
Workshop på MSTs Rejsehold 

Aarhus den 4. juni 2018  

 

Baggrund: 

Gruppeworkshop af 1 time ved borde op til 6 personer. 

Opgave 1:  

Formål: At prioritere relevante parametre, som benyttes af brugerne 

Identificering og prioritering af relevante parametre ud over de allerede valgte nøgleparametre 

(temperatur, nedbør, ekstremnedbør, havniveau og stormflod), fx fordampning, hedebølger, varmebølger, 

tørkeperioder, tørkeindeks, frostdøgn, vækstsæson, solskinstimer, ekstremvinde 

Opgave 2: 

Formål: At få kortlagt indhold og ønsker til brugergrænseflade 

Ønsker til brugergrænseflade: 

• Hvilke kortdata? 

• Hvilke tidsserier? 

• Hvilke datatyper og –formater anvendes? 

Opgave 3:  

Formål: At identificere relevante inddelinger, som benyttes af brugerne 

Atmosfæriske parametre vil blive aggregeret på kommune-, og evt. vandoplandsniveau, og for 

stormfloder over 36 kyststrækninger (som Kystdirektoratet opererer med). Hvilke andre 

eksisterende inddelinger kunne være interessante? 

• Navn og leverandør for datakilden 

  



Opsamling 

 

Opgave 1 – Prioriterede yderligere parametre  

Parametre Prioritering Bemærkning 

Bølgehøjde scenarier   

Ekstrem nedbør i kombination med 

højvande 

  

Vindpåvirkning og havvandstand   

Tørkeindeks   

Vækstsæson   

Sammentræf mellem ekstrem regn og 

højvandsstand + varighed til brug når 

man laver sluse osv. 

  

Parametre Prioritering Bemærkning 

Frostdøgn Ikke oplyst Vintervedligeholdelse 

Ekstrem vinde Ikke oplyst For at kunne inddrage det i 

kystplanlægning og byplanlægning 

Hedebølger  Ikke oplyst For at synliggøre behov for mere 

beplantning og bedre skyggeforhold 

Tørkeperioder Ikke oplyst Set i forhold til effekt på nedsivning 

Parametre Prioritering Bemærkning 

Forskel på kommunale planlæggere 

og kommunale tekniske medarbejdere 

1 Det er de tekniske medarbejdere der har 

viden om data i forbindelse med 

klimaindsats 

Metodefrihed 2 ”blåt” danmarkskort, samarbejde mellem 

nabokommuner 

Håndtering af katastrofesituationer, 

hvad kan vi inddrage i planlægningen 

3  

Parametre Prioritering Bemærkning 

Tørkeindeks   

Jordfugtighed   

Vækstperiode    

Tøbrud    

Vindforhold    

Bølgebidrag    

Parametre Prioritering Bemærkning 

Tørkeperioder 1 Kortlægning 

Hedebølger – temperatur 2 Designparametre 

Ændringer i vækstsæson 3  

Vind index 4  

Forskelle i by og land - Visioner – prioritering 

Fordampning - Hvad er der på overfladen 

(arealanvendelse) 

Parametre Prioritering Bemærkning 



Nedbør, gerne brudt ned i f.eks. 

Koblet regn, langvarig regn og 

skybrud 

1  

Frost i relation til tøbrud/sne 2  

Tørkeperioder kortere/længere? 3  

Luftfugtighed -  

Fordampning -  

Parametre Prioritering Bemærkning 

Koblede hændelser 1 Ofte nødvendigt for at vise den virkelige 

verden – også worst case 

Regnintensitet i fremtiden (vis den 

som funktion) 

2 Hvornår sker hændelsen indenfor de første 

10, 20, 50, 100 år – den store ændring 

Sikre prognoser for regn, storm osv. 

(kort perspektiv) til beredskabet 

3  

Ekstrem vinde   

Fordampning   

Tørkeperioder   

Forskydning og distribution af 

regnområder 

  

Parametre Prioritering Bemærkning 

Ekstrem vind 1  

Tørkeindeks 2  

Flod- og ekstrem regn 3  

Sammenfald: storm -  

Grundvand (terrænnært) -  

Nedsbørstyper -  

 

Opgave 2 – Konkret anvendelse  

Emne Til hvad anvendes de 

Hvilke kortdata? Se forrige side (?) 

Hvilke tidsserier? Se forrige side (?) 

Hvilke datatyper og – 

formater? 

GIS (mapinfor, q-gis, arcgis) – filer skal kunne anvendes direkte i disse 

programmer uden brug af konsulenthjælp (shapefiler som kan anvendes 

i alle gis programmer) 

Emne Til hvad anvendes de 

Hvilke kortdata? TAP- eller SHP filer, og/eller WFS-service 

 

Vektorer eller så små grids som overhovedet muligt 

Hvilke tidsserier? Realtime 

Hvilke datatyper og – 

formater? 

Vi vil gerne vide mere om nedsivning fremfor at se på en glasplade 

 

Vi har brug for bedre at kunne vurdere koblede hændelser og mere viden 

om det samlede vandkredsløb inklusiv grundvan og vandløb 

 

 Overvej målgruppen (vi er blot planlæggere) 



 Så meget data som muligt 

 Hjælp os med at vælge det samme på tværs af kommuner 

(bedste bud fremfor valg) 

 

Emne Til hvad anvendes de 

Hvilke kortdata? De gængse GIS-kort, shapefiler, tab filer og lyr filer 

Hvilke tidsserier? 2, 10, 20, 50, 100 års tidsserier 

Hvilke datatyper og – 

formater? 

Terrænnært grundvand 

Emne Til hvad anvendes de 

Hvilke kortdata? Udtræk i tabelform for et givent område + resume (skematisk) 

Hvilke tidsserier? Tilvalg og fravalg, justerbart i forhold til start og slut af tidsserier 

Hvilke datatyper og – 

formater? 

GIS og DWG – kompatibel data, som er nemt at importer, og skal være 

tilgængeligt for alle 

Emne Til hvad anvendes de 

Hvilke kortdata? Nedbrudt i lokalområder. Lokal er der store forskelle på om man er på 

den ene eller den anden side af den jydske højderyg 

Hvilke tidsserier? Sæsondata, Historiske data (så langt bagud som muligt) og 

fremskrivning (+100 år) 

Hvilke datatyper og – 

formater? 

Eksport til SHP og CSV 

Emne Til hvad anvendes de 

Hvilke kortdata? Så visuelt som muligt 

Hvilke tidsserier? Data: nedbør, havniveau, fordampning 

Hvilke datatyper og – 

formater? 

CSV, shape filer, WMS lag 

Emne Til hvad anvendes de 

Hvilke kortdata? Grafisk præsentation (interaktiv) 

Trinløs justering og visning af variable 

Hvilke tidsserier? Gentagelsesperiode – 5, 10, 20, 50, 100 år, for i dag og 2050 

Hvilke datatyper og – 

formater? 

Excel og GIS 

 

Opgave 3 – Relevante yderligere inddelinger 

Navn Leverandør (og gerne 

henvisning med link) 

Beskrivelse 

Vandløbsoplande Kommunerne  

Spildevandsoplande Forsyningerne  

Navn Leverandør (og gerne 

henvisning med link) 

Beskrivelse 

Vandløbsoplande (deloplande) Obicon Vigtigt at man kan se på et 

delopland 

Søoplande DCE  

Navn Leverandør (og gerne 

henvisning med link) 

Beskrivelse 



Individuelt definerbart 

område/areal 

GIS, kommun Udtræk 

Navn Leverandør (og gerne 

henvisning med link) 

Beskrivelse 

Øst/vest for højderyg i Jylland   

Navn Leverandør (og gerne 

henvisning med link) 

Beskrivelse 

Vi vil gerne tegne et polygon, 

importere en shapefil med en 

mindste størrelse, og på 

baggrund heraf få 

udregnet/leveret det ønskede 

kortmateriale/tidsserier 

 Så små grid som muligt 

Navn Leverandør (og gerne 

henvisning med link) 

Beskrivelse 

Del/vandoplande   

Bruger dif. Områder (polygon)   

 

 


