Velkommen til webinar om

Nyt fra Danmarks Miljøportal
22. April 2021

Program
10.30

Velkomst og introduktion af oplægsholdere

10.35

Kort nyt fra Danmarks Arealinformation Følgegruppe

10.40

Introduktion til Arealeditering og Arealnotifikation

11.05

Introduktion til KAMP

11.25

Introduktion til Arealdata.dk

11.40

IoT-platformen; gennemgang og præsentation af hvordan man
anvender den i kommunerne/hvad man kan anvende den til i
kommunerne

11.55

Hvad foregår aktuelt i Danmarks Miljøportal lige nu
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Kort nyt
Fra Danmarks Arealinformation Følgegruppe
Danmarks Arealinformation følgegruppe har fået tilført nye gode kræfter fra
kommunerne og en ny formand, som har vist stor interesse for at Danmarks
Arealinformation skal blive et endnu bedre værktøj til alle kommunerne nu
og i fremtiden.
Følgegruppens repræsentanter, især fra kommunerne, arbejder aktivt på at
kommunerne får et større kendskab til Danmarks Arealinformation og dets
muligheder.
Følgegruppen arbejder på at indsamle input til hvad Danmarks
Arealinformation skal kunne i fremtiden.
Hvis I er interesseret i at komme med input til Danmarks
Arealinformation, kan man tage kontakt til følgegruppens formand Kamilla
Blaabjerg (Kbla@fredensborg.dk) og man er også altid velkommen til at
skrive til Danmarks Miljøportal support med input – her vil
sekretariatet sørge for, at det kommer videre til følgegruppen.
Følgegruppen repræsentanter kan altid findes her:
https://miljoeportal.dk/om-danmarks-miljoeportal/
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Introduktion til Arealeditering
Hvad er Arealeditering?
Arealeditering er Miljøportalens nye Redigeringssite, som overordnet set
ligner GeoDanmarks redigeringssite
Du tilgår sitet via: https://arealeditering.miljoeportal.dk/

Vi giver nu en meget kort demo af sitet med nogle grundlæggende
funktioner
I vores Helpcenter finder du en PDF-vejledning, som beskriver alle
funktioner, og en række Trin-for-trin-guides
3. part har bygget plug-ins/egne applikationer som benytter vores
Editservice (REST.api).

4

Arealnotifikation
Arealnotifikation er en gratis tjeneste, der stilles til rådighed for
kommuner og øvrige, der ønsker at holde sig opdateret med ændringer
i Danmarks Arealinformation.
• Arealnotifikation er til for at gøre oplysninger om ændringer i
registreringen på Danmarks Arealinformation let tilgængelige.
•

Modtag mail når der sker ændringer i registreringen af:
• Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
• Status på Boringsnære beskyttelsesområder
• Aftaler for grundvandsbeskyttelse
• Beskyttede vandløb
• Beskyttede naturtyper
• Søbeskyttelseslinjer
• Åbeskyttelseslinjer
• Skovbyggelinjer
• Kirkebyggelinjer
• Områdeklassificering (jordforurening)
• Igangværende påbud JFL.

Log ind med NemID
eller med din Danmarks Miljøportal-bruger
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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.

KAMP

Klimatilpasning- og Arealanvendelsesværktøj
til Miljø- og Planmedarbejdere

Projektets rammer
En af to brugergrænseflader til HIP
Behov for samling af data til overblik og samarbejde

V1.0 lanceret dec. 2020. Grundvand er på nu
•

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

Projekt finansieret
af FODS 6.1 og MST

15. April 2021
Lanceres fuld grundvandsløsning

Løbende
opdateringer

Målgrupper
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
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Prøv KAMP
Adgang via https://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kamp/ (ingen log-in)

Arealdata - Startede med brugerundersøgelse

PwC udførte en brugeranalyse som viser at anvenderne af
Danmarks Miljøportals data, i højere grad ønsker at der
fokuseres på især tre områder:
1. Bedre adgang til miljørelaterede data
Detaljerede/dybe data samles ét sted
2. Højere grad af formidling
Bedre oversigt over tilgængelig data, ligeledes
veldokumenteret
3. Tilgængeligt og pålideligt leveranceapparat
Fx øget brugervenlighed ift. download, bedre navngivning
af services
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Hvad er Arealdata
Hvad er Arealdata?
Arealdata er et fællesoffentligt system, der på sigt vil samle al data i
Danmarks Miljøportal i én samlet databank med tilhørende
brugergrænseflade til distribution af data og adgang til tilhørende API.
Formål
At skabe en moderne platform for IT-professionelle, der ønsker adgang data i
et højt detaljeringsniveau samt mulighed for at sammenholde data på tværs
af fagområder lagret i en fælles databank.
Målgruppe
IT-professionelle brugere som ønsker at anvende data i egne løsninger, lave
beregninger eller berige eksisterende miljø- og klimadata med egen data.

Arealdata understøtter ikke avancerede filtreringsmuligheder eller
avancerede visninger af data på kort.
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Arealdata vs. 1.0
Offentlig adgang via NemID eller Danmarks Miljøportals brugerstyring
https://arealdata.miljoeportal.dk/
Data på Arealdata pt:
PULS data – WMS, WFS service, CSV udtræk
VanDa datamarter - CSV udtræk
DAI ”natlige” pakker – TAB, Shape, GDB filer
Hydrometridata (vandstand og vandføring) – Rest API

Der arbejdes på at tilføje flere data herunder:
DKjord (fra 29/4)
HNV datapakker (fra 4/5)
Luft-data
Data fra Naturdatabasen
Grundvand fra Jupiter

Services fra DAI

Nye data vil blive
tilføjet løbende

Hold øje med driftsstatus og
nyheder
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Opbygning af Danmarks Arealinformation

14

Internet of Things er (smarte) enheder, der er
koblet til internettet.
Det kan være alt fra køretøjer til de små
personlige assistenter som Google Home (Chrome
cast) og Amazon Echo.

IoT Platform

Hvad er IoT

Det kan også være elmålere i en af kommunens
børnehaver, en fyldt skraldespand med sensor
som vil fortæller at den nu vil tømmes, sensorer til
at måle vandstand i en af kommunen vandløb.
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Mulighed for parallel håndtering af
opkoblede IoT-enheder
Mange virksomheder - eksempelvis kommuner - har valgt en lagdelt opkobling
af deres IoT-enheder baseret på proprietærer løsninger:
 Skrald
 Vand
 Bygninger
 Veje
Samlet set har de brug for en mere vandret og fleksibel løsning til at
håndtere alle deres IoT-enheder uanset hvad der skal måles på.
Danmarks miljøportal har derfor valgt IoT platform(AVNets IoT) fordi den giver
unikke muligheder for at organisere og forener forskellige
kommunikationsprocesser fra en IoT-enhed til andre IoT enheder - med et
næsten ubegrænsede antal af end-points.

Det betyder, at kommunerne kan købe sig ind i Danmarks Miljøportal
platform, som kan understøtte alle jeres sensorer ét sted.
Som kommune kan man også købe sig ind fordi man har brug for at prøve
hvor det giver værdi for kommunen at have sensor.
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Sensorteknologi

SDK

Datakommunikation

Sensor Management

Gateway

Datalagring og udstillinger

IOT værdikæden

Low-Power, Wide-Area
Network
• 4G LTE IoT
• Cat-1
• NB-IoT/Cat-M2
• Sigfox
• 5G IoT

Analyse og
beslutningsstøtte

Forretningsoptimering

Kommunens fokus må være optimering af egne processer og forretningsgange og ikke teknik
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Danmarks Miljøportal til byder en IoT-platform som kan:
Top of the pop sensor management
IoT-platformen giver mulighed for tilknytning af en bred vifte af enheder, sensorer, gateways, aktuatorer og andre moduler.
Genbrug af løsninger på tværs af kommunernes forskellig sensor-protekoller, mv.
Alle enheder, der har til formål at indsamle forskellige typer data med forskellige intervaller, kan overvåges, filtreres og
behandles på kryds og tværs i realtid, hvilket giver virksomheden mulighed for ”on the fly” handlings.
Edge Devices, der giver mulighed for installation af et SDK kan programmeres og fejlhåndteres i løsningen.
Mulighed for at styre en bred vifte af brugere
IoT-løsningen understøtter flere brugergrupper og rollers og deres adgang til at anvende løsningen.
En brugerstyring som I alle i dag anvender og som I kan kombinere med hvordan virksomheden selv vælger at tildele roller
og ansvar i forbindelse med brug af IoT-løsningen.
Optimeret sikkerhed
En løsning hvor, der er sikkerhed på alle niveau.
Et højt niveau af kryptering i datatransmission og der kan installeres certifikater, der sikrer ægtheden af hver enhed og
gateway, der er koblet op på løsningen.
Skalerbarhed
Løsningen imødekommer kommunernes tempo og størrelsen af væksten. Du kan starte med én censor og ende med 10.000.
Løsningen håndterer det stigende antal modeller af tilsluttede enheder.
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Mange teknologier
Sensorer
Kommunikation
Integration
Mange udbydere
Proprietærer løsninger
Specifikke løsninger
Vand
Varme
Affald
Mangel på tværgående strategier og standardisering

Danmarks Miljøportalen har den viden
som gør at du har mindre udfordringer
med at komme i gang.

Hvilke væsenligste udfordringer er der for
en kommune som vil i gang..
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Hvad kan vi bidrage
med hos jer?
Rådgivning:
Omkring sensor valg og
standarder
Vedr. valg af netværk og
opkobling
Datakonvertering via
gatewayes
Sensor Management
Data lagring og udstilling
Dataanalyse og AI
Præsentation af data og
resultater
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Udover det vi har præsenteret nu, så har vi gang i:
VanDa
Lukning af de gamle overfladvandssystemer
Miljødata.dk
GrundRisk
Et bedre Puls med glade brugere
StanLab 2.x
Mange flere data på Arealdata
Gis-Services skal findes et andet sted fremover- Lukning
af gamle services
Danmarks Arealinformation opgraderet
Miljøstyrelsen kobler sig på Miljøportalens IoT-løsning
Udviklet Arter og MARIS for Miljøstyrelsen
Udvikling af Klima-Lavbundskortet for Miljøstyrelsen
Nyt nyhedsbrev
Mange webinar
Roadmap med følgegruppen ud fra jeres pejlemærker

Hvad sker der lige nu i
Danmarks Miljøportal

…. mange ting
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Nyhedsbrev
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Skriv eller ring altid til vores support
….....Også når du har nye ideer eller
et ønske om at gøre ting på en ny
måde
Eller vil høre mere om vores IoTplatform.

Vi opfodrer dig til at:
• Abonnere på vores nyheder og
nyhedsbrev
• Tilmelde jer vores mange
webinar eller gense dem på
Helpcenteret
• Råb op til jeres repræsentanter i
følgegrupperne hvis I har brug
for at Miljøportalen skal løse
flere opgaver for jer
• Test vores IoT-platform af
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