
Nu er sommeren endelig kommet, og henover som-
meren byder vandet forhåbentlig mere på badning 
end oversvømmelser.

Inden I spredes for alle sommervinde til et velfortjent 
pusterum, vil jeg benytte chancen for kort at opdatere 
jer på, hvad der er sket siden sidst, og hvad vi har i 
støbeskeen efter ferien. Samtidig vil jeg gerne sige 
tak både for den gode modtagelse jeg har fået, når 
jeg er kommet rundt i landet, og for de mange gode 
input, som I leverede ved ERFA-mødet i februar. De 
data og input, som I leverer, er afgørende for kvalite-
ten af det arbejde, som vi er i gang med lige nu, og 
som fortsætter ind i efteråret; nemlig behandling af 
data og modellering.

Jeg glæder mig allerede til næste ERFA-møde, som 
vi planlægger at holde i 3. kvartal 2019. Den nøjagti-
ge dato ligger endnu ikke fast, men jeg forestiller mig 
en dato lige efter efterårsferien.

Indtil da: Rigtig god sommer og på gensyn i august.

Med venlig hilsen

Kaija Jumppanen Andersen, projektleder
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Siden sidst:
Fokus på model for oversvømmelsesfare
Siden sidste udgave af dette nyhedsbrev har vi arbej-
det intensivt med modellering af oversvømmelsesfa-
ren. I den forbindelse er flere af jer blevet kontaktet af 
os fra projektgruppen for at indhente data til model-
lerne. Og efter ferien vil vi kontakte de af jer, som vi 
endnu ikke har talt med, indtil denne proces forvente-
ligt afsluttes ved udgangen af august. Indhentningen 
af data skal hjælpe til at forbedre vores modellering.
Ingen model er som bekendt bedre end de data, som 
den er baseret på. De nye data, I leverer, er i bund og 
grund afgørende for, hvor retvisende vores modelle-
ring af oversvømmelsesfaren bliver.

Det data vi taler om, er først og fremmest anlæg og 
konstruktioner der er kommet til siden 2014-2015, 
hvor højdemodellen blev målt. Det kan fx være an-
læg: højvandsmure eller diger , som er kommet til i 
mellemtiden. Derudover kan det også være målinger 
af vandløb og konstruktioner i vandløb, som højde-
modellen ikke dækker.

Fokus på skadesmodellering
Efter ferien arbejder vi videre med faremodellerne 
og samtidig sætter vi fokus på skadesmodellering. Vi 
gennemgår lige nu alle skadesmodeller for at sikre 
os, at de er opdaterede. I den forbindelse kontakter vi  
jer for at få kvalitetssikret nogle af de sårbarhedsda-
ta, der ligger til grund for modellerne.
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Modellen viser risikoberegningen, hvor den samlede økonomiske 
skade i et område lægges samen med sandsynligheden. Risikoen 
beregnes i forskellige grid-størrelse og i forskellige arealer
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Fokus på modellering 
af oversvømmelser

Det er vigtigt, at den enkelte kommune bidrager 
med relevante data. Vi bruger det nationale datasæt 
i vores modellering, og det vil ofte være upræcist i 
forhold til de aktuelle forhold.  For eksempel kan der 
være kommet nye risikovirksomheder til, eller der kan 
være risikovirksomheder, som er flyttet ud af kommu-
nen. 

Som det også er tilfældet med modellering af over-
svømmelsesfaren, bliver de modeller og resultater, 
vi kan stille til rådighed, mere brugbare, jo mere 
præcise data, vi kan bygge dem på. Vi er derfor glade 
for de input, I forsyner os med og den kvalitetskontrol, 
som I kan lave af data.

Vejledning til risikostyringsplaner undervejs
I efteråret går vi også for alvor i gang med at udarbej-
de den længe ventede vejledning til udarbejdelse af 
kommunale risikostyringsplaner. Her har vi heldigvis 
masser af gode input fra ERFA-mødet i februar og 
det skal naturligvis inddrages i arbejdet.

Målsætningen er også her klar, vi bestræber os på at 
lave en vejledning, der har høj brugsværdi i praksis.

På road trip til de ”nye”
Her lige inden sommerferien fik jeg mulighed for at 
besøge Nyborg og Vordingborg, som er to af de fire 
”nye” risikoområder. I den forbindelse vil jeg gerne 
sige tak for den gode og åbne dialog, vi havde både 
på Fyn og på Sydsjælland

I løbet af august går turen til risikoområderne Esbjerg 
og Kolding, som tilsammen udgør den sidste del af 
firkløveret, og det ser jeg frem til.

Ud over at det er en stor fornøjelse at komme rundt i 
smukke Danmark har det stor værdi for mig og mine 
kolleger at komme ud og se de områder, som det hele 
handler om.  Formålet med kortlægningen af over-
svømmelsestruede områder er jo netop, at den skal 
bruges i praksis i de kommende risikostyringsplaner.

Idyl i den gamle bydel i Nyborg

Vordingborg Nordhavn med udsigt over byen


