
10-11-2016 

1 

VTUF-projekt 

 
Monitering af Overfladeafstrømning fra 

Grønne Områder 

 
v. Lene Bassø Duus, Aarhus Vand 

Tekstslide SPLASH - 1 layout  Skift layout: Højreklik på slidet / layout og vælg dit layout  

Agenda 

• Problemstilling i Aarhus – Aarhus Vand’s driver for at deltage i MOGO 

• MOGO - Problemstilling 

• MOGO: Projektbeskrivelse 

• MOGO: Forventet output 

 

 

 

 

Særlig tak til Kristoffer Nielsen fra Envidan for udlån af nogle af disse slides 
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Vand Vision 2100 

”Rent og nok vand til alt og alle – også i år 2100” 

 

Fra overordnet Vision  

til konkrete handlingsplaner 

 
Et forsøg på at ”spå” om fremtiden. 

Et fremsynet projekt lavet i samarbejde mellem  

Aarhus vand og Aarhus Kommune 
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Drift af det samlede Vandkredsløb 

Mange niveauer (Overordnet planlægning til enkelt tilslutning) 
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Drift af det samlede hydraulisk vandkredsløb 

Modellering – på flere niveauer og funktioner  

 
Funktionssituationer 

M
o

d
e

ll
e

ri
n

g
s

n
iv

e
a

u
 

 

Tørvejr inkl. 

uvedkommend

e vand  

Hverdags-regn Dimensions-

givende regn 

Skybrud  

”Under kontrol” 

Ekstremregn 

Ikke under 

kontrol 

Overordnet planlægning 

(nedlæggelse af Åby og 

Viby RA) 

Planlægning 

(kloaksaneringsplan) 

Detail-analyser (område 

sanering) 

Styring 

Varsling, Badevand 

Varsling, Skybrud 

Modelkompleks og modeltype 

Modelkompleks og modeltype 

Modelkompleks og modeltype 
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Ledningsregistrering 
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Planlægning, Realtidsmodellering og -styring 

DRIFT indkøring 
(virkeligheden) 

Drift indkøring 
 

Online sensor data 
 

Online under opsyn 
i tidsbegrænset periode 

Model/algoritme 

DESIGN 
(Modeller) 

Offline test (design) 
 

Offline sensor data 
 

Offline 

 

Model/algoritme 

DESIGN og VALIDERING 
(Modeller) 

Online test (evaluering) 
 

Online sensor data 
 

Offline 

Model/algoritme 

ANALYSE 
(Modeller) 

Potentiale undersøgelse 
 

Syntetiske sensor data 
 

Offline 
(ideel verden/virtual reality) 

Model/algoritme 

Feedback Feedback Feedback 

DRIFT 
(virkeligheden) 

Drift 
 

Online sensor data 
 

Online 

Model/algoritme 

Feedback 

Arbejdsproces som både involvere modellører og drift personale 

Modellens resultat er afhængig af : 

• God beskrivelse af det fysiske system 

• God beskrivelse af overfladen (overfladen ændres afhængig af funktionssituation) 

• Gode inddata (Regn, vandstand i recipienter, uvedkommende vand osv.) 
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Varslingssystem og forhåbentlig  

også skybrudsmodel… 

Catchment Lake&River Sewers HarbourCatchment Lake&River Sewers HarbourCatchment Lake&River Sewers Harbour

I DAG BADEVANDSVARSLING 

 

Fremtid 

Oversvømmelses- 

varsling og aktiv 

skybrudshåndtering 
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MOGO - Problemstilling 
Hvor stort er problemet med overfladeafstrømning 

fra grønne områder i byer? 

 

Problemstillinger…… 

• Hvordan måler vi, om overfladeafstrømning fra grønne 

områder kan blive et problem? 

• Hvordan implementeres overfladeafstrømning fra grønne 

områder i den nuværende modelleringspraksis i forhold til 

afløbssystemet? 

• Hvordan kan der varsles om risikoen for 

overfladeafstrømning fra grønne områder?  
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MOGO - Formål 

Formålet er: 

• at beskrive afstrømningen fra de ubefæstede områder til korrekt 

varsling af oversvømmelsesrisikoen i byområder.  

• at forudsige og varsle om risiko for afstrømning fra ubefæstede 

områder 

• at bestemme hydrologiske modelparametre under forskellige 

klimaforhold 

• at opstille en guideline for at inkludere afstrømning fra grønne 

områder til dimensioneringen af klimatilpasningsløsninger i 

byområder 

• at konstruere kunstige dimensioneringsregn, der er kritiske i forhold 

til overfladeafstrømning fra ubefæstede områder. 

Relation beskriver risikoen for 

overfladeafstrømning i byen 

Vandløbsmonitering 

Jordmonitering 

Monitering af 

overfladeafstrømning 

Forbedret hydraulisk 

modellering af 

regnafstrømning 

Varslingssystemer 

for 

overfladeafstrømning 

fra grønne områder 
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Afstrømning fra grønne arealer er sandsynligvis afhængig af  

• Jordens vandmætning 

• Jordtype 

• Overfladens anvendelse 

• Fald på terræn 

• Vegetationen 

• Nedbørstype 

• Temperatur i luften 

MOGO - Udfordringen 
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Metode til bestemmelse af afstrømning fra grønne 

områder.  
Vi realtidsmoniterer det hydrologiske kredsløb 3 forskellige steder.  

Henholdsvis jorden, vandløbet og på jordoverfladen. 

Lokalitet til måling af afstrømning fra 

grønt område 

Jord- og overflade monitering 

Vandløb 

Vandløbsmonitering 

Testsite i Lystrup 
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Vandløbsmonitering 

Vandstand og vandføring (Q-h-relation) måles i tilpassede målestationer, som primært 

etableres i nedløbsrør, der fastsættes på pæle eller eksisterende konstruktioner. 

 

 



10-11-2016 

7 

Vandløbsmonitering 

Hvis en regnhændelse giver en langsom og reduceret respons i vandløbet, 

er risikoen for overfladeafstrømning lille,  

Hvis den samme regnhændelse giver en hurtig og højt respons i vandløbet 

er risikoen for afstrømning fra grønne arealer betydelig større. 
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Jordmonitering 

Det skal med målinger i jorden være muligt at detektere 3 faser, som kan være kritiske i forhold til 

overfladeafstrømning: 

1.Jorden er nær vandmættet ved jordoverfladen og regnintensiteten overskrider den maksimale mættede 

hydrauliske ledningsevne i jorden. 

2.Jordens magasineringskapacitet er opbrugt. Det vil sige, at det kapillære vandspejl står nær terræn. Dette 

medfører, at nedsivning ikke muligt og nedbør vil overfladeafstrømme. Dette vil typisk optræde ved 

nedbørshændelser med store akkumulerede vandvolumener og/eller i vinterperioden. 

3.Jorden er udtørret, hvilket medfører, at den aktuelle hydrauliske ledningsevne er mange tusinde gange 

mindre end den mættede hydrauliske ledningsevne. Ved højintens nedbør vil nedbøren overfladeafstrømme. 

 

 

m.u.t. 

% 
100 

m.u.t. 

100 % 0 

m.u.t. 

100 % 0 

1 2 3 



10-11-2016 

8 

Tekstslide SPLASH - 1 layout  Skift layout: Højreklik på slidet / layout og vælg dit layout  

Jordmonitering 

1.Multi-parameter sensor. Denne sensor skal måle jordens vandindhold, elektriske ledningsevne samt 

temperatur i minimum 3 dybder. Ved måling af disse parametre i forskellige dybder gøres det formodentlig muligt 

at måle en gennembrudskurve for, hvornår vandfronten passerer. Disse målinger kan specielt være med til at 

afgøre, om det er vertikalt afstrømning ned igennem jordsøjlen. Er der ikke dette, kan der være tale om en nær 

vandmættede situation. 

2.Tensiometer. Tensiometeret skal måle porevandstrykket tæt ved jordoverfladen. Ved tør jord måles et lavt 

porevandstryk, hvorfor der kan være risiko for et scenarie med overfladeafstrømning på grund af tør jord. 

3.Temperaturspyd. Endeligt skal der monteres et temperaturspyd med en fin opdeling af mange små og billige 

temperatursensorer. Denne billige opsætning gør, at det er muligt at etablere flere af sådanne spyd, hvilket 

skaber en rumlig fordeling, der kan detektere vertikalt såvel som horisontalt flow indenfor lysimeterets rammer. 
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Lysimeter 
Lysimeter til måling af overfladeafstrømningen benyttes til direkte kvantificering af 

størrelsen på denne. 

vej 

Jordmålinger 
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Danmarks mindst synlige test-lokalitet 

Det er ikke blær – det er lær  
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Danmarks mindst synlige test-lokalitet 

Det er ikke blær – det er lær  
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Forventet output MOGO 
Overflademonitering 

Jordmonitering 

Vandløbsmonitering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedbørsmonitering 

Varslingssystemer  

Overfladeafstrømning fra grønne områder 

Hydraulisk modellering  

af regnafstrømning 

Relation beskriver risikoen for 

overfladeafstrømning i byen 
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Hydraulisk modellering  

Planlægning 

Forventet output Aarhus Vand 
• Lære af målingerne 

• Hvornår begynder modellens og virkelighedens overflade 

at blive forskellig – Kan vi modellere dette 

• En del af et evalueringsværktøj til vurdering af modellerne 

• Input til styringsalgoritmen 

• Input til varslingsmodellen 

• Input til realtidsmodellering 

• Input til planlægningsmodeller (store anlægsinvesteringer) 

 
Semiautomatisk opbygning af 

modeller 

Løbende kalibering af model med 

input fra målinger herunder MOGO 

Styring og   

Realtidsmodellering 

Varslingssystemer  

Badevandsvarsling, høj vandstand og skybrud 
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Tak for opmærksomheden 

 


