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Hvad er Danmarks Miljøportal?
Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem staten, 
kommunerne og regionerne, der har til formål at understøtte digital 
miljøforvaltning i Danmark. Vi samler miljødata og gør dem tilgængelige til 
gavn for samfundet. 
Det omfatter data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning.



Siden 2010 har skyen hjulpet os med at levere
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Frøen er ligeglad 
Ingen personfølsomme data



Cloud er mange ting – vores fokus er PaaS



Vores fokus har hele tiden været omkostninger

Vi har fået 
besparelser

Omkostninger Kompleksitet

Mindre kompleksitet  
så vi får overblik   

Ejerskab

Vi har kontrollen over 
systemerne 



Det er udviklingssiden Cloud revolutionerer
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Teknik kan ikke stå alene - strategiske valg 
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Fælles DevOps tool chain

Fælles systemarkitektur

Store ekspertudbud



Fælles DevOps

Azure DevOps er vores centrale 
standardiserings og automatiseringsværktøj
• Styring af konsulenter
• Automatisering
• Transparens
• Deling af viden
• Ensretning af arkitektur 
• Ensretning af arbejdsmetoder

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzU0NGYyOGMtY2FhOC00MWRlLWFiZTAtODI3YzllMjIwMTkzIiwidCI6IjcyMGNiMmRmLWJiOWUtNDM5Zi04MmI5LWI1ZTBmNWJlNDJlNyIsImMiOjh9


Fælles systemarkitektur

• Vi ejer arkitekturen
• Udviklere skal bruge standard PaaS

komponenter frem for udvikling
• Docker og Kubernettes kun som 

nødløsning
• Udviklingsrum i DevOps med nugget

feeds
• Automatiseret drift
• Fokus udnytte synergier, øge 

mulighed for genbrug reducere 
kompleksitet = mindre omkostninger 
og kortere time-to-market

https://miljoeportal.visualstudio.com/A_Leverand%C3%B8rrum/_wiki/wikis/Development%20Provider%20Room/1232/Application-Insights


Cloud ændrer fokus
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Cloudbaseret ITTraditionel IT

Kilde: timengo
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Opsummering

• Fokuser på at mindske kompleksitet
• Fokuser på automatisering gennem 

standardisering
• Undgå imperieopbygning
• Vælg en Cloud udbyder
• Tag ansvar for teknologivalg
• Omlæg arbejdsform for at udnytte muligheder –

DevOps og rammekontrakter
• Fokuser på at undgå imperieopbygning



Cloud som en samarbejdsplatform 

• Udnytter synergier gennem 
fælles tilgang til IT udvikling

• Fokus skifter fra ejerskab til 
enighed om processer og 
arbejdsmetode

• Fokus skifter fra at levere 
systemer på en Cloud 
platform til at levere en Cloud 
platform med miljødata og 
værktøjer



Naturstyrelsen
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One Water Århus Vand og VandCenter Syd
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Danske Regioner - Ansigtsgenkendelse

15

Standardløsning fra
Microsoft Azure (FACE 
API)
Ansigter identificeres
på billeder og sløres i
BiD



Miljøstyrelsen og Statens Naturhistoriske Museum
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Gennem samarbejdet opnår vi synergier
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Din Natur og Arealnotifikation

Fællesoffentlig IoT Platform



Hvordan styrker vi samarbejdet med kommunerne?
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01
Samarbejde om

indsamling af data

02
Samarbejde om 
deling af data

03
Samarbejde om at 
skabe værdi af data



Gå ind på www.miljoeportal.dk og prøv vores løsninger.

Skriv til os på support@miljoeportal.dk, hvis du har data, skal 
bruge data, eller har spørgsmål til vores arbejde.

Prøv vores løsninger

Kontakt os

Foto: Marjorie Teo

Nils Høgsted
Sekretariatsleder
E: nihoe@miljoeportal.dk

Mine kontaktdetaljer

mailto:nihoe@miljoeportal.dk
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