
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

KLIMAATLAS
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Klimaatlas
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. Desuden vil Energi-, Forsynings- og 
Klimaministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet udarbejde en vejledning for brug af 
klimascenarier.” 

Pressemøde 17/8 2017



Klimaatlas: Tids- og leveranceplan

KLIMAATLAS

31. oktober 20193

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
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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)



31. oktober 20196

Hent data

KLIMAATLAS
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Se data - kort
KLIMAATLAS
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Se data - graf
KLIMAATLAS

• Kort
• Graf
• Tabel
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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


