Natur og Vand

Indledningsvis vil der blive givet en kort introduktion til Susåen og dens opland. Herefter vil den
normale vandløbsvedligeholdelse blive gennemgået. Dette vil blive gjort med udgangspunkt i
administrationsgrundlaget for Næstved Kommune som vandløbsmyndighed.
I denne gennemgang vil der blive givet en introduktion til grødeskæringens praktiske udførelse
og til, hvordan kvaliteten af arbejdet bliver sikret. Klimatiske ændringer vil give os udfordringer
på vandløbsområdet i de kommende år. I den forbindelse vil det blive belyst, hvilke tiltag Næstved
Kommune vil foretage for at sikre kvalitet i fremtidens vandløbsvedligeholdelse og gavne vandmiljøet,
samt hvordan bedre løsninger sikres i administrationen af disse områder.
Se powerpoint præsentation, klik her
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Realtidsstyring af vandafledning fra Suså oplandet
Hydrolog Torben Jacobsen
DHI

Vi skal forberede by og land til morgendagens og fremtidens skybrud. Det kræver målrettede og
effektive investeringer. Oversvømmelser kan ikke undgås, men der er muligheder for at mindske de økonomiske konsekvenser, dels ved i tide at have planlagt og gennemført den nødvendige vand-infrastruktur ændringer og dels ved at være beredte og agere forud og under store nedbørshændelser. Til begge formål er en sammenhængende opstrøms til nedstrøms beskrivelse af
oplandet, vandløbssystem, afløbssystem og kystzone nødvendig. Ikke mindst med hensyn til at
kunne prioritere imellem områder, der potentielt oversvømmes og imellem investeringer, der
gør det muligt at foretage en effektiv og målrettet styring. Model af opland og vandløbssystem
kan hjælpe med at analysere effekter og flaskehalse, før jord og beton eventuelt skal flyttes, men
kan også udvikles til et realtidsværktøj, der både kan give tidslig varsling og medvirke i et aktivt beredskab til at mindske skader.
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Se powerpoint præsentation, klik her
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Faktorer der påvirker drænforhold og
vandafledning
Agronom Robert Nøddebo Poulsen
DHI

Øget nedbør med ændret fordeling og intensitet i sammenhæng med ændret indvinding og befæstigelse
er væsentlige betydende faktorer for det hydrologiske kredsløb og dermed afstrømningsforholdene
i Danmark. I arbejdet med at sikre fremgang for naturen og opfylde miljømålene benyttes
vandløbsvedligeholdelsen som virkemiddel, der i samspil med de naturgivne forhold skaber
forventning om et øget vandafledningsbehov. Set fra perspektiv af de drænede dyrkningsarealer
er afvandingsanlæggene konstrueret i forhold til vandløbenes skikkelse og vandstandsforhold.
Drænsystemerne kan derfor være følsomme overfor ændringer i de naturgivne forhold og den
administrative praksis. Påvirkningerne omfatter problemer med vandstuvning og i nogle tilfælde
sandaflejringer i drænsystemer, der giver anledning til ændrede afvandingsforhold, hvorved en
række centrale plantevækst- og dyrkningsfaktorer kan påvirkes. Forskellige værktøjer og metoder
er til rådighed og kan bidrage til at undersøge, finde løsninger og prioritere, når Suså og andre
oplande skal balancere hensyn til natur, landbrugsproduktion og infrastruktur således, at tabsgivende
oversvømmelser undgås.

Se powerpoint præsentation, klik her
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Oversvømmelses modellering - Planlægning og
beslutningssystemer
Innovationschef Michael Butts
DHI

Oversvømmelser opstår på forskellige måder, lokalt eller langs en kystlinje, på land og i byer. De kan
skyldes oversvømmelser fra havet, der overskyller diger, lokal nedbør i byer, som ikke kan bortledes,
nedbør over oplandet, hvorefter vandstanden stiger i åer eller grundvand, der stiger i kældre osv. De
negative konsekvenser af disse forskellige former for oversvømmelser skal håndteres derefter. De
mest brugbare løsninger er baseret på en opvejning mellem omkostning til forebyggelse og de truede
værdier. Dette illustreres ved en række eksempler rundt omkring i Danmark.

atus og muligheder for at forebygge tabsgivende oversvømmelser i Susåens opland og byer

Se powerpoint præsentation, klik her
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Brug af modeller og scenarier til forudsigelse af
fremtidens vandkredsløb
Seniorrådgiver, hydrolog Hans Jørgen Henriksen
De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Langt de fleste scenariestudier, der er lavet i forbindelse med vurdering af klimaeffekter og
tilpasningsbehov i Danmark, har alene inddraget et eller flere emissions scenarier (f.eks. A2,
B2, A1B) og en eller flere kombinationer af regionale/-globale klimamodeller (f.eks. en våd, tør
og median fremskrivning på baggrund af samtlige ENSEMBLE modeller), som anvendt i KFT
klimagrundvandskort til vurdering af ændringer i grundvandsdannelsen og grundvandsstanden.
I dag vurderer man således kvantitative og kvalitative effekter af klimaændringer på vandkredsløbet
ud fra antagelser om, at den nuværende infrastruktur (herunder arealanvendelse og driftspraksis/
managementpraksis, forsyningsstruktur, dræning mv.) er en brugbar projektion for de kommende
30-100 år. Ud fra disse antagelser beregner man ændringer i grundvandsstand, indvindings- og
grundvandsdannende oplande, afstrømning samt vandkvalitet.
I sjældnere tilfælde inddrager man ændringer i managementpraksis og arealanvendelse dog kun
med et enkelt fremskrivningsscenarie f.eks. ved vurdering af direkte og indirekte klimaeffekter på
risiko for pesticidudvaskning (anvendt i PRECIOUS).
Der foreligger dermed en række lidt spredte resultater og eksempler på scenarieudvikling.
Resultater fra klimagrundvandskort og PRECIOUS for Sjællandske forhold vil blive præsenteret.
Indlægget vil desuden diskutere, hvordan man kan inddrage flere indirekte ”drivers”, der interagerer
(klima, arealanvendelse, socio-økonomi, teknologiudvikling, managementpraksis mm.) med
scenarieudvikling, der i princippet udspænder 3-4 forskellige ’policy kontekster’. Metoder til
beslutningstagning under usikkerhed og risikoanalyse vil blive skitseret.

Se powerpoint præsentation, klik her
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Modellering af udvaskning af N og P i forskellige
skalaer
Professor Søren Hansen
Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Plante- og
Miljøvidenskab
Regulering af vandstanden i vandløb og ændrede klimaforhold kan have stor betydning for
grundvandstand og fugtighedsforhold i marker beliggende i det pågældende vandløbsopland.
Fugtighedsforholdene i marken spiller komplekst sammen i forbindelse med tab af N og P til det
omgivende vandmiljø. For at forstå og kvantificere, hvad der sker i markskala, når fugtighedsforholdene
ændrer sig, er det nødvendigt at opstille en model, der tager de mest betydningsfulde processer i regning.
Ønskes en vurdering af, hvilken indflydelse ændringerne i fugtighedsforholdene i markskala får på
vandmiljøet, er det nødvendigt at opskalere effekterne i markskala til oplandsskala. En forudsætning
for en succesfuld opskalering er informationsoverførsel mellem en velfungerende markskalamodel
og en tilsvarende oplandsmodel. Eksempler på sådanne modeller, der kan ”snakke” sammen, er Daisy
(en markskala agroøkosystem model) og MIKE-SHE (en hydrologisk oplandsmodel).
Oplægget vil give et bud på, hvor vi står, når det handler om:
1. Modellering af tab af N og P fra marker, der er influeret af ændrede afvandingsbetingelser og
af klimaændringer.
2. Opskalering til oplandsskala.

atus og muligheder for at forebygge tabsgivende oversvømmelser i Susåens opland og byer

Et overblik over Daisy modellen findes i:
Hansen, S., Abrahamsen, P., Petersen, C.T. & Styczen, M. 2012. Daisy: Model Use, Calibration and
Validation. Transactions of the ASABE 55(4), 1315-1333.
Hansen, S., Thirup, C., Refsgaard, J.C. & Jensen, L.S. 2001. Modelling of nitrate leaching at different
scales - application of the Dasiy model. In: Shaffer, M., Ma, L and Hansen, S. (Eds.) Modeling
Carbon and Nitrogen Dynamics for Soil Management. Lewis Publishers, Boca Raton, 511-547.
Hjemmeside < http://code.google.com/p/daisy-model/>

Se powerpoint præsentation, klik her
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Økonomiske vurderinger af oversvømmelsesrisiko
og klimatilpasning
Programleder Kirsten Halsnæs
DTU

Klimapåvirkninger og tilpasning indebærer set fra et økonomisk synspunkt en afvejning af risici
versus omkostninger ved klimatilpasning. Formålet er at identificere klimatilpasningsmuligheder, som
på en omkostningseffektiv måde reducerer negative klimaeffekter. I praksis kræver gennemførelse
af sådanne økonomiske analyser anvendelse af multidisciplinære model- og datasystemer, som
sammenkæder klimascenarier, nedskaleringsmetoder, fysiske modeller for vand og økosystem
og økonomiske værktøjer. En kort introduktion vil blive givet til et sådant integreret model- og
datasystem, som er udviklet som led i et forskningssamarbejde med ledende danske universiteter,
DMI, DHI og GEUS.
Integrerede klimamodeller og datasystem til vurdering af klima

Status o

Sådan ser modellen fra DTU’s Klima Center ud. Forskerne sætter først oplysninger om klimaet ind i den første søjle. I den anden
søjle tilføjer de oplysninger om geologiske forhold og infrastrukturen i det område, de vil undersøge. Den tredje søjle er til socioøkonomiske oplysninger om befolkningen. I de sidste to søjler kan forskerne se, hvilke konsekvenser klimaforandringerne kan få i
det undersøgte område, samt hvilke muligheder de har for at tilpasse området til de klimatiske ændringer. Forskerne har fået hjælp
fra computere til at analysere og koble de klimatiske, geologiske og socioøkonomiske oplysningerne fra de første tre søjler, så de til
sidst kan se, hvilke økonomiske, sociologiske og livsstilsmæssige konsekvenser klimaforandringerne får for det lokalsamfund, de har
undersøgt. (Grafik: DTU Klima Center).

Se en nærmere beskrivelse af modelsystemets anvendelse til vurderinger af ekstrem regn i byområder
på dette site http://videnskab.dk/kultur-samfund/klimaforskere-klaeder-danmark-pa-til-skybrud.
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Udfordringer i tiltag mod forebyggelse af
tabsgivende oversvømmelse
Paneldiskussion
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KLIMAÆNDRINGERS BETYDNING
FOR JORDBRUGSPRODUKTION
OG MILJØ
Kirsten Schelde, Institut f. Agroøkologi, AU
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Klimaændringer
Effekter på afgrødeudbytter og –kvalitet
› Direkte effekter af ændret CO2, temperatur, nedbør og
deres variabilitet
›Effekter af ekstreme vejrforhold (tørke, oversvømmelser)
›Indirekte effekter (ændret næringsstoftilgængelighed;
skadedyr og plantesygdomme
Miljøeffekter
›N og P tab til vandmiljøet
›Vanding og grundvandsressourcer
›Forringelse af jordens frugtbarhed / erosion
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Observerede temperaturændringer i Europa (1976-2006)
Året

Vinter

Sommer

EEA

AARHUS
UN IVERSITY

Observerede nedbørændringer i Europa (1961-2006)

EEA
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Fremskrivning af temperatur- og nedbørændringer i
Europa fra 1980-1999 til 2080-2099 (scenarie A1B)
Året

Vinter

Sommer

IPCC
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Data på udbytte i vinterhvede 1992-2008
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Temperaturstigning og årstal for nye afgrøder
Majs – ensilage
Majs – kerne
Solsikke – tidlig sort
Solsikke – middeltidlig sort
Sojabønne – tidlig sort
Sojabønne – sildig sort

Sydsjælland
T-stigning
År
0,0
1975
1,3
2013
1,9
2031
2,4
2046
1,4
2016
2,3
2043
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Forskellig udbytte-respons på stigende temperatur
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Nye afgrøder
i 2020 og 2040
Simple indeks/
temperatursummer for
dyrkningsegnethed

Schelde etal.2011
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Landbruget må tilpasse sig klimaændringerne





Stigende temperaturer
Stigende nedbørintensitet
Hyppigere tørke
Mere variabelt klima

Dette kræver
 Øget modstandskraft over for klimavariation
 Bedre ‘vandhusholdning’

Herunder





Opretholde jordfrugtbarhed med høj vandholdende evne
Forbedrede afgrøder (øget tørketolerance)
Større diversitet i sædskifter og dyrkningssystemer
Efterafgrøder og blandinger til at øge frugtbarhed og fastholde
næringsstoffer
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Årlig nedbør (mm), 1874-2010
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DMI 2011
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Antal døgn/år med nedbør >= 10 mm
1938-2010
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DMI 2011
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Børgesen og Olesen (2011)
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Modelleret ændring
i middel månedlig
afstrømning
fra [1961-1990]
til [2071-2100]

Jeppesen etal.2009
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Klimaændringer og fosfortab i landskabet

17

Kilde:Brian Kronvang; Kronvang og Rubæ k 2005
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Hvilke værktøjer har vi /
hvad vil vi gerne undersøge?
Multifunktionel/kontrolleret dræning

Tilbageholdelseszoner til overskydende vand?
Sedimentopsamling ved/før drænrørs udløb

Tak for opmærksomheden
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Susåen og dens opland
Opland, areal, totallængde, fald,
Status
for den
praktiske
søerne,
opholdstid
vandløbsvedligeholdelse
af Susåen

Palle P. Myssen
Næstved Kommune

Kort om Susåen

Vandløbsloven & Regulativerne

Susåen og dens opland
Opland, areal,
totallængde, fald,
Vandløbsloven og regulativer er hjørnesten
i kommunernes
administration af vandløbssøerne,
opholdstid
vedligeholdelsen
• 2 regulativer
• 2 tillægsregulativer
• Første Vandplan fra staten

Grødeskæring i Suså-systemet

Arbejdsplan & Færdigmelding

Åmandsdagbog , Saltø Å
Grødeskærin
g
Åmand navn
Dagbogsperi
ode

Sommergrødesk
æring

Efterårsgrødeskæ
ring

Michael
3 til 7. september 2010

Åmandens notater
St. 0 – 400 – Tagrør
St. 400 – 600 – OK
St. 600 – 1500 – Pindsvineknop &
tagrør
St. 1500 – 2000 - OK
St. 2000 – 2500 - OK
St. 2500 – 3000 - OK
St. 3000 – 3700 – Pindsvineknop
& græs
St. 3700 – 4850 - OK
St. 4850 – 5000 - Pindsvineknop
St. 5000 – 6000 – Rød hestehov

X

Kontrolopmåling og oprensning af vandløb
•
•
•
•
•

Opmåling, Gps-terminal
Elektronisk rapportering
Oprensning, maskiner
Altid eksterne parter
Beskæring om vinteren

Susåen og dens opland

Opland, areal, totallængde, fald,
søerne, opholdstid

Udfordringer i Susåens opland

Susåen og dens opland
Praktiske tiltag;
• Opmålingsstandard
• Gps-oprensning
• Sandfang
• Stressskæring

Opland, areal, totallængde, fald,
Admin. tiltag:
søerne, opholdstid
• Fællesregulativ
•
•
•
•

Info & Hjemmeside
Database
Klimaplan
Ålaugs samarb.

Tak for
opmærksomheden !
Palle P. Myssen
Næstved Kommune

Vandløbsmodel til forebyggelse af
oversvømmelse langs Susåen
Realtidsstyring af vandafledning fra Susåsystemets oplande

Torsten V. Jacobsen, DHI

•
•
•
•
•

Kort om DHIs baggrund
Udfordringer
Teknologi
Planlægning og realtidsstyring
Potentiale i Suså oplandet

DHI er en forsknings- og rådgivningsorganisation, der arbejder i Danmark og udlandet med alle aspekter af vand. DHI udvikler og
anvender bl.a. computermodeller i forbindelse med beregning og varsling af oversvømmelser i byer, for landbrugsområder og
generelt indenfor flod- og vandløbsoplande.

DHI – helt kort





Rådgivning og forskning indenfor alle aspekter af vand
Del af GTS (Godkendt Teknologisk Serviceinstitut)
1100 medarbejdere (ca. 400 i DK, Hørsholm og Århus)
70 % af omsætning er rådgivning, heraf 2/3 i DK
4%
6%

18%
2%
70%

Forskning
Udvikling
Software
Udstyr
Rådgivning

Beslutningsstøttesystemer (DSS)
On-line, realtids operational DSS eller DSS til planlægning og scenarieanalyse

Politikere/ Beslutningstagere
• Strategi
• indikatorer
• økonomi

• Dag til dag drift

DSS
• Sektor interesser

Model
og analyse
Databaser,
data udveksling

• problem løsning
• scenarie analyse

• Interessent involvering

• adgang til data
• deling af data

• Tillid og samarbejde
• Institutionelle forhold

Data

• data sikkerhed
• data visualisering
• data behandling

• data ejerskab

Udfordringer
Balanceakt i forhold til afvanding og oversvømmelse :

•
•
•
•

Øgede miljøkrav og løbende vandløbs- og vådområderestaurering, vådere ådale
Borgere og lodsejere stiller krav om bedre beredskab ved oversvømmelse og
minimering af skader
EU VRD vandplaner og Natura 2000 planer dikterer god økologisk tilstand og
naturbeskyttelse, bl.a. ved indskrænkning af vandløbsregulering, vedligeholdelse og
grødeskæring
Klimasikring – problemerne er her allerede og bliver både hyppigere og voldsommere

Læg dertil fremtidige opgaver:

•
•
•

Vandløbsregulativer skal revideres/fornys
Implementering af en række virkemidler og restuareringsprojekter vil påvirke
vandstande i åen
Investeringer i vandinfrastruktur

Udfordringer kan ikke løses isoleret, bredere konsekvensanalyse kræves

Håndtering af tabsgivende oversvømmelser
Hvad skal der til ? :

•

Planlægning, infrastruktur på plads, flaskehalse fundet og afhjulpet, klimaændringer og
bymæssig udvikling taget i regning, oversvømmelse fortrinsvis hvor det er forbundet med
mindst skade osv.
Middel : kortlægning, risikovurderinger, screening, prognoser og scenarieberegninger
(f.eks. modelberegninger på afløbssystem, vandløbssystem eller opland)

•

Real tid, Håndtering af oversvømmelseshændelse under udvikling, brug af prognoser,
beredskab, afbøde og minimere oversvømmelse, afprøvede og testede
styringsmekanismer (manuel eller remote contol), sikre at forholdsregler følges til at sikre
f.eks. bufferkapacitet, konstant status til beslutningsstøtte.
Hvor stor yderligere reduktion af oversvømmelser og tab kan
opnås ved aktiv indgriben og rettidig varsling?

Vandstand og oversvømmelse
”Tidlig varsling…”, klimaændring (50 – 100 år), men hvad med i morgen ?

Batter bufferkapacitet noget ?
Ude fra skybruds-Danmark, Ingeniøren den 28.8.2012 :
Århus kommune udtaler:

•

“Vores sigtelinjer er, at der skal
skabes plads og tid til vandet, så vi
ikke kun kigger på de tekniske
løsninger i byerne, men også på
vandets vej gennem oplandet. Vi
skal finde ud af, hvor vi kan
opbevare vandet, når det regner
meget”
Passiv foranstaltning - >
aktiv styring

Århus Å eksemplet

Greve eksempel
Efter 2007 oversvømmelser

Håndtering af tabsgivende oversvømmelser
Potentialet i Suså oplandet - magasineringskapacitet,

•
•
•
•

Opland/markplan (drænsystemer, mindre vådområder)
Vandløbssystem (vådområder, ådal, vandløbstværsnit)
Søerne (vandstandsregulering, midlertidig magasinering)
Afløbssystem (regnvandsbassiner, selve rørsystemet)

Magasinering = opstuvning - kontrolleret oversvømmelse

Håndtering af tabsgivende oversvømmelser
Potentialet i Suså oplandet - nogle overslagstal og størrelsesordener
Oplandsareal
Sø-areal
Vandstandsændring
Vandløbslængde
Suså længde
Ådalsbredde
Tværsnitsbredde
Rodzonedybde
Porøsitet
Qmax, Holløse M.

ca 85000 ha
2000 ha
0.5 m
850 km
90 km
50 m
8m
1 m (excl. sø, by og vådområde)
0.10 (-)
35 m3/s

Mag. Kapacitet (mm) over hele oplandet
Søer
12 mm
Vandløb
3 mm
ca. 4 x afløb
Ådal
3 mm
Rodzone (tør)
100 mm
Grundvand
? mm
Afløb
Nedbør ?

4-5 mm/dag
50 – 100 mm/dag

(falder ?)
(stiger ?)

Regnintensitet, befæstning, lokale forhold osv. kan forværre situationen markant

Hvad kan en model bruges til ?
Generelt
1) Sammenstilling af data – hægter uafhængigt målte data sammen ?
2) Forståelse – hvilke forhold og processer styrer f.eks. oversvømmelsen ?
3) Forklaring – hvordan kan en model hjælpe med at forklare hvad vi ser ?
4) Repræsentativ – kan modellen med rimelig nøjagtighed beskrive forløb ?
5) Forudsigelse – kan vi med en model beskrive konsekvenser af ændringer ?
6) Problemløsning – det kan være dyrt at tage fejl – kan modellen hjælpe os til at
finde den gode helhedsløsning ?
Konkret i forhold til forebyggelse af tabsgivende oversvømmelser:
1) Realtids varsling af oversvømmelse – mulighed for regulering og beredskab
2) Løbende information om vandstande og udbredelse af oversvømmelse (service
for borgere og lodsejere)
3) Identifikation af flaskehalse i eksisterende vandløbs- og søsystem
4) Effekt af grødeskæringspraksis på vandstande og oversvømmelsesrisiko
5) Beregning af sammensatte scenarier med hensyntagen til opstrøms-nedstrøms
effekter
6) Indsnævring af mulige fremtidige løsninger som beslutningsgrundlag
En model udnytter eksisterende viden, sammenkæder årsager og effekt men
er en forsimplet beskrivelse af de faktiske forhold.
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Vandstandsvarsling -”risiko og sandsynlighed”
Model med assimilation af
real tids hydrometri data Model prognose

H
Varslingsniveau 2
Varslingsniveau 1

24 timer

dato

Håndtering af tabsgivende oversvømmelser
Teknologi – hvad har vi og hvad kan udvikles :

•

Eksisterende teknologi :
- Opkobling til realtidsdata, klima,
- Urbane modeller, RTC i afløbssystemer
- Vandløbsmodeller, oversvømmelsesvarsling, on-line struktur styring
- Afvanding og dræning (landbrugsjord), urbane on-line,
- DSS – fra information til aktiv handling, real tid og planlægning

•

Mulig ny viden og teknologi:
- Sammenkædning med kortlagte værdier, tabsrisiko
- Optimering i forhold til tab
- Balance imellem ”nyttig” (Vandplan, miljø) og tabsgivende (ekstrem nedbør)
oversvømmelse
- Værdi af (realtids) beredskab kontra ”passive” infrastruktur investeringer

Mulige projektaktiviteter
1) Opbyg en hydrodynamisk model for Suså vandløbsnetværket inklusive. Nyeste
tværsnitopmålinger, detaljeret DEM for ådal, strukturer/reguleringer, vandløbsvedligeholdelse
2) Opbyg afstrømningsmodel for oplandet, og urban model for større byer
3) Ide og hypotese testning, opstrøms til nedstrøms effekter på oversvømmelse i tid og sted af:
• Tilbageholdelse i opland. Søer, å og ådal
• Fjernelse ”flaskehalse”
Testet imod historiske, syntetiske, statistisk afledte eller forventede fremtidige
nedbørshændelser/mønstre
4) On-line vandstandsmålinger
5) Identifikation af løsningsmuligheder med reference til tab (kortlagte værdier) og miljøkrav
6) Scenarier – samlede tab ved udvalgte oversvømmelseshændelser:
- ”Planlægnings”-scenarie (infrastruktur)
- ”Realtidsstyrings”-scenarie (on-line regulering og beredskab)

Sammenhæng
Interessenter,
lodsejere,
borgere

Vandløbsmodel –
”strømningsteknisk løsning”
En løsning af problemet
kræver inddragelse
af en række andre forhold,
planer, love osv.

1) DHI + kommuner, hvad
anses for gangbare og
accepterede virkemidler ?
2) Målsætning,
vandstandsforhold
3) Kombination af virkemidler i
løsningsalternativer

Regulativer og
vandløbsvedligeholdelse

Økonomi
Vandstandsforhold og
afvanding

Kommuneplaner,
lokalplaner

Miljø, habitat,
økologi
Vandplan og
Natura2000

Forventede resultater
Potentiel nyttevirkning (kr) af realtidsstyring og varsling for Susåen.
Besparelsespotentiale, investering i infrastruktur kontra styring/regulering/beredskab
Scenarier - effekt af tiltag og kombinationer, analyse af flaskehalse
Et værktøj til videre anvendelse (f.eks. vandplan og vandløbsvedligeholdelse)

Tak for opmærksomheden.

Worst case og gentagelsesperioder
”Worst case”-begrebet forstået som mest ugunstige
sammenfald af:
• Høj afstrømning i oplandet på baggrund af høj
nedbørsintensitet – og volumen
• Lav magasineringsevne i å og ådal
• Lav magsineringsevne i søer
• Lav magasineringsevne i oplandet, f.eks. ved høj
mætningsgrad i jord og grundvand
• Høj strømningsmodstand, f.eks. p.gr.a. grøde

Scenarier – regulativ kontra faktiske forhold
Målte tværsnit (scenarie 0)

Regulativmæssige tværsnit
(scenarie 1)

Vandløbsmodellens bestanddele
1) MIKE11 dynamisk vandløbshydraulisk model for Susåens hovedløb samt større
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

sidetilløb (f.eks Ringsted Å, Tuel Å, Lilleå, Snogbæk osv.)
Målte tværsnit udvidet til at omfatte ådal (ved hjælp af digital terrænmodel)
Søer, Tystrup-Bavelse, Sorø Sø, Tuel Sø Gyrstinge Sø, Haraldsted Sø m.fl.
repræsenteret ved volumen, bredde
Strukturer (passive eller aktive opstemninger, reguleringer)
MIKE SHE afstrømningsmodel for Suså oplandet
Terrænmodel og øvre grundvandsmagasiner
Nedbør og fordampning
Afstrømning fordelt i oplandet i tid og sted –
overfladisk, via drænsystemer, fra befæstede arealer og
grundvand

Den dynamiske MIKE SHE – MIKE11 kører som én model der
selv forbinder oplandsdel og vandløbsdel

fra

Faktorer der påvirker drænforhold og
vandafledning

Robert Nøddebo Poulsen
Agronom, Afdeling for Økologi & Miljø, DHI

• Naturgivne og
•
•
•

antropogene forhold
Afvanding generelt
Afvanding på
bedriftsniveau
Værktøjer

Kort om DHI’s miljø- & vandrådgivning
DHI’s kompetencer vedrører bl.a. ekspertise indenfor:
• Afløbssystemer og vandløbshydraulik
• Vand i byer
• Oplandshydrologi , afvanding, oversvømmelser og vandbalancer
• Vandkvalitet og økologi i vandløb, søer, fjorde og kyster
• Miljømål
• Spildevand og processer
• Udvikling af modeller, realtidssystemer og vandrelateret IT

+1.100 ansatte globalt

DHI i Hørsholm

Naturgivne og antropogene forhold

Nedbør og fremtidigt klima
• Siden 1990 har den
gns. årlige nedbør i
Danmark været på
omkring 745 mm og
har således tiltaget
med ca.100 mm siden
de systematiske
målinger begyndte i
1874.

http://www.dmi.dk/dmi/index/klima/klimaet_indtil_nu/nedboer_og_sol_i_danmark.htm

Ændringer i års- og månedsnedbør
• Ændringer i den
akkummulede årsnedbør
over to 30 års
”normalperioder fra 1931-60
og 1961-90.

Kilde: Conwoy-projektet

Udvikling i nedbørsintensitet
• Nedbørsintensiteten er steget med 10% over de seneste 50 år
• Forudsigelser peger på 35% stigning over de næste 50 år i fht. i dag

Kilde: COWI A/S

Udvikling i temperaturen
• Danmarks årlige
middeltemperatur
siden 1873

Afstrømning

Havspejlsstigninger
• Enkelt bidrag til
havspejlsstigninger i
Danmark omkring år
2100.

• 19 års glidende middelværdi for
havniveauet i 9 stationer med angivelse af
årlig stigningstakt for perioden 1901-2000

Kilde: DMI & GEUS: Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100-200 år

Betydningen af ændret vedligeholdelse
”Vandføringsevne i danske vandløb 1976-1995”, DMU-1997
&
”Den nye vandløbslovs betydning for afvandingsforholdene på de
vandløbsnære arealer”, Miljøstyrelsen - Maj 1997
Et sammendrag af konklusioner
• I ca. halvdelen af undersøgte vandløb (65 stationer) er der sket en
reduktion i vandføringsevnen i perioden 1976 til 1995 og primært i løbet
af de sidste 10 år.
• Det kan ikke påvises at den generelle reduktion skyldes alene ændret
vedligeholdelsespraksis idet der er observeret ændringer i vandløb med
uændrede vedligeholdelsespraksis. Dog falder en reduktion i
vandføringsevnen ofte sammen med ændret praksis for vedligehold.
• Undersøgelsen viste at klimatiske ændringer kan være medvirkende
årsag. Milde vintre f.eks. i 1986 kan betyde overvintrene grøde, tidligere
vækst mm.

Udvikling i bebyggede arealer
• Kraftig udvikling i det bebyggede og befæstede areal fra ca.3% i 1881 til
10% af det samlede landareal i 2000

Kilde: Faglig Rapport fra DMU nr. 682, 2008

Afvanding generelt

Afvanding
• Maskine til masseproduktion af lerrør opfundet i England i 1843, hvorved
•
•
•

afvanding i mere end 150 år har været et grundlæggende rammevilkår
for planteproduktionen.
To store perioder for dræning først dræning af østdanske lerjordene i
1860-80 og siden dræning af de jyske lavbundsjorde fra 1930-60.
50-60% af landbrugsarealet er drænet med rør
Drænafstand fra 8-20 meter dvs. typisk mellem ca. 500 til 600 meter rør
pr. hektar, som på landsplan groft skønnet svarer til omtrentligt 780000
km dræn.

Kilde: S. E. Olesen (2010): Omfang, status og potentielt behov for dræning på danske landbrugsarealer

Behovet for afvanding
Afvanding øger jordens dyrkningsværdi, udbyttepotentiale og
ressourceeffektiviteten. En række specifikke plantevækstfaktorer påvirkes,
heraf vigtigst:
•
•
•
•
•

Temperatur i jorden
Luftskiftet i jorden
Rodudviklingen
Jordens bæreevne
Næringsstofomsætning

Dyrkningsmæssige faktorer
• Dyrkningssikkerhed
• Rettidighed
• Udbytteniveau

Et drænsystem

Kilde: Drænkort fra Sofiendal under Bregentved Gods

Eksempel på drænet mark
•
•
•
•
•
•

Markareal 30 hektar
Samlet drænlængde 20 km
3 km hovedledning
16 m drænafstand
9 drænudløb
103 sideledninger

Dræningens betydning for rodudvikling
og bufferkapacitet
• Større bufferkapacitet og mindre afstrømningspeake på drænet jord end på
udrænet jord sfa. fugtighedsforholdene typisk er mindre end markkapacitet

Afvandingens indvirkning på udbytte

Kilde: VFL (2011) Afgrødernes reaktion på vandoverskud

Vandstuvning og sandaflejringers
påvirkning af afvandingsdybden
• Sandaflejringer
•

reducerer røret
tværsnitsareal
Sandaflejringer har
større hydraulisk
modstand end
drænrøret

Afvandingsforhold på bedriftsniveau

Eksempel fra en bedrift
•
•
•
•

100 hektar bedrift i opstrøms del af Vivede Mølleå
Drænanlæg omfatter ca. 40 km kendte dræn
1.3 km vandløb af ca. 39 km i vandløbssystemet
2730 hektar opland, terræn fra 0-70 m.o.h.

Opmåling d. 26/3-11
• 9 vandløbstværsnit
• Drænudløbskoter
• Vandspejl
Installering af 20 pejlerør
• Løbende aflæsning af vandspejlsniveau

Drænkoter og vandløbsvandspejl
• Indikator som tager udgangspunkt i et øjebliksbillede, og som derfor
kræver indblik i vandløbets generelle vandspejlsforhold
Vandløbskanter

Regulativmæssig bund
Vandspejl

Aktuel bundkote
Drænudløbs bundkote

Vandstandspejlinger i marken
• 17 pejlerør (-170 cm) + 2 online (-220 cm)
• 1 online vandstandsmåler i åen

Drænudløb

Pejlerør

P3

P4

P8
P7
P15

Afvandingsforsøg 2012

Markforsøg og modellering i samarbejde med KU-LIFE, DHI m.fl.

Værktøjer

Integreret planlægning

Integreret vandresourceforvaltning

Eksempel fra Ry å
• Sc1 – effekten af ændret vandløbsvedligeholdelse jf. vandplanen
• Sc2 – Sc1 + effekten af øget havniveau + 5 cm

Årsvariation i afvandingsdybde og
fugtighedsforhold
• Figuren viser den tidslige udvikling i tryk/fugtighedsforholdene i rodzonen
GV-spejl

mættet < θ > pF2

pF 2 < θ > pF 3

pF = 4.2

Drænblokering og vandstandstigninger

Kote [m

Varighedskurver til vurdering af
vandstandens betydning for afvandingen
9.00
8.75
8.50
8.25
8.00
7.75
7.50
7.25
7.00
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
-

Topografi
Drændybde
MedioOkt-Feb
Mar-medioApr
MedioApr-MedioJul
MedioJul-Aug

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

Sandsynlighed for overskridelse

0.70

0.80

0.90

1.00

Afvandingsklasser
Type

Grundvandsforhold.

Landbrug

Naturtype

Omdriftsarealer m. høj

Overdrev - Skov

Årsmiddelværdi for
afstanden mellem
terrænoverflade og
grundvand
Tør

> 75 cm

dyrkningsikkerhed
Temporær fugtig

75 - 50 cm

Omdriftsarealer m.

Overdrev- eng - Skov

begrænset dyrkningsik.
Temporær våd

50 -25 cm

Græsningsarealer -

Eng - Fugtig skovtype

ikke i normal omdrift
Permanent våd

0 - 25 cm

Græsningsarealer -

Mose - Sumpskov

udnyttes i tørre år
Perm. vanddækket

Vand i terræn eller derover

Ingen

Sø - Rørskov -

landbrugsmæssig

Ellesump Sumpskov

benyttelse

Kilde: Alectia (2012): Kogsbøl Mose og Skast Mose

Sammenfatning
• Naturgivne (klima) forhold, samt love, regler og administrative praksis
•
•

bidrager samlet set til et større vandafledningsbehov, som ligesom for
byerne også har væsentlig betydning landbrugsproduktionen.
Fastholdelse og måske øget afvandingsbehov kan vise sig nødvendig for
fremadrettet, at sikre en konkurrencedygtig, miljøvenlig og
ressourceeffektiv landbrugsproduktion.
Fremtidige vandforvaltning bør inddrage hensyn til både naturen, byer og
landbruget mhp. på balancerede løsninger. Integreret planlægning med
fokus på den overfladenære hydrologi kan være et værdifult værktøj i
denne planlægning.

Oversvømmelsesmodellering – Planlægning og
beslutninger
Michael Butts
DHI

Oversvømmelser

Løsninger

Hvorfor modellering ?

Oversvømmelse af DHI
14-15 August 2010

• Gulv, skrivbord, væg
• ”140 m” af viden
• Tab af arbejdestid
Tab:
250 000 Euro (+ 1.8 mill DKK)
>500 arbejdestimer

Oversvømmelsesskader

Simple beregning

100 –year Storm

100 –year Storm

The flooding of DHI
14-15 August 2010

Oversvømmelse af DHI
Terrain + houses +drainage system

Oversvømmelse af DHI
Uden bygninger, dræn og
kloakrør

Med bygninger, dræn og
kloakrør

Simulate: What is flooded in your city ?

The football field, Greve

Compute new flooding maps, e.g.
for a new “A2 climate” 10 year rain
in year 2100

Flood storage on the football
field

Odense Å
DHI og DMU (Århus Universitet)

Før og Efter
Odense River Nov 2003

Odense River Jan 2004

95m
6120190
6120185

GPS coordinates [m]

6120180
6120175
6120170
0.2

6120165
t1

6120160
6120155

t10 t9

t8

t7

t6

t5

t4

t3

t2

6120150
6120145
6120140
6120135
6120130
582130

582140

582150

582160 582170 582180
GPS coordinates [m]

582190

582200

582210

V velocity [m/s]
Above 0.65
0.60 - 0.65
0.55 - 0.60
0.50 - 0.55
0.45 - 0.50
0.40 - 0.45
0.35 - 0.40
0.30 - 0.35
0.25 - 0.30
0.20 - 0.25
0.15 - 0.20
0.10 - 0.15
0.05 - 0.10
0.00 - 0.05
-0.05 - 0.00
Below -0.05
Undefined Value

Sammenligning mellem målinger og
model resultater

Effekten af klimaændring på dige sikkerhed og
oversvømmelses risiko I Vidå

Hydrological and hydraulic modelling
Combined hydrological and
hydraulic model
- Precipitation
- Temperature
- Potential
evapotranspiration

Sea water
level

Time series of water levels
and discharges in the river
system

Changes in hydrological extremes
Downscaled catchment rainfall

Rainfall-runoff model

Catchment rainfall
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Projection of sea water level
Vidaa sluice water level

Storm surge duration
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5
No of tidal cycles

6

7

• Change in mean sea level
•

– Scenario 1: 30 cm in 2100
– Scenario 2: 100 cm in 2100
Change in storm surge statistics
– Based on results from hydrodynamic model run forced with HIRHAMARPEGE

Changes in storm surge statistics
Changes in water level excluding SLR with a return period of 100 years

Extreme værdi analysie

Kortlægning af værdier

Oversvømmelseskortlægning

Kortlægning af værditab

Cost - benefit analysis

Nuværende tilstand
Oversvømmelses forebyggelse
Gevinst

sandsynlighed

Michael Butts
mib@dhigroup.com

Brug af modeller og
scenarier til forudsigelse af
fremtidens vandkredsløb
Hans Jørgen Henriksen
Geological Survey of Denmark and Greenland
Ministry of Climate and Energy

Outline
• Principper for modelbaseret scenarie analyse
• To eksempler:
– KFT klimagrundvandskort, klimaeffekter på grundvandstand
og -dannelse
– PRECIOUS, klimaeffekter på pesticidudvaskning

• Diskussion og konklusion

• Vand i det åbne land
• Kystzonen
• Vand i byer
• Bygninger og infrastruktur
• Transport

Kilde: IDA klimatilpasningsstrategi

Klimaændringer berører vandkredsløb
direkte, samtidig udvikler sektorer sig

Princip for modelbaseret vurdering
af ændring i det fremtidige
vandkredsløb

Eksempel 1 - Klimagrundvandskort

Eksempel 1 Ændring i grundvandstand
(A1B – Våd klimamodel)

De fire leverencer (resultat for Sjælland)

www.klimatilpasning.dk
Klimagrundvandskort
(kommer snart på kort)

Eksempel 2 – Prescious pesticid scenarier
(kilde syntese: www.klimatilpasning.dk)
•

•
•

•

•

Scenarieudvikling med vurdering af klimabetingede
ændringer i sædskifte, landbrugspraksis og
pesticidanvendelse for hhv. kvægbedrifter og plante/svinebedrifter for sand- og lerjorde.
Litteratur- og ekspertvurderinger, indsamlet under en
studietur til Frankrig og Tyskland (klima som DK i 2050)
Ingen markante ændringer i sædskifterne for kvægbedrifter
og kun små ændringer for svineproduktion (inklusiv majs til
foder)
Et varmere klima og ændringer i jordens vandindhold vil
dog ændre såtidspunkter, ligesom afgrødeudvikling vil
påvirkes, så der generelt opnås en hurtigere udvikling med
tidligere blomstring og modenhed, tidligere såning af
vårafgrøder og senere såning af vinterafgrøder.
=> konsekvenser for vandbalancen og for timingen af
pesticidanvendelsen.

Resultater Faardrup (lerjord)
NEDSIVNING
GENNEMSNIT

80 %
FRAKTIL

MAX
KONC

Simuleret pesticidudvaskning Faardrup.
Gennemsnitskoncentrationer
(NEDSIVNING GENNEMSNIT)
80 % fraktilværdier (80 % fraktil)
MAX koncentrationer i det vand der
udvaskes fra den umættede zone til
grundvandet
Pesticid 1, 2, 3, 4, 5 er fem modelstoffer:
1) Lav dose herbicider,
2) Ordinære herbicider,
3) Stærkt sorberende herbicider
4) Fungicider
5) Insekticider

Oplandsmodel scenarier for Lillebæk
(lerjord, Sydøstfyn)
•

•
•
•

•

For Lillebæk dominerer vinterhvede (25 % af arealet). I det
fremtidige klima skønnes denne kornsort at udgøre 30 % af
det dyrkede areal.
Der vil samtidig ske en mindre forøgelse af arealet med byg
(både vinter- og forårsafgrøder) fra 12 til 15 %.
Raps og græsfrø forventes uændret (hver 15 %) mens majs
forventes forøget fra 5 til 8 %.
Braklagte arealer og andre arealtyper forventes reduceret.
Det antages at 80 % af arealet på lerjorden (Lillebæk)
udgøres af plante/svineavls-bedrifter og 20 % udgøres af
kvægbedrifter (antaget uændret i et fremtidigt klima).
Samlet set er behandlingshyppigheden med pesticider
vurderet at blive forøget fra 1,9 til 2,3 for Lillebæk.

Two views of the decision process
(R. Allan Freeze, IAH congress 2012)
Von Neuman and
Morgenstern, 1944

Kahneman and Tversky,
1979

•

Logical choice by rational
decision maker

•

Systemic influence of
human emotion and
cognitive biases

•

Based on economic theory

•

Based on psychological
studies

•

Expected utility concept

•

Intuitive utility

•

Traditional economics

•

Behaviour economics

•

Utility theory

•

Prospect theory

Allan Freeze fortsat . . .
•

Decisions are commonly affected by the psychological state
of the decision maker, including his or her risk perceptions,
risk-aversion profile, political leanings, ethical standards,
and moral principles

•

Moreover, almost all environmental decisions involve input
from multiple stakeholders, who each have their own
perspectives on the appropriateness of the project
objectives, the project’s time horizon, and the acceptability
of the levels of risk.

•

It is a multi-party world of conflict, games-playing, and
political strategy that places considerably value on the
delicate arts of negotiation and mediation.

Behov for integreret vurdering
(stor kompleksitet -> systemteori)
Policy context

A2, A1B …

Energiområde

Klima
emissions
scenarier

Demografi og
politik
Samfundsøkonomi

Arealanvendelse og
landbrugspraksis

Forskellige globale og
regionale klimamodeller

Tilpasning

Vandindvinding
og spildevand
Nedskalering og
biaskorrektion
Usikkerhed?
Skala?

Water
managers

Indirekte effekter

Direkte effekter

Kvantitet
Kvalitet

Modellering af effekter for
ferskvandskredsløbet

Usikkerhed?
Risk perception?

Tilpasning

Teknologi

Policy
Velfærdsmakers
Økonomi mm.

Behov for explorative scenarier /
backcasting (Kok) ?
•

Ny forskning, som endnu ikke har været anvendt og
afprøvet i Danmark, viser nye veje til nye strategier for
planlægning fx i forhold til klimaændringer og effekter

•

Forskningen viser, at det er muligt at udvikle et antal typisk tre til fire – ”eksplorative scenarier” (narrative
storylines), der kan beskrive fremtidige samfundsmæssige,
naturmæssige og kulturbetingede forhold.

•

Disse scenarier, som f.eks. kan udvikles frem til år 2050
eller 2100, skal herefter tilbageføres (”backcasting”) med
tidslinier til nutidssituationen med analyser af væsentlige
barrierer og muligheder, der skal tages højde for i
forvaltningen.

Konklusion
•

Scenariestudier lavet i forbindelse med vurdering af klimaeffekter
og tilpasningsbehov i Danmark, har i langt de fleste tilfælde
inddraget et eller få emissions scenarier (fx A2, B2, A1B), en eller
få udvalgte globale klimamodeller (fx en våd, tør og median
fremskrivning på baggrund af samtlige ENSEMBLE modeller)

•

I dag vurderer man således kvantitative og kvalitative effekter af
klimaændringer på vandkredsløbet ud fra antagelser om, at den
nuværende infrastruktur (herunder arealanvendelse og
driftspraksis/managementpraksis, forsyningsstruktur, dræning
mv.) er en brugbar projektion for de kommende 30-100 år.

•

Der er behov for mere systematik i scenarieudviklingen.

•

Eksplorative scenarier og backcasting kombineret med integreret
vurdering (Bayesian networks, agent baserede modeller, system
dynamics, coupled domain models, og modelworkshops baseret
på integrerede grundvand/overfladevandsmodeller). Sidstnævnte
kræver aktiv interessentinvolvering.

Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Modellering af udvaskning af N og P i
forskellige skalaer

Søren Hansen
Københavns Universitet
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Sektion for Miljøkemi og –Fysik
Agrohydrologi

Flakkebjerg d. 24/09/2012
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Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Relevante Skalaer
• Markskala
• Den basale enhed for markdrift
• Afgrødevalg
• Gødskning (N & P)
• “Homogen” jordbund
• “Homogene” afvandingsbetingelser
• “Homogent” vejr

• Oplandsskala
• Oversvømmelser
• Påvirkning af vandmiljø
• Overfladevand
• Grundvand

Flakkebjerg d. 24/09/2012
Dias 2
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Light distribution
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Field Scale
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Vegetation
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Model
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Modellering af plantevækst og udbytte
• Fotosyntese
• Respiration
• Assimilat
partitionering
• Plante udvikling
• Sådato

•
•
•
•

Vandoptag
Vandstress
Kvælstofoptag
Kvælstofstress
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• Planteprocesser
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Modellering af vand i markskala
• Modellering i 1 eller 2 dimentioner
Jordvandets dynamik
Evapotranspiration
Perkolation
Drænafstrømning

Latent & sensibel varme
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Simulering af rumlig
variabilitet i jordvandets
NO3- koncentrationer

Jyndevad
• Suge celler (57)
• Retentions kurver
(57)
• Hydraulisk
ledningsevne
kurver (57)

Djurhuus et al 1999

Simulering af rumlig
variabilitet i
jordvandets NO3koncentrationer

Rønhave
• Suge celler
(57)
• Retentions
kurver (57)
• Hydraulisk
ledningsevne
kurver (57)
Djurhuus et al 1999

Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Modellering af P i markskala
• Manglende P processer
• Uorganisk P kemi i jord
• Omsætning af organisk P
• Kobles til omsætning af
C og N

• Planteoptag af P

Glyfosatudvaskning til
dræn

Estrup

• ”Behov-tilgængelighed”
koncept (analogt med N)

• Sorption af P
• Simuleres analogt med
sorption af glyfosat

• Transport af opløst og
kolloidbundet P
• Simuleres analogt med
transport af glyfosat
Flakkebjerg d. 24/09/2012
Dias 9

Silstrup

Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Opskalering
•Opskaleringsprincip

•Informationskrav (Daisy)

• Aggregering
• Statistisk tilgang

•
•
•
•

•
•
•
•

•Modelkopling –
Daisy/MIKE SHE

Flakkebjerg d. 24/09/2012
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Jordbehandling
Gødskning
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Såning/Høst (planterester)

Distribution of groundwater concentrations (ultimo 1993)
(distributed agricultural representation)
1.2
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• Via filer
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(OpenMI)
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Konklusioner
•Markskala
 Markdrift
 Plantevækst
 Vanddynamik
 Drænsystemer
 Kvælstofdynamik
o Fosfordynamik

Flakkebjerg d. 24/09/2012
Dias 11

•Oplandsskala
 Opskalering
 Aggregering
 Statistisk
beskrivelse af
arealanvendelse og
markdrift
 Lænkning på
kodeniveau (OpenMI)

Økonomiske Perspektiver
Kirsten Halsnæs

Technical University
of Denmark

Tommerfingerregler
•

Oversvømmelse indebærer risiko for negativ påvirkning af naturværdier,
menneskelige og samfundsmæssige værdier
• Klimarisiko kan opgøres som konsekvens * sandsynlighed for en hændelse
• Formålet med klimatilpasning er at minimere omkostningerne ved
klimapåvirkning
............................men der er en lang vej fra klimamodelberegninger til
økonomiske analyser

Technical University
of Denmark

Step 1
Climate and
Socioeconomic projections

Step 2
Impacts
assessment

Statistical
Model
Regional
Climate Data

Step 3
Mapping physical
impacts

Step 4
Risk and adaptation
cost assessment

Impacts
Assessment
Climate
Change Cost
Assumptions

Downscaled
Projections

Risks

Physical Impacts

Projected state
of human
controlled
system

Socioeconomic
scenario

Step 5
Decision support

Scenario
Model

Assessment
tool

Cost of
Adaptation
Options

Adaptation Options

Adaptation
Cost
Assumptions

Technical University
of Denmark

Adaptation
Plan

Beslutningstagning
•

Økonomi og beslutningstagning indebærer:
– Identifikation af risici
– Design af økonomisk analyse
– Håndtering af usikkerheder

•

Beslutningstageres domæner
– Udvælge risikoområder
– Prioritere risici og indsats
– Varetage interessenters deltagelse

•

Metodiske overvejelser
– Visse omkostninger er vanskelige at beregne: Økosystemer, naturværdier, sundhed
– Risikovillighed
– Tidshorisont

Technical University
of Denmark

Igangværende danske studier
•

Projektsamarbejde for det strategiske forskningsråd, DSF i samarbejde med
DMI, GEUS, DHI, KU, ÅU og DTU:
–
–
–
–

•

Detaljerede regionale klimadata
Ekstreme hændelser
Håndtering af usikkerheder
Case studier for Århus, København og Odense opland

Koordinering af modelsystemer og data i fælles forskningsplatform:
–
–
–
–

Input fra DSF projekter
Adfærd og holdninger hos borgerne
Oversvømmelser
Fælles metodisk ramme

Technical University
of Denmark

Technical University
of Denmark

Technical University
of Denmark

Oversvømmelse

Århus by

Return period
5 year

20 year

100 year

1000 year

Technical University
of Denmark

Flooded areas during extreme rainfall - Århus
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Technical University
of Denmark

Hvad lægger vi vægt på?
Vor Frue Kirke: Ældste eksisterende krypt i Skandinavien, 1060
Vikinge museum

Århus Domkirke:

Kalkmalerier
1300-1500

Barokorgel

Børnehave

11

Technical University
of Denmark

Højde

Arealanvendelse

Afgrøder

Drift
Floder

Jordbund

Oversvømmelse

Klimascenarier
(nedbør, temperatur)

Technical University
of Denmark

Hydrological Model

Eksempler på policy relevante spørgsmål
•
•
•
•
•

Hvilke klimapåvirkninger er særligt vigtige for diverse stakeholders at undgå
(præferencer, risikoaversion)
Hvilke elementer er afgørende for beslutningstagning om klimatilpasning
Klimatilpasning i landbruget og konsekvenser for store investeringer i
driftsanlæg som f.eks. til svineproduktion
Vandmiljøet, økosystemer og vandrammedirektivet
Tilpasning til oversvømmelse i byer:
•
•

•

Tilpasning til varmebølger i byer:
•
•

•
•

Fysiske tiltag: Kloakker, diger, regnvandsbassin mm
Adfærd og private tiltag: Bygninger, grønne tage mm
Ændring af byrum, airconditioning
Sundhedsstøtte til ældre sårbare grupper

Klimasikring af store infrastrukturanlæg som havne, broer og veje givet
klimaændringer
Hvordan kan samfundsmæssige omkostninger ved oversvømmelse af vigtige
transportsystemer minimeres: Lokalisering, dræning mm

Technical University
of Denmark

