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Om PULS-projektet

Data om vandkvalitet
Data fra myndigheder og anlægsejere i henhold til bl.a.
Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen, Dambrugsbekendtgørelsen og 
Badevandsbekendtgørelsen

Data bruges bl.a. til at
• danne grundlag for effektvurdering af reduktionsprogrammer for forskellige stoffer i 

miljøet
• opgøre belastningen fra punktkilder (belastningsberegninger)
• samle overblikket over udledningsberegninger for hele landet
• planlægningsopgaver, fx. spildevandsplaner, klimaplaner, miljømæssig vurdering
• kontrollere at renseanlæg og virksomheder overholder kontrolprogrammer
…og meget mere

PULS rummer data om
Ca. 850 renseanlæg
165 industrier
20.500 regnbetingede udløb
180 dambrug og havbrug
1325 badevandsstationer

PULS = PunktUdledningsSystem

Fællesoffentlig database for data om 
RBU, renseanlæg, akvakultur, badevand

3.-partssystem PULS test-
brugergrænseflade

PULS
system/database

database for da
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Todelt moderniseringsprojekt

Omlægning af infrastruktur

• Opdateret teknologi
• Opdeling af ind- og udlæsning af 

data
• Langt hurtigere beregningsservice
• Hurtigere håndtering af store 

datamængder
• Hurtige svartider
• Bedre performance

Ny fællesoffenlig 
brugergrænseflade

• Brugervenlighed i fokus
• Lettere adgang til data
• Tidsserier og historik
• Gennemskuelighed
• Synlig kvalitetsmærkning

Finansieret af FODS 6.1 

Finansieret af det fællesoffentlige 
partnerskab bag Danmarks Miljøportal 
(kommuner, regioner og Miljøstyrelsen) 

g af infrastruk

21

Målsætninger
Let adgang til data
Et system, der performer godt og understøtter mange samtidige brugere
PULS data bliver lettere at forstå
Forudsætninger for at kvaliteten i data kan højnes



- brugere af PULS i 2017
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Hvem har efterspurgt PULS 2.0?

Puls er tungt og uhensigtsmæssigt at bruge. Systemet er langsomt, tidskrævende og besværligt at 
arbejde med.

Kommuner Staten

PULS er tungt og uhensigtsmæssigt at bruge

Besværligt og kræver stor faglig viden at 
varetage opgaven

Svært at godkende og rette 
spildevandsanalyser

Systemet er meget langsomt og svartider er 
enormt lange

Systemet er langsomt og tungt og på ingen 
måder brugervenligt. Det er usikkert om man 
har indtastet data korrekt

”
”
”
”
”

Forsyninger/
anlægsejere Laboratorier
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Understøttelse af visionen bag Initiativ 6.1 
Skabe samlet adgang til fælles data om terræn, klima og vand

Høj kvalitet
Let adgang til data øger 
datakvaliteten
Nye procedurer for 
kvalitetssikring

Tillid
Performance optimeres og øger 
datatilgængelighed
Spildtid nedsættes markant

Vækst
Bedre forudsætninger for at data 
kan bringes i anvendelse og bidrage 
til større viden om vandmiljøet og 
innovationsmuligheder til gavn for 
samfundet generelt

Bedre rammer for 
langsigtet planlægning
Forbedret beslutningsgrundlag
Holdbare løsninger til fremtidens 
miljø- og klimaplanlægning



- brugere af PULS i 2017
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Adgang til data Arealinformation
- almindelige brugere

Puls er tungt og uhensigtsmæssigt at bruge. Systemet er langsomt, tidskrævende og besværligt at 
arbejde med.

• Offentlig adgang til 
fællesoffentlige miljødata

• Fremsøgning på kort

• Sammenhold med øvrige 
miljødata

• Live-opdatering af 
godkendte data

www.arealinformation.miljoeportal.dk
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Adgang til data Arealdata.dk
- IT professionelle

• Offentlig adgang til mere 
komplekse datasæt 

• Arbejde videre med rå-
data

• Projekter og forskning

www.arealdata.miljoeportal.dk
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Et brugervenligt PULS 2.0
Adgang til PULS sker via 
Danmarks Miljøportal med login

Fra forsiden på PULS vælges 
typen af punktkilde der skal 
arbejdes med
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Renseanlæg vælges
Alle anlæg i hele landet inkl. nedlagte anlæg kan søges.

Vælges et specifikt anlæg, er forsiden til anlægget således:

og alle valgmulighederne kommer straks
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Brugergrænsefladen - intuitiv og hurtig at arbejde med

Stamdata for renseanlægget / udledning
Navn, ejer, udledningstype, dimensionering, godkendte kapacitet, 
myndighed, udledningspunkter, rensetype og ikke mindst historikken for den 
pågældende udledning

Udledningstilladelse – gældende samt alle historiske tilladelser er oplyst

Kræver den er oploaded



177

Overblikket over udledning / 
undersøgelser

Hurtigt overblik over udtagende egenkontrol-analyser og om de er 
godkendte eller afventer godkendelse – både på ind- og udløb.
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Stoftransport – let at bruge til 
indberetning og belastningsopgørelser

En vigtig parameter i forhold til statens indberetninger til EU og ved 
belastningsopgørelser af udledninger til vandområderne. 

Anlæggets renseeffekt aflæses straks.
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Kontrol af kravværdier
Afløbskontrollen sker på baggrund af 
kravværdierne som anført under 
udledningstilladelsen

Kontrollen af kravværdierne er 
overskuelige
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Hurtig adgang til udtræk af data
Teoretisk udledning:

Kontrol af vilkår:

Hurtig eksport af data til Excel:
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Værdien af et nyt og forbedret PULS
Besparelse af sagsbehandlingstid i brugen af PULS (fx spares min. 20 timer pr. ny 
udledningstilladelse der skal laves). 

Hurtige svartider (her og nu)

Valide data

Høj performance

Intuitivt at bruge

Hurtig udtrækning af data til bl.a. belastningsopgørelse til brug til indberetninger, nye 
udledningstilladelser, spildevandsplanlægning, klimatilpasningsprojekter (Miljøstyrelsen, 
kommunerne, forsyningerne og rådgivere)

Let at holde øje med udledningernes overholdelse af kravvilkår (forsyningerne, 
kommunerne og staten)

Det historiske forløb på punktkilden

Og meget mere, som jeg ikke har overblikket over
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Hvor finder du mere
information?

HelpCenter
Trin for trin guides
Fuld skr. systemvejledning (65 
sider)
Videoer og tidligere webinarer

Kontakt os
Kontaktformular via HelpCenter
T: 31 50 15 70, man-fre kl. 9-14 

www.miljoeportal.dk

HelpCenter

Link fra PULS
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?
Spørgsmål

Danmarks Miljøportal
www.miljoeportal.dk

31 50 15 70
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Præsentation af det nye PULS
v, Nina Poulsen, Guldborgsund 
Kommune


