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Baggrund: Anvendelse af sensordata

Dimensionering
• Vi har brug et godt statistisk grundlag for belastningen af vores systemer.

• Vi har brug for er godt empirisk grundlag for, hvor typiske systemer reagere på en given belastning.

Analyser af eksisterende systemer (og fremtidige systemer)

• I situationer, hvor vores systemer overbelastes eller reagere anderledes end forventet er det nødvendigt at 

have gode data af belastning og respons af systemet for at kunne identificere årsagen.

Realtidsstyring

• Giver mulighed for at udnytte den eksisterende kapacitet i systemet optimalt i forhold til den politiske 

dagsorden.

• Reducering af skader ved potentielle oversvømmelser

• Prioritering af kritisk infrastruktur ved kraftig nedbør

• Reducering af miljøbelastninger -> forbedret vandkvalitet…

Realtidsmodellering

• Giver mulighed for at overvåge systemet inkl. sensorer og model. Giver modelberegninger realistiske 

resultater i forhold til sensordataene?, og måler sensorerne realistiske værdier i forhold til hinanden og 

modelberegninger. Automatisk evaluering, validering og fejlfinding giver tryghed hos driften. 

Dokumentation

• Det er nødvendigt med langsigtede strategier for kritiske målepunkter for at kunne dokumentere, at vores 

tiltag giver resultater i forhold til den politiske dagsorden.



Baggrund: Belastning?  Respons?



Baggrund: Belastning?  Respons?...
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Baggrund: Måling af belastning?

Vejrradar

Jordobservation



Måling af nedbør

Regnmåler (vippekar):

Direkte punktmåling af regnen.

Simpelt og velkendt måleprincip baseret 

på mange årserfaring med høj tillid fra 

vand branchen. 

Disdrometer:

Indirekte punktmåling af regnen.

Avanceret måleprincip, som giver 

mulighed for at klassificere nedbørstypen.

Vejrradar:

Indirekte flademåling af regnen.

Avanceret måleprincip, som giver 

mulighed for at bestemme regnens relative 

fordeling over et større område.



Måling af nedbør med en radar

Gode nedbørsmålinger med høj spatial og temporal opløsning opnås ved at kombinere 

vejrradar observationer med regnmåler observationer.



Måling af nedbør med Furuno WR-2100



Måling af nedbør med en radar



Opsætning af vejrradaren

Placeringsprincipper

• Vejrradaren placeres højt i terrænet, hvor 

negativt influerende effekter er minimeret.

• Vejrradaren placeres således at måleområdet 

7,5-15 km dækker mest muligt af Aarhus inkl. 

oplandsbyer.

• Vejrradaren ønskes placeret ved eksisterende 

infrastruktur (adgangsforhold, strøm mv.) hvis 

muligt.

• Vejrradaren placeres således, så den genere 

andre borgere og interessenter mindst muligt.

Det vigtigste er dog, at vejrradaren bliver 

placeret, så der opnås gode måleforhold. Ellers 

vil gevinsten for Aarhus Vand, Aarhus 

Kommune samt dets borgere begrænses.



Opsætning af vejrradaren – potentielle lokaliteter

Eshøjvej 73, Sabro



Opsætning af vejrradaren - Analyser

Vurderingen af mastehøjden 
er baseret på en analyse af 
potentielle ”shielding” og 
”ground clutter” effekter.

Vurderingen af vejrradarens 
synlighed for omgivelserne er 
baseret på en analyse af, 
hvorfra der er frit udsyn til 
vejrradaren fra 1,75 meter 
over terræn (øjenhøjde for en 
person). 

Vi er dog stadig i dialog 
med Aarhus Kommune om 
tilladelse til at sætte 
vejrradaren op.



Aarhus Vands strategi for nedbørsmåling

QPE

Gode nedbørsmålinger med høj spatial og 

temporal opløsning opnås ved at kombinere 

vejrradar observationer med regnmåler 

observationer.



Aarhus Vands strategi for nedbørsmåling
2016 situation:

• 3 SVK regnmålere

• 10 egne regnmålere af 
svingende kvalitet.



Aarhus Vands strategi for nedbørsmåling
2017 situation:

• 9 SVK regnmålere

• 6 egne regnmålere af 
god kvalitet.

• 2 disdrometer

• Egen vejrradar med 
supplement fra DMI’s 
vejrradar i Virring.



VeVa – Vejrradar i Vandsektoren



VeVa samarbejdets formål (shared vision)
VeVa - Vejrradar i Vandsektoren

• Skabe en åben standard for brugen af vejrradardata til hydrologiske

og hydrauliske formål.

• Skabe et kvalitetssikret og justeret vejrradardataformat, som hydrologer og 

hydraulikkere kan anvende uden at have radarekspertviden.

• Skabe rammerne for et åbent økosystem med et klart defineret 

datainterface for vejrradar applikationer.

• Skabe en organisation, som kan vedligeholde datamodel og –formater.

• Være videns- og erfaringsbank omkring brugen af vejrradar for 

vandforsyningsselskaber. 



VeVa: Data flow og snitflader

Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4

Vejrradarer Data justering og interpolering

(vejrradareksperter)

Data processering

(hydrologer og hydraulikkerer)

Data anvendelse

C-bånd

DMI (ECC)

X-bånd

WR-2100

WR-10x

Kvalitetssikring af vejrradarobservationer

• Justering til jordobservationer

• Realtids bias

• Døgn bias

• …

• Fjernelse af fejlkilder

• Interpolering og projektion til det 

Danske Kvadrat net

• Klassificering af nedbørstyper

• …

Ensretning af spatiotemporal 

dataopløsning i forhold til 

VeVaDIM_H5 definition.

Eksempel på produkter:

• Akkumuleret nedbør

• Prognoser

• Varsling

• …

Internt i forsyning

• GIS

• Drift

• Visualisering

• …

Simple web, hvor der kan 

skabes hurtige overblik.

Advanced web, hvor der 

kan laves analyser samt 

trækker data ud.

ODIM_H5 ver. 2.2 VeVaDIM_H5

Jordobservationer

??

anvendelses specifik udveksling

eventuel lagring i databaser 1. trin

2. trin 3. trin

Data flow



VeVa samarbejdets første projekt

1. trin: Udvikling, definition og dokumentation af VeVaDIM

Arbejdet vil foregå som en sprint, der starter i morgen og vil være slut ved udgangen 

af februar i partnerskab med InforMetics og Envidan, og med Aalborg Universitet 

som videnspartner.


