
 

 

DBSync – lokal synkronisering af den nationale grundvands- og 

geotekniske database Jupiter 

Baggrund 

De nationale miljødatabaser anvendes i stort omfang af alle, som arbejder med miljødata. 

Den mest brugte database, grundvands- og geoteknikdatabasen Jupiter, er tilgængelig via 

hjemmesiden for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland 

(GEUS). 

I øjeblikket er data tilgængelig enten via en separat hjemmeside hos GEUS, gennem 

SOAP webservices eller via download af en lokal version af databasen. I forbindelse med 

avancerede brugeres eksterne anvendelse af databasen er det største problem med 

denne adgang, at det efterfølgende arbejde bliver udført på "døde" databaser, som kun 

repræsenterer det datagrundlag, som er tilgængeligt på tidspunktet for downloadingen.  

Formål og tidshorisont 

GEUS vil i samarbejde med COWI A/S udvikle et værktøj til synkronisering af lokale 

versioner af den landsdækkende grundvands- og geoteknikdatabase Jupiter på bestemte 

tidspunkter. Dette vil give eksterne brugere adgang til løbende opdateringer af Jupiter. 

Arbejdet vil finde sted i perioden juni–september 2014. 

Perspektiv og potentiale 

Hvis det bliver muligt for avancerede brugere af de landsdækkende databaser at arbejde 

med lokale versioner af disse databaser, som løbende synkroniseres med de centrale 

landsdækkende databaser, vil en stor del af det tidskrævende arbejde og de nuværende 

begrænsninger kunne fjernes. Databasernes output formater kan således nøjes med at 

blive genereret en gang og derefter kunne genbruges for hele databasen (hele Danmark), 

hvilket vil være både tidsbesparende og samtidig sikre, at processen bliver strømlinet. 

Enhver specialist, som arbejder med disse data, vil have adgang til opdaterede data når 

som helst uden at behøve at downloade deres egne mindre versioner af databasen. Dette 

vil uden tvivl føre til udvikling af nye værktøjer samt et højere videnskabeligt og fagligt 

niveau på grund af den forbedrede adgang til opdaterede versioner af Jupiter. 

På længere sigt er det hensigten, at dette værktøj, og de nye muligheder, det åbner op for, 

vil kunne bane vejen for og skabe generel opmærksomhed omkring en mere integreret 

måde at arbejde med landsdækkende, centrale databaser på. 

Potentielle brugere omfatter alle, som arbejder med Jupiter i professionel sammenhæng, 

og hvor det er nødvendigt med direkte adgang til databasen. Disse omfatter rådgivere, 

regioner, kommuner, vandværker, Banedanmark, Vejdirektoratet samt en masse andre 

brugere. 

 


