
Monitorering af 
vandstand
Vær bedre forberedt på 
oversvømmelser og forhøjet 
vandstande i de kommunale vandløb
Vandløb spiller en central rolle i kommunernes klimatilpasning.  Udtørring, oversvømmelser og andre mere 
ekstreme vejrsituationer stiller større krav til offentlige og private aktørers håndtering og bortledning af vand 
fx efter voldsomme skybrud. 

Sensorer kan bidrage med aktuelle og valide data om kommunale vandløb og vandstandsniveauer og spille 
ind i en hydraulisk model, der løbende kan kortlægge, hvor hårdt de danske vandløb er belastede. 

Sensorerne kan bidrage til: 
• mere ensartet og detaljeret digital overvågning af vandstanden, hvilket muliggør  

lettere koordinering af data på tværs af kommuner og ejerstrukturer.
• bedre varsling ved forhøjet vandstand til berørte jordejere og borgere. 
• VIWWSYVGIFIWTEVIPWI�FPERHX�HI�INIVI��WSQ�Eƽ�WIV�QʟPIVI�QERYIPX
• mindre økonomiske besparelser ift. de øvrige målerteknologier der pt anvendes
• )JJIOXMZMWIVMRK�M�FIVIHWOEFIX�M�JSVQ�EJ�VIEPXMHWHEXE�SK�QIVI�HIXEPNIVIHI�HEXE�JVE�ƽIVI�QʟPITYROXIV��
• automatiseret indrapportering af vandstands- og vandløbsdata til Danmarks Miljøportal (DMP). En  

opgave som kommunerne er forpligtede til at levere, men som ifølge DMP pt. sker alt for sporadisk. 

Danmarks Miljøportal samarbejder med KL om at skabe et landsdækkende standardiseret digitalt overblik 
over vandstande og vandføringer i de forskellige vandoplande. Data anvendes til lokale skybrudssikring og 
STXMQIVMRK�EJ�HIR�VIKMSREPI��OSQQYREPI�SK�JSVW]RMRKWQ�WWMKI�HVMJX�EJ�Eƽ�FWW]WXIQIX

Om Decentlabs Ultrasonic level sensor model B
'EWIR�IV�FEWIVIX�Tʟ�HIX�WGL[IM^MWOI�ƼVQE�(IGIRXPEFW�YPXVEWSRMWOI�EJWXERHW��IPPIV�ZERHWXERHWWIRWSV��HIV�IV�
udviklet til niveaumåling af vandløb eller sne samt monitorering af oversvømmelser. Sensoren anvendes også 
til måling af niveauer i affaldsbeholdere, siloer, opbevaringstanke m.m. 

7IRWSVIR�QSRXIVIW�M�QEOWMQEPX���QIXIVW�EJWXERH�JVE�SZIVƽEHIR��Wʟ�HI�TIKIV�HMVIOXI�RIH�Tʟ�ZERHP�FIX��HIV�LZSV�
man ønsker at monitorere vandstanden. Dette kan eksempelvis være under en bro eller på en stang med arm. 

Ballerup og Egedal Kommune har derudover erfaringer med, at sensoren skal beskyttes yderligere for 
eksterne påvirkninger og har fundet en løsning for dette. 



www.gate21.dk/faelleskab-for-dynamiske-data/install

Det mere tekniske
Sensorerne måler afstand via ultralyd og måler som udgangspunkt vandstanden hver 10 min.  Dette kan ændres, 
men påvirker i så fald batterilevetiden. 

Leverandøren garanterer mellem 3-6 års levetid på batterierne ved målinger hver 10 minut eller 10-12 års levetid 
med målinger hver 60. minut afhængig af dækningsstyrken på LoRaWAN. Sensoren bruger 2 stk. alkaline 
FEXXIVMIV��'�X]TI�SK�QʟPIV����GQ�\�����GQ�\���GQ��

(IGIRXPEF�WIRWSVIVRIW�MRHTEORMRK�IV�-4���-4���GIVXMƼGIVIHI�SK�ZERHX�XXI�RIH�XMP���QIXIVW�H]FHI�SK�OER�
JYRKIVI�QIPPIQ�����SK����KVEHIV��7IPZI�WIRWSVIVIR�IV�-4���GIVXMƼGIVIX��

0�WRMRKIR�JSVYHW�XXIV�0S6E;%2�RIXZ�VOWH�ORMRK��)9������������SK�YRHIVWX�XXIV�EOXMZIVMRK�EJ�HIZMGIW�ZME�
ADR (Adaptive Data Range) og OTAA (Over-the-air-activation). INSTALL udlåner LoRaWAN gateways til test af de 
WTIGMƼOOI�GEWIW�M�XMPJ�PHI�EJ�-�MOOI�LEV�HIXXI�

0�WRMRKIR�IV�WMOVIX�Tʟ�ƽIVI�RMZIEYIV��0S6E;ER�TVSXSOSPPIR��ETTPMOEXMSRIV�SK�%4-�WEQX�LSWXMRK�EJ�P�WRMRKIR��

Løsningen håndterer ikke persondata. 

Referencekommuner
Ballerup Kommune, Egedal Kommune, Vallensbæk kommune samt Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Løsningerne blev indført i de tre referencekommuner under projektet Sikker og anvendt data (SAnD), som var 
støttet af Region H. 

Læs mere om vandstandscasen på iotwiki.dk  
https://tinyurl.com/y6ssmpw7 eller om sensoren LXXTW���XMR]YVP�GSQ���]E^G���

CALL INSTALL
Vil I høre mere om casen, og hvordan den kan bruges i jeres kommune? Ønsker I at låne niveaumålerne via 
INSTALL? 
Kontakt INSTALL teamet for at høre mere om, hvordan sensorerne kan bruges i jeres kommune eller for at låne 
en Plug n’play-kasse med Decentlab sensorerne. 
 
Find kontaktoplysninger på https://www.gate21.dk/faelleskab-for-dynamiske-data/install/ 
eller scan QR-koden.


