
Usikkerhed på opgørelsen af       
nitrat reduktion på skalaer               

fra 100 m til 2000 m 
 

Anne Lausten Hansen (GEUS) 
NiCA seminar, 9. oktober 2014, AU 



Nitrat reduktion i undergrunden 

Nitrat skal transporteres under redoxgrænsen med det 
strømmende grundvand for at blive reduceret 

 
 



Opgørelse af nitrat reduktion på lille skala 
– Udfordringer - 

• Hvor og hvor meget nitrat der reduceres i grundvandet 
afhænger af: 
 Dybden til redoxgrænsen 

 Stor rumlig variation 

 Få observationsdata 

 Strømningsveje i grundvandet 

 Styres af geologien 

 Få geologiske data 

 Usikkerhed på data 

 
 

Usikkerhed på dybden af 
redoxgrænsen 

Geologisk usikkerhed  

Usikkerhed på opgørelsen 
af nitrat reduktion!   



Modellers prædiktive evne 
• Modeller kan give os resultater på grid skala (f.eks. 100 m) 

• Indtil nu er det ikke bevist, at modeller har prædiktive evner 
på grid skala 

• Vigtigt at vurdere på hvilken skala vores model har prædiktive 
evner 
 Repræsentativ Skala (RES) 

 ” RES er den mindste skala, hvor en model, i bedste fald, har 
 prædiktive evner svarende til et givent usikkerhedsniveau”          
 (Refsgaard et al., 2014) 

 RES er lig eller større end modellens grid skala 
 



NiCA metodik 

1. Stokastiske geologiske 
modeller 
 SkyTEM + boringsdata (10) 

 Boringsdata (10) 

2. Hydrologiske modeller 

3. Nitrat modeller 
 3 redoxscenarier 

4. Nitrat reduktions 
potentialekort (60 kort) 

5. Usikkerhedsanalyse 



Geologiske modeller 
• Afgrænsning af 7 overordnede geologiske 

strukturer 

• Stokastiske simuleringer udført for en 
struktur (glacial sequence 1) 
 Software: TProGS 

 Boringsdata (10 realisationer) 

 Boringsdata + SkyTEM data (10 realisationer) 

• Deterministisk geologi for de andre 
geologiske strukturer baseret på SkyTEM 
data 

 
 



Hydrologiske modeller 
• Modelværktøj: MIKE SHE 
• Grid størrelse: 100x100 m 
• Alle 2x10 modeller er autokalibreret med PEST 

 

Geologier baseret på boringsdata Geologier baseret på SkyTEM + boringsdata 



Nitrat modeller 
• Modelværktøj: Partikelbanesimulering i MIKE SHE 
• Grid størrelse: 100x100 m 
• Redoxgrænsen: 

 Bestemt ved brug af redoxkonceptet 
 3 redox scenarie defineret for hver 2x10 geologier 

• Alle 60 nitrat modeller kalibreres til NAP = 45% 
 

 



Nitrat reduktionskort 

Alle 60 nitrat modeller kan kalibreres til NAP = 45%, 
men resulterer i ret forskellige reduktionskort 



Middel reduktion og standardafvigelse 
- 100 m grid skala - 

Stor nitratreduktion 

Lille nitratreduktion 

Middel 
usikkerhed 



Usikkerhedsanalyse 
 Opskalering (200m – 2000m) 

 3x10 kort for SkyTEM geologier for hver skala 
 3x10 kort for boringsdata geologier for hver skala 

Standardafvigelse (200m – 2000m) 
 1 kort for SkyTEM geologier for hver skala 
 1 kort for boringsdata geologier for hver skala 

 
 

Middel usikkerhed 



• Usikkerheden falder med stigende skala 

• Usikkerheden mindre med SkyTEM data 

• Faldet størst 0 - 500 m 

• Hvilken skala kan vi benytte resultaterne? RES afhænger af det 
valgte usikkershedsniveau 

Usikkerhed som funktion af skala 

RES? 

 Middellængden af sandlinser (500m) 



Konklusioner 
• Usikkerhed på redoxgrænsen og geologien  usikkerhed på 

opgørelsen af nitrat reduktion 

• Alle 60 modeller kan kalibreres til NAP = 45%  60 lige 
sandsynlige reduktionskort 

• Usikkerheden på nitrat reduktionen falder med stigende skala 

• Faldet i usikkerhed flader ud med skala  ved vis skala, opnås 
ikke mere sikkerhed ved at gå højere op i skala 

• Den rumlige opløsning af geologien ser ud til at have stor 
betydning for modellers prædiktive evne (RES)  

• Brug af geofysiske data ser ud til at kunne sænke usikkerheden 
på nitrat reduktionen 

 



Diskussion 
• Resultaterne er betinget af de anvendte data og modeller  

usikkerhed på modeller, input data og parametre ikke 
inkluderet  Usikkerheden er underestimeret 

• Usikkerheder ikke inkluderet i analysen: 
 Usikkerhed på modellerne 
 N-data til kalibrering 
 Dybden til redoxgrænsen 

• Delvist inkluderet ved de 3 redox scenarier 

 Strømningsveje 
• Korrekt fordeling af vand i dræn og dybere grundvandsstrømning? 

 Geologi 
• Effektive parametre indenfor geologiske enheder  
• Korrekt konvertering fra resistivitet til geologi? 



NICA take home messages 
• Vores modeller har ikke prædiktive evner på grid skala 

• RES er ikke en konstant størrelse men afhænger af valget af 
usikkerhedsniveau og af områdets karakteristika 

• Vi kan reducere usikkerheden ved at gå op i skala 

• Detaljeret beskrivelse af geologien kan mindske usikkerhed 
 Geofysiske data 

• Vores modeller er ikke bedre end den rumlige opløsning af 
de tilgængelige data til udvikling og test af vores modeller 

• Fokusområder for mere viden 
 Dybden til redoxgrænsen 
 Vand- og nitrattransport i øvre grundvand og særligt i dræn 
 Konceptualisering af reduktion i lavbundjorde/vådområder/vandløb i 

vores modeller 

 



   
 

 
   

   
  

 
 
 

   
   

  
  

  

   
   

   
 

    
   

   
     

    
   

 

Tak for 
opmærksomheden! 
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