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Dokumentation

Data til kort over status for klimatilpasning i Region Hovedstaden er risikoområderne bestemt i kommunernes nuværende, gældende klimatilpasningsplaner
og/eller specifikke klimatilpasningsprojekter samt status på evt. indsatser i områderne i følgende kategorier
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Status ukendt
Projekter er gennemført, indsats færdig eller afsluttes inden for et år
Forundersøgelser eller projekter i gang
Endnu ingen projekter eller konkrete planer
Ingen indsats forventes

Data er via mail fra Oxford Research efterspurgte hos de 29 kommuner i Region
Hovedstaden i starten af 2019.
I mailen var der link til FTP-server stillet tilrådighed af COWI hvorpå der lå en
GIS skabelon i både .shp og .tab format til hjælp for kommunerne.
Data blev i COWI modtaget løbende og på forskellig form. Nogle kommuner
brugte GIS-skabelonerne, mens andre kommuner sendte billeder (.png/.jpeg)
med vedlagt liste over status. En hel del kommuner blev hjælpet af COWI over
telefon, hvor tidligere shapes blev genbrugt og status blev ændret baseret på
kommunernes input.
Desuden er baggrundsdata til kortet kort10, hentet fra Geodatastyrelsens downloadtjeneste.

1.1

Kommentering

Kommunerne havde mellem 13. maj og 20. maj mulighed for at kommentere
evt. fejl eller misforståelser i forbindelse med kortets afslutning.
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Dataleverance

Data fra de forskellige kommuner er lagt sammen i en. shp-fil og illustreret i
ArcMap 10.6.1. Risikoområder er på kortet markeret som skraveret, hvor statussen på indsatsen er illustreret som en prik centralt i det skraverede område.
Derudover er udarbejdet et udviklingskort, hvor udvikling af arbejdet med klimatilpasning i kommunerne er illustreret på kommuneniveau.
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Følgende data er sendt til KLIKOVAND's Regionale Task Force for klimatilpasning
d. 20. maj 2019:
Beskrivelse

Data format

Filnavn

Risikokort (mappe)

Shape (.shp)
ArcGIS ArcMap

"Risikoområder.shp"
"Risikokort_A3_2019.mxd"

Document (.mxd)
ArcGIS Layer (.LYR)
PDF (.pdf)

"Risikoområder.lyr"
"Risikokort_A3_2019.pdf"

Forskelskort (mappe)

Shape (.shp)
ArcGIS ArcMap
Document (.mxd)
ArcGIS Layer (.LYR)
PDF (.pdf)

"Forskelsdata.shp"
"Forskelskort_A3_2019.lyr"
"Forskelskort.lyr"
"Forskelskort_A3_2019.pdf"

Data_til_baggrundskort

Shape (.shp)
ArcGIS Layer (.LYR)

"Første_orden_vandløb.shp"
"Første_orden_vandløbs_oplande.shp"
"Første_orden_vandløb_born.shp"
"Første_orden_vandløbs_oplande_born.shp"
"Vandløb_første.lyr"
"Oplande_første.lyr"
"Bypolygon", "HAV",
"INDUSTRI", "KOMMUNE",
"SKOV", "SOE", "Kommunegræne", "LAND", "Regioner", "Regionsgrænse"

Derudover er nærværende dokumentationsnotat, opdaterede excel-liste over
kontaktpersoner samt excelliste med GIS-udtræk til statistisk ønsket af Klikovand.
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