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KFT's deltagende institutioner gennemfører en række portalunderstøttende aktiviteter i 2012. Af 
arbejdsprogrammet fremgår, at den samlede projektpakke ca. udgør 2/3 af KFT's samlede budget på 
5 mio. kr. i 2012.  
 
Nedenfor gives et sammendrag af projekterne, der igangsættes med henblik på at tilvejebringe den 
fornødne viden til Klimatilpasningsportalens brugere. 
 
  

Institution 
Ramme i 

kkr.
Ekstreme klimahændelser 
    
1 Vinddata DMI 400 
 Udarbejdes kort over udviklingen i vindstyrke og retning i pe-

rioden 2021-2050 i forhold til 1961-1990 på grundlag af analyse 
af observerede og ENSEMBLES vinddata. Derudover beregnes 
den mest sandsynlige udvikling for stormhændelser. 

    
Følsomhed overfor klimahændelser 
    
2 Grundvand og oversvømmelser GEUS 600 
 For et modelområde ved Horsens optimeres af KFT-

grundvandsmodellens (udviklet 2010-2012) beskrivelse af 
strømningsdynamikken i de overfladenære jordlag samt inter-
aktion med vandløb, til opnåelse af en forbedret beskrivelse af 
ekstreme vandføringer samt af risikoen for oversvømmelse i 
lavtliggende områder.  

Projektet vil bidrage til udviklingen af et landsdækkende risi-
kostyringsværktøj med information om, hvordan grundvands-
forhold og vandstand i vandløbssystemer kan forventes at bli-
ve under et fremtidigt klima, samt værktøjer til real-tids og sæ-
sonmæssige prognoser heraf.   

3 Arealanvendelse, data  ENSV-AU 135 
 Der laves ét landsdækkende kort for arealanvendelse og areal-

dække ved at eksisterende opdaterede tematiske geodatasæt 
(eksempelvis Kort10, kort over naturtyper, markkort ect.) kva-
litetssikres og kombineres til ét samlet kort. Det udarbejde kort 
vil være i raster-format med en cellestørrelse på 10x10 meter.  

   
Tilpasningskapacitet og adfærd 
    
4 Økosystemtilgang i byer, barrierer og præferencer ENSV-AU 300 
 I projektet undersøges mulighederne for at integrere økosy-

stem-baseret klimatilpasning i byforvaltningen ud fra kombi-
neret miljøøkonomisk og forvaltningsmæssig tilgang. Potenti-
elle konflikter mellem økosystem-baserede tilgange og andre 
kræfter bag byudvikling, såsom øget urbanisering og byfor-   
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tætning analyseres. 
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Borgernes holdninger og praksisser S&L-KU 550 

 Projektet udbygger de sidste to års projekter om ’Klimatilpas-
ning i de danske kommuner’ med undersøgelse og formidling 
af private grundejeres holdninger, oplevelse af sårbarhed og 
praksisser vedr. klimatilpasning gennem afledning af regn-
vand. Hensigten er at give lovgivere, kommuner og forsy-
ningsselskaber bedre viden til at skabe de rette værktøjer og 
incitamenter gennem lovgivning, tilskudsordninger, planlæg-
ning, information og samarbejder.   

6 Lokal tilpasningskapacitet ENSV-AU 400 
 For tre kommuner fokuseres på institutionel udvikling med 

henblik på at håndtere styring og planlægning af klimatilpas-
ningen og hvordan den integrereres i andre politikområder. 
   

Sårbarhed over klimaændringer  
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Værktøj til sårbarhedsanalyse Risø-DTU 550 

 Der udvikles en metodisk ramme for udviklingen af et GIS ba-
seret værktøj, der kortlægger sårbarhed overfor klimapåvirk-
ninger i Danmark. Den metodiske ramme har til formål at un-
derstøtte etableringen af et nationalt dækkende GIS datasystem 
for klimasårbarhed, konsekvenser og beslutningstagning i 
Danmark og vil på den måde understøtte Miljøministeriet og 
kommunernes arbejde med sårbarhed og klimatilpasning.    

    
  I alt  kkr.       2.935      

 


