
Klima-krystalkuglen som forudser 
fremtidens klima med en lang 
tidshorisont!

• Fælles landsdækkende datagrundlag til brug for 
klimatilpasningsindsatsen

• Pålidelig viden om fremtidens ekstreme vejr

• Ensartet information på tværs af kommunegrænser

• Konkrete bud på fremtidige ændringer i vejret på 
kommuneniveau

• Autoritativt datasæt

• Fremtidsdata – ikke historiske data!
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DMI’s Frie Data projekt:



Bemærkninger til planlovsændring, 
januar 2018: 

• ”Til brug for kommunernes planlægning udarbejder DMI et 
klimaatlas med datamateriale for temperatur, nedbør, 
ekstremnedbør, havniveau og stormflod. 

• Klimaatlasset udarbejdes på baggrund af DMI’s egne data og 
klimascenarier for dansk område baseret på FN’s 
klimarapporter, der offentliggøres omtrent hvert 5. år.” 
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Klimaatlas: Tids- og leveranceplan
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Q3 2019: Klimaatlas i grundlæggende form

Primære klimaindikatorer

Vejledning og 
dokumentation for 
indikatorerne

Q4 2020: Udvidelse fase 1

Klimaindikatorer for 
ekstreme stormfloder

Sekundære 
klimaindikatorer

Q4 2021: Udvidelse fase 2

Indikatorer baseret på 
nye højtopløste 
modelkørsler 

Daglige simuleringsdata 
(tidsserier)

Tids- og leveranceplan for Klimaatlas: 

I 3. kvartal 2019 leveres primære 

klimaindikatorer for temperatur, 

nedbør, stormflod (20- og 50 års 

hændelser) og havniveau. Desuden 

udarbejdes vejledning og dokumentation 

for data. I 4. kvartal 2020 udvides 

Klimaatlas med indikatorer for ekstreme 

stormfloder samt sekundære 

indikatorer for f.eks. vækstsæson og 

tørkeindeks. I 4 kvartal 2021 opdateres 

indikatorerne med inddragelse af viden fra 

højtopløste klimamodeller. Daglige 

simuleringsdata til videre beregning stilles 

desuden til rådighed.



Afgrænsninger

Klimadata
Kommunespecifikke 

data Effektberegning

Klimatilpasningsindsat

s

+ +

Klimaatlas fra DMI:

Fælles datagrundlag for, 

hvor meget havniveauet 

vil stige, hyppighed og 

størrelse af stormfloder, 

skybrud og tørke. 

Kommunens egne 

data:

Data om 

grundvandshøjde, lokale 

afværgeforanstaltninger, 

kloakdimensionering 

osv.

Kommunens/rådgivers 

effektmodeller:

Beregning af hvor vandet 

løber hen, og hvor 

oversvømmelser og 

kysterosion vil 

forekomme

NB: Ikke data 

om grundvand!
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Brugerinvolvering

KLIMAATLAS

• Workshops, møder og 

brugertests - mere end 650 timer

• KL, Kommuner, forsyninger, 

infrastruktur, rådgivere, statslige 

styrelser, SVK, beredskaber og 

mange andre

• Studietur til nabolande – Norge, 

Tyskland og England

Og brugerinddragelsen fortsætter i 

2020

Indledende

workshop

Indledende 

workshop

Indledende 

workshop

Teknisk 

workshop

Workshop 

med 

Miljøstyrelsen

s rejsehold 

for 

oversvømmel

se og erosion

Workshop 

med 

Miljøstyrelsen

s rejsehold

for 

oversvømmel

se og erosion

Workshop på 

DMI 

(afhold af 

Blixt & 

Dunder)

Workshop på 

DMI 

(afhold af 

Blixt & 

Dunder)

Brugertests

(afhold af 

Blixt & 

Dunder)

Brugertests

(afhold af 

Blixt & 

Dunder)

Teknisk 

workshop

Pilottest

17/4 2018 18/4 2018 30/4 2018 28/5 2018 29/5 2018 4/6 2018 19/12 2018 8/1 2019 21-22/1 2019 19-26/2 2019 23l4 2019 Maj/Juni

Formål: DMI præsenterede baggrunden for Klimaatlas, 

planer for indholdet samt overvejelser om 

udstillingsløsning og brugerinddragelse

Formål: 

Specifikke 

tekniske input, 

specielt med 

henblik på 

datatyper og -

formater

Formål: oplæg og workshop med 

fokus på, at prioritere relevante 

parametre og kortinddelinger –

samt at få kortlagt indhold og 

ønsker til brugergrænseflade

Formål: indblik i brugernes 

eksisterende arbejdsgange og 

prioritere brugernes behov

Formål: teste 

tre varianter for 

at forstå hvad 

der bedst 

understøtter 

brugernes 

behov

Formål: teste ét 

koncept i 

dybden og 

excelark med 

eksempel på 

downloadet 

data

Formål: sikre at 

de rigtige

parametre vises 

i Klimaatlas -

samt at data 

kan 

downloades og 

vises via GIS

Formål: teste 

usability efter 

udvikling

Deltagere fra 

offentlig sektor 

og forsyninger

Deltagere fra  

infrastruktur og 

beredskaber

Deltagere fra 

erhverv, 

rådgiver og 

vidensinstitution

er

Tekniske

deltagere

Ca. 60 deltagere fra kommuner 8 deltagere fra 

kommuner og 

rådgivere

8 deltagere fra

rådgivere og 

infrastruktur

6 brugere fra 

kommuner og 

rådgivere

7 brugere fra 

kommuner og 

rådgivere

Tekniske 

deltagere

KL’s 

klimatilpasnings

netværk samt 

kommuner og 

infrastruktur

KL, Danske 

regioner, KTC, 

Lemvig 

Kommune, 

Kolding 

Kommune, 

Vejle 

Kommune, 

Danva, 

Rudersdal 

Kommune, 

Region 

Hovedstaden, 

Miljøstyrelsen, 

Departementet, 

SDFE, GEUS, 

Aarhus Vand, 

Biofos, 

Erhvervsministe

riet, KDI 

Sund og Bælt, 

Vejdirektoratet, 

Energinet, 

Banedanmark, 

Ørsted, DI, 

Metroselskabet, 

Beredskabstyrel

sen (Nationalt

beredskab, 

Center for viden

og analyse og 

Kontor for 

krisestyring), 

Beredskab Øst, 

Østsjællands

Beredskab, 

Nordsjællands

Brandvæsen, 

Hovedstadens

Beredskab, 

Danske 

Beredskaber

Concito, Dansk 

byggeri, 

Deloitte, 

Rambøll, 

Orbicon, DI, 

Forsikring og 

Pension, IF, 

Dansk Erhverv, 

COWI, Dansk 

Energi, 

Klimarådet, 

Teknologisk 

Institut 

SVK, 

KLIKOVAND, 

KTC, KL, KDI, 

SDFE, DANVA, 

SCALGO, 

GEUS, COWI, 

NIRAS, 

Københavns

Kommune, 

Rambøll, DHI, 

Orbicon, 

Region Midts

”Coast-to-

coast”, Dansk 

Miljøteknologi, 

Coastal Hazard 

Wheel Platform

Spildevands-

komiteen, 

Biofos, 

Københavns

Kommune, 

Niras

coast2coast, 

Danske 

Regioner, 

Region 

Hovedstaden

COWI. Concito, 

Metroselskabet, 

Radiuselnet, 

Energinet, 

Rambøll 

Danmark, KL, 

Banedanmark

Lemvig 

Kommune, 

Halsnæs 

Kommune, 

Rudersdal 

Kommune, 

Dansk Byggeri, 

Sund & Bælt, 

Deloitte

Lolland 

Kommune, 

Vejle 

Kommune, 

Rudersdal 

Kommune, KL, 

Rambøll, 

Deloitte, 

Spildevands-

komiteen

SVK, KDI, 

SDFE; MST, 

DANVA, 

SCALGO, 

GEUS, 

Københavns 

Kommune, 

KTC, Rambøll, 

COWI, DHI, 

GeoØst, 

Danske 

regioner, 

Middelfart 

Kommune,

Vejle Kommune
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4 korttyper

KLIMAATLAS

1. Kommuner (98)

2. Kyststrækninger (36)

3. Hovedvandoplande (23)

4. 1 x 1 km grid (46.796)

Kyststrækninger (KDI)
Kommuner

Hovedvandoplande (MST)
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Hent data

KLIMAATLAS



11. december 20199

GIS-service-løsning

KLIMAATLAS

• Link fra Klimaatlas, via ArcGIS Online, hvor data kan hentes 
som GIS-filer

• REST

• WFS

• API-løsning

• GIS-vejledning

• DMI er i dialog med SDFE og MST om udstilling af data via 
deres GIS-portaler
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Se data - kort

KLIMAATLAS
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Se data - graf

KLIMAATLAS

• Kort

• Graf

• Tabel
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Eksempel - Temperatur

KLIMAATLAS

• Den årlige gennemsnitstemperatur stiger med ca. 
3,6 oC over hele landet

• Der vil ikke være store regionale forskelle

• Vinteren bliver også ca. 3,6 oC varmere
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Eksempel - Nedbør

KLIMAATLAS

• Regionale forskelle på gennemsnitlig årlig 
nedbørsmængde (mm/døgn)

• Vinternedbør stiger med knap 25 % (pga. 
varmere vinter vil mere nedbør falde som 
regn!)
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Eksempel - Nedbør

KLIMAATLAS

• Gennemsnitsnedbør om sommeren ændres 
kun lidt (ændring i %)

• Ændret regnmønster - Døgn med 20 mm 
nedbør – ændring på 31 %

• Skybrudsfrekvensen stiger med 80 % (antal 
årlige hændelser)

Skybrud = 15 

mm nedbør på 

30 min.
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Eksempel - Havniveau

KLIMAATLAS

• Middelvandstanden stiger – ca. ½ meter

• Stormfloder rammer voldsommere => mere 
skade

• Den stormflod, der statistisk forekommer 
hvert 20. år pt., bliver de fleste steder en 
hændelse, der kan ske hvert eller hvert 
andet år
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Brugergrænsefladen

• Beslutninger:

• Eget domæne – Klimaatlas.dk

• Underside på DMI.dk

• Følger designskabelon fra DMI.dk

Se mere på – www.dmi.dk/klimaatlas

KLIMAATLAS

https://44ntph.axshare.com/#g=1&p=1__forside_klimaatlas
https://www.dmi.dk/klimaatlas/

