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Hvad bruger vi oplandsmodeller til

• Oplandsmodeller er et stærkt værktøj til at lave vurderinger af 
det hydrologiske kredsløb, strømningsveje og stoftransport på 
stor skala 

 brugbar på national og regional skala.  

• I Danmark har vi Den Danske Nationale Ressource Model (DK-
modellen). Det bruges allerede i vidt omfang til:

• Bedømmelse af den nationale grundvandsressource
• Vurdering og regulering på national plan
• Klimatilpasningsstrategier
• National regulering af nitrat

• DK-modellen er bygget på MIKE SHE modelkoden
• DK-modellen indeholder allerede dræn, men…

Troldborg et al. 2010



Hvilke udfordringer møder vi…

Afstrømnings-
signalet er 
summen af 

mange kilder

Modellen er kalibreret på 
store afstrømningsstationer 

Foto: Flemmning Gertz, SEGES

Drænene er ikke 
differentieret i modellen

Vi ved ikke hvor godt 
modellen repræsenter 
drænafstrømningen

Uniform type 
og fordeling

Manglende 
målinger

Kan lokaldata 
overhovedet 
inkluderes?

Bedre 
differentiering 
af drænene?

Værdien af lokale 
observationer

Forbedring af 
modelkonceptet 

indenfor rammerne
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Hvordan kan vi forbedre modellen?
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National skala Oplandsskala ID15-skala Under ID15-skala

Regulering Indsats

Bedre differentiering mellem ID15-oplande



Hvad vil vi gerne forbedre

Forbedret rummelig fordeling

Inkluderer lokale målinger Beskrive dynamikken bedre

Opdelingen af vand til 
grundvand og dræn



Differentiering af drænene

Hurtigere 
dræning

Langsommere 
dræning 

Hvordan kan vi differentiere dem?
Hvilken skala kan vi se betydningen?

Langsommere dræning
Terrænnær drændybde



Distribueret parameterfelt
Modelkonceptet

Ændringen for 
hele oplandet



Distribueret parameterfelt
Modelkonceptet

Skovområder Byområder Vådområder Vådområder (drændybde)

Arealanvendelsen (parametriseringen) har altså betydning for 
drændannelsen på ID15 skala



Hvordan dannes drænstrømning?
Drænkoncepter

Naturlig dræning styret af regional geologi 

Hængende grundvandsspejl styret af lokal geologi 

Udstrømningsområder styret af geologi og topografi 



Hængende grundvandsspejl

• De øverste 3 meter er ét lag, og opløser dermed ikke et lokal 
hængende grundvandsspejl.

Observeret 
drænafstrømning

Simuleret 
drænafstrømning



Hængende grundvandsspejl = hurtig respons

• Opløsningen betyder rigtig meget for det første respons
• Mens betydningen er meget lille når systemet er fyldt sidste på 

sæsonen.



Dræning styret af regional geologi

Hvis geologien betyder meget for den dannede drænstrømning i 
modellen. Burde målte drænobservation så ikke omvendt indeholde 
information, der kan guide modellen?

Simuleret drænafstrømning for 6 af dræn-oplandene i Norsminde 
(Hansen et. al 2018).

20 forskellige geologiske modeller (stokastiske).

Geologien i de øverste 3 meter er den samme for alle 20 modeller.

Henriksen et al. 2003

Den 
geologiske 

model
x 20

Spredningen 
skyldes 
geologien 



Dræning styret af regional geologi

Tidligere studier (Hansen et al. 2014) viser, at direkte inkludering af dræn-målinger i 
kalibreringen ikke umiddelbart giver en forbedring på lokal skala.

Rummelig kalibreringsmetode (pilot point) bruges for at udnytte informationen i 
drænmålingerne optimalt. 

Kan lokaldata 
overhovedet 
inkluderes?

Område med 
drænmålinger

Hvor er der information 
om geologien?

Jo større cirkel = jo mere 
information

Hvordan klarer modellen sig…



Dræning styret af regional geologi

• Bedre vandbalance

• Bedre dynamik

• Hurtigere første respons

Dynamik (NSE), 1= perfekt match Mængder (Vandbalance), 0= perfekt match

Generelt forbedres modellen på både hydraulisk trykniveau og afstrømningen i åerne. For drænafstrømningen er der: 

D5 D6

Oprindelig model Ny model Observationer



Bedre 
differentiering 

ml. ID15 
oplande

Forbedret tidlig 
drænrespons

Bedre 
udnyttelse af 
lokal data til 
kalibrering

Differentiering 
af dræntyper

Forbedring af 
modellens 

evner på lokal 
skala

Mod en forbedret 
modellering af 

drænstrømning i 
oplandsmodeller
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Værdien af lokale 
observationer

Forbedring af 
modelkonceptet
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