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Klimatilpasning- og Arealanvendelsesværktøj til Miljø-
og Planmedarbejdere

Projektets overordnede mål er at understøtte samarbejdet om 
klimatilpasning både i kommunerne på tværs af planmedarbejdere 
og teknik- og miljømedarbejdere, og på tværs af kommuner, ved at 
give adgang til bedre information, data og værktøjer til 
planlægning af klimatilpasning. 

Målet er, at give den enkelte medarbejder et samlet overblik på 
screeningsniveau for både arealdata (bygninger, natur, fredninger, 
planområder, lavbundsområder m.m) og påvirkningsdata (herunder 
bluespot-kort, havstigninger, terrænnært grundvand, m.m.) uden 
forhåndskendskab til modeller og avancerede GIS-værktøjer.
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En af to brugergrænseflader til HIP

Behov for samling af data til overblik og samarbejde

V1.0 lanceret dec. 2020. Grundvand er på nu og udbygges
• Løbende opdatering af beregnede data og rapport

Fokus på det der giver værdi for kommunerne
• Løbende involvering og justering af rapport og visning af data ud fra 

brugerønsker

Projektets rammer

Projekt finansieret 
af FODS 6.1 og MST

15. April 2021 4 årlige 
opdateringer 

planlagt
Lanceres fuld grundvandsløsning

+



Målgrupper

162

Primær målgruppe 
Kommuner 
Kommunal planmedarbejder
Kommunale fagspecifik medarbejder fx byggesagsbehandler, naturmedarbejder
Kommunal klimatilpasningsmedarbejder

Sekundære målgrupper
Erhvervsstyrelsen
Opfølgning og tilsyn med lokalplaner
Forsyninger 
Forsyningsmedarbejder/klimatilpasningsmedarbejder i forsyning
Regioner 
Regional fagspecifik medarbejder indenfor jordforurening
Private erhverv 
Landmænd
Borgere 
Huskøbere og grundejere der er interesseret i at finde viden om hvordan klimaforandringerne påvirker deres 
hus (evt. og kommende hus) så de kan foretage forebyggende tiltag. 
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HYDROLOGI
• Vandløbsmidte
• Oplande (vandskel)
• Vandplaner basisanalyse
• Kystbeskyttelse
• Strømningsveje

NATUR
• Beskyttet naturtyper (NBL §3)
• Beskyttet vandløb (NBL §3)
• NATURA 2000 – Habitatområder
• NATURA 2000 - Fuglebeskyttelse
• HNV (områder med høj naturværdi)

FREDNINGER
• Fredede bygninger
• Fredede områder
• Fredede områder, forslag
• Bekendtgørelsesfredninger

JORD
• Jordforurening, V1
• Jordforurening, V2
• Nuancering af V2
• Jordartskort
• Lavbundsjorde

PLANOMRÅDER
• Lokalplaner
• Kloakoplande
• Kommuneplanrammer
• Kommuneplantillæg
• Kommuneplan, oversvømmelse og erosion

ANDET
• Højdekurver
• Jordstykker (matrikler)
• Høje målebordsblade
• Lave målebordsblade



Prøv KAMP
https://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kamp/


