
Workshop på MSTs Rejsehold 

Roskilde den 29. maj 2018  

 

Baggrund: 

Gruppeworkshop af 1 time ved borde op til 8 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, som anvendes af brugerne 

Hvordan og til hvad anvendes: 

• Egentlige tidsserier af parametre? 

• Griddede, tidsligt varierende data? 

• 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 

Jordens mæthed ved længere varende 

regn 

1  

Koblet hændelser f.eks. Højvand + 

ekst. Regn 

1  

Landhævning 1  

Terræn nært grundvand 1  

Parametre Prioritering Bemærkning 

Grundvand 1 Grundvandsspejl (sekundære/terrænnære) 

Nedsivningspotentiale 2  

Tørkes påvirkning af grundvand 3  

Varighed af stormflod 4  

Parametre Prioritering Bemærkning 

Historisk stormflodsdat 1 Inkluderet i højvandsstatistik 

Fordampning  2 Grundvandsfolk, landbrug m.m. 

Vindretning og vindstyrke 3  

Frekvens af isvinter 4  

Kystsikring 5 Lavtryksbaner, havspejlsniveauer 

Perioder med længerevarende højvand 

eks. + 60cm 

?  

Parametre Prioritering Bemærkning 

Klimahistorik 1  

Skadesomkostninger 1 Hvor meget koster en given hændelse. 

Nedbørshændelser 2 - Hvad er en 100 års hændelse? 

- Skybrudshistorik 

Geografi 3 Lokale 100 års hændelser? 20 års? Osv. 

Samt hvor er vi i landet 

Sætninger i jorden ? Pga. dræning/tørlægning 

Grundvandsstand ?  

Nedbørsintensitet ? Mængde og styrke 

Parametre Prioritering Bemærkning 

Ekstrem vinde 1 Bygninger, sikkerhed og konstruktioner 

Bølgehøjder 2 Dimensionering kystsikring  

Hedebølge 3 Sundhed, byplanlægning/byrum, 

bygningskonstruktioner 

Fordampning 4 Vandkredsløb, byens drift, dimensionering 

af anlæg 

Tørkeperioder 5 Biodiversitet, landbrug, beredskab, 

vandforsyning, vandplanlægning  

Frostdøgn 6  

Snemængder 6  



Parametre Prioritering Bemærkning 

Koblet regn/klimafremskrivnings 

regnserier 

1 - oplæsning ned til 1 minut 

- med usikkerhed 

Nedbørs- og stormflodsvarigheder 2 - med usikkerhed 

Sammenfald mellem parametre 3 - med usikkerhed 

Fordampning 4 - med usikkerhed 

Vindhastighed og –retning 5 - med usikkerhed 

- forskel på vindretning ved ekstrem 

situation vs. dagligdag  

Dokumentation 6 Herunder adgang til validering af 

nedskaleret klimagrid. Hvordan stemmer 

det overens med obs. vejr?  

Tørkeperioder 7  

 

 

Opgave 2 – Konkret anvendelse  

Emne Hvordan anvendes de Til hvad anvendes de 

Egentlige tidsserier af 

parametre 

- Politisk-, 

borgermandat 

- Risikoanalyse 

- Open source 

- Historisk tidsserie 

- Prioritering af beskyttelsesområder 

- Serviceniveau  

- Strategi 

- Planlægning 

Griddede, tidsligt 

varierende data?  

- Planlægning på terræn - Lokalplanlægning 

- Kommuneplanlægning 

Hvilke datatyper og – 

formater anvendes? 

- Shape-filer 

- Excel  

- GIS 

- Webbrowser 

- WFS 

- Brugerflade rettet mod borgere 

- Open source 

- Kortforsyningen 

- Webbrowser 

 

Emne Hvordan anvendes de Til hvad anvendes de 

Egentlige tidsserier af 

parametre 

- Udledningstilladelser 

- Konsekvens 

beregninger af 

ekstremhændelse 

Vurdering af koblede regn 

Griddede, tidsligt 

varierende data?  

Jordbundsforhold  

Hvilke datatyper og – 

formater anvendes? 

  

Emne Hvordan anvendes de Til hvad anvendes de 

Egentlige tidsserier af 

parametre 

  

Griddede, tidsligt 

varierende data?  

  

Hvilke datatyper og – 

formater anvendes? 

- Shape (Qgis, Arcgis) 

- Excel (eller komma, 

 



semikolon separeret) 

 

Skal være nemt at 

eksportere til modeller 

(grundvand, 

overfladevand) 

Emne Hvordan anvendes de Til hvad anvendes de 

Egentlige tidsserier af 

parametre 

  

Griddede, tidsligt 

varierende data?  

  

Hvilke datatyper og – 

formater anvendes? 

- Excel 

- GIS 

Bruge satellit data til at vurdere 

hævning/sænkninger i terrænet 

Emne Hvordan anvendes de Til hvad anvendes de 

Egentlige tidsserier af 

parametre  

(ekstrem regn, 

stormflod) 

Dimensionering 

Griddede, tidsligt 

varierende data?  

Planlægning 

 

(hvor er det muligt – 

leverance skal følge 

data kvalitet) 

 

Hvilke datatyper og – 

formater anvendes?  

Formidling 

 

(Beskrivelse af 

usikkerhed – tekst + 

kort + attributtabel. 

Data fra måleserier) 

- Dokumentation 

- Politisk indstilling 

Emne Hvordan anvendes de Til hvad anvendes de 

Egentlige tidsserier af 

parametre 

Hydrauliske/dynamiske 

modeller 

- Bassindimensionering (time opløsning) 

- Vandløbsregulativer 

- Tunnel 

Griddede, tidsligt 

varierende data?  

Dynamiske modeller 

(eks. Mike) 

 

Hvilke datatyper og – 

formater anvendes? 

- Qgis 

- Excel 

- Mike 

 

 

Opgave 3 – Relevante yderligere inddelinger 

Navn Leverandør (og gerne 

henvisning med link) 

Beskrivelse 

Højvandsstatistik  Cowi Observerede stormfloder (ikke 

kun målt) 

Kloakoplande (nedbør) 

Hydrauliske oplande 

Kommuner/forsyninger  

   

   



 


