
Administration og håndtering  
af afløbsmodeller 

DANVA’s temadag om de hydrauliske modeller 1D/2D/3D 
 

Nanna Høegh Ravn og Lina Nybo Jensen 



MODEL  
område 

Overslags beregning 

GIS beregninger 

1D 

BOX 

2D 
3D 

Nedbør / Rand 

Hav / Rand 

Data 



Data 

FOTdata 

Vandløb 

Havvandstand 
Nedbør 

Bassiner 

DTM 

DANDAS 

Bygværker 
Pumpe data 

Bygninger 

veje Matrikler 

Profiler Grøde 

Ledningsnet 

Ledninger Knuder 
Stik 

XYZ 

”Rå” DTM 

”Åben” DTM 

Vandføring Vandstand 
Målinger 



Anvendelse af afløbsmodeller 

• Styringsstrategier 

• Klimatilpasning 

• Skybrudsprojekter 

• Renovering 

• Vandplaner, separatkloakering osv….. 

 



 







• Datakilde skal kunne genfindes 

• Modeller skal kunne reproduceres 

• Modeller skal kunne dokumenteres 

• At data kun rettes ét sted 

• Automatisk generering af scenarier 

• Reduktion og udtræk af delmodeller 

Need to have 

Nice to have 

Strukturering af data og reproduktion 



Hvad er vigtigt? 

• Opbyg forståelse for datakvaliteten 

• Hold modellerne opdateret 

• Sørg for at modellerne er veldokumenteret 

• Ensretning af plangrundlaget 

• Hold styr på mulige fremtider/scenarier 





DANDAS <-> Access <-> Model 

Access DANDAS 

Forsyningen 

Databro 
Eksport 
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Modeller: 
- Status 
- Plan 
- Reducerede  
  (forenklede) 
- Delmodelle  
  (udsnit) 



Access -> DANDAS 

Access DANDAS 

Forsyningen 

Modeller 

DANDAS Access Korrekte data findes og 
indlægges i DANDAS, så 
fremtidige udtræk bliver 
mere fyldestgørende og 
mere korrekte 

Eksporterer data hvor der er 
fundet fejl og mangler vha 
påførte rettekoder 



Input data 

Access DANDAS 

Forsyningen 

Modeller 

Inddata: 
• Der mangler i DANDAS (f.eks. ledningsdimensioner) 
• Hvor der er fejl i DANDAS (f.eks. ledningsdimensioner) 
• Modelspecifikke data (f.eks. oplandsdata, randbetingelser) 
• Plan data (f.eks. klimatilpassede ledninger og bassiner) 

 



Access -> Model 

Planmodeller (eksempelvis skybrudsplaner) 

- Fordele: 

• Planmodeller er veldokumenterede 

• Planer kan køres i forhold til opdaterede 
statusmodeller 

• Modeller til konsekvensberegning af delvis 
implementering af planer kan genereres 
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• STATUS: Modelspecifikke data og data der endnu ikke er rettet i DANDAS 
• PLAN: F.eks. kan planlagte projekter indlægges 
• PERSPEKTIV: F.eks. kan fremtidige strategier indlægges. 

• STATUS  

• Opdelinger af 
REGIONAL, 
SKYBRUD, 
DETALJERET  

• PLAN  

• PERSPEKTIV  



VandCenter Syd 

• Modeller opdateres ca. hvert 6 måned ud fra 
DANDAS 

• Oplande håndteres sideløbende med 
rørmodellen 

• Forsyningen generere afløbsmodeller og 
sender til rådgiver 

• Projekter implementeres i Access som 
scenarier 



Modeldata 





Data – Afløbsmodel - detaljering 



Data – Afløbsmodel - detaljering 



Data – Afløbsmodel - detaljering 









Tak for opmærksomheden! 

 



Administration af afløbsmodeller 
• Ledningsregistrering 

- Import af DANDAS knuder, ledninger, overløb og pumper 
- Registrering af ændringer 

• Rettelser, tilføjelser og scenarier 
- Tracking af input 
- Implementering af rettelser 
- Implementering af scenarier 

• Generering af modeller 
- Fuld model 
- Scenarie modeller 
- Delmodeller 
- Reduktion af delmodeller 


