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Forord 

 

GEUS og Hydroinform har på foranledning af Miljøstyrelsen udviklet VandWeb, der er et web-

baseret screeningsværktøj til brug for vurdering af vandindvinding og vandløbspåvirkning / 

økologisk flow påvirkning. 

Med VandWeb er det muligt på basis af modelberegninger at vurdere akkumulerede 

påvirkninger af afstrømninger og økologisk flow (Aarhus Universitet, 2014) og dermed 

vurdere økologisk tilstand i vandløb for planter, smådyr og fisk baseret på grundlag af såvel 

målte daglige vandføringer som modellerede daglige vandføringer på basis af udvalgte 

scenarier (nul indvinding og aktuel indvinding mm.). 

VandWeb er blevet testet og er færdigudviklet men opdateres ikke længere med nye data, 

da der ikke har kunne findes driftsmidler til den del af opgaven. VandWeb vil kunne tilgås 

også i 2022 via cloudløsningen og indeholder både resultater fra DK-model 2018 og den 

seneste model (DK-model 2019), der blev anvendt ved den gennemførte basisanalyse 

(Vandområdeplan 3) (Henriksen et al. 2019/2021a/2021b/2021d). 

VandWeb har funktionalitet til udtræk af beregninger af relevante afstrømnings- og 

økologiske flow indikatorer for en vilkårligt valgt periode, og på basis af såvel målte som 

simulerede vandføringer. Der indgår desuden udtræk af en række øvrige datatyper. 

På VandWeb kan man desuden få adgang til målte vandføringsdata fra en længere år- række 

(fra 1917-2019). Man kan desuden kigge længere frem, idet der er adgang til målte 

vandstandsdata fra miljøportalen (MST’s online data som opdateres dagligt). Modellen er i 

nyeste scenarier kørt helt frem til udgangen af 2019.  

Nærværende manual giver instruktioner i brugen af VandWeb. 
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1. Baggrund 
 

Der blev oprindeligt opstillet følgende formål med VandWeb: 

• At fastlægge datamodel og funktionalitet af VandWeb.  

• At udarbejde en prototype og derefter en endelig udgave af Vand-web til udstilling af 

modelberegnede vandføringstidsserier fra den Nationale Vandressource Model og EQR-

værdier for økologiske kvalitetselementer (fx indikatorer for DVFI, DVPI og DFFVa beregnet 

ud fra modellen for valgte tidsperioder for scenarier fx 0-indvinding, aktuel indvinding, 

observeret vandføring mm.). 

• Udvidelse af værktøjets funktionalitet til også at omfatte muligheder for at gennemføre 

ændringsscenarier. Det skal være muligt direkte at vurdere effekten af planlagte ændringer 

i vandindvinding på vandføringstidsserier og økologisk flow i et givet område.  

• Testperiode i 2018 af systemet med ændrede indvindingskørsler.  

• Videreudvikling af Vand-web på basis af bruger feedback fra testperioden. 

 
Med VandWeb er der udviklet en unik datamodel og udstilling af måle- og modeldata med en 

fleksibel funktionalitet, der giver adgang til modellerede vandføringsdata beregnet med den 

nationale vandressourcemodel for forskellige indvindingsscenarier (0-indvinding, historisk 

indvinding, reference indvinding og tilladt indvinding), og med mulighed for sammenstilling med 

måledata fra forskellige portaler (miljøportal, ODA mm.). Herved er der åbnet op over for analyser 

af akkumulerede påvirkninger fra vandindvinding på karakteristiske afstrømninger (Q95, 

Qmedianmin), samt ikke mindst vurdering af risiko for, at nye indvindingstilladelser, der er under 

administrativ behandling af kommunerne, hindrer økologisk målopfyldelse for smådyr, fisk og 

planter grundet vandindvinding (DVFI, DVPI og DFFVa).  

VandWeb kan dermed styrke såvel integreret overvågning og forvaltning af vandressourcens 

udnyttelse, og desuden anvendes til en række øvrige formål f.eks. klimatilpasning mm. Herved 

bidrager værktøjet til tilgængeliggørelsen af resultater fra DK model til øget indsigt og kapacitet i 

kommunerne og forbedret gennemsigtighed omkring afstrømningsforhold og akkumulerede 

påvirkninger af vandindvinding på økologisk flow (DFVI, DVPI og DFFVa) både regionalt og lokalt. 

Teknisk har der været eksperimenteret med hvordan brugeren kunne indtaste og bestille 

ændringer i f.eks. reference-scenariet. Denne del er dog aldrig lykkedes. Testkørslerne og 

dialogen med kommuner og vandforsyninger har her vist, at der er behov for at etablere mulighed 

for ’individuelle testkørsler’, men det vil formentlig kræve ressourcer til videreudvikling da specielt 

indvindingsdata i givet fald skal udstilles ikke blot på anlægsniveau (som tilfældet er i VandWeb) 

men også på boringsniveau.  

Måske er der mere et behov for en sømløs udklip af f.eks. DK model HIP i 100m til brug for 

markvandingstilladelser og VVM for større kildepladser, idet der udover vandløbspåvirkning ofte 

er et behov for at kigge på påvirkning af det terrænnære grundvandsspejl i forhold til mulig 

påvirkning af vådområder og grundvandsafhængige terrestriske økosystemer mm. Derfor er 

funktionaliteten af VandWeb primært at værktøjet giver mulighed for at vurdere den 

akkumulerede påvirkning fra vandindvinding på fiske EQR og smådyr (DVFI), samt beregning af 

påvirkning af øvrige flow størrelser (f.eks. Q95 og Q50 osv.). 

Der har i projektets slutfase været en dialog med MST om driftsmidler til VandWeb. Det har dog 

ikke været muligt at opnå en aftale om midler til drift af VandWeb. GEUS har derfor besluttet at 

lukke for den fortsatte opdatering af vandweb pr. 13.12. 2021. Portalen vil (uden opdateringer) 

blive holdt tilgængelig og i drift via cloud frem til udgangen af 2022. Det er håbet at den fremtidige 

drift af VandWeb vil være afklaret inden da. På GEUSs hjemmeside (modeldatabasen) vil der 

fortsat være adgang til resultater af kvantitativ tilstandsvurdering (Henriksen et al. 2021d).  
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2. Vandindvindingsscenarier i VandWeb 
 

Der ligger udstillet i VandWeb resultater fra to forskellige modelkørsler, dels den  

”gamle” DK-model 2018 og dels den nye DK-model 2019 der blev anvendt til 

Vandområdeplanernes basisanalyse og tilstandsvurdering i 2019-21 (Stisen et al. 2019; 

Troldborg 2020; Henriksen et al. 2019/2021a,b,d).  

 

2.1  DK-model 2018 

VandWeb indeholder tidsserier for daglig afstrømning i vandløb (1989-2018) beregnet med 

den landsdækkende vandressource model (DK-modellen 2018): 

• Historisk vandindvinding år for år (Historisk) 

• Beregning uden vandindvinding (Nul-indvinding) 

• Beregning jf. indvinding for 2014-16 (Reference) 

• Tilladt indvinding (to forskellige antagelser vedr. tilladt indvinding for markvanding) 

 
Der indgår aktuelle spildevandsudledninger fra renseanlæg i alle scenarier. 

 
Historisk 

Er den faktisk årlige indvinding fra vandindvindingsanlæg, som er indberettet til GEUS´ 

Jupiter database og ligelig fordelt ud på indtag. Dog er simulering af markvandinger i Jylland 

baseret på behovsbestemt vandindvinding, beregnet med DK model 2018 på basis af 

klimaforhold og vandindhold i rodzonen og for hovedtyper af afgrøder. Der vises udviklingen 

i både indvinding og vandløbspåvirkning. 

 
Nul-indvinding 

I dette scenarie er alle vandindvindinger slukkede, således at hverken indvindingsanlæg eller 

markvandingsboringer er aktive, dvs. at indvinding er lig nul (i alle scenarier er spildevand 

svarende til gældende udledning). Nul-indvinding scenariet antages at svare til en situation 

uden indvindingsbetinget påvirkning af vandføring. Scenariet danner derfor et 

sammenligningsgrundlag for vurdering af ændringer i afstrømningsregime og screening pga. 

vandindvindingen og dens betydning for ændringer i økologisk tilstand i vandløb for såvel 

historisk indvinding (Historisk) og tilladt indvinding beregnet med DK model 2018. 

 
Reference 

Scenarie hvor det antages at indvinding ved anlæg svarer til gennemsnittet for de tre år 

2014-16. Scenariet er gennemregnet med konstant indvinding hvert år i hele perioden 1989-

2018 for anlæg. Markvanding er som i historisk scenarier beregnet efter behov baseret på 

DK model 2018. 

Scenariet Reference giver dermed mulighed for at undersøge hvordan indvinding som den 

har set ud de sidste 3 år, resulterer i påvirkninger f.eks. under mere tørre klimaforhold som 

i perioden 1993-97. Ligeledes kan den våde perioden 1998-2003 testes. 

 
Tilladelse 

Scenarie Tilladelse er baseret på tilladt indvindinger fra anlæg registreret i GEUS´ Jupiter 

database. For markvanding er antaget tilladt indvinding hvert år uanset vandingsbehov. Det 

vil sige, at der vandes med ca. 100 mm/år hvert år og indvindes jævnt fordelt over 

vandingssæsonen (se f.eks. Gertz et al. 2012 hvoraf det fremgår at der er givet 

markvandingstilladelse til i alt ca. 500 mill m3/år for et samlet areal der kan vandes på 
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465.000 ha, altså ca. 100 mm år i gennemsnit). Herved kan der i våde år med et lille 

vandingsbehov ske en reinfiltration af vandingsvand der siver ud af planternes rodzone. 

Scenariet tager derfor hensyn til nettopåvirkningen, idet det ekstra nedsivede vandingsvand, 

indgår i beregningen af den samlede resulterende vandløbspåvirkning henover sommer, 

efterår og vinter. 

 
Der er for Jylland gennemregnet et alternativt scenarie (Tilladt-L), hvor der vandes efter be- 

hov hvert år, og stoppes med at markvande når vandingsmængden for det pågældende år 

når tilladt indvinding (ca. 100 mm/år). Herefter slukkes yderligere markvanding i dette sce- 

narie. For anlæg antages i dette scenarie tilladt indvinding jf. Jupiter. Resultater af denne 

variant kan kun tilgås via VandWeb. Det er imidlertid kun i meget tørre år, som f.eks. 1992, 

2008 og 2018 at markvandingsbehovet overstiger en tilladt mængde på omkring 100 mm/år. 

 

 

2.2 DK-model 2019 
 

Historisk 

DK-model 2019 svarer til den version der blev anvendt i basisanalysen og kvantitativ 

tilstandsvurdering. Modellen er baseret på den seneste afgrænsning af 

grundvandsforekomster (Troldborg 2020), den seneste opdatering af DK model med bl.a. ny 

distribueret drænopsætning, MIKE HYDRO vandløbsopsætning, seneste inverse kalibrering 

(Stisen et al. 2019). DK-model 2019 er den model der er anvendt i basisanalysen og 

tilstandsvurdering i forbindelse med vandrammedirektivet og vandområdeplaner (Henriksen 

et al. 2019). 

Historisk indvinding er den faktisk årlige indvinding fra vandindvindingsanlæg, som er 

indberettet til GEUS´ Jupiter database og ligeligt fordelt ud på indtag jf. basisanalysen. Dog 

er simulering af markvanding i Jylland baseret på behovsbestemt vandindvinding, beregnet 

med DK-model 2019 på basis af klimaforhold og vandindhold i rodzonen og for hovedtyper 

af afgrøder. Der vises udviklingen i både indvinding på anlægsniveau og vandløbspåvirkning. 

Nul-indvinding 

I dette scenarie er alle vandindvindinger slukkede, således at hverken indvindingsanlæg eller 

markvandingsboringer er aktive, dvs. at indvinding er lig nul (i alle scenarier er spildevand 

svarende til gældende udledning). Nul-indvinding scenariet antages at svare til en situation 

uden indvindingsbetinget påvirkning af vandføring. Scenariet danner derfor et 

sammenligningsgrundlag for vurdering af ændringer i afstrømningsregime og screening pga. 

vandindvindingen og dens betydning for ændringer i økologisk tilstand i vandløb for såvel 

historisk indvinding (Historisk) og tilladt indvinding. 
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3. Tilgang til VandWeb 

VandWeb gør det muligt for kommuner, vandselskaber og andre brugere, at undersøge, om 

den akkumulerede påvirkning fra den historiske (aktuelle) indvinding sammenlignet med 0-

indvinding overstiger screeningskriterier for vandførings- og økologisk flow påvirkning. 

VandWeb giver derudover mulighed for performance test af den tilgrundliggende DK-

modellen i forhold til målte vandføringer på basis af vandbalance (Fbal og Fbal-Sommer) 

og strømningsdynamik (R2-Nash Sutcliffe).  

Herved kan modelperformance vurderes for valgte tidsperioder mht. til såvel 

vandbalance/strømningsdynamik kriterier som nøjagtighed på simulering af økologiske flow 

indikatorer (EQR værdier for Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI), Dansk Vandløbs Plante 

Indeks (DVPI) samt det Danske Fiskeindeks For Vandløb (DFFVa beregnet udfra dels 

observerede og dels simulerede vandføringer).  

 

I figur 1 er vist et eksempel på VandWeb. I eksemplet er vist et plot af målt månedsvandføring 

i en delperiode i forhold til simuleret vandføring for en længere periode. Man kan i princippet 

sammenligne beregnet vandføring fra DK model 2018 ’blå Q cirkler’, DK model 2019 ’grønne 

Q19’ cirkler’, vandføringsmålestationer ’røde M cirkler’, målinger af faunaindeks DVFI ’små 

grønne MI cirkler’, indvindinger ’I’, markvandsindvindinger på gridniveau og summeret 

indvinding ’A’ (hold Ctrl knap nede ved valg af tema der skal samplottes). 
 

 

Figur 1 Eksempel på anvendelse af VandWeb til analyse af tidsserier for observeret månedsafstrømning 
med (sort) og simuleret indvinding (grøn). VandWeb giver mulighed for at visualisere tidsserier af 
modelberegnede vandføringer (Q) og at sammenligne med data fra vandføringsmålestationer (M bl.a. 
beregnet daglig afstrømning ved målestation). Der kan vises såvel års-, måneds- og daglige 
afstrømningsværdier. Der kan desuden vises indvindinger ved anlæg (I), markvandinger på gridniveau (M) , 
akkumulerede indvindinger på ID15 niveau og DVFI faunaklasse mm. 
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4. Beskrivelse af applikationen VandWeb  
 

4.1 Tilgang via Vandmodel.dk 

Tilgang til VandWeb sker via den Nationale Vandressource Models hjemmeside: 

http://dk.vandmodel.dk/ Vælg faneblad ’VandWeb’, se figur 2 (benyt internet explorer 

browser, der kan vælges fra edge/søg efter Explorer app i søgefeltet ’Skriv her for at søge’). 

 

 

Figur 2 Tilgang til VandWeb sker fra vandmodel.dk via fanebladdet ’VandWeb’.  
 

På VandWeb kan man lave mere detaljerede analyser for et område (f.eks. et vandløbsop- 

land). Her kan man for et eller flere vandløbspunkter få vist tidsserier for simuleret afstrøm- 

ning f.eks. for historisk indvinding sammenlignet med nul-indvinding. Samtidig giver 

VandWeb en beregning af udvalgte flow størrelser samt ændringer i økologiske flow para- 

metre. Beregninger kan vælges for en vilkårlig periode se figur 3 med eksempel for Køge å. 

Man kan desuden sammenligne to serier f.eks. målt vandføring i forhold til simuleret 

vandføring (aktuel indvinding). De to første serier vil her være grundlaget for beregnet 

’forskel’ mellem hhv. målt og simuleret scenarie. Beregninger ud fra målt vandføring er her 

et udtryk for hvilken tilstandsklasse for hhv. DVFI, DVPI og DFFVa en vandføringsmålestation 

befinder sig i når der anvendes den empiriske formel opstillet af Graeber et al. (2014). Her 

skal man dog være opmærksom på at der i VandWeb benyttes en slyngningsklasse på 2 i 

beregninger. 

  

 
 

http://dk.vandmodel.dk/
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Figur 3 Eksempel på anvendelse af VandWeb til analyse af tidsserier for afstrømning i Køge å. Bevæger 
man cursor henover grafik får man værdier for de viste kurver for pågældende dag. Herved kan man 
sammenligne vandføring med og uden indvinding.  

 

I stedet for at vise en graf kan man enten vise en tabel med samtlige resultater, eller en 

statistik for de valgte tidsserier hvor der indgår en række beregnede størrelser. Se figur 4. Her 

er manuelt valgt perioden: 2011-2017 (der anvendes i vandområdeplan 3) til at undersøge 

påvirkningen for denne periode, for scenariet Historisk indvinding. 

 

 

                                                         

                                                         
Figur 4 Eksempel på brug af statistik for Køge å ved Lellinge. I perioden 2011 - 2017 var den historiske middel vandføring 
0.676 m3/s (mean), mens af nul indvinding beregnes til 892 m3/s. Minimumsvandføringen Q95 (der overskrides 95% af 
tiden) reduceres fra 160 l/s til 71 l/s. Fiskeindekset DFFVa reduceres fra en beregnet EQR værdi på 0.27 til 0.17. Det er 
primært påvirkningen af indikatorer for minimumsvandføringen (BFI og Fre75) der påvirkes af vandindvindingen i Køge å 
ved Lellinge. 

 

I feltet til højre er angivet resultater af sammenligning af de to tidsserier (mean, max, RMSE) 

i m3/s.  

Med VandWeb kan brugeren undersøge udvalgte vandløbspunkter og/eller strækninger og 

forskellige perioder, og på den baggrund foretage en vurdering af hvordan vandindvinding i 
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området lokalt og regionalt påvirker afstrømningsregimet og de økologiske flow indikatorer. I 

alle scenarier er der tale om beregninger af akkumulerede påvirkninger fra opstrøms 

beliggende indvindinger (fra anlæg og markvanding). 

 
Punkter med modelberegnet vandføring med DK-model 2018 er vist med et ’Q’ på kortet mens 

resultater fra DK-model 2019 er vist med ’Q19’. Målestationer (hvor man kan se simuleret 

vandføring, kontrol vingemålinger, vandstande, og modellerede økologiske 

tilstandsmålinger/EQR værdier) er markeret med et ’M’. Man kan vælge at sammenligne 

f.eks. målt vandføring og simuleret vandføring på døgn-, måneds- og årsbasis f.eks. ’historisk 

indvinding’.  

Man får beregnet statistik (for den periode man ønsker/vælger) af performance (nøjagtighed 

på model i forhold til målte vandføringer for flow variable. VandWeb returnerer også samlede 

økologiske indikatorværdier. Derved kan man vurdere, hvor præcis modellen simulerer de 

indgående størrelser. Endelig kan man få vist tidsserier for indvindingsanlæg ’I’, markvanding 

på gridbasis og akkumuleret indvinding og vandløbspåvirkning for ID15 punkter ’A’. Man kan 

redigere hvad der skal vises på kortet i menuen. Vær opmærksom på, at modellen vil være 

mest nøjagtig tæt på ID15 punkter (markeret med A), hvorimod modellen er mere usikker 

opstrøms i det øverste ID15 (A-punkt), eller for tilløb og strækninger mellem to A-punkter. 

Grunden til det er, at modellen dræner til nærmeste vandløb mellem ID15 punkter (A-

punkter), hvilket er en antagelse, der ikke altid er helt korrekt i praksis. 

 
Screening kan ske jf. følgende fremgangsmåde i I-VandWeb: 

• Check af samtlige A-punkter (f.eks. for nul-indvinding sammenlignet med aktuel 

indvinding med DK model 2019). Check screeningsresultat for alle perioder og alle 

indikatorer. Check om DFFVa har ændringer der overstiger hhv. 20-50% 

sandsynlighed for tilstandsændring, 50-80% eller mere end 80% sandsynlighed for 

tilstandsændringer (der anvendes i vandplaner), se Henriksen et al. 2021. 

• Check også økologiske flow indikatorer (EQR DVPI under Målinger M, og DVFI fau- 

naklasse i menupunkt). Hvis den økologiske tilstand er god ved nuværende indvin- 

ding kan der muligvis indvindes mere vand fra området. Tjek evt. udstillede resultater 

fra beta versionen der findes på GEUS.dk (modeldatabasen)  

• I mindre vandløb kan der evt. som supplement til DFFVa og DVFI udtrækkes 

resultater for Q95 og Q50 af %-vis reduktion i vandføring. Der findes ikke fastlagte 

krav til reduktion af disses størrelser, men kategorier benyttet i vandområdeplaner se 

Henriksen et al. 2021 kan evt. benyttes til at vurdere indvindingens påvirkninger af 

forskellige strækningen. Bring evt. lokal viden i spil om disse strækninger med henblik 

på en konkret vurdering af acceptabel påvirkningskrav. 

• Såfremt der er målinger ved samme eller i nærheden af lokaliteten så check også 

hvor godt den målte hydrograf matcher den simulerede for historisk indvinding (her 

kan Fbal, Fbal-S og R2 anvendes se Hydrologisk Geovejledning, eller man kan vur- 

dere i forhold til visuel sammenligning. Vis evt. kontrolvingemålinger, da store af- 

strømninger kan være mere usikre, hvis ikke der er målt på dage med store afstrøm- 

ninger). 

• Hvis der er målinger af EQR for planter jf. DVPI, så prøv evt. at sammenligne disse 

med beregnede værdier (det samme kan gøres for DVFI faunaklassen) 

 
Hvis der er behov for at analysere data yderligere, kan data kopieres fra tabeller og over i 

f.eks. regneark eller lignende. Det gøres meget let med <ctrl-c> når tabeller’ er valgt i stedet 

for ’plot’ (man skal først acceptere, at data overføres til f.eks. Excel). 
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5. Beregninger af karakteristiske hydrologiske stør- 
relser og økologisk flow indikatorer 

 
5.1 Empiriske formler fra Aarhus universitet 

Karakteristiske hydrologiske størrelser og økologisk flow indikatorer blev opstillet i 2014 af 

Aarhus Universitet (DCE/AU) i et notat til Miljøstyrelsen (MST). I notatet indgik en række 

empiriske modeller, der beskriver sammenhænge mellem hydrologiske og hydromorfologi- 

ske parametre og økologisk tilstand (Graeber et al., 2014). Data, der indgik i disse empiriske 

modeller, var primært type 2 og 3 vandløb (hhv. mellemstore og store vandløb), og den øko- 

logiske tilstand blev beskrevet ved brug af både Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI), 

Dansk Vandløbs Plante Indeks (DVPI) samt det Danske Fiskeindeks For Vandløb (DFFVa). 

For hvert kvalitetselement blev udviklet en separat empirisk model, der kunne anvendes af 

kommunerne i administrationen af vandindvindingstilladelser under de gældende vandområ- 

deplaner (2015-2021; Rasmussen et al. 2019). 

 
De eksisterende empiriske modeller er gengivet nedenfor: 

 
DVPI = 0,546 + 0,02*Fre25 – 0,019*Dur3 – 0,025*Fre75 (5.1) 

 
DVFI = 0,217 + 0,103*Sin + 0,02*Q90*Fre1 (5.2) 

DFFVa = 0,811*BFI + 0,058*Sin + 0,05*Fre25 – 0,0413*Fre75 – 0,319 (5.3) 

Hvor Fre25 er det årlige antal vandføringer over 25 percentilen af varighedskurven, Fre75 er 

antallet af vandføringshændelser under 75 percentilen af varighedskurven, Dur3 er den gen- 

nemsnitlige varighed af vandføringer på over tre gange medianvandføringen, Sin er slyng- 

ningsgraden af vandløbet, Q90 er vandføringen under 90 percentilen af varighedskurven di- 

videret med medianvandføringen (Q50), Fre1 er det årlige antal vandføringer over median- 

vandføringen og BFI er Base Flow Indekset (base-flow vandføringen divideret med den sam- 

lede vandføringsmængde). Med andre ord beskriver Fre25, Fre75, Fre1 og Dur3 frekvenser 

og varigheder af ekstreme vandføringer, mens Q90 er et kvantitativt mål for ekstremt lave 

vandføringer, og BFI beskriver stabiliteten af vandføringsforholdene. 

 
I tabel 1 er opsummeret EQR intervaller svarende til hhv. høj, god, moderat, ringe og dårlig 

tilstand. I VandWeb kan man derfor udtrække beregnede økologiske tilstandselemeneter på 

basis af såvel modelberegnet vandføring (Nationale Vandressource model) og målte 

afstrømninger ved vandføringsmålestationer. 

 
Tabel 1 EQR grænseværdier for DVFI, DVPI og DFFVa (kilde: DCE) 

Tilstand DVFI DVPI DFFVa 

Høj >1,00 >0,7 >0,94 

God 0,71 – 1,00 0,50 – 0,70 0,72 – 0,94 

Moderat 0,57 – 0,71 0,35 – 0,50 0,40 – 0,72 

Ringe 0,43 – 0,57 0,20 – 0,35 0,11 – 0,40 

Dårlig < 0,43 < 0,20 < 0,11 
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I VandWeb er det ved beregning af EQR værdier for de enkelte Q-punkter antaget at meandrerings-

graden svarer til svagt meandrerende vandløb (slyngningsklasse SIN=2) i samtlige 

beregningspunkter. Det er primært beregnede ændringer i EQR værdier der er vigtige i screeningen, 

og EQR værdier er derfor i A-VandWeb blot vist med forenklede intervaller < 0.2, 0.2-0.4, 0.4-0.6, 

0.6-0.8 og > 0.8. Man skal være opmærksom på at de empiriske formler primært har fokus på 

afstrømningens betydning for økologisk tilstand, og ikke de øvrige stressores betydning som f.eks. 

temperatur, vandkvalitet, iltindhold, bundforhold (f.eks. finsand aflejringer) osv. Der er også en række 

usikkerheder på beregningen af pulser (frekvenser), varigheder, forudsigelighed (base flow index) 

samt ekstremiteter (Q90s), og derfor kan der være betydelige forskelle på målte EQR værdier fra 

vandløb og modelberegnede værdier baseret på den Nationale vandressourcemodel, og de 

empiriske formler fra DCE. 

 

DCE har beregnet sandsynlighed for ændret tilstand på >80%, 50-80% og 20-50% på basis af 

observerede EQR-værdier (Henriksen et al. 2014). På et 80% sandsynlighedsniveau for 

tilstandsændring må de biologiske kvalitetselementer (EQR-værdier) maksimalt reduceres med 0.24 

for DVFI, 0.23 for DVPI og 0.22 for DFFVa, se tabel 2.   

 

Tabel 2 Kravværdier for max EQR ændringer for DVFI, DVPI og DFFVa på tre forskellige sandsynlighedsniveauer  

(kilde: DCE) 

Sandsynlighed for 
tilstandsændring 

DVFI DVPI DFFVa 

>80% 0.24 0.23 0.22 

50-80% 0.12 0.11 0.16 

   20-50 % 0.06 0.03 0.05 

 
I Vandplan sammenhæng anvendes et højt sandsynlighedsniveau (>80%) i screeningen. I 

forbindelse med tilstandsvurdering i forbindelse med vandplaner vil forekomster med ændringer i 

f.eks DFFVa reduceret med 0.22 eller mere betyde at forekomsten vurderes i ringe tilstand. Ved nye 

indvindinger eller forøget indvinding bør evt. anvendes lavere tærskelværdier end anvendt i 

vandområdeplaner. Det er sådan set en politisk beslutning hvilken sandsynlighed for 

tilstandsændring man vil acceptere om det så er det laveste niveau på 20-50%, et mellem niveau på 

50-80% eller det niveau der anvendes i vandområdeplaner.  

 
 

5.2 Supplerende flow statistik 
 
Udover økologisk flow vurdering (EQR ændringer), giver VandWeb mulighed for udtræk af en række 

flow størrelser (udfra døgnmiddel værdier for en valgt periode), samt %-vise ændringer i disse for 

f.eks. historisk indvindingsscenarie i forhold til ingen indvinding: 

 

• Q95 (95% percentil, minimumsvandføring der overskrides 95 % af tiden) 

• Q75 (75% percentil, minimumsvandføring der overskrides 75 % af tiden) 

• Q50 (50% percentil, vandføring der overskrides 50 % af tiden => median) 

• Q25 (25% percentil, stor vandføring der overskrides 25 % af tiden) 

• MIN (minimumsvandføring i udtræksperioden) 

• MAX (maksimumsvandføring i udtræksperioden) 

• AVERAGE (middel vandføring i udtræksperioden) 

• MEDIANMIN (karakteristisk årsminimum afstrømning der forekommer i gennemsnit hvert 

andet år) 

 

Supplerende flowstatistik er primært tænkt som en mulighed for illustration af i hvilket omfang det 
absolutte flow påvirkes ved en given vandindvinding.



G E U S 15 
 

6. Eksempler på anvendelse af VandWeb 
 

I nærværende afsnit gives der eksempler på brug af VandWeb med fokus på udvalgte use 

cases (Holsted, Svendborg, Morsø og Vejen kommune). 

 
Det er tilstræbt at use cases er forsimplet så meget som muligt så kapitlet kan føre brugeren 

gennem nogle af de muligheder som VandWeb byder på, i forbindelse med vurdering af 

akkumulerede påvirkninger fra vandindvinding i forhold til vandløbspåvirkning og økologisk 

flow vurdering. 

 

Det bemærkes at de beskrevne cases er udtrukket med en lidt ældre version af VandWeb 

på basis af DK-model 2018, hvor resultater fra DK-model 2019 ikke indgik (cirkel med ’Q19’ 

punkter vises derfor ikke med principper er de samme). 

 

 

6.1 Case 1 Holsted – Effekter af større kildepladser i Sneum å 
analyseret ved hjælp af VandWeb 

I dette eksempel vil vi kigge nærmere på et par af Esbjerg vandforsynings større kildepladser, 

etableret inden for de seneste godt 10 år i Sneum å systemet. I figur 5 er beliggenheden af 

Sekjær og Bøgeskov kildeplads vist (rød markering af ’I’) samt årlig indvinding. 

 

 
Figur 5 Eksempel på anvendelse af VandWeb til analyse af påvirkning af vandindvinding fra to større indvindinger til 
Esbjerg vandforsyning i oplandet til Sneum å. De to indvindinger, Sekjær kildefelt og Bøgeskov kildefelt er placeret et 
par tilløb til hhv. Sneum å og Holsted å. Sekjær blev startet i 1999 og har maksimalt haft en indvinding på godt 0.1 
m3/s i starten af nullerne, svarende til godt 3 mio. m3 per år. Bøgeskov er startet i 2007 og har haft en max indvinding 
på omkring 0.06 m3/s omkring 2008 (svarende til knap 2 mio. m3/år). Tilladt indvinding er hhv. 0.062 og 0.053 m3/s 
for Sekjær og Bøgeskov kildefelter. 

 

I figur 6 er vist ID15 (eller A-punkt dvs. et punkt hvor man kan udtrække akkumuleret 

indvinding fra det lokale ID15 opland eller hele oplandet) til stationen i Terpling å nærmest 

Sekjær kildefelt (valgt periode 2008 – 2016). Følgende historik fås nu for Sekjær kildefelt og 

nedstrøms A-punkt med hensyn til påvirkning fra Sekjær kildeplads. Først er plottet hhv. 0-

indvinding og historisk scenarie (hold som nævnt ’ctrl’ tasten ned hvis du ønsker vist flere 

tidsserier på samme plot). Ved efterfølgende plot af akkumuleret indvinding ved A-punkt 
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(efter at ”A-punktet” er markeret i menu), viser VandWeb oplandet til det nedstrøms ID15 

punkt, samt tidsserier for vandføring med og uden indvinding, og akkumuleret historisk 

indvinding. Figur 6 nederst giver en oversigt over resultater af sammenligningen, sådan som 

de kan aflæses i ”statistik vinduet”. 

 

 
Figur 6 Sammenligning af A-punkt (ID15 punkt) nedstrøms Sekjær kildefelt i tilløb til Sneum å. Middel indvindingen ved 
Sekjær kildefelt har været 0.101 m3/s i perioden 1/1-2008 til 31/12-2016. Sammenligningen af de to første tidsserier 
viser at middel vandføringen er ændret med 0.045 m3/s, hvilket betyder at påvirkningsgrad i forhold til samlet 
opstrøms indvinding indenfor det topografiske opland er = 100 * 0.045/0.101 = ca. 45 %. Det vil sige at største delen af 
denne indvinding påvirker længere nedstrøms i systemet (udenfor det topografiske opland). Q95 reduceres fra 0.111 
m3/s til 0.085 m3/s, altså med 26 l/s, som kun er godt halvt så meget som reduktionen i middelafstrømning på 45 l/s. 
Max afstrømningen reduceres med hele 166 l/s. De tre indikatorer reduceres alle hhv. 0.012, 0.013 og 0.017 mens Q95 
reduceres med næsten 25 %. 

 
Da tilladt indvinding er lidt lavere end historisk indvinding, kan det være en god idé at tjekke 

tilladt indvinding for den samme periode, og for en længere periode fra 1992-2016, som en 

yderligere kontrol af hvordan resultater ser ud under disse antagelser. Det er vist i tabel 2. 

 
Tabel 2 Tilladt indvinding og påvirkning af tilløb til Sneum å (Terpling å) ved nedstrøms ID15 (A-punkt) 

Reduktion Q-% 

og EQR 

Q95 DVFI DVPI DFFVa 

2008-2016 22 % 0.011 0.009 0.018 

1992-2016 22 % 0.012 -0.026 -0.040 
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Analysen viser dermed at Q95 og DVFI er omtrent uændrede for de to perioder, mens DVPI 

og DFFVa har en stigende EQR værdi ved tilladt indvinding, sammenlignet med 0-indvinding. 

 
En anden måde at analyse Terpling å casen på kunne være at sammenstille resultater fra 

samtlige Q-punkter af ændringer ved historiske indvinding ned gennem vandløbet f.eks. for 

perioden 2008-2016. Dette er vist i Tabel 3 for 12 vandløbspunkter. 

 
Tabel 3 Sammenligning af simulerede ændringer i Q95 og DVFI, DVPI og DFFVa for 2008-2016 for 12 vandløbspunkter 

i Terpling å nedstrøms Sekjær kildefelt. Største påvirkning ses for de øverste 2-3 Q-punkter. 

Vandløbspunkt 

(fra OS og 

nedstrøms) 

Q95 % reduktion 

Historisk / Tilladt 

2008-2016 1992-2016 

DVFI EQR ændring 

Historisk / Tilladt 

2008-2016 1992-2016 

DVPI EQR ændring 

Historisk / Tilladt 

2008-2016 1992-2016 

DFFVa EQR ændring 

Historisk / Tilladt 

2008-2016 1992-2016 

1 32 % / 28 % 0,03 / 0,03 0,04 / -0,02 0,07 / -0,05 

2 29 % / 26 % 0,03 /0,01 0,05 / -0,01 0,08 /-0,04 

3 30 % / 27 % 0,02 / 0,01 0,03 / 0,00 -0,01 / -0,03 

4 (A-punkt/ID15) 24 % / 23 % 0,01 / 0,01 0,01 / -0,02 0,02 / -0,03 

5 20 % / 20 % 0,01 / 0,01 0,01 / -0,02 0,02 /-0,01 

6 17 % / 18 % 0,01 / 0,01 0,01 / -0,00 0,04 / 0,01 

7 12 % / 14 % 0,02 / 0,01 0,02 / - 0,01 0,05 / 0,01 

8 12 % / 13 % 0,02 / 0,01 0,02 /- 0,00 0,05 / 0,01 

9 11 % / 13% 0,02 / 0,01 0,02 / -0,01 0,04 / -0,00 

10 11 % / 13 % 0,01 / 0,01 0,01 / -0,00 0,03 / 0,04 

11 11 % / 13 % 0,02 / 0,01 0,01 /- 0,00 0,03 / 0,01 

12(A-punkt/ID15) 11 % / 13 % 0,02 / 0,01 0,00 / 0,00 0,02 / 0,02 

 
Kravværdier 

Hvid 

Orange 

Rød 

 

 
max 10 % 

max 25 % 

max 45 % 

 

 
max 0,06 

max 0,12 

max 0,24 

 

 
max 0,03 

max 0,11 

max 0,23 

 

 
max 0,05 

max 0,16 

max 0,22 

 
Analysen i tabel 3 viser dermed at den øverste del af Terpling å har påvirkninger 25-30 % i 

Q95 reduktion. De økologiske indikatorer har små reduktioner eller ændringer. Længere nede 

i vandløbet ved nedstrøms A-punkt er påvirkninger på godt 10 %’s reduktion af Q95. Der er 

dermed tegn på økologisk flowpåvirkning der for eksisterende empiriske formler og tresholds 

svarende til 80% sandsynlighed for tilstandsændring er uproblematisk, mens Q95 

reduktionen er lav til moderat.  

 
I figur 7 er vist en oversigt over ’M’ og ’MI’ punkter. Ved det nederste ’MI’ punkt (beliggende 

mellem Q-punkt 10 og 11 findes der registreringer af både DVFI og DVPI (EQR). Målinger er 

vist i Tabel 4. 

  



G E U S 18 
 

 
Tabel 4 Planteindeks (EQR DVPI) og DVFI (faunaklasse) ved M og MI punkter i Terpling å. 

Punkt DVFI faunaklasse 1-7 DVPI EQR 

mellem 10-11 Ialt 11 målinger i intervallet 5-7. 

Laveste værdi =4 i april 2002. God 

tilstand (>= 5 siden 25. april 2002) 

17. september 2018. 

EQR DVPI = 0.70 

(god tilstand) 

ved punkt 9 To DVFI målinger fra 2001-2: DVFI = 

5 (god tilstand) 

- 

200 m nedstrøms punkt 8 To DVFI målinger fra 2001-2: DVFI = 

4 og 5 (på grænsen af moderat 

tilstand) 

- 

Opstrøms punkt 7 Marts 2011: DVFI = 5 (god tilstand) - 

Ved punkt 6 6 DVFI målinger fra 2001-6 Tilstand 

= 4-5 (grænse mellem moderat og 

god) 

- 

Ved punkt 5 6 DVFI målinger (3 på 4 og 3 på 5). 

Grænse moderat/god. 

- 

Ved punkt 4 (ID15) 5 DVFI målinger (5 på 5 og 1 på 6). 

God tilstand. 

- 

200 m opstrøms punkt 3 DVFI måling fra 2015: =5 (God 

tilstand) 

- 

100 m opstrøms punkt 1 DVFI målinger fra 2014: = 6 god 

tilstand. 

- 

     

 

     
 

      Figur 7 Eksempel på MI punkter (med DVFI og en enkelt DVPI måling) fra Sneum å systemet med visning af oplandet til et  
      et større tilløb 

 

Modelberegnet DFFVa udfra simuleret vandføring i Terpling å’s hovedløb ligger overvejende 

i intervallet 0.4-0.6 (svarende til ’moderat tilstand’, mens der beregnes værdier i Stilde å 

mellem ’0.2-0.4’ (ringe tilstand). Tidsserier af DFFVø kunne have været interessante i dette 

tilfælde, da indvindingen er startet for blot 10 år siden. I Holme å, Stilde å og øvre del af 

Terpling å ses imidlertid overvejende røde punkter, svarende til dårlig tilstand (ingen 

ørredyngel), samtidig med af DFFVa her typisk beregnes som værende ’ringe’ (tabel 4). 
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6.2 Case 2 Svendborg – Ændret indvinding ved eksisterende 
kildepladser 

En vandforsyning på Sydfyn overvejer en screening i forhold til ændret vandindvinding ved 

fem kildepladser (Tabel 5). Ved tre kildepladser antages en indvinding på omkring refe- rence 

scenariet for 2014-16 (Grubbemølleværket, Hovedværket og Skoumølleværket) hvil- ket for 

Skoumølleværket er ca. 10 % over tilladt indvinding, mens det for Grubbemølleværket og 

Hovedværket er det halve af tilladt indvinding. Ved Lunde Ny Vandværk antages en øget 

indvinding fra ca. 100.000 m3/år til ca. 250.000 m3/år (svarende til tilladt indvinding), og ved 

Hvidkilde kildeplads antages en indvinding på 1 mio. m3/år (ca. 4 gange reference scenariet, 

men svarende til tilladt indvinding). 

 
Tabel 5 Input til scenarioberegninger. Tilladelser, oppumpede vandmængder de sidste 5 år og ændringsscenarier 
 Vandindvindingstilladel se Oppumpet vandmængd e    

Input til scenarioberegninger 
 Mængde (m3/år) Dato 2014 2015 2016 2017 2018 Gennemsnit 

Grubbemølleværket 500 000 01-07-2021 151 757 282 281 360 482 400 858 325 555 304 187 300 000 

Hovedværket (inkl. Søgårdsvænget og Vestergade*) 1 000 000 01-10-2018 500 806 519 831 667 521 310 726 424 922 484 761 500 000 

Hvidkilde Kildeplads 1 000 000 01-04-2019 238 111 283 742 230 885 458 224 532 358 348 664 1 000 000 

Lunde Ny Vandværk 250 000 01-09-2022 67 478 68 627 101 104 91 873 119 406 89 698 250 000 

Skovmølleværket 800 000 27-07-2019 1 138 335 1 000 183 975 067 920 219 717 204 950 202 900 000 

Sum 3 550 000  2 098 501 2 156 679 2 337 075 2 183 917 2 121 463 2 179 527 2 950 000 

 

I det følgende vil vi prøve at kigge på hvad man umiddelbart kan trække ud af viden fra 

VandWeb for de fem kildepladser ud fra de tre foreliggende scenarier: Tilladt indvinding, 

Reference og Historisk indvinding. I figur 8 er vist en oversigt over placering af indvindinger 

incl. tidsserier, og i figur 8 er vist påvirkning af minimumsvandføring (%-vis reduktion af Q95 

for tilladt indvinding 1992-2016). 

 

Figur 8 Oversigt over de fem kildepladser i I-VandWeb. Markeret med rødt ’I’. 
 

Den nordligst placerede Lunde Ny vandværk (81132) er beliggende i oplandet til Hundstrup 

å (ny/nuværende indvinding 0.25/0.09 mill. m3/år svarende til ca. 0.008/0.003 m3/s som vist 

med ”orange trappekurve”). Svendborg Vand Hvidkilde (82547) er placeret i Syltemae å sy- 

stemet’s øvre del (ny/nuværende indvinding 1/0.35 mill. m3/år svarende til 0.032/0.011 m3/s 

som vist med rødlilla trappekurve). Øst for Svendborg Skoumølleværket 82548 (ny/nuvæ- 

rende 0.90/0.95 mill. m3/år svarende til 0.029/0.030 m3/s), med indvindingsboringer der evt. 
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kan påvirke øvre del af Kobberbæk. Og endelig de to kildepladser i Svendborg by, mest mod 

vest Hovedværket 82546 (ny/nuværende indvinding 0.500/0.485 mill. m3/år svarende til 

0.016/0.015 m3/s) og centralt Grubbemølleværket 82545 (ny/nuværende indvinding 

0.500/0.485 mill. m3/år svarende til 0.016/0.015 m3/s). På grund af placering af indvindinger 

vil de fleste indvindinger (med undtagelse er Skoumølleværket), formentlig påvirke nærme- 

ste vandløb, men lad os kigge nærmere på hvad VandWeb og DK modellen siger om det ud 

fra de tre scenarier.  

 
Kigger vi på øvre del af Hundstrup å er der en meget lille påvirkning på ca. 1 l/s uanset om 

man kigger på seneste perioder eller tidligere periode hvor historiske indvinding var mere 

betydelig. Det samme gælder øvre del af Hørup å (se figur 9). 

 

Figur 9 Analyse af historisk indvinding med VandWeb sammenlignet med indvinding ved Lund Nye kildeplads. 

Middelafstrømningen reduceres med 1 l/s og det samme gør minimumsafstrømningen (Q95) for årene med størst 

indvinding jf. 6 l/s. Påvirkningsgraden er derfor meget lille i dette tilfælde (mindre end 20 %) for både minimums, og 

middel afstrømningen. Vandløbet bliver teknisk set tørlagt (vandføringen <= 1 l/s) i juli 2018, både for nul-indvinding 

og for historisk indvinding. 

 
Analyser vi nu Syltemae å (figur 10) og Egsmadeafløbet (figur 11) ses resultater for et udvalgt 

A-punkt. Her var indvindingen tæt på tilladt indvinding i de første år, men er herefter reduceret 

med omkring 1/3. Ved tilladt indvinding er påvirkningsgraden mindre specielt for 

sommervandføringer, end ved lavere indvinding som dem vi har set de seneste år. Ved tilladt 

indvinding er flere indika- torer for økologisk flow tæt på, eller over, 50 % sandsynlighed for 

tilstandsændring. 
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1990-1993: 

2011-2016: 

 
Figur 10  Analyse af historisk indvinding med I-VandWeb, og afstrømning ved A-punkt i Syltemae å for det på figuren 

viste opland, sammenlignet med indvinding ved Hvidkilde kildeplads. Det fremgår at indvindingen ved Hvidkilde til- 

bage i starten af 1990’erne var omkring tilladt indvinding, mens det i de senere år har været godt 1/3 heraf (26 l/s for 

1990-1993 mod 9 l/s for 2011-2016). Påvirkningsgraden var derfor i den første periode: pvirk-mean = 100 * (0.183- 

0.166)/0.026 = 65 % og pvirk-Q95 = 100 * (0.067-0.059)/0.026 = 30 %. I den senere periode fra 2011-2016 var pvirk- 

mean = 89 % mens pvirk-Q95 var = 55 %. Bemærk også at EQR værdi for DFFVa var reduceret med 0.10 i den første 

periode (tæt på 50 % sandsynlighed for tilstandsændring), mens den i den seneste periode er reduceret med 0.04 

(under 20 % sandsynlighed for tilstandsændring). DVPI overstiger 50 % sandsynlighed for tilstandsændring for første 

periode. 
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Figur 11 Analyse af historisk indvinding og vandløbsafstrømning i A-punkt i Egsmadeafløbet for historisk indvinding. 

Statistik er beregnet for perioden 2011-2016. Pvirk-mean er her ca. 15 %, mens Pvirk-Q95 ligeledes er 15 %. Som det 

fremgår af hydrografen er påvirkningen her relativt kritisk idet mange ’pulse’ svækkes som følge af indvindingen. Det 

bevirker at såvel DVPI som DFFVa har reduktioner i EQR værdier der overstiger 50 % sandsynlighed for tilstandsæn- 

dring. Det er et ID15 punkt, og indvinding på niveau med seneste 6 år er derfor problematisk. En øget tilladelse med 

10 % ekstra vil øge risikoen for tilstandsændring i nedre del af Egsmadeafløbet. 

 
Den nye indvindingsfordeling svarer lidt til, at indvindinger der påvirker Egsmadeafløbet og 

det øst for beliggende mindre vandløb, reduceres til ca. halvdelen af indvindingstilladelsen, 

hvorimod indvindinger der påvirker Kobberbæk øges til mere end det dobbelte af gældende 

indvindingstilladelse. Vælger man statistik for perioden 1/8 1989 til 31/7 2018 kan man af- 

læse at ’Mean’ ændres fra 20 til 19 l/s, og at Fbal ændres med 5 % (Fbal-S med 9 %). DVFI 

og DVPI ændres med 0.01-0.02 EQR, mens DFFVa er uændret (figur 12). 

 

Figur 12 Analyse med I-VandWeb af påvirkninger i øvre del af Kobberbæk. Døgnmiddel vandføring ved Q-punkt for ’0-

Indvinding’ sammenlignet med ’Historisk indvinding’. Det fremgår at indvindingen i hele perioden har ligget om- kring 

0.020- 0.040 m3/s (og i de seneste år omkring 0.030 m3/s). 
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Selvom man ikke kan regne på præcis den indvindingsfordeling på enkeltboringer som casen 

forudsætter, kan man alligevel komme igennem med en analyse der peger på at det opstil- 

lede indvindingsscenarie, vil resultere i en optimering af påvirkningen af vandløb i området. 

6.3 Case 3 Screening for ny indvindingstilladelse i Spang å på 
Mors 

Nærværende eksempel er på foranledning af Morsø kommune (og en skype demo). Kom- 

munen er igang med at sagsbehandle for ny indvindingstilladelse på Sydvest-Mors, nærmere 

betegnet indenfor oplandet til Spang å. I en sådan situation er det oplagt at starte med at 

kigge på påvirkning af median min Q (%-vis ændring) for en længere periode i dette tilfælde 

1992-2017 og scenariet ’Tilladt indvinding’.  

Den samlede indvinding i oplandet kan opgøres til i størrelsesorden 0.003 m3/s (svarende til 

ca. 100.000 m3/år). Med en påvirkningsgrad af medianminimums-afstrømningen på under 10 

% reduktion, og i den øvre del af oplandet under 5 %), viser screeningen at man godt kan 

indvinding måske yderligere 100.000 m3/år i området, uden at påvirkning af økologisk flow 

bliver kritisk. 

 
I figur 13 er der lavet en test af påvirkningen for perioden 1/1 1990 til 31/12 2016 med I- 

VandWeb. Historisk indvindingsscenarie er sammenlignet med 0-indvinding fra Q-punkt hvor 

Spang å skifter fra at løbe mod nord til vestlig retning. Akkumuleret indvinding er valgt for A- 

punktet i nedre del af Spang å (lidt opstrøms). De to enkeltindvindinger er desuden valgt for 

at tjekke deres størrelse (som er lille). Endelig er det valgt at vise M-punkt (Målt vandføring 

ved ny MST Q-station). 

 
Figur 13 Test af Spang å casen med I-VandWeb. Historisk indvinding sammenlignet med 0-

indvinding 1990-2016. 
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Ændret ’Mean’ = 2 l/s. Ændret ’Q95’ = 1 l/s, ved akkumuleret indvinding på 3 l/s (max værdi 

6 l/s er fra 2018, men skyldes at kun en delperiode af året er midlet, og beregning er stoppet 

den 31/7 2018). Endelig er vist målt vandføring fra ny Q-station. Resultater ser lidt mystiske 

ud, men målinger og observationer i felten tyder på at der er mere vand i Spang å end DK 

modellen simulerer. Modellen undervurderer afstrømningen, og påvirkningsgraden er derfor 

formentlig endnu lavere end modellen beregner det. 

Målingerne af faunaklasse (DFVI) er 4 svarende til ’moderat tilstand’, modellen beregner 

DVFI til 0.46 (svarende til ringe tilstand) i ’knæk Q-punktet’ plottet på figur 14. 

 
Resultater tyder på at modellen har nogen konceptuelle udfordringer, der evt. skyldes mo- 

delstrukturfejl i geologi eller drænvandsafstrømning. Den sydfor beliggende ’Bækå’ er ikke et 

vandplan vandløb, bortset fra mest nedstrøms del, men da A-punktets opland svarer til et 

ID15 opland, er der grund til at antage at drænoplandet hertil er korrekt. Svaret ligger derfor 

snarere i den geologiske model, hvor de nye vandføringsmålinger peger på en større 

grundvandsdannelse og grundvandsafstrømning i oplandet, end den som DK modellen i 

dette tilfælde beskriver. Problemet er lidt generelt for Sydmors, da en målestation placeret i 

’Vejerslev å, Amsterdam’, viser lidt det samme billede, dog mindre udtalt. 

 

 

Figur 14 Sammenligning af simuleret vandføring (blå graf, Historisk) med målt vandføring (rød graf) i Vejerslev å, 

Amsterdam. Performance af Fbal = -0.20 (altså 20 % afvigelse), Fbal sommer = -0.60 (60 % afvigelse) for perioden 

1990-2016. 

 

DVFI er relativt godt simuleret med DK modellen (=0.553) sammenlignet med beregning 

udfra målt vandføring der giver (=0.525) svarende til en afvigelse på ca. 5 %, mens DVFI 

er målt til hhv. 4 og 5 i to målinger i perioden (moderat til god tilstand). Beregningen af 

DVPI og DFFVa er imidlertid lidt mere unøjagtige, med fejl på hhv. 12 % og 27 %. Fejlen 

på DVPI er dog acceptabel, mens fejlen på DFFVa lige overskrider det acceptabel. Be- 
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regnede ændringer på hhv. vandføringer og økologisk flow er dog ikke nødvendigvis lige 

så usikre. Vejerslev bæk er jf. DTU Aqua et type 1 vandløb (< 2 m bred), og DFFVø er 

vurderet til god tilstand (grøn) i en måling i nedre del af vandløbet ved målestationen 

(med 80-130 ørred- og lakseyngel pr. 100 m). Den beregnede DFFVa EQR-værdi med 

(fast antaget SIN på 2) svarer til moderat tilstand udfra målte vandføring. 

 
6.4 Case 4 DK modellen’s performance i Vejen kommune 

For Vejen kommune er der indlagt målestationer som ikke fandtes i Miljøportal eller Oda, 

med henblik på en sammenligning af performance af målte vandføringer i forhold til simule- 

rede vandføringer med DK model. Når man skal lave en performancetest jf. Hydrologisk Ge- 

ovejledning skal man vælge målestation først, og dernæst døgnmiddelvandføring for histo- 

risk scenarie (Se figur 15). Undersøgelsen blev foretaget efter første testkørsel i august 2018, 

men er gentaget efter testkørsel, efter af der er sket en mindre justering af nedbørs- 

korrektion for perioden efter 2010. Resultatet er vist i tabel 5. 
 

 
Figur 15 Performance test med sammenligning af målestation og simuleret døgnmiddelvandføring (historisk scen.). 

 

Tabel 5 Resultat af performance test for Vejen kommune (anden testkørsel December 2018) 
Vandløb Lokalitet Fbal (%) Fbal-S (%) NSE-R2 % abs.afv %abs.afv. %abs.afv.  dif dif dif 

Sekjær bæk Nørremose -10.4 0.0 0.79 10 16 38  0.051 -0.078 -0.198 

Sneum å v.Nørå bro -9.5 -10.6 0.75 8 3 5  0.041 0.016 0.036 

Bramming å v.Sdr.Vong 1.5 -1.9 0.74 1 15 10  -0.004 0.078 0.065 

Stenderup bæk Stenderup bæk 29.4 -13.6 0.39 3 47 12  0.013 0.223 -0.061 

Bramming-Holsted å Holsted skovpavillion 13.0 20.3 0.68 0 6 0  -0.002 0.03 -0.003 

Stilde Å Aagard (Møllevej) 58.2 74.1 -0.87 16 29 14  0.084 0.155 0.092 

Holsted Å Kokvad bro 19.1 26.7 0.54 3 9 1  0.017 0.042 0.003 

Drostrup bæk Asserholtvej 18.7 48.0 0.73 3 38 23  0.015 0.193 0.127 

Andst Å Drostrupvadvej 24.3 47.0 0.65 7 46 30  0.033 0.261 0.198 

tt Gamst Å Ved styrt Gamst Mølle 31.9 45.7 0.47 13 14 2  0.068 0.068 -0.012 

Andst Å Ved E20 -11.5 18.3 0.62 5 20 18  0.029 0.101 0.111 

Holsted Å Estrup kær -8.8 31.4 -0.09 11 38 44  0.061 0.237 0.373 

Konge Å Ved Kongebro -3.8 -5.0 0.81 4 8 7  -0.019 0.036 0.043 

Holme Å Ved Hovborg 24.3 46.4 0.37 11 7 5  0.061 0.034 -0.027 

Kolding Å Alpedalen -1.8 -28.1 0.77 4 7 55  0.024 -0.021 -0.156 

Kolding Å Ejstrup -20.8 -19.5 0.48 5 32 33  0.027 0.164 0.213 

Vejle Å Refsgaard Lund 2.6 3.1 0.84 2 11 18  0.013 0.058 0.124 

Nørrebæk Skovvang 27.0 31.2 -0.02 8 38 47  0.044 -0.169 -0.28 
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Resultater ser meget fornuftige ud for de udvalgte vandløb i Vejen kommune. De fleste sta- 

tioner har en forholdsvis begrænset vandbalancefejl (Fbal dvs. årsmiddelvandføring). Med 

undtagelse af Stilde å og et par lidt mindre vandløb (tt. Gamst å ved styrt, Stenderup bæk og 

Nørrebæk) opfylder alle stationer et krav om max afvigelse på Fbal på 25 %. Bedømt i forhold 

til NSE-R2 opfylder 75 % af stationerne et krav til NSE-R2 på >= 0.50. På basis af beregnede 

afvigelser mellem beregnet DVFI, DVPI og DFFVa, kan Middel Absolut Error (MAE) på basis 

af de %-vise afvigelser for de 18 stationer beregnes. MAE er hhv. 6 % for DVFI, 21 % på 

DVPI og 20 % på DFFVa, hvilket vurderes acceptabelt. Der er desuden angive absolutte fejl 

på beregnet EQR udfra hhv. målte og modelberegnede vandføringer (dif). Langt hovedparten 

af stationer har afvigelser der ligger indenfor 0.2 EQR (jf. et typisk tilstandsklasse interval). 
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7. Funktionalitetsoversigt VandWeb 
 
 
 

Emne Beskrivelse af funktionalitet 

A Summeret indvinding for A-punkter (3000 ID15 deloplande): Årlige værdier i 

m3/s. Graf+tabel. Statistik: mean og max for periode. Programmet (I-VandWeb) 

viser såvel det samlede opland (Samlet) som deloplandet (Lokal) og aggregerer 

samtlige indvindinger i oplandet. For Øerne vises fire temaer: 

• Historisk, Lokal (samlet indvinding i delopland til ID15, MV+anlæg) 

• Historisk, Lokal, MV (markvanding i delopland til ID15, kun Jylland) 

• Historisk, Samlet (samlet indvinding i hele oplandet 

• Historisk, Samlet, MV (historisk markvanding hele opland, kun Jylland) 

• Tilladelse, Lokal (tilladelse i delopland til ID15) 

• Tilladelse, Samlet (samlet indvinding i hele oplandet) 

Bemærk! Bag ethvert A-punkt er der også et Q-punkt med simuleret vandføring 

fra DK model. Tip. Klik ’A-punkt’ fra i visning, når du ønsker Q-punkt vandførin- 

ger vist. 

I Indvindingsanlæg. Mulighed for plot eller tabel af årlige indvindinger for en ud- 

valgt station (indvindingsanlæg). Enhed: m3/s. Bemærk at der kan være mange 

indvindingsboringer for hvert indvindingsanlæg (kan evt. ses i A-VandWeb som 

en del af JUPITER temaet). Der findes to forskellige tidsserier: 

• Historisk 

• Tilladelse 

M Målestation. Der kan findes følgende datasæt ved faste vandføringsmålestati- 

oner: 

• Loggerdata (blot angivet ved et nummer) 

• DVFI (hvis der er målinger af faunaklasse ved målestationern (ved øv- 

rige punkter findes disse data også under ’MI’ (fra Oda) 

• Planteindeks (målte EQR værdier for DVPI fra Oda) 

• Vandføring (her kan man vælge at få vist en kontrolmålinger dvs. vin- 

gemålinger, Årsmiddel, Månedsmiddel eller Døgnmiddelvandføring) 

• Vandstand (online vandstand i realtid, eller døgnmiddel vandstand i re- 

lativ kote) 

Man vil typisk bruge data fra målestationer til tjek af DK modellens performance 

i et område. I såfald vælge først modelsimuleret døgnvandføring fra et nærlig- 

gende Q-punkt (skal ligge i sammen hovedvandløb-, eller –tilløb) 

Mark- 

vanding 

Markvanding. Tidsserier for markvanding pr. grid (500x500 m), akkumuleret for 

samtlige filterdybder. Enhed: m3/s. Der er mulighed for at se tidsserier for tre 

hovedtype scenarier. Historisk er jf. behov. Tilladelse er med en fast indvinding 

på ca. 100 mm/år hvert år. Tilladelse (L) er jf. behov men med max grænse der 

holder Tilladelse (L) indenfor tilladte mængde: 

• Historisk 

• Tilladelse 

• Tilladelse (L) 
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 For hvert scenarie kan det vælges at visualisere tidsserier med hhv. Årsmiddel, 

Månedsmiddel og Døgnmiddel plot eller tabel. 

MI Miljøparametre (i de fleste tilfælde DVFI, enkelte tilfælde planteindeks DVPI). 

Ved punkter markeret med grøn cirkel foreligger der målinger af faunaklasse. 

Enhed: dimensionsløs 1-7. Sammenhængen mellem faunaklasser og de øko- 

logiske tilstandsklasser fremgår af nedenstående: 
 

 

Tilstanden på en given station vurderes således, at hvis der er flere bedømmel- 

ser hen over perioden, vurderes tilstanden ud fra flertallet (tyngden) af data. 

Hvor der er ligeværdighed, anvendes den laveste tilstand. ”Tyngden af data” 

skal forstås som medianen rundet ned til nærmeste hele tal. 

Q Simuleret vandføring i alle Q-punkter ved hjælp af DK model. Følgende scena- 

rier kan vises. Tidsserier kan vises for Døgnmiddel, Månedsmiddel og Årsmid- 

del (m3/s) i graf eller tabel: 

• 0-indvinding 

• Historisk 

• Reference 

• Tilladelse 

• Tilladelse (L) (Kun for Jylland) 

Vælger man at sammenligne hhv. Historisk 0-indvinding og historisk indvinding 

så viser statistikken dels værdier for perioden f.eks. 

0- indvinding/historisk eller et andet valgt scenarie: 

• Mean (m3/s), Max (m3/s), Q95 (m3/s), Q75 (m3/s), Q50 (m3/s), Q25 

(m3/s) Q90_N (-), Fre50 (-), Fre25 (-), Fre_u_75 (-), Dur3 (-), BFI (-), 

DVFI_EQR (-), DVPI_EQR (-) og DFFVa_EQR (-) 

I sammenligning af de to første tidsserier vises følgende beregnede variable 

(for den valgte periode f.eks. 1/1-1990 til 31/12-2016; opdateres ved ændret 

valg): Ændret: 

• Mean (m3/s), Max (m3/s), Q95 (%), Fbal (-), RMSE (m3/s), R2 (-), 

Fbal_summer (-), DVFI_EQR (-), DVPI_EQR (-) og DFFVa_EQR (-). 
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8. Eksempler på python scripts 

 
Eksempel på Python script til udtræk af historiske vandføringer. 

import requests 

import json 

import pandas as pd 

 
def GetData(url): 

myResponse = requests.get(url) 

 
# For successful API call, response code will be 200 (OK) 

if(myResponse.ok): 

jData = json.loads(myResponse.content) 

l=list(map(lambda s:s['Result'], jData['value'])) 

d=list(map(lambda s:pd.Timestamp(s['ResultTime']), jData['value'])) 

return pd.DataFrame(l, d) 

else: 

# If response code is not ok (200), print the resulting http error code with description 

myResponse.raise_for_status() 

 
def read_dbffile(shp_path,urllink,name,dontuse): 

from simpledbf import Dbf5 

data=[] 

i = 0 

table = Dbf5(shp_path, codec='utf-8' ).to_dataframe() 

for idx, record in table[table[dontuse] <> 1 ].iterrows(): 

print 'reading data for station: ' + str(record[name]) + ' - total read so far: ' + str(i) 

d=GetData(record[urllink]) #Get the data from the webservice using the URL from the shapefile 

d.columns =[int(record[name])] #Set the header to the dmu-number 

data.append(d) 

i = i+1 

return pd.concat(data, axis=1) #Combine to one big dataframe. 
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