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Offentliggørelse af fare- og risikokortlægning 
Oversvømmelsesdirektivet 2019. Anden planperiode, plantrin 2 

I forbindelse med implementeringen af plantrin 2 af EU’s Oversvømmelsesdirektiv, er farekort, skadeskort 
og risikokort generet for hvert af de 14 udpeget risikoområder: Holstebro, Randers Fjord, Juelsminde, 
Esbjerg, Vejle, Fredericia, Kolding, Aabenraa, Odense Fjord, Nyborg, Køge Bugt – København, Korsør, 
Vordingborg og Sydlolland. 

For hvert risikoområde er der som udgangspunkt modelleret oversvømmelsens udbredelse for seks 
scenarier, tre nutidsscenarier og tre fremtidige scenarier, hvor oversvømmelsen er påvirket af 
klimaændringer. 

Sårbarhedsanalysen er delt op i to, de håndgribelige skader og de uhåndgribelige skader. Håndgribelige 
skader er typisk lette at værdisætte, mens uhåndgribelige skader typisk ikke kan gøres op i kroner. De 
håndgribelige skader er bestemt for hvert oversvømmelsesscenarie. 

Alle analyser er udarbejdet i grid af to størrelser: 25 x 25 m og 100 x 100 m. Alle data leveres som ESRI 
ArcGIS shapefiler. 

Data kan ses i 100 m grid i webGIS her: oversvommelse.kyst.dk/webgis 

 

Opbygning af filnavn 
Først beskrives temaet, dernæst områdeforkortelse, scenariet og sidst grid størrelsen. FX: 
Oversvømmelsesdybde_ESB_MT100_2019_100m. 

Eksemplet angiver filen indeholder data for oversvømmelsesdybden for en 100 års oversvømmelse i Esbjerg 
i år 2019 i et 100 x 100 m grid. 

 

Risiko 
RISIKO 
Temaet viser oversvømmelsesrisikoen. Oversvømmelsesrisikoen er en kombination af sandsynligheden for 
en given oversvømmelseshændelse og den total økonomiske skade, der er forbundet med den givne 
oversvømmelseshændelse. Oversvømmelsesrisikoen præsenteres for hver gridcelle som et beløb per år 
(kr./år). 

 

Fareanalyse 
OVERSVØMMELSE 
Temaet viser oversvømmelse ved stormflod, høj vandføring i vandløb eller en kombination, under et givet 
scenarie. Der er data for maksimal udbredelse og dybde for hvert scenarie.  

 
STRØMHASTIGHED 
Temaet viser de maksimale strømhastigheder, ved en given oversvømmelseshændelse. 

http://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=63f098e64248465abbd7a3283e5e2707


2 
 

Håndgribelige skader 
TOTAL ØKONOMISK SKADE 
Temaet viser den total økonomiske skade under en given oversvømmelseshændelse. Den totale 
økonomiske skade er summen af de øvrige håndgribelige skader: BYGNINGSSKADE, INDBO, SKADER FOR 
VIRKSOMHEDER, INFRASTRUKTUR, AFGRØDER og HUSDYR. Den totale økonomiske skade opgøres for hver 
gridcelle som et beløb i danske kroner. 

 
BYGNINGSSKADE 
Temaet viser bygningsskader ved en given oversvømmelseshændelse. Skaden er beregnet på baggrund af 
hustype og bygningsværdien. BBR/OIS oplysninger er benyttet. Skaden opgøres for hver gridcelle som et 
beløb i danske kroner. 

 
INDBO 
Temaet viser skader på indbo ved en given oversvømmelseshændelse. Skaden er beregnet på baggrund af 
bygningsværdien. BBR/OIS oplysninger er benyttet. Skaden opgøres for hver gridcelle som et beløb i danske 
kroner. 

 
SKADER FOR VIRKSOMHEDER 
Temaet viser skader på virksomheder og tab grundet forstyrrelse af drift ved en given 
oversvømmelseshændelse. Skaden er beregnet på baggrund af virksomhedskategori og antal ansatte for 
tre virksomhedskategorier i den private sektor: Industri, butikker og kontorer. Skaden opgøres for hver 
gridcelle som et beløb i danske kroner. 

 
INFRASTRUKTUR 
Temaet viser oprydningsomkostningerne af veje efter en given oversvømmelseshændelse. Omkostningerne 
opgøres for hver gridcelle som et beløb i danske kroner. 

 
AFGRØDER 
Temaet viser de potentielle skader af markafgrøder ved en given oversvømmelseshændelse. 
Markblokinformationer er oplyst af Natur- og Erhvervsstyrelsen. I indeværende projekt grupperes 
oplysninger i tre afgrøder: Vinterafgrøder, vårafgrøder og græsser. Skaden opgøres for hver gridcelle som 
et beløb i danske kroner. 

 
HUSDYR 
Temaet viser de potentielle skader/tab ved husdyrproduktion af køer, grise ved en given 
oversvømmelseshændelse. Skaden opgøres for hver gridcelle som et beløb i danske kroner. 
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Uhåndgribelige skader 
INDBYGGERE 
Temaet viser berørte indbyggere ved en given oversvømmelseshændelse. Datagrundlag er et udtræk fra 
Danmarks Statistik i 2018, gridded i 100 x 100 m. 

 

FORSYNINGER OG BERØRTE EJENDOMME 
Temaet viser forsyningsnetværket ved følgende stationer: Rensningsanlæg, kraftvarmeværker, 
vandforsyning og transformerstationer. Dertil vises hvilke ejendomme der er berørt af, at én eller flere af 
ejendommens forsyningsstationer er oversvømmet ved en given oversvømmelseshændelse. 

 
BEREDSKABSPUNKTER 
Temaet viser placeringen af politi, hospitaler og beredskabsstationer i og omkring risikoområdet. Data er 
modtaget fra Beredskabsstyrelsen og SDFE.  

 
SÆRLIGT SÅRBARE PUNKTER 
Temaet viser placeringen af særligt sårbare punkter, såsom døgninstitutioner, hospice, behandlingshjem, 
daginstitutioner, grundskoler, sundhedscentre, lægehus og fødeklinikker i og omkring risikoområdet. Data 
er trukket fra GeoDataStyrelsen. 

 
FORURENDE VIRKSOMHEDER 
Temaet viser berørte forurenende virksomheder i og omkring risikoområdet, der er opført som 
risikovirksomheder på milijø-databasen DigitalMiljøAdminstration (www.dma.mast). Dertil har enkelte 
kommuner sendt supplerende lister over risikovirksomheder.  

 
NATUR- OG MILJØINTERESSER 
Natura2000 
Temaet viser Natura2000 områder i og omkring risikoområdet. Natura2000, er en samling af 3 
internationale naturbeskyttelsesområder bestående af EF-Fuglebeskyttelsesområde, EF-habitatområder og 
Ramsarområder.  

Beskyttet natur 
Temaet viser Beskyttede Naturområder i og omkring risikoområdet. Beskyttede naturområder omfatter § 3 
naturtyper, som er udpeget for at sikre levesteder for vilde planter og dyr. Omtrent 10 % af Danmarks areal 
er omfattet af § 3 naturbeskyttelsesloven. 

Nationalparker  
Temaet viser Nationalparker i og omkring risikoområdet. Danmarks Nationalparker omfatter enestående 
danske landskaber, natur og kulturhistoriske værdier, og med udpegningen sikres områdernes bevarelse. 

Vandindvinding 
Temaet viser aktive vandindvindinger, vandforsyningsboringer og vandværksboringer i og omkring 
risikoområdet. GEUS 2019.  
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KULTURARV 
Fortidsminder 
Temaet viser berørte fredede fortidsminder i og omkring risikoområdet. Slots- og Kulturstyrelsen 2019. 

Bygninger 
Temaet viser berørte fredede bygninger i og omkring risikoområdet. Slots- og Kulturstyrelsen 2019. 

Stendiger mm. 
Temaet viser berørte beskyttet sten- og jorddiger i og omkring risikoområdet. Slots- og Kulturstyrelsen 
2019. 

Arealer 
Temaet viser berørte værdifulde kulturmiljøer/områder i og omkring risikoområdet. Slots- og 
Kulturstyrelsen 2019. 
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