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1

Dokumentation

Data til risikokortet er risikoområderne bestemt i kommunernes nuværende,
gældende klimatilpasningsplaner samt status på evt. indsatser i områderne i
følgende kategorier
1

Projekter er gennemført, indsats færdig eller afsluttes inden for et år

2

Forundersøgelser eller projekter i gang

3

Endnu ingen projekter eller konkrete planer

4

Ingen indsats forventes

Data er via mail efterspurgte hos de 29 kommuner (minus Københavns Kommune) i Region Hovedstaden d. 3/10 2016 med en fælles besluttet kort svarfrist
(7/10 2016).
Som vedhæftning til mailen sendte COWI en .zip-fil med billedeeksempel samt
en GIS skabelon i både .shp og .tab format til hjælp for kommunerne.
Data blev i COWI modtaget løbende og på forskellig form (kun 2 kommuner leverede data indenfor den angivne svarfrist). Nogle brugte GIS-skabelonerne,
mens andre sendte billeder (.png/.jpeg) med vedlagt liste over status. ResultaPROJEKTNR.
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OPDATERING AF RISIKOKORT FOR REGION HOVEDSTADEN 2016

ter fra et spørgeskema sendt ud af KLIKOVAND Taskforce i foråret 2016 er så
vidt muligt anvendt i de tilfælde hvor kommunen ikke har reageret på forespørgslen.
Desuden er baggrundsdata til kortet kort10, hentet fra Geodatastyrelsens downloadtjeneste.

1.1

Kommentering

Kommunerne havde mellem 1. december og 7. december mulighed for at kommentere evt. fejl eller misforståelser i forbindelse med kortets afslutning. 5
kommuner indrapporterede mindre rettelser til COWI.

2

Dataleverance

Data fra de forskellige kommuner er lagt sammen i en. shp-fil og illustreret i
ArcMap 10.3.1. Risikoområder er på kortet markeret som skraveret, hvor statussen på indsatsen er illustreret som en prik centralt i det skraverede område.
Følgende data er sendt til KLIKOVAND's Regionale Task Force for klimatilpasning
d. 7. december 2016:
Beskrivelse

Data format

Filnavn

Risikoområder
samt status

Shape (.shp)

"Risikoområder.shp"

1. ordens vandløb

Shape (.shp)

"Første_orden_vandløb.shp"

+ oplande

"Første_orden_vandløbs_oplande.shp"
"Første_orden_vandløb_born.shp"
"Første_orden_vandløbs_oplande_born.shp"

Risikoområder
samt status

LYR (.lyr)

"Risikoområder.lyr"

1. ordens vandløb
+ oplande

LYR (.lyr)

"Vandløb_første.lyr"
"Oplande_første.lyr"

Baggrundskort
(folder)

Både Shape
(.shp) og
LYR (.lyr)

"Bypolygon", "HAV", "INDUSTRI",
"KOMMUNE", "SKOV", "SOE", "Kommunegræne", "LAND", "Regioner", "Regionsgrænse"

ArcMap Workspace

(.mxd)

"Risikokort.mxd"

Print-version

PDF (.pdf)

"Opdaterede_risikokort_COWI.pdf"
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