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Resumé
Rapporten redegør for den anvendte metode til kortlægning af faren og risikoen for oversvømmelse i de
14 risikoområder i Danmark til opfyldelse af plantrin 2 i anden planperiode af EU’s oversvømmelsesdirektiv.
Formålet med plantrin 2 er at undersøge og analysere, hvordan oversvømmelser kan forløbe i de udpegede områder og hvilke konksekvenser disse oversvømmelser kan have. Denne nærmere undersøgelse
af faren og risikoen for oversvømmelse afbildes på kort, som skal danne grundlag for kommunernes
udarbejdelse eller ajourføring af risikostyringsplaner for oversvømmelser i plantrin 3.
Afgørende for gennemførelsen af risikoanalysen er, at den overordnende metode er opbygget og struktureret til at kunne anvendes som udgangspunkt i alle 14 risikoområder uden tilpasninger. Endvidere er det
vigtigt, at metoden er forståelig og lettilgængeligt opbygget, og at de valgte antagelser har gyldighed i
alle områder. Metoden resulterer i den samme type resultater i hvert risikoområde og er en videreførelse
af metoden anvendt under første planperiode i 2012-2013.
Metoden består af syv trin, som muliggør kortlægning af oversvømmelsesrisikoen via fare - og sårbarhedsanalyser. I fareanalysen er kilden til oversvømmelse bestemt for tre hændelser i det nutidige klima
samt tre klimabetingede hændelser. Disse er brugt til dynamisk modellering af oversvømmelserne, og
modellerne viser oversvømmelsesudbredelsen ved de konkret hændelser. Desuden er der for udvalgte
områder modelleret en sammenfaldende hændelse de steder, hvor større vandløb løber ud i en fjord.
Sårbarhedsanalysen er udført for håndgribelige og uhåndgribelige skader, og på baggrund af skadesfunktioner mv. er den totale økonomiske skade samt risikoen opgjort for de valgte scenarier i alle risikoområderne.
Analyseresultater og kort for oversvømmelsesfaren og oversvømmelsesrisikoen er udleveret til alle
berørte kommuner. Resultaterne og kortene danner grundlag for direktivets plantrin 3, som omfatter
udarbejdelsen eller ajourføringen af risikostyringsplaner for hvert risikoområde i perioden 2020-2021. I
Danmark udarbejder og ajourfører de berørte kommuner risikostyringsplanerne.
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1. Indledning
Som et led i arbejdet med EU’s oversvømmelsesdirektiv gennemførte Kystdirektoratet i 2018 en national risikovurdering af oversvømmelse fra hav og vandløb, som førte til den fortsatte udpegning af otte
eksisterende risikoområder, væsentlige udvidelse af to risikoområder og identifikation af fire yderligere
risikoområder. Risikoområderne er vist i Figur 1 1. Næste led i arbejdet med oversvømmelsesdirektivet er
en nærmere kortlægning af faren, skaden og risikoen for oversvømmelse i de udpegede risikoområder.
Det er metoden bag denne kortlægning, der er indholdet i denne rapport.
Arbejdet med oversvømmelsesdirektivet foregår i planperioder på seks år, hvoraf første planperiode var i
2010-2015, og den nuværende anden planperiode løber over perioden 2016-2021. Denne metoderapport
er således en revision af den rapport, der blev udarbejdet i forbindelse med kortlægningen i risikoområderne under første planperiode (Kystdirektoratet, 2013b).
Da dette er direktivets anden planperiode, er kortlægningen således en opdatering af kortlægningen
fra første planperiode. Tilgangen til kortlægningen har derfor i høj grad været den samme, og mange af
modellerne brugt til at beregne konsekvenserne ved oversvømmelse er de samme som i første planperiode. Der er dog i den mellemliggende periode også blevet udviklet nye skadesmodeller, som beskrives i
rapporten. Ligeledes er modelopsætningerne til modellering af oversvømmelserne sat op på ny med en
nyere version af højdemodellen og nye input-data om stormfloder, vandløbshændelser og klimapåvirkninger. Datagrundlaget i oversvømmelsesmodellerne er således opdateret. Endvidere er kortlægningen
udarbejdet for første gang for de nye risikoområder samt for de udvidede områder.
Kortlægningen udarbejdes til de udpegede kommuner som datagrundlag for deres risikostyringsplaner
hvad enten, der er tale om opdatering eller udarbejdelse af nye planer. Dialogen med de udpegede kommuner, tilbagemeldinger om deres erfaringer fra første kortlægning i 2013, input omkring ønsker og behov samt tilpasninger til de nationale datasæt har derfor været uundværlige i arbejdet med kortlægningen. Dels har kommunerne vist rundt i deres områder for at give en bedre forståelse for de områder, der
skal modelleres. Desuden har de givet tilbagemeldinger på deres ønsker til kortlægningen, f.eks. omkring
hvilke skadesmodeller, der skulle videreudvikles for at give mest værdi for dem i deres arbejde. På kommunernes opfordring har dette således ført til udvikling af en ny model for, hvilke ejendomme, der kan
blive påvirket, hvis forsyningsstationer, såsom vandforsyning, kraftvarmeværk o.l., bliver oversvømmet.
Kapitel 2 i denne rapport giver en gennemgang af oversvømmelsesdirektivet, dets formål, proces, lovmæssige implementering og strukturering i Danmark
I Kapitel 3 introduceres begreberne relateret til fare og risiko for oversvømmelse og den metodiske
tilgang til analyserne gennemgås overordnet.
Selve metoden til fareanalysen, sårbarhedsanalysen samt risikoanalysen gennemgås i hhv. Kapitel 4, 5
og 6 herunder beskrivelse af inputdata, modelopbygning samt usikkerheder og forbehold. Ligeledes
præsenteres der eksempler på, hvordan resultaterne ser ud.
Der er produceret store mængder data under kortlægningen, som bliver gennemgået generelt i Kapitel
7. Desuden bliver specifikationer for de enkelte risikoområder gennemgået i kapitel 8.
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Signaturforklaring
Risikoområder identificeret i 2011
Risikoområder identificeret i 2018

Randers
Fjord
Holstebro

Juelsminde

Vejle

Køge Bugt København

Fredericia
Esbjerg

Kolding

Odense
Fjord

Korsør

Nyborg

Aabenraa

Vordingborg

Sydlolland
Figur 1 1 Risikoområderne i Danmark i anden planperiode af oversvømmelsesdirektivet.

Metode til kortlægning af fare og risiko for oversvømmelse 7

2. Generelt om oversvømmelsesdirektivet
Oversvømmelsesdirektivet har til formål at vurdere og styre risikoen for oversvømmelse. Implementering
af direktivet i medlemslandene følger EU’s fastlagte planperiode og plantrin, mens det er op til de enkelte
lande at fastlægge den nationale ramme for implementering.

2.1

Direktivet

EU’s oversvømmelsesdirektiv (se faktaboks), der har til formål at vurdere og styre risikoen for
oversvømmelser, blev udarbejdet og vedtaget på baggrund af en række historiske oversvømmelseshændelser. I årene 1998-2002 har centrale dele af Europa været udsat for over 100
større, ødelæggende oversvømmelser, som medførte ca. 700 dødsfald, evakuering af ca. en
halv million mennesker og økonomiske tab på mindst € 25 mia.

Oversvømmelsesdirektivet
Direktiv 2007/60/EF af 23.
oktober 2007 om vurdering
og styring af risikoen for
oversvømmelser.

Med oversvømmelsesdirektivet er EU-medlemslandene blevet enige om at vurdere og styre risikoen for
ekstreme oversvømmelser enten i nationalt regi eller, i tilfælde af grænseoverskridende ekstreme oversvømmelser, ved at samarbejde på tværs af landegrænser. Når der foretages en vurdering af risikoen for
sådanne ekstreme oversvømmelser, giver det mulighed for at reducere risikoen for negative følger for
menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet.
Direktivet gennemføres i planperioder på seks år, som er koordineret med cyklussen for vandrammedirektivet. Det første af direktivets seksårige planperioder gennemførtes i årene 2010-2015, hvor den første
udpegning af risikoområder blev foretaget (Artikel 4 & 5), det første kortmateriale blev produceret (Artikel
6) og de første risikostyringsplaner blev udarbejdet (Artikel 7). I de efterfølgende planperioder skal dette
arbejde opdateres og revurderes (Artikel 14). I anden planperiode og fremadrettet tilføjes kravet om at
afdække klimaændringernes indflydelse på oversvømmelsesrisikoen (Artikel 14 stk. 4). Anden planperiode
løber over perioden 2016-2021. Medlemslandenes gennemførelse af planperioder og plantrinene er
forankret i de respektive landes nationale lovgivninger. I Danmark er oversvømmelsesdirektivet implementeret i den danske oversvømmelseslov, som beskrevet i afsnit 2.2.
2.1.1
Tidsplanen for anden planperiode
Tidsplanen for anden planperiode af direktivet er fastlagt som følger:
•

Plantrin 1 (2016-2018): Senest 22. december 2018 gennemføres en national vurdering af oversvømmelsesrisikoen og revurdering og, om nødvendigt, ajourføring af områder med en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse. Forud for den endelige revurdering og, om nødvendigt,
ajourføring af områder sendes et forslag i høring hos kommunerne.

•

Plantrin 2 (2019): Senest 22. december 2019 udarbejdes eller revurderes kort over faren og risikoen for oversvømmelse i de udpegede risikoområder

•

Plantrin 3 (2020-2021): Senest 22. december 2021 udarbejdes eller revurderes risikostyringsplaner for de udpegede risikoområder.

Under første planperiode varede hvert plantrin to år. Fra anden planperiode og fremefter er direktivet
justeret, så plantrin 1 skal gennemføres på tre år, plantrin 2 på et år og plantrin 3 på to år, som illustreret i
Figur 2 1.
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PLANTRIN 1

Vurdering og udpegning
af risikoområder

Vurdering og udpegning
af risikoområder
Første planperiode

2010

2011

2012

2013

senest 22. dec. 2021

Risikostyringsplaner

senest 22. dec. 2019

Kort over oversvømmelsesfaren og -risikoen

senest 22. dec. 2018

Risikostyringsplaner

Kort over
oversvømmelsesfaren
og -risikoen

PLANTRIN 1

National risikoscreening og udpegning af nye potentielle risikoområder

senest 22. dec. 2015

Risikostyringsplaner

senest 22. dec. 2013

Kort over oversvømmelsesfaren og -risikoen

senest 22. dec. 2011

Udpegning af potentielle risikoområder

2. feb. 2010

Bekendtgørelse nr. 121: Om vurdering og risiko-tyring fra oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet

PLANTRIN 3
PLANTRIN 2

PLANTRIN 3
PLANTRIN 2

Risikostyringsplaner

Kort over
oversvømmelsesfaren og
-risikoen

PLANTRIN 1

Vurdering og udpegning
af risikoområder

Anden planperiode

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tredie planperiode

2020

2021

2022

2023

2024 År

Figur 2 1 Tidsplan for implementering af oversvømmelsesdirektivet første og anden planperiode, hvor ændringen af processen
for 1. og 2. plantrin i anden planperiode fremgår.

2.2

Implementering i Danmark

Oversvømmelsesdirektivet er implementeret i dansk lovgivning ved LBK nr. 1085 af 22. september
2017 og BEK nr. 894 af 21. juni 2016 (se faktaboks). Oversvømmelsesloven omhandler oversvømmelser fra vandløb, søer, hav, fjorde og andre dele af søterritoriet. Direktivet implementeres derfor
i Danmark med udgangspunkt i oversvømmelse fra hav og oversvømmelse fra vandløb (eller søer
knyttet til vandløb). Da der ikke er foretaget en sådan afgrænsning i direktivet, vil der være mulighed
for at udvide implementeringen af direktivet i Danmark med andre kilder (f.eks. grundvand, ekstremnedbør/skybrud), hvis dette vurderes påkrævet.
Oversvømmelser fra spildevandssystemet som følge af skybrud og ændringer i grundvand er ikke
inkluderet i den danske udpegning og kortlægning. Oversvømmelse fra spildevandssystemet er
håndteret i kommunernes klimatilpasningsplaner. I overensstemmelse med direktivet indgår oversvømmelser fra spildevandssystemer og grundvand på nuværende tidspunkt således ikke i vurderingen, fordi hovedformålet med direktivet er planlægning og styring af risici for ekstreme oversvømmelser.
Det er Miljø- og Fødevareministeren, ved Kystdirektoratet, der er ansvarlig for gennemførelse af
loven. Plantrin 1 og 2 varetages af Kystdirektoratet for både hav og vandløb. I plantrin 3 er det de
udpegede kommunernes ansvar at udarbejde og senere opdatere deres egne risikostyringsplaner
på baggrund af Kystdirektoratets kortmateriale og efter anvisning af Kystdirektoratet.

Oversvømmelsesdirektivet er implementeret i
Danmark ved:
Oversvømmelsesloven
• LBK nr. 1085 af 22.
september 2017 om
vurdering og styring
af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og
søer.
• BEK nr. 894 af 21. juni
2016 om vurdering og
risikostyring for oversvømmelser fra havet,
fjorde eller andre dele
af søterritoriet.

Afhængig af kilden til oversvømmelse i et risikoområde kan håndtering af risikoen påvirke det tilknyttede
vandområdes tilstand. Da EU’s vandrammedirektiv1 har til formål at sikre god tilstand i vandløb, søer o.l., er
der behov for at sikre sammenhæng mellem tiltag defineret under vandrammedirektivet og oversvømmelsesdirektivet. Implementeringen af oversvømmelsesdirektivet følger derfor strukturen fra vandrammedirektivet, hvor Danmark inddeles i fire vanddistrikter med tilhørende hovedvandoplande, som vist i Figur 2 2:
•

Vanddistrikt I: Jylland og Fyn

•

Vanddistrikt II: Sjælland

•

Vanddistrikt III: Bornholm

•

Vanddistrikt IV: Internationalt vanddistrikt Vidå/Kruså

1 Direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets politiske foranstaltninger. Er implementeret i dansk lovgivning ved LBK nr. 126 af 26. januar 2017 om vandplanlægning.
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Afrapportering af oversvømmelsesdirektivet foregår på vanddistriktsniveau, hvorfor revurdering af risikoområderne foretages på dette niveau, ligesom der ved udgangen af planperioden laves en opsamling af
risikostyringsplanerne inden for hvert vanddistrikt.
For det internationale vanddistrikt (IV), hvor vandoplandet går på tværs af grænsen, skal risikovurderingen, udpegning samt en evt. kortlægning koordineres med Tyskland. Dette gøres via årlige møder med
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung i den tyske delstat
Slesvig-Holsten.

Figur 2 2 De fire vanddistrikter og tilhørende hovedvandoplande i Danmark.
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2.3

Plantrin 1

Direktivets plantrin 1 omfattede en vurdering/revurdering af oversvømmelsesrisikoen fra hav og vandløb
for hele Danmark. Plantrin 1 blev afsluttet den 22. december 2018 med:
•

den fortsatte udpegning af otte eksisterende risikoområder: Fredericia, Holstebro, Juelsminde,
Korsør, Odense Fjord, Randers Fjord, Vejle og Aabenraa

•

væsentlig udvidelse af to eksisterende risikoområder: Køge Bugt - København og Sydlolland

•

og udpegning af fire nye risikoområder: Esbjerg, Kolding, Nyborg og Vordingborg

som vist i Figur 2 3.
Signaturforklaring
Risikoområder identificeret i 2011
Risikoområder identificeret i 2018

Randers
Fjord
Holstebro

Juelsminde

Vejle

Køge Bugt København

Fredericia
Esbjerg

Kolding

Odense
Fjord

Korsør

Nyborg

Aabenraa

Vordingborg

Sydlolland
Figur 2 3 Risikoområderne i Danmark i anden planperiode af oversvømmelsesdirektivet.

De 10 oprindelige risikoområder blev i 2011 udpeget ud fra en overordnet screening af risikoen for
oversvømmelser fra udvalgte vandløb og oversvømmelse fra hav. Screeningen blev bl.a. foretaget ud fra
historiske oplysninger om tidligere oversvømmelser samt en vurdering af, hvilke konsekvenser potentielle
oversvømmelseshændelser må forventes at have i fremtiden (Miljøministeriet og Transportministeriet,
2011).
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Revurderingen af risikoområderne i 2018, som førte til den væsentlige udvidelse af to risikoområder og
udpegning af yderligere fire områder, skete på baggrund af en justeret metode til national risikovurdering.
I den justerede metode beregnes risikoen i 100 m-grid for hele landet i et risikoindeks. Derved kan vurderingen af væsentlige negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet
bedre integreres i risikovurderingen til opfyldelse af direktivets formål. Det er fortsat de historiske højeste
oversvømmelses-hændelser eller en statistisk 1000 års-hændelse, der er grundlaget for den nationale
risikovurdering og udpegning af risikoområder. (Kystdirektoratet, 2018b & 2018c)
Udpegningen af de 14 risikoområder berører i alt 27 kommuner fordelt over hele landet. 10 kommuner i
Jylland, fire kommuner på Fyn og 13 kommuner på Sjælland og Lolland/Falster er berørt af udpegningen.
Udpegning af 13 af de 14 områder bunder enten i en vurderet oversvømmelsesrisiko fra havet eller en
kombineret oversvømmelsesrisiko fra havet og vandløb. Kun ét område, Holstebro, er udpeget som følge
af en oversvømmelsesrisiko udelukkende fra vandløb. Tabel 2 1 giver en oversigt over berørte kommuner
i de enkelte risikoområder, den kilde til oversvømmelse, der ligger til grund for udpegningen, og hvornår
de blev udpeget.
Tabel 2 1 Risikoområderne og de berørte kommuner.

Risikoområde

Kommune

Kilder til oversvømmelsesrisiko

Udpegning

Holstebro

Holstebro Kommune

Vandløb

Udpeget i 2011

Randers Fjord

Randers Kommune

Hav & vandløb

Udpeget i 2011

Norddjurs Kommune
Juelsminde

Hedensted Kommune

Hav

Udpeget i 2011

Esbjerg

Esbjerg Kommune

Hav

Udpeget i 2018

Fanø kommune
Vejle

Vejle Kommune

Hav & vandløb

Udpeget i 2011

Fredericia

Fredericia Kommune

Hav

Udpeget i 2011

Kolding

Kolding Kommune

Hav & vandløb

Udpeget i 2018

Aabenraa

Aabenraa Kommune

Hav & vandløb

Udpeget i 2011

Odense Fjord

Odense Kommune

Hav & vandløb

Udpeget i 2011

Nordfyns Kommune
Kerteminde Kommune
Nyborg

Nyborg Kommune

Hav

Udpeget i 2018

Køge Bugt - København

Dragør Kommune

Hav & vandløb

Udpeget i 2011, udvidet i 2018

(Tidligere Køge Bugt)

Tårnby Kommune
Hvidovre Kommune
Brøndby Kommune
Vallensbæk Kommune
Ishøj Kommune
Greve Kommune
Solrød Kommune
Køge Kommune
Københavns Kommune

Korsør

Slagelse Kommune

Hav

Udpeget i 2011

Vordingborg

Vordingborg Kommune

Hav

Udpeget i 2018

Sydlolland

Lolland Kommune

Hav & vandløb

Udpeget i 2011, udvidet i 2018

(Tidligere Nakskov)
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2.4

Plantrin 2

I plantrin 2 udarbejdes kort over faren for oversvømmelse og risikoen for oversvømmelse i de 14 risikoområder udpeget i plantrin 1. Kortlægningen af oversvømmelsesfaren og -risikoen viser resultaterne af
en risikoanalyse, som gennemføres i hvert område. Risikoanalysen inkluderer modelleringer af, hvordan
forskellige oversvømmelser vil forløbe i de konkrete områder samt de konsekvenser disse oversvømmelser vil have for både håndgribelige og uhåndgribelige værdier.
Kortene over oversvømmelsesfaren og oversvømmelsesrisikoen skal udarbejdes i en passende skala og
dække risikoområdernes geografiske udstrækning. Kortene over faren og risikoen for oversvømmelse
skal ifølge lovgivningen udarbejdes for mindst tre scenarier:
a) hændelser med ringe sandsynlighed for oversvømmelse eller ekstreme hændelser,
b) hændelser med middelstor sandsynlighed for oversvømmelse (sandsynligvis højst en gang
hvert 100. år),
c) hændelser med stor sandsynlighed for oversvømmelse, hvor det er relevant.
Desuden skal klimaændringernes sandsynlige indvirkning på oversvømmelserne inkluderes i arbejdet fra
anden planperiode og frem.
Ifølge lovgivningen skal de potentielle negative konsekvenser grundet oversvømmelserne for hvert scenarie i kortene over risikoen for oversvømmelse bestemmes i forhold til:
a) antal indbyggere,
b) den økonomiske aktivitet i området,
c) anlæg, der vil kunne forårsage forureningsuheld i tilfælde af oversvømmelse, og potentielt
berørte beskyttede områder,
d) andre oplysninger, som anses for at være nyttige.
Plantrin 2 skulle være afsluttet senest den 22. december 2019.

2.5

Plantrin 3

I plantrin 3 skal de berørte kommuner udarbejde planer for styring af risikoen for oversvømmelse i det
udpegede område i deres kommune. Her skal de tage udgangspunkt i kortene over faren og risikoen
for oversvømmelse udarbejdet i plantrin 2. De kommuner, der fortsat er udpeget, skal revurdere deres
tidligere risikostyringsplaner og som minimum ajourføre dem ift. den opdaterede kortlægning i deres
område. Arbejdet med risikostyringsplanerne skal være afsluttet og godkendt i kommunalbestyrelsen
senest den 22. oktober 2021, hvorefter Kystdirektoratet samler planerne på vanddistriktsniveau. Disse skal
afrapporteres til Europa-Kommissionen senest 22. december 2021, og derved afsluttes anden planperiode.
I risikostyringsplanerne skal kommunerne tage højde for, hvordan de vil reducere de negative konsekvenser ved oversvømmelse før, under og efter en oversvømmelse. Dette skal gøres gennem alle aspekter af
risikostyring, med særlig vægt på forebyggelse, beskyttelse (sikring) og beredskab.
Konkret sætter kommunerne mål i risikostyringsplanerne for reduktion af risikoen, samt planlægger tiltag
til opfyldelse af disse mål. Risikostyringsplanerne skal endvidere indeholde en beskrivelse af planens gennemførelse, dvs. en beskrivelse af prioriteringer og af, hvordan fremskridt vil blive moniteret, oversigt over
offentlige høringer, oplysninger om planen og en fortegnelse over ansvarlige myndigheder.
Risikostyringsplanen referer i sit indhold til det øvrige plangrundlag, i særdeleshed kommunernes planer
for klimatilpasning, men også kommuneplaner generelt, spildevandsplaner og beredskabsplaner m.fl.
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Desuden skal kommunerne koordinere indholdet af risikostyringsplanerne med vandplanerne for det
aktuelle vandområdedistrikt. Det betyder, at risikostyringsplanerne skal tage hensyn til beskyttelse og
forbedring af vandområder samtidig med, at mulighederne for at håndtere vand fra oversvømmelser
benyttes i nødvendigt omfang.
For yderligere oplysninger om risikostyringsplanerne henvises til ”Sådan laver I en risikostyringsplan.
Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplan for oversvømmelse”, som kan findes på direktivets hjemmeside: oversvømmelse.kyst.dk
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3 Fare og risiko for
oversvømmelse –
Begreber og metode
Som beskrevet i Kapitel 2 skal der i forbindelse med direktivets plantrin 2 udarbejdes kort over faren og
risikoen for oversvømmelse for hvert risikoområde. Der er således tale om to sæt kort, som henholdsvis
viser faren for oversvømmelse og risikoen for oversvømmelse. For at skabe en bedre forståelse af forskellen og sammenhængen mellem begreberne fare og risiko beskrives begreberne i dette kapitel. Derefter
gennemgås konceptet for fare- og risikoanalyserne overordnet.

3.1

Definition og kategorier af oversvømmelse

En oversvømmelse betegnes som en midlertidig vanddækning af landarealer, der normalt ikke er dækket af vand. Det vil sige, at der er tale om oversvømmelser, når landområder bliver dækket af vand i en
tidsbegrænset periode. Fra et naturrelateret synspunkt er en forbigående oversvømmelse en naturlig
proces: Enhver å eller flod går over sine bredder i forbindelse med en længerevarende nedbørsperiode,
og lavtliggende kystområder er gennem århundreder blevet oversvømmet i forbindelse med højvande.
Oversvømmelser af normale eller ekstreme dimensioner er derfor naturlige hændelser særligt i områder
med vandløb, søer, flodmundinger og kyster. Selvom oversvømmelser er naturlige, kan de dog potentielt
udgøre en fare for de mennesker, der lever i oversvømmelsesområderne. En fare opstår, når en fysisk
hændelse, et fænomen eller en aktivitet potentielt kan påføre mennesker eller menneskelige værdier
skade. Oversvømmelsesfaren udgør derfor en oversvømmelseshændelse, som kan have skadelige virkninger for mennesker og værdier, hvis sådanne er til stede i det oversvømmede område.
Kategorier af oversvømmelser
Fra et fagteknisk og hydraulisk synspunkt kan oversvømmelser opdeles i kategorier ud fra følgende
kriterier (FLOODsite, 2009):
•

Oversvømmelsens kilde

•

Den geografisk udstrækning af det oversvømmede område

•

Årsag til oversvømmelsen

•

Oversvømmelsens hastighed

Med oversvømmelsens kilde henvises til, hvor vandet i oversvømmelsen stammer fra, dvs. om der er tale
om vand fra havet (kystoversvømmelse), vand fra vandløb og floder (vandløbsoversvømmelse), vand
fra oven (oversvømmelse som følge af regnvand) eller vand fra neden (oversvømmelse som følge af
grundvand eller fra opstuvede kloakker). Oversvømmelsens oprindelse er tæt forbundet med oversvømmelsens geografiske udstrækning:
•

Oversvømmelser i kystzonen og i flodudmundinger, hvor havet trænger ind i lavtliggende kystnære områder.

•

Oversvømmelser af områder langs vandløb og floder, hvor disse går over deres bredder.

•

Oversvømmelser af opland, bymæssige områder eller koge, hvor afvandingssystemets kapacitet er utilstrækkelig i forhold til kraftige nedbørshændelser.
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Årsager til oversvømmelser kan være kraftig nedbør, stormfloder, jordskælv (tsunami) eller oversvømmelser som følge af brud på menneskeskabt oversvømmelsesbeskyttelse (f.eks. diger).
Oversvømmelsens hastighed henviser til tidsperspektivet i forbindelse med oversvømmelsers opståen,
og strækker sig fra kraftige og pludselige oversvømmelser til langsomt opstående oversvømmelser.
Pludselige, kraftige oversvømmelser opstår normalt i kuperet terræn i forbindelse med en kraftig
nedbørshændelse (minutter – timer). Hurtige oversvømmelser kan forekomme i forbindelse med brud
på f.eks. et dige eller en dæmning, hvor en høj ydre vandstand presser store mængder vand gennem
bruddet og oversvømmer baglandet (timer). Langsomme oversvømmelser opstår normalt ved, at vandet
opstuves over dage eller uger i oplandet til store vandløb, eller i byområder hvor underdimensionerede
afvandingssystemer fører til, at vandet fra selv mindre nedbørshændelser ikke kan ledes væk gennem
kloakkerne.
Oversvømmelser er endvidere kendetegnet af:
•

Forskellige sandsynligheder

•

Grader af potentielt skadesomfang

Oversvømmelser af lavtliggende kystområder kan have store konsekvenser i form af f.eks. dødsofre og
økonomisk skade. Sandsynligheden for oversvømmelseskatastrofer i kystzonen er lav, og oversvømmelserne kan ofte varsles en til flere dage i forvejen. De kan dog ramme et stort geografisk område, hvor
der opholder sig mange mennesker, hvis evakuering vanskeliggøres på grund af de ekstreme vejrforhold
under stormfloden.
Oversvømmelser fra floder og vandløb berører normalt store områder af det nedre opland og kan
forudses flere dage før, hændelsen opstår. Oversvømmelsernes hastighed er lav men kan dog alligevel
medføre meget store skader. Antallet af dødsofre er normalt lavt.
Oversvømmelser i det øvre opland, bymæssige områder eller koge opstår normalt lokalt efter kraftige
nedbørshændelser. Er vejrsituationen præget af et stort lavtryksområde, kan denne type oversvømmelse
udbrede sig over en hel region. I tæt beboede områder kan oversvømmelserne have en voldsom effekt,
som primært omfatter materielle skader.
Pludselig kraftig oversvømmelse, som normalt forekommer i bjergrigt terræn, opstår meget lokalt og
er den type oversvømmelse, som hyppigst opstår i Europa. På grund af oversvømmelsens høje hastighed (flodbølge) og den store mængde af drivgods er konsekvenserne af denne type oversvømmelse
tit katastrofale, og kan bl.a. omfatte et stort antal dødsofre og store materielle skader. Kategorisering af
oversvømmelser er vist i Figur 3 1.
Geografisk område

Opland
Flodmundinger
og ådale
Kystzone

Årsag/kilde

Hændelse

Ekstrem nedbør →
pludselig og voldsom tilføjelse af vand til vandløb

Styrtflod
Oversvømmelse pga.
regn- og grundvand
Vandløboversvømmelse

Kraftig nedbør →
opstuvning af vand i vandløb, grundvandsreservoirer og kloakker

Oversvømmelse af
kystnært bagland

Storm →
stormflod med forhøjet vandstand og høje bølger
Tsunami

Jordskælv → flodbølge

Hastighed

timer

Figur 3 1 De forskellige kategorier af oversvømmelser ift. hvor de geografisk rammer, kilden og årsagen til oversvømmelsen,
samt oversvømmelsens hastighed og betegnelse.
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dage

uger

3.2

Metodisk tilgang til at arbejde med oversvømmelsesfare og -risiko

Når man skal arbejde teknisk med fare og risiko for oversvømmelse, er det fordelagtigt at strukturere
arbejdet i en årsag-virknings- sammenhæng, som hjælper til at anskueliggøre de systemer og processer,
som er årsag til specifikke konsekvenser. Dette gøres ved at ”følge vandet” i det, der hedder en Source –
Pathway – Receptor (SPR) model, eller Kilde – Rute – Modtager, som er illustreret i Figur 3 2.
Før der kan være konsekvenser ved en oversvømmelse, skal der først være en kilde (source) eller en initialhændelse, som kan forårsage en fare. Dette kan f.eks. være kraftig eller langvarig nedbør, en storm e.l.
Derefter skal dette vand bevæge sig ind over terrænet og forbi eventuelle barrierer. Dette er er vandets
rute (pathway), som afhænger af områdets topografiske og geografiske forhold, om der f.eks. er klitter
eller højt terræn, der forhindrer vandets udbredelse, om vandet f.eks. kan strømme fra havet og op ad et
vandløb og lignende.
For at der skal være konsekvenser ved oversvømmelser, kræver det, at der er modtagere (receptor) i det
oversvømmede område, som tager skade ved oversvømmelsen. Disse modtagere kan være mennesker,
bygninger, forsyningsnetværk, virksomheder, kulturarvselementer, husdyr og lignende.

Kilde

Rute

Modtagere

Årsager til oversvømmelse
som hav og vandløb

Vandets rute over
terræn, barriere o.l.

Udsatte sårbarheder som
mennesker, bebyggelse,
infrastruktur o.l.

Figur 3 2 Systematisk tilgang til at følge vandet: SPR modellen.

3.3

Fareanalyse

En analyse af kilde og rute er analysen af faren for oversvømmelse, som illustreret i Figur 3 4. Fareanalysen dækker over forhold som:
•

hvor vandet kommer fra,

•

sandsynligheden for hændelsen,

•

klimaændringernes påvirkning på oversvømmelsen,

•

effekten af barrierer på oversvømmelsesudbredelsen,

•

hvilke arealer, der oversvømmes,

•

hvor højt vandet kan stå under oversvømmelsen og

•

hvor hurtigt vandet strømmer.

Fareanalyser bygger ofte på historiske data fra tidligere hændelser. På baggrund af disse historiske hændelser beregnes bl.a. sandsynligheden for bestemte vandstande og modelleringer af udbredelser kan
sammenlignes med historiske oversvømmelser. Hvordan disse hændelser kan ændre sig fremadrettet,
bl.a. som følge af klimaændringerne, kan estimeres ud fra modeller, men det kan ikke forudsiges præcis,
hvordan en hændelse vil udvikle sig - hverken i størrelse eller omfang.
I områder ved kysten eller langs vandløb kan der være etableret højvandsbeskyttelse, som skal beskytte
baglandet mod oversvømmelse. Baglandet bliver således ikke oversvømmet, medmindre beskyttelsen
svigter, enten fordi den fysisk går i stykker, eller fordi beskyttelsen ikke er høj nok til at holde vandet
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tilbage. Før et område, hvor der er etableret højvandsbeskyttelse, bliver oversvømmet, kræver det derfor
både en stor og ofte sjælden hændelse samt at højvandsbeskyttelsen svigter. Det vil sige, at sandsynligheden for oversvømmelse i beskyttede områder er mindre end sandsynligheden for initialhændelsen.

3.4

Sårbarhedsanalyse

En analyse af modtagerne kaldes sårbarhedsanalysen. Gennem sårbarhedsanalysen identificeres de
sårbarheder, der er i et område, og konsekvenserne ved oversvømmelsen. Sårbarhederne kan deles op
i håndgribelige og uhåndgribelige. De håndgribelige er dem, hvor skaden forholdsvis let kan beregnes i
økonomiske termer, mens skaderne på de uhåndgribelige sårbarheder er sværere at prissætte. Desuden
kan sårbarhederne rammes af direkte og indirekte skader, hvor de direkte er de skader, der sker direkte
som følge af oversvømmelsen, mens de indirekte er følgevirkninger. Eksempler på inddeling af sårbarheder i håndgribelige og uhåndgribelige, samt direkte og indirekte skader er illustreret i Figur 3 3.

. Tab af liv
. Fysiske menneskelige skader
. Skader på kulturarv
. Negative effekter på økosystemer
. Forsyningsnetværk ude af drift

Direkte

. Skader på bygninger og indbo
. Skader på og oprydning af infrastruktur
. Tab for virksomheder
. Skader på landbruget

Uhåndgribelige

Håndgribelige

. Traumer og mentale problemer for

. Forstyrrelser udenfor oversvømmelses-

mennesker
. Arbejdsløshed

området, f.eks. for transport

Indirekte

. Midlertidig ophold for evakuerede
. Produktionstab for virksomheder

Figur 3 3 Sårbarheder kan inddeles i direkte og indirekte samt håndgribelige og uhåndgribelige skader,

For de håndgribelige sårbarheder, hvor skaden kan beregnes økonomisk, bruges oversvømmelsesudbredelse og dybde til at beregne de konkrete skader for hver kategori af sårbarheder. I denne kortlægning er
dette:
•

Skaden på boliger og indbo

•

Skaden for virksomheder som følge af tabt varelager og forstyrrelse af drift

•

Skader som følge af oversvømmelse af infrastruktur og den efterfølgende oprydning

•

Skader på afgrøder og husdyr som følge af oversvømmelse

I tilfælde, hvor den håndgribelige skade ikke kan beregnes, kan de berørte og potentielt berørte sårbarheder omkring oversvømmelsen vises. I denne kortlægning er dette:
•

Beredskabspunkter som hospitaler, politi, brandvæsen o.l.

•

Særligt sårbare punkter som plejehjem, daginstitutioner, skoler o.l.

•

Potentielt forurenende virksomheder

•

Kulturarvselementer

•

Forsyningsstationer og de ejendomme, de forsyner
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3.5

Risiko for oversvømmelse

Fareanalysen dækker størrelsen og sandsynligheden for en konkret oversvømmelse, mens sårbarhedsanalysen afdækker de potentielle skader ved den konkrete oversvømmelse. Begge faktorer skal være til
stede, før der er tale om en oversvømmelsesrisiko. Er der oversvømmelse, men ingen sårbarheder, er der
ingen risiko, og tilsvarende omvendt.
Risikoanalysen er altså koblingen af de to, hvor der både tages højde for sandsynligheden for oversvømmelsen og de potentielle skader ved den konkrete oversvømmelse. For de håndgribelige skader kan den
kvantitative risiko udregnes som produktet af de to elementer:
		Rf = Pf × D
Oversvømmelsesrisiko = Sandsynlighed for oversvømmelse ×
Potentielle konsekvenser ved oversvømmelse

Sandsynligheden for oversvømmelse opgøres i
procent og viser, hvor stor sandsynligheden er for,
at en oversvømmelseshændelse af en bestemt
størrelse indtræffer på et bestemt sted inden for
et bestemt tidsrum. Konsekvenserne opgøres
kvantitativt som tabet ved en oversvømmelse målt
i økonomiske termer, dvs. i kroner.
Ud fra definitionen af oversvømmelsesrisikoen
kan man se, at oversvømmelsesrisikoen kan være
stor, hvis der er en stor sandsynlighed for at en
oversvømmelse forekommer, selvom der f.eks. er
begrænsede værdier i området. Risikoen er dog
tilsvarende stor, hvis sandsynligheden for oversvømmelse er meget lille, f.eks. fordi området er
beskyttet, mens konsekvenserne er meget store,
f.eks. hvis en storby rammes af en oversvømmelse.
Foruden de håndgribelige skader og den kvantitative risiko kan der også være uhåndgribelige skader ved en oversvømmelse. Disse bliver tit overset,
men de uhåndgribelige konksekvenser kan være
ganske store, og bør inkluderes i risikoanalysen. De
uhåndgribelige skader kan give en bedre kvalitativ
vurdering af risikoen i et område.

Kilde

Årsager til oversvømmelse som:
. Ekstrem nedbør
. Høj vandføring
. Stormfloder
. Havniveau
. Bølger
Sandsynlighed og størrelse af
hændelse

Rute

Vandets udbredelse afhængig af:
. Terrænet og topografien
. Barriere og beskyttelse
. Brud/svigt af beskyttelse
. Lavninger

Sandsynlighed og omfang af
oversvømmelse Pf

Modtagere, håndgribelige

Modtagere, uhåndgribelige

Potentiel håndgribelig skade,
Dt

Potentiel uhåndgribelig skade
Di

Kvantitativ risikovurdering
Rf,t = Pf × Dt

Kvalitativ risikovurdering
Rf,i = Pf × Di

Økonomiske skader for f.eks.:
. Bygninger og indbo
. Infrastruktur
. Virksomheders drifts og
produktionstab
. Tab for landbruget

Skader og følgevirkninger for f.eks.:
. Mennesker
. Kulturarv
. Forsyningsnetværket
. Beredskabspunkter

Samlet risikovurdering
Rf = Rf ,t + Rf,i

Figur 3 4 Koncept og definition af risikoanalyse bestående af fareanalyse og sårbarhedsanalyse.
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3.6

Metode for kortlægningen i plantrin 2

Som beskrevet i Afsnit 2.4 omfatter direktivets plantrin 2 udarbejdelsen af kort over fare for oversvømmelse og kort over risikoen for oversvømmelse i de 14 risikoområder udpeget i plantrin 1. Kortlægningen
af oversvømmelsesfaren og oversvømmelsesrisikoen baserer sig på resultaterne af en risikoanalyse, som
gennemføres i hvert område, og som analyserer, hvordan en oversvømmelse vil forløbe, samt hvilke
konsekvenser denne vil have. Lovgivningen stiller krav til hvilke elementer, der skal indgå i kortene. Disse
er beskrevet i Afsnit 2.4.
Den overordnede metode for kortlægningen af oversvømmelsesfaren og oversvømmelsesrisikoen tager
udgangspunkt i konceptet beskrevet ovenfor i dette kapitel, SPR modellen og illustrationen i Figur 3 2 og
Figur 3 4. For hvert risikoområder gennemføres der således en analyse af faren og sårbarheden for at
beregne risikoen for oversvømmelse. Afgørende for gennemførelsen af risikoanalysen i de 14 områder
er, at den valgte metode er opbygget og struktureret på en sådan måde, at metoden kan anvendes som
udgangspunkt i alle 14 områder, og at resultaterne kan sammenlignes med kortlægningen fra direktivets
første planperiode for de dengang udpegede risikoområder. Metoden skal resultere i den samme type
resultater i hvert risikoområde i en detaljeringsgrad, der er tilstrækkelig til kommunernes efterfølgende
arbejde med risikostyringsplanerne.
Den anvendte metode til kortlægningen blev udviklet under direktivets første plantrin i 2012-2013 i samarbejde med Leichtweiß Instituttet ved det Tekniske Universitet i Braunschweig, Tyskland (Kystdirektoratet,
2013b). Metoden er illustreret i Figur 3 5 og beskrevet nedenfor.
Modellering af
oversvømmelser
Håndgribelige skader
ved oversvømmelse

Styrkevurdering

Trin 3

Hydrologiske forhold

Trin 4

Trin 5

Trin 2
Forundersøgelse og
indsamling af data

Uhåndgribelige skader
ved oversvømmelse

Trin 6
Risiko for oversvømmelse

Trin 1

Trin 7

Figur 3 5 Overordnet metode til kortlægningen af faren og risikoen for oversvømmelse i risikoområderne.

Trin 1: Forundersøgelse og indsamling af data
Inden modelleringsarbejdet for det enkelte område går i gang, screenes området, så punkter, der kræver
ekstra opmærksomhed under arbejdet med fare- og sårbarhedsanalyserne, klarlægges. Desuden gennemgås områderne i forhold til, om der foreligger tidligere kortlægninger.
I dette trin kontaktes de berørte kommuner omkring deres input til modellen, helt konkret om hvorvidt
kommunerne har viden om området, der kræver særlig opmærksomhed og om de har data for f.eks.
højvandsbeskyttelse, opmålinger af vandløb e.l., som skal inddrages i modellen.
Kommunernes input samles med de øvrige informationer, som er nødvendige for den videre analyse af
området. De nødvendige datasæt gennemgås i de enkelte afsnit i Kapitel 4 og Kapitel 5.
Trin 2: Hydrodynamiske forhold
Undersøgelsen af de hydrodynamiske forhold for hvert risikoområde er en central del af en fareanalyse. Analysen omfatter undersøgelse af de ekstreme vandstande og bølgeforholdene under storm- og
højvandshændelser samt vandstande og vandføringer for vandløbsområderne. De opmålte og historiske
data analyseres og via statistikker bestemmes de nødvendige scenarier, der bruges som input til de
næste trin i fare- og risikoanalysen. Undersøgelsen af de hydrodynamiske forhold beskrives nærmere i
Afsnit 4.1.
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Trin 3: Styrkevurdering
I kystområder med højvandsbeskyttelse kan analysen af oversvømmelsesfaren ikke kun baseres på
undersøgelsen af de hydrodynamiske forhold. Her er sandsynligheden for oversvømmelse tillige afhængig af beskyttelsens styrke og sikkerhedsniveau. En potentiel oversvømmelse er i beskyttede områder
afhængig af, om konstruktions formår at bevare sin funktion, dvs. at forhindre vandet i at trænge ind i
baglandet, eller om højvandsbeskyttelsen taber sin funktion ved enten at gå i stykker eller ved, at beskyttelsen overløbes med store mængder vand. I denne kortlægning er det antaget, at der ikke sker brud
på diger, men at der kun kan ske overløb. Klitter er analyseret ift. brud. Metoden for styrkevurderingen af
klitter i risikoområderne beskrives nærmere i Afsnit 4.2.
Trin 4: Modellering af oversvømmelser
I trin 4 modelleres selve oversvømmelsen i området på baggrund af resultaterne fra trin 2 og 3. Ved
en modellering af oversvømmelse skabes der et detaljeret indblik i, hvor vandet strømmer hen og
med hvilken hastighed, om der findes tærskler, som kan tilbageholde vandet, eller om der omvendt er
vandløb og kanaler, som kan transportere vandet langt ind i landet. Oversvømmelsens udbredelse og
dybde indgår sammen med sandsynligheden for oversvømmelsen i resultaterne af en fareanalyse. Disse
resultater præsenteres i form af et farekort, som giver et overblik over f.eks. oversvømmelsesdybderne i
det oversvømmede område. Resultaterne danner endvidere grundlag for sårbarhedsanalysen (trin 5 og
6). Gennemførelsen af oversvømmelsesmodelleringen beskrives nærmere i Afsnit 4.3.
Trin 5: Håndgribelige skader ved oversvømmelse
Når oversvømmelserne er modelleret, bruges disse resultater til at beregne konsekvenserne af oversvømmelsen. Dette er sårbarhedsanalysen. Trin 5 er beregningen af de håndgribelige skader, hvilket sker
gennem skadesfunktioner. Disse angiver den økonomiske skade eller det økonomiske tab for et konkret
objekt, der oversvømmes, ud fra bestemte parametrene, f.eks. oversvømmelsesdybden. Når skaden eller
tabet beregnes på forskellige kategorier af håndgribelige sårbarheder, giver summen af skaden for alle
disse kategorier den totale økonomiske skade ved en konkret modelleret oversvømmelse.
Trin 6: Uhåndgribelige skader ved oversvømmelse
Den anden del af sårbarhedsanalysen er de uhåndgribelige skader. Den dækker over de sårbarheder, der
ikke umiddelbart kan opgøres i en fælles økonomisk målestok, da de ikke har en konkret markedsværdi i
første omgang. Disse opgøres derfor som berørte punkter eller områder.
Sårbarhedsanalysen for de 14 risikoområder og de undersøgte håndgribelige og uhåndgribelige skader
beskrives nærmere i Kapitel 5.
Trin 7: Risiko for oversvømmelse
Sidste trin omfatter selve beregningen af risikoen for oversvømmelse. Risikoen fås ved at multiplicere
sandsynligheden for en bestemt oversvømmelse med den totale økonomiske skade ved denne oversvømmelse. Resultatet præsenteres som et skadesbeløb per år (kr./år) og benævnes: Forventet årlig
skade.
Oversvømmelsesrisikoen præsenteres i form af et risikokort, som giver et overblik over risikoen i det
pågældende område. Den beregnede risiko er georefereret og beregnes i et fastlagt grid-net for risikoområdet. Risikoberegningen beskrives nærmere i Kapitel 6.
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4. Fareanalysen
Trin 2, 3 og 4 i ovenstående proces dækker fareanalysen. Arbejdet under disse trin bliver beskrevet nærmere i dette kapitel, hvor først arbejdet med de hydrodynamiske forhold og input-parametre beskrives,
derefter arbejdet med kliterosion og til sidst metoden for selve modelleringen af oversvømmelsen. Faren
for oversvømmelse er kun kortlagt for den/de kilder, der udgør en væsentlig fare for oversvømmelse.
Hvilke kilder, der kortlægges i det enkelte område, fremgår af Tabel 4 1.
Tabel 4 1 Oversigt over hvilke kilder til oversvømmelse, der kortlægges i de enkelte risikoområder.

Risikoområde

Kilder kortlagt

Holstebro

Vandløb

Randers Fjord

Hav samt en sammenfaldende hændelse mellem hav og vandløb.

Juelsminde

Hav

Esbjerg

Hav

Vejle

Hav, vandløb samt en sammenfaldende hændelse mellem hav og vandløb.

Fredericia

Hav

Kolding

Hav samt en sammenfaldende hændelse mellem hav og vandløb.

Aabenraa

Hav

Odense Fjord

Hav samt en sammenfaldende hændelse mellem hav og vandløb.

Nyborg

Hav

Køge Bugt - København

Hav

Korsør

Hav

Vordingborg

Hav

Sydlolland

Hav

4.1

Hydrodynamiske forhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af de hydrodynamiske forhold, som ligger til grund for de
statistiske beregninger, der er brugt i fareanalysen. Der vil være en gennemgang af de hav- og vandløbsforhold, som generelt resulterer i oversvømmelse, hvilke data der indgår i fareanalysen og hvordan data
behandles i de statistiske beregninger. Der arbejdes med vandstand til havstatistikkerne fra Højvandsstatistikkerne 2017 (Kystdirektoratet, 2018a), mens vandføring fra de relevante vandløb er brugt til vandløbsstatistikkerne.
Udover statistiske nutidsscenarier (relateret til 2017) vil der også være statistiske fremskrivning af scenarier til år 2065 og år 2115, som skal bidrage til forståelse for, hvordan vandstande og vandføring udvikler
sig med klimaændringerne og de forventede havstigninger og ændrede nedbørsforhold i fremtiden.
Til fire af risikoområderne er der desuden lavet et sammenfaldende hændelsesscenarie. Dette scenarie
er kombinationen af en stormflod, der tidsmæssigt falder sammen med et længere nedbørsforløb (høj
vandføring i vandløbene), hvilket giver oversvømmelser fra både hav og vandløb samtidig.
4.1.1
Valg af hændelser og klimascenarier
Som anført i Afsnit 2.4 kræver oversvømmelsesdirektivet, at der udarbejdes farekort og risikokort for alle
risikoområder for tre nutidsscenarier, et med ringe sandsynlighed, et med middelstor samt et med stor
sandsynlighed. I Tabel 4 2 fremgår, hvilke statistiske hændelser, der vælges til dette.
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Tabel 4 2 Overblik over de modellerede hændelser fra i dag til opfyldelse af direktivets krav.

Krav i direktivet

Oversvømmelse fra hav

Oversvømmelse fra vandløb

Hændelser med stor sandsynlighed for oversvømmelse, hvor det er relevant

20 års-hændelse

20 års-hændelse

Hændelser med middelstor sandsynlighed for oversvømmelse

100 års-hændelse

50 års-hændelse

Hændelser med ringe sandsynlighed for oversvømmelse eller ekstreme hændelser

95 % konfidens-intervallet af en 1000-års
hændelse eller historisk højeste hændelse

100 års-hændelse

Der er forskel på, hvilke hændelser der er valgt til kortlægningen for de to kilder. Dette er gjort på baggrund af input fra kommuner og spildevandsselskaber omkring hvilke hændelser, de arbejder med i
forhold til oversvømmelser fra vandløb. Input har været, at en 100-års hændelse anses for en ekstrem
hændelse, hvorfor den også kortlægges som hændelse med ringe sandsynlighed, mens en 50 års-hændelse er valgt som hændelsen med middelstor sandsynlighed.
Til kortlægning af oversvømmelse fra vandløb er der altså valgt lavere hændelser end for oversvømmelse fra hav, hvor valget af hændelserne med stor og middelstor sandsynlighed for oversvømmelse er
overført fra første planperiode som hhv. en 20 års- og 100 års-hændelse. Hændelsen med ringe sandsynlighed er justeret, så det er den højeste af enten de historiske hændelser eller 95 % konfidens-intervallet
af en 1000 års-hændelse. Dette er valgt for at kortlægge et ekstremt scenarie i risikoområderne, som
kan være større end de hændelser, der er dokumenteret i områderne. Årsagen til at 95 % konfidens-intervallet anvendes for 1000 års-hændelserne er, at statistikkerne har svært ved at repræsentere de meget
sjældne, ekstreme hændelser, og der derfor også er nogen usikkerhed omkring disse vandstande. Her
er så valgt en konservativ tilgang, så den høje enden af 95 % konfidens-intervallet anvendes for 1000 års
hændelsen.
Foruden kortlægning af faren og risikoen for oversvømmelse i dag, skal det også kortlægges, hvordan
den kan ændre sig som følge af klimaændringerne. Dette er gjort ved at fremskrive udvalgte hændelser
til to tidshorisonter, år 2065 og 2115, med klimascenariet RCP 8.5. Disse scenarier er de samme som i Kystanalysen (Kystdirektoratet, 2016) og bygger på DMI’s data (DMI, 2012, 2014 og 2015). De klimabetingede
hændelser, der er kortlagt, fremgår af Tabel 4 3.
Tabel 4 3 Oversigt over de klimabetingede hændelser, der er kortlagt.

Oversvømmelse fra hav

Oversvømmelse fra vandløb

100 års hændelse i 2065

50 års hændelse i 2065

100 års hændelse i 2115

50 års hændelse i 2115

Ekstremhændelse i 2115

100 års hændelse i 2115

4.1.2
Oversvømmelser fra hav
Undersøgelsen af de hydrodynamiske forhold i hvert risikoområde for oversvømmelser fra hav tager
udgangspunkt i alle registrerede hændelser med ekstrem vandstand på en bestemt lokalitet. Spektret af
højvandshændelser skal være så bredt som muligt, dvs. fra moderate og hyppige til ekstreme og sjældne
højvandshændelser. Konkret betyder det, at højvande analyseres efter deres sandsynlighed og højde.
Højvande forekommer normalt som følge af tidevand og en opstuvning af vandet ved kysten. Opstuvningen kan skyldes tre overordnede processer, som også kan optræde i kombination (Kystdirektoratet,
2013a):
1.

den barometriske effekt skabt som følge af et aftagende atmosfærisk lufttryk (lavtryk)

2. opstuvning af vandet som følge af kraftig pålandsvind og
3. den ’dynamiske effekt’ med en forstærkning af opstuvningsdynamikken pga. landets facon;
f.eks. seiching (stående bølger i et lukket eller delvis lukket vandområde) eller funnelling (et
kystlandskab, f.eks. en fjord, med form af en tragt, kan medføre ekstra opstuvning af vandet).
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På grundlag af historiske højvandshændelser undersøges følgende:
•

Sandsynlighedsfordelingen af højvandshændelserne fra stormfloder med forskellig styrke

•

Stormflodernes geografiske udstrækning

•

Stormflodernes varighed

Datagrundlaget for historiske stormfloder og deres ekstreme vandstande er ofte begrænset, og beregninger af sandsynligheden for højvande baserer sig ofte på nogle få hændelser, f.eks. 5-10 begivenheder.
Indsamling af vandstandsdata og deres kvalitetskontrol er derfor også en vigtig fremtidig opgave.
På grundlag af dataserierne foretages statistiske beregninger, der kvantificerer sandsynligheden for en
bestemt ekstrem vandstand. Sandsynligheden for en ekstrem vandstand angives som en returperiode
eller middeltidshændelse. En middeltidshændelse er den vandstand, der statistisk set forventes at indtræffe eller blive overgået inden for en vis tidsperiode, f.eks. inden for 20 år eller 100 år. Tidsperioden for,
at en given vandstand nås eller overskrides, betegnes tilsvarende som middeltidsafstanden (MT).
Angivelsen at en 100 års-hændelse på 1,62 m DVR90 betyder således, at en vandstand på 1,62 m i gennemsnit opstår eller overskrides en gang hvert 100. år (MT100). En moderat stormflod med en lavere
vandstand f.eks. 1,49 m vil således, statistisk set, have en større sandsynlighed på f.eks. 5 % per år og vil
derved statistisk indtræffe eller blive overgået 1 gang per 20. år.
Det er Højvandsstatistikkerne 2017, som ligger til grund for de valgte statistiske værdier (Kystdirektoratet,
2018a).
Tabel 4 4 viser de for 12 risikoområder med risiko for oversvømmelse fra hav, datalængden af de data, der benyttes til statistikkerne og de vandstande, der anvendes til modelleringerne i form af højden på de statistiske hændelser samt den historisk
højeste vandstand i området, herunder vandstanden anvendt til det ekstreme scenarie (den højeste af historiske hændelse
eller 1000 års-hændelse + 95 % konfidens-interval).

Risikoområde

Dataserie-

Modelleret

Modelleret

1000-års

Historisk høje-

Hændelse anvendt til modelle-

længde

20-års hæn-

100-års hæn-

hændelse

ste (cm)

ring af ekstreme scenarie (cm)

delse (cm)

delse (cm)

(cm)

Esbjerg

1874-2017

371

404

439

480 (1999)

480

Aabenraa

1980-2017

161

174

189

335 (1872)

335

Randers Fjord

2003-2017

159

171

186 (-13/+21)

180 (1945)

207

Vejle

2000-2017

149

162

178

215 (1872)

215

Kolding

1999-2017

157

172

191

335 (1872)

335

Fredericia

1889-2017

136

153

170

335 (1872)

335

Juelsminde

2000-2017

149

162

178

215 (1872)

215

Odense Fjord

2002-2017

153

168

187 (-23/+37)

180 (2006)

224

Nyborg

1890-2017

139

155

171

286 (1872)

286

Korsør

1890-2017

137

156

174 (-33/+43)

180 (2006)

223

Vordingborg

2000-2017

143

160

181

286 (1872)

286

Sydlolland

2000-2017

156

172

185

Stormflod fra
Stormflod fra vest: 286
vest: 286 (1872)

Køge Bugt –
København

1888-2017

146
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159

Stormflod fra
syd: 317 (1872)

Stormflod fra syd: 317

København:
174 (-17/+31)

København:
172 (2013)

Stormflod fra nord: 205

Køge: 170

Køge: 286
(1872)

Stormflod fra syd: 286

4.1.3
Stormflodskurver
En anden vigtig parameter for beskrivelsen af de hydrodynamiske forhold, ud over den vurderede ekstremvandstand, er det tidsmæssige forløb af vandstanden under en højvandshændelse. Stormflodens
varighed, såvel som den hastighed, hvormed vandstanden stiger og falder, er afgørende for forløbet af
en potentiel oversvømmelse og for påvirkningen af eksisterende højvandsbeskyttelse. Variationen mellem forskellige stormflodsforløb er vist i Figur 4 1.
Eksempel på forskellige stormflodskurver
Vandstand (m)
3,5
3,0
2,5
2,0
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1,0
0,5
0,0
00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00
Tid

Figur 4 1 Eksempel på tre forskellige stormflodsforløb, hvor forskellen
i vandstand, tidsforløb og fyldningsgrad, dvs. området under selve kurverne, er ret stor.

For hvert risikoområde er der udarbejdet såkaldte standardiserede stormflodskurver, som er anvendt
i den efterfølgende del af fareanalysen (se Afsnit 4.2 og 4.3). De standardiserede stormflodskurver er
udarbejdet på basis af tidsserier for stormfloder i de pågældende risikoområder. Vandstandskurverne er
sammenlagt på den måde, at selve tidspunktet for den højeste vandstand ligger på samme tidspunkt.
Derefter er der defineret en standardiseret stormflodskurve ved at tegne en forsimplet kurve omkring
gruppen af vandstandskurver, som vist i Figur 4 2. De standardiserede stormflodskurver er defineret
for at fastlægge et gennemsnitligt forløb af en stormflod i det pågældende risikoområde og for at have
et forsimplet forløb, der fører til højere stabilitet i modelkørslen ved oversvømmelsesmodelleringen.
Stormflodskurverne er opbygget til at repræsentere de valgte scenarier, og hvor maksimalvandstandene
repræsenterer middeltidshændelserne ved lokaliteterne. Selvom sandsynlighederne for de statistiske
vandstande strengt taget ikke kan omsættes til stormflodskurver, er de standardiserede stormflodskurver
vurderet til at være repræsentative for de statistiske hændelser på baggrund af de tilgængelige data.

20 års hændelser og den standardiserede kurver
Vandstand (m)
2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
00:00
-0,5
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12:00

18:00

Grenå - 30.10.2014
Randers Havn - 1.11.2006
Udbyhøj - 1.11.2006
Århus 1.11.2006
Standardiseret (20)

00:00

06:00

12:00

Grenå - 6.12.2013
Randers Havn - 6.12.2013
Udbyhøj - 6.12.2013
Århus - 1.3.2008

18:00
Tid

Figur 4 2 Eksempel på en standardiseret stormflodskurve og de målte stormfloder der ligger til grund for den.
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4.1.4
Særlige forhold
I nogle af områderne er de statistiske beregninger og valg af stormflodskurverne for området udført
anderledes end i de resterende områder med risiko for oversvømmelse fra hav. Det gælder risikoområderne Sydlolland, Køge Bugt - København og Vordingborg.
Risikoområderne Sydlolland og Køge Bugt - København er geografisk store områder og ligger, så de kan
blive ramt af stormfloder fra forskellige retninger, hvilket kan have stor indflydelse på oversvømmelsen.
De statistiske 20- og 100 års-hændelser er ens for hele området for dem begge to, men størrelsen af de
ekstreme hændelser varierer meget, afhængigt af hvor stormen kommer fra. For de to risikoområder er
ekstremhændelsen derfor delt op i to. For Sydlolland er der modelleret en ekstrem stormflod, der kommer fra øst og primært rammer den sydlige kyst og en ekstrem stormflod fra vest der primært rammer
Nakskov Fjord. For Køge Bugt - København er den ekstreme stormflod modelleret, så der kommer en
hændelse fra syd, som rammer Køge Bugt, Københavnsområdet og Amager sydfra og en hændelse fra
nord, der rammer København og Amager nordfra. Dette er illustreret i Figur 4 3.

Figur 4 3 De ekstreme stormfloder for risikoområderne Sydlolland og Køge Bugt - København rammer de to områder fra
forskellige retninger.

For risikoområdet Vordingborg, findes der ikke en vandstandsmåler i eller tæt på området. Der er derfor
lavet en analyse af de nærmeste vandstandsmålere med lignende kystorientering og/eller geografiske
forhold. Resultatet af denne analyse viser, at Karrebæksminde vandstandsmåler antages at være den
mest repræsentative for området.
4.1.5
Oversvømmelser fra vandløb
Oversvømmelser fra vandløb skyldes høj vandføring i vandløbene og er typisk et resultat af længere
nedbørsperioder over det tilhørende opland. Det er særligt i vinterhalvåret, at disse hændelser forekommer. Det skyldes, at undergrunden generelt er vandmættet, og derfor flyder vandet i højere grad oven
på jordoverfladen, end det siver ned i undergrunden. Vandløbet kan så ikke rumme de store mængder
vand, der løber i det, og der vil ske oversvømmelse de steder, hvor der er indsnævringer, flere vandløb
mødes eller faldet i vandløbet bliver mindre stejlt, så vandet strømmer langsommere.
Ved vandløbenes udmunding til kysten vil der være større sandsynlighed for oversvømmelse fra vandløbene, når der forekommer stormflod samtidig. Dette skyldes typisk opstuvning af vandløbsvandet, der
ikke kan løbe ud på grund af en højere havvandstand. Disse hændelser kaldes sammenfaldende hændelser og uddybes i et efterfølgende afsnit.
Til modellering af oversvømmelser fra vandløb skal bruges vandføringen, som der laves statistik for,
ligesom statistik for højvandshændelser i havet. Disse vandføringsdata er indsamlet fra de vandløbssystemer, som løber gennem risikoområderne. Datagrundlaget for statistikkerne varierer i både datalængde
og kvalitet. Der er kun lavet statistikker for målestationer med mindst 5 års data for at sikre, at der er data
nok til en robust statistik.
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På grundlag af vandføringsdataserier undersøges følgende:
•

Sandsynlighedsfordelingen af hændelser med høj vandføring fra hændelser med forskellig styrke

•

Oversvømmelsernes geografiske udstrækning

•

Hændelsernes varighed

Statistikkerne for vandføringen er beregnet via annual maxima metoden, hvor de to største værdier hvert
år benyttes til at beregne de statistiske vandføringer, hvor der i valg af hændelserne desuden er det
kriterie, at der skal være mindst 72 timer mellem maksimum, for at sikre, at det er hændelser fra to uafhængige vejrsystemer. Ud fra et returplot, vurderes den fordelingsfunktion der bedst repræsenterer data
ved den enkelte station, som så bruges til at beregne de statistiske vandføringer. Der kan læses mere om
statstik af vandføringer i Kystdirektoratet (2019).
Tabel 4 5 Overblik over data anvendt til analyser af vandføring for risikoområdet Holstebro samt de statistiske vandføringer ved
målestationerne.

Holstebro

Dataserie-længde

Storå, os Renseanlæg

2005-2017

Vegen Å, Ringvejsbro

2012-2017

Oplandsstørrelse

2 års hændelse

50 års hændelse

100 års hændelse

(km2)

(l/s)

(l/s)

(l/s)

784

37.526

53.083

56.112

72

6.306

10.590

11.410

4.1.6
Vandføringskurver
Tilsvarende stormflodskurverne laves der vandføringskurver, som beskriver hvordan vandføringen i
vandløbene stiger og falder over tid. Udfordringen er dog, at der ofte kun findes meget korte tidsserier
for vandføring, hvilket betyder, at der er mindre sandsynlighed for at finde konkrete hændelser i data,
som kurverne kan laves på baggrund af. Kurverne laves derfor som et simpelt forløb, hvor vandføringen
stiger lineært og falder lineært igen, som vist i Figur 4 4. Dette stemmer overens med de kurver, der blev
brugt til modelleringen i første planperiode.

Eksempel på simple vandføringskurver
Vandføring
(l/s)
60.000

55.000

50.000

45.000

40.000

35.000
00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00
Tid

Figur 4 4 Eksempel på to simple vandføringskurver.

Projektering af data
For nogle af områderne er vandføringsmåleren placeret et andet sted, end dér, hvor der er behov for
data til modelleringen. Dette kan være nedstrøms risikoområdet eller så langt opstrøms, at det er uden
for modelområdet. I sådanne tilfælde laves der en projektering af data ved en oplandsanalyse, som forbinder vandføringen på det pågældende sted til oplandsstørrelsen. Her bestemmes den arealspecifikke
vandføring i målepunktet, som så projekteres til punktet i kanten af modellen.
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4.1.7
Sammenfaldende hændelser
Fire af de 14 risikoområder ligger i fjorde med større vandløb. I disse områder er der en sandsynlighed for,
at der sker sammenfald mellem høj vandføring i vandløbene og forhøjet havvandstand, de såkaldte sammenfaldende hændelser. Da vandstanden i fjorden i disse områder kan have stor indvirkning på vandløbet, vil dette kunne medføre øget oversvømmelse i området. Dette skyldes, at de to vandvolumener,
grundet høj vandføring og forhøjet vandstand i fjorden, bevæger sig mod hindanden og løber sammen i
mundingsområdet. Dette kan lokalt og opstrøms i vandløbet give højere vandstande end ved en af de to
hændelser isoleret set. Konsekvensen af en sådan sammenfaldende hændelse kan være alvorlig, idet der
ofte, og særligt for risikoområderne, ligger større byområder i mundingsområderne. Derfor er der også
lavet et sammenfaldende hændelsesscenarie til modellering for fire af risikoområderne: Randers Fjord,
Vejle, Kolding og Odense Fjorde, hvilket også fremgår af Tabel 4 1. Den sammenfaldende hændelse, der
arbejdes med i kortlægningen, består af en 100 års-hændelse for hav og en 50 års-hændelse for vandløbene, og informationer om målerne fremgår af Tabel 4 6.

Figur 4 5 viser et eksempel på en sammenfaldende hændelse i Vejle by. Den blå kurve viser havvandstand og den grønne
viser vandføringen i Grejs Å. Figuren viser, hvordan vandføringen stiger lige inden en stormflodshændelse i perioden 1.-3. marts
2008 (Figur fra Vejle Spildevand).
Tabel 4 6 Overblik over data anvendt til analyser med vandføring til de sammenfaldende hændelser for fire risikoområder samt
de statistiske vandføringer ved målestationerne.

Område & station

Dataserie- Oplandsstørrelse 2 års hændelse

50 års hændelse

længde

(km2)

(l/s)

(l/s)

Vejle Å, Haraldskær

1995-2017

165

12.511

14.726

Grejs Å, Planteskolen

2001-2018

53

10.538

17.542

Højen Å, ns Møgelbæk

2004-2011

18

3.268

4.925

Gudenå, Ilstrup

1996-2017

1.355

51.336

67.951

Alling Å, Vester Alling

1997-2017

214

4.420

9.721

Vejle

Randers Fjord

Odense Fjord
Odense Å , Ejby Mølle Renseanlæg

2004-2017 359

26.926

36.756

Geelså

2005-2017 22

645

1.365

Kolding Å, Ejstrup

1998-2017

193

10.316

14.562

Seest Mølleå, Møgelmosehus

1998-2017

20

4.472

6.625

Kolding

28 Metode til kortlægning af fare og risiko for oversvømmelse

4.1.8
Fremskrivning af hændelserne
Som nævnt i Afsnit 4.1.1, skal den klimabetingede fare og risiko for oversvømmelse også kortlægges,
hvilket er gjort ved at fremskrive udvalgte hændelser til to tidshorisonter, år 2065 og 2115, med klimascenariet RCP 8.5. Disse scenarier er de samme, som er anvendt i Kystanalysen (Kystdirektoratet, 2016) og
bygger på DMI’s data (DMI, 2012, 2014 og 2015). De klimabetingede hændelser der er kortlagt fremgår af
Tabel 4 3.
For fremskrivning af vandstandene til hhv. 2065 og 2115 er den forventede havstigning lagt til de statistiske vandstande og der er korrigeret for landbevægelse i det pågældende område. Da risikoområdet
Esbjerg ligger ud mod Vesterhavet, forventes desuden større stormflodsvandstand grundet et øget vindbidrag i fremtiden, hvilket også er inkluderet i fremskrivningen af stormflodsvandstandene. De forventede
havstigninger og vindbidrag fremgår af Tabel 4 7.
Landbevægelsen kan opdeles i den generelle landhævning og lokale sætninger, som begge kan spille en
stor rolle for potentielle fremtidige oversvømmelser. Mens landhævningen mindsker effekten af havspejlsstigningen, vil lokale sætninger forstærke effekten af et stigende havniveau. Set over hele Danmark sker
der hovedsagligt en landhævning. Den er størst mod nord (ca. 1,6 mm/år) og mindst mod sydvest (ca. 0,6
mm/år). Den korrigerede fremtidige havstigning er således ikke ens for risikoområderne.
Da der ikke findes tilstrækkelig viden om størrelsen på de lokale sætninger i risikoområderne, inkluderes
dette ikke i fremskrivningen af vandstandene eller den efterfølgende modellering.
Til beregningen af fremskrivningsscenarierne i vandløbene ses der på nedbør som proxy for vandføringen, da der ikke findes tilstrækkelige data om, hvordan vandføringen vil variere som følge af klimaændringerne under ekstreme hændelser. Det antages derfor, at der er et en-til-en-forhold mellem den
forventede procentvise nedbørsstigning og den tilsvarende procentvise vandføring i vandløbene. Denne
antagelse er grov, men er det bedste bud inden for rammerne af arbejdet.
Da der i kortlægningen arbejdes med hændelser, der oftest forekommer om vinteren, arbejdes der med
DMI’s bud på en forventet stigning i vinternedbør. Denne er 11,5 % for år 2065 og 21 % til år 2115, hvilket
også fremgår af Tabel 4 7 (DMI, 2012, 2014 og 2015). Stigningen i vandføring i år 2065 og 2115, er hhv.
beregnet som en 11,5 % og 21 % stigning i vandføringen sammenlignet med de nutidige hændelser.
Tabel 4 7 Overblik over forventede havstigninger, øget vindbidrag og vinternedbørsstigninger for RCP 8.5 i 2065 og 2115 (DMI,
2012, 2014 og 2015).

Scenarie

Havstigning (reference år 2015)

Vindbidrag

Nedbørsstigning

RCP 8.5 i 2065

40 cm

10 cm

11,5 %

RCP 8.5 i 2115

90 cm

30 cm

21 %

4.2

Styrkevurdering

Som beskrevet i Kapitel 3 afhænger sandsynligheden og omfanget af en oversvømmelse af, om der er
etableret højvandsbeskyttelse (f.eks. diger), eller om det kystnære bagland er ubeskyttet. I mindre områder uden højvandsbeskyttelse er sandsynligheden for oversvømmelse af baglandet lig med sandsynligheden for højvande, som overskrider baglandets terrænhøjde.
I kystområder med højvandsbeskyttelse kan fareanalysen ikke baseres på beregning af middeltidsafstanden for ekstreme vandstande som eneste variable parameter. En række forskningsprojekter de senere år
har vist, at den måde en højvandsbeskyttelse bliver delvist eller totalt beskadiget på under en storm ikke
kun skyldes en ekstrembelastning af et enkelt parameter (f.eks. vandstand). Højvandsbeskyttelsens sikkerhed afgøres snarere af en simultan påvirkning af flere parametre. Foruden vandstanden er bølgernes
højde, periode og retning af afgørende betydning for beskyttelseskonstruktioner i kystzonen. Oversvømmelsens sandsynligheden skal derfor defineres som sandsynligheden for konstruktionens funktionstab
(beskyttelse mod oversvømmelse) ved ekstreme vandstande og bølgepåvirkning.
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Havdiger er den type af højvandsbeskyttelse, som er mest udbredt i Danmark. Ses der bort fra risikoområdet Køge Bugt - København, er diger og højvandsmure de typer højvandsbeskyttelse, som findes
i de risikoområder, hvor der eksisterer beskyttelse mod oversvømmelse. I indeværende projekt er det
antaget, at eksisterende diger og mure holder, og der er ikke fortaget en nærmere undersøgelse af, om
og hvordan disse kan svigte. Dette skyldes især, at en sådan styrkevurdering kræver en ret detaljeret
viden om digernes geometri og opbygning såvel som de anvendte materialer. Disse data og informationer foreligger ikke, og tidsplanen for andet plantrin har ikke tilladt først at gennemføre et omfattende
opmålingsprogram i de risikoområder, som har digebeskyttelse.
Der er således kun taget højde for digernes funktionstab i det omfang, digets højde er lavere end vandstanden, hvor vandet konstant løber over diget. Bølgeoverløb eller decideret digebrud er ikke inkluderet i
den videre proces. Digernes funktionstab i form af konstant overløb er undersøgt ved hjælp af oversvømmelsesmodellen (Trin 4), hvor modelleringen undersøger, om digekronens højde er lavere end vandstanden på ydersiden af diget. Det er derfor vigtigt, at hydrauliske hindringer som f.eks. diger og vejdæmninger er identificeret og lagt ind i modellen.
4.2.1
Kliterosion i Køge Bugt
I Køge Bugt er en del af baglandet beskyttet af klitter eller forhøjede strandvolde. Her har det været nødvendigt at belyse klitternes styrke mod erosion ved stormfloder. Ved hjælp af softwaret ’XBeach,’ et 1D/2D
modelleringsværktøj, er klitstrækningerne indenfor det udpegede område undersøgt. Køge Bugt er i
den forbindelse opdelt i to delområder, som vist i Figur 4 6, med i alt 13 repræsentative profiler udvalgt
til modelleringen af erosion og overskyl i Køge Bugt. Profilerne er blevet trukket i Arcmap på baggrund af
Geodatastyrelsens bathymetri-kort og det nyeste DTM kort fra 2015. Profilerne er trukket ortogonalt med
kystlinjen.
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Figur 4 6 Inddelingen af Køge Bugt i to delområder og de 13 repræsentative profiler.

Profilerne er navngivet med fire cifre: Det første tal refererer til sektionen (1-3), det tredje til subsektionen,
og det fjerde til det givne profil i subsektionen, f.eks. profil 2043 = sektion 2, subsektion 4, profil 3.

30 Metode til kortlægning af fare og risiko for oversvømmelse

Analyser med XBeach er udført for de to delområder, hvor der er klitter og strandvolde. For hver
klitstrækning er tværprofil og dybdeforhold beskrevet til simulering af kliterosionen for de anvendte scenarier. Klitterne langs kysten er inddelt i sektioner ud fra deres højde, volumen og orientering. Potentielt
svage sektioner i klitterne er endvidere vurderet særskilt, f.eks. på steder med et meget lille sandvolumen,
eller hvor der er overgange til stranden eller andre former for åbninger.
Opdelingen inden for de to delområder medfører således, at homogene klitsektioner repræsenteres af et
tværprofil, som efterfølgende er modelleret i XBeach. Kliterosionen som følge af de fysiske påvirkninger
under stormflodscenarierne er beregnet ved inddragelse af vandstande og bølgepåvirkning. XBeach
beregner i hvert tidsskridt under stormflodsforløbet et nyt profil, som efterfølgende giver mulighed for
beregning af bølgeoverløb, konstant overløb og gennembrud af klitten. Profilerne strækker sig ind i land
til et punkt, der overstiger den maksimale erosionshøjde for den mest ekstreme storm.
4.2.2. Bølgedata
Foruden stormflodskurverne for en stormflod i Køge Bugt (se kurver i Afsnit 8.11) er bølgeforholdene et
vigtigt input-parameter til XBeach modellen. Bølgeforholdene repræsenteres af en tidsserie produceret
på bagrund af den maksimale, signifikante bølgehøjde og udgør inputtet til XBeach modellen. Til dette
formål er bølgedata fra DHI’s MetOcean model, station 4043 (se Tabel 4 8), placeret i Køge Bugt, blevet
anvendt (DHI). Den virtuelle bølgemåler indeholder modelleret information omkring følgende parametre:
•

Dato og tid i tidsskridt af en time:

•

Vandstand

•

Signifikant bølgehøjde, Hm0

•

Peak bølgeperiode, Tp

•

Bølgeperiode, T02

•

Bølgeretning, θ

Returperioderne for de maksimale signifikante bølgehøjder fremgår af Tabel 4 9 og er beregnet ud fra en
Gumbel-fordeling, da denne metode er vurderet til at give de bedste resultater.
Tabel 4 8 Bølgemålerens koordinater

Tabel 4 9 Returperioder for signifikante bølgehøjder

Virtuel bølgemåler, IDENT 4043

Returperiode (år)

H_m0, Gumbel [m]

X East (m)

Y North (m)

1

2,11

717018,6653

6155393,1168

10

2,41

20

2,48

50

2,58

100

2,65

Det blev valgt at tage udgangspunkt i en bølgehøjde med en returperiode på et år og anvende denne
bølgehøjde som den maksimale signifikante bølgehøjde i modelleringen med XBeach til hvert scenarie.
Årsagen til at valget faldt på en etårig returperiode er, at de største bølger normalt ikke indtræffer i forbindelse med de højeste vandstande i Køge Bugt. Der foretages ikke klimafremskrivninger på bølgehøjderne ved fremtidsscenarierne. Peak-bølgeperioden T_P er bestemt ud fra korrelationen mellem bølgehøjder
og bølgeperioder over hele dataperioden.
Bølgetidsserierne er plottet, så de delvist følger vandstandskurverne for de enkelte højvandsscenarier. Til
hvert scenarie er bølgehøjden plottet, så den når sit maksimum tre timer før vandstandsmaksimum. Fra
tidsskridtet, hvor vandstanden når sit maksimum, reduceres bølgehøjden med samme hastighed som
vandstanden, som vist i Figur 4 7. Bølgeklimaet bliver i modellerne ført vinkelret ind på kysterne, således
antages det, at alle profiler er ens eksponeret, ligesom vandstanden antages at stige uniformt i hele
bugten.
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Bølge- og vandstandsforløb
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Bølgehøjde, Hm0

Figur 4 7 Sammenhængen mellem vandstandskurven og bølgehøjden brugt til modellering af kliterosion i Køge Bugt.

4.2.3
Resultater fra modelleringen af kliterosionen
På baggrund af input-parametrene i form af vandstand og bølger modellerer XBeach den tidslige udviklingen i profilets erosion, volumen af vand samt vandføringen, der passerer prædefinererede højdepunkter på tværprofilet, f.eks. klitkronen. Vandføringen inkluderer overstrømmende vand fra bølgeoverløb og
opgøres i kubikmeter vand per sekund.
For hvert profil udregnes lokale topografiske toppunkter på baggrund af lokale profilhældninger. Til hvert
toppunkt beregner og gemmer XBeach en gennemsnitlig vandføring per modellerings-tidsskridt (et
minut). Disse anvendes efterfølgende til at beregne den gennemsnitlige vandføring per 10 min i MATLAB.
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Vandføringsresultaterne fra stormene, som producerer bølgeoverløb og/eller overstrømning af den
yderste barriere, anvendes som input til oversvømmelses-modelleringerne foretaget i MIKE21. Dette
gøres ved at anvende de producerede tidsserier
med vandføring som randbetingelser i en række
prædefinerede punktkilder i MIKE modellen.
Her udgør punkterne således punktkilder. Disse
punkter er placeret langs subsektionerne og er
fordelt med en indbyrdes afstand på 100 m. Det er
antaget, at overskyl og eventuelle klitgennembud
er en meter i bredde. I Figur 4 8 er placeringen
af punktkilderne for subsektion 205, ved Ishøj,
indtegnet. Inden for denne subsektion er stormene
modelleret for tre repræsentative profiler (2051,
2052, 2053). Resultaterne af modelkørslerne for
disse profiler fordeles ud på punkterne, med hensyntagen til klitternes højde og volumen.
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Figur 4 8 Illustration af placeringen af punktkilderne for området omkring Ishøj.
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4.2.4
Fejlkilder og usikkerheder
Numeriske 1D-modeller har flere begrænsninger ift. til beskrivelsen af naturlige forhold. I dette afsnit vil
fokus alene være på beregningerne af vandføringen, som i indeværende analyse kan have en effekt på
de endelige oversvømmelsesresultater, som tilgår kommunerne i Køge Bugt.
I Køge Bugt er der generelt ikke sammenfald mellem de højeste vandstande og de største bølger, da
det primært er en østvendt kyststrækning, og fordi kysten ligger i læ af blandt andet Sverige. De største
landværtsrettede bølger indfinder sig, når vinden kommer fra sydøst, hvor der også er det længste frie
stræk. Grundet bugtens udformning er det derfor kun dele af kyststrækningen, som bliver påvirket af de
største bølger. Det antages i modellen, at kystprofilerne er ens eksponeret langs hele strækningen. Med
udgangspunkt i ovenstående kan det konkluderes, at de modellerede vandvolumener, som passerer
kyststrækningens yderste barriere, specielt i den sydlige ende af bugten, kan blive overestimeret og at
erosionen af barriererne kan være overestimeret.
I 1D-modellen vil vand, som passerer en barriere og når ind i baglandet, ikke udbredes til siderne, da det
er begrænset af modelopsætningen. Afhængigt af stormflodskurven og topografien i de enkelte profiler
kan dette føre til, at baglandet ’fyldes op’ og derved fungerer som en barriere for at yderligere vand kan
nå ind i baglandet. Det kan i nogle tilfælde give et underestimeret billede af det faktiske vandvolumen,
som potentielt kan passere ind i baglandet. Yderligere er den endelige model i MIKE21 sat op således, at
frem til det tidspunkt, hvor vandstanden overstiger den yderste barrieres toppunkt for et givent profil,
oversvømmes baglandet alene ved overløbet modelleret i MIKE. Punkterne med Xbeach-modelresultaterne aktiveres således kun for tiden før og efter, at vandstanden har oversteget barrierekronen. Derved
bidrager Xbeach-modelresultaterne kun med bølgeoverløb samt overstrømning, når den yderste barriere
er eroderet til et niveau, som er lavere end barrierens initiale kotehøjde. At der ikke tages forbehold for
erosion frem til det tidspunkt, hvor vandstanden overstiger barrierekronen kan betyde, at oversvømmelsesvolumen underestimeres.
Punktkilderne er fordelt med 100 meters mellemrum og antages at være en meter brede. Således vil
bølgeoverløb og/eller overstrøming/klitgennebrud kun være en meter brede, hvilket har en stor effekt
på det beregnede vandføringsvolumen. Sker der klitgennembrud, vil disse som oftest udvikle sig og blive
bredere som følge af den øgede erosion omkring bruddet, hvorfor vandgennemstrømningen kan blive
underestimeret. Det kan dog ikke forventes, at der vil opstå mange af sådanne gennembrud af de yderste barrierer, da vandstand og bølgepåvirkning samt kystens egenskaber ikke er uniforme. Det konkluderes derfor, at antagelsen om, at passagernes bredde er begrænset til en meter er rimelig, da overløbet/
gennembrudene indtræffer med 100 meters mellemrum.
Samlet set er der flere usikkerheder forbundet med modelleringen. Nogle er modeltekniske, mens andre
skyldes modellørens antagelser og datavalg. Resultaterne er løbende holdt op mod lignende modeller
for bugten og det er fundet, at metoden giver et tilfredsstillende resultat.
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4.3

Modellering af oversvømmelse

Modellering af en oversvømmelseshændelse har til formål at give et detaljeret indblik i:
•

Hvor vandet strømmer hen,

•

Med hvilken hastighed det strømmer ind i baglandet,

•

Om der findes tærskler, som kan tilbageholde vandet i en periode eller fuldstændigt,

•

Om der omvendt er vandløb og kanaler, som kan transportere vandet langt ind i landet,

•

Hvor stort et område der oversvømmes,

•

Hvor dybt vandet står ved oversvømmelsen.

Simulering af oversvømmelse foretages ved numerisk modellering. Til modellering af oversvømmelse
benyttes DHI-softwaren, MIKE. I områder med oversvømmelse fra havet alene anvendes MIKE 21 FM,
og i områder med kombineret oversvømmelse fra hav og vandløb eller fra større vandløb alene er der
anvendt MIKE HYDRO River koblet med MIKE 21 FM i MIKE FLOOD til beregning af oversvømmelsesudbredelsen.
MIKE 21 er et numerisk 2D-modelleringsværktøj, som inkluderer de væsentligste hydrodynamiske processer i marine og kystnære områder. MIKE 21 FM tillader et fleksibelt trekants- eller firkants- beregningsnet,
hvorimod MIKE 21 HD modellerer i et fast, kvadratisk grid. MIKE HYDRO River er en numerisk 1D-model,
som inkluderer de styrende hydrodynamiske processer for vandbevægelse i åbne kanaler/vandløb. I
MIKE FLOOD er der muligt at koble 1D- og 2D-modeller sammen, for således at kunne inkludere hele vandets kredsløb. MIKE FLOOD er benyttet i områder, hvor større vandløb synes at kunne bidrage væsentligt til oversvømmelse. Det fremgår af Tabel 4 10 hvilke modelleringsværktøjer, der er brugt i de enkelte
risikoområder.
Tabel 4 10 Oversigt over modelopsætning for risikoområderne.

Risikoområde

MIKE modeltype

Modelansvarlig

Holstebro

MIKE 21 FM og MIKE HYDRO River

Kystdirektoratet

Randers Fjord

MIKE 21 FM og MIKE HYDRO River

Kystdirektoratet

Juelsminde

MIKE 21 FM

Kystdirektoratet

Esbjerg

MIKE 21 FM

Kystdirektoratet

Vejle

MIKE 21 FM og MIKE HYDRO River

Kystdirektoratet

Fredericia

MIKE 21 FM

Kystdirektoratet

Kolding

MIKE 21 FM og MIKE HYDRO River

DHI

Aabenraa

MIKE 21 FM

Kystdirektoratet

Odense Fjord

MIKE 21 FM og MIKE HYDRO River

DHI

Nyborg

MIKE 21 FM

Kystdirektoratet

København-Køge Bugt

MIKE 21 FM

DHI

Korsør

MIKE 21 FM

Kystdirektoratet

Vordingborg

MIKE 21 FM

DHI

Sydlolland

MIKE 21 FM

Kystdirektoratet

En model er en repræsentation af virkeligheden, og et modelresultat er ikke bedre end modellen og de
data, den bygger på. Opsætning af modellen og kalibrering er derfor vigtige elementer. Modelleringen
følger processen som illustreret i Figur 4 9 og som beskrevet nedenfor.
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Model opbygning

Trin 3

Dataindsamling

Trin 2
Afgrænsning
af område

Trin 1

Stabilisering
af modellen

Model kalibrering
og verificering

Trin 4
Trin 5

Trin 6

Modellering af hændelser
og scenarier

Figur 4 9 Proces for modellering af oversvømmelser.

4.3.1
Inputdata
Der skal bruges flere forskellige inputdata til modellen med informationer om området. Stormflodskurverne eller vandføringskurverne, som er beskrevet i Afsnit 4.1, er en del af modellens randbetingelse, dertil
kommer information om terrænnets højde og dybden i havet eller vandløbet, samt beskyttelseskonstruktioner og viden om overfladen, som vandet strømmer på. De forskellige inputdata brugt til modelopsætningen gennemgås i dette afsnit.
Randbetingelser
En modelopsætning skal afgrænses i forhold til det område, der ønskes modelleret. Modellens grænser
kaldes modellens rand, som skal defineres, i dette tilfælde enten som land eller vand.
Randen for modellen kan:
•

Have en tidsserie som input, f.eks. en stormflodskurve,

•

Have en konstant værdi,

•

Eller være passiv, hvilket vil sige, at der ikke er noget vandinput. Dette er ofte randen på land.

Modellens output er meget sensitiv over for randbetingelserne, så det er vigtigt at sætte dem korrekt til
at repræsentere forholdene i området. Områdets morfologi er af stor betydning for valget af randtype,
så randen bestemmes ud fra en vurdering af, hvordan vandet naturligt bevæger sig i det respektive
område. For risikoområdet Juelsminde, som er vist til venstre i Figur 4 10, er bathymetrien ensartet i alle
retninger set fra kysten, og en stormflod vil ramme hele området på én gang. Det er derfor valgt at sætte
vand-randen hele vejen rundt for at repræsentere disse forhold. Til højre i Figur 4 10 ses risikoområdet
Vordingborg, som ligger ud mod Storstrømmen. Her vurderes det, at en stormflod oftest vil komme fra
en nordvestlige retning gennem Smålandsfarvandet, uden signifikant bidrag fra øst. Andre elementer, der
har indflydelse på valget af randtype er kysten sydpå, på den anden side af Storstrømmen og Farø, som
deler den østlige rand i to. Randen er derfor defineret anderledes for dette område for at afspejle disse
forhold. Her er gul en passiv rand, dvs. land, hvor der ikke er et vand-input. Den grønne og røde rand
har en konstant værdi som input. Denne værdi repræsenterer en forudbestemt vandstand ved modellens begyndelse. Ved den blå rand angives tidsserien med stormfloden som input og repræsenterer en
stormflod, der rammer området fra nordvest.
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De to typer af rand vises i Figur 4 10. Vandet er repræsenteret med store trekanter og randen er markeret
med rød. Landet har mindre trekanter og randen angives i grøn.

Figur 4 10 Opsætning af to risikoområder, hvor randen fremgår. For Julesminde til venstre og Vordingborg til højre. De grove
net med store trekanter repræsenterer vand, mens det fine net med små trekanter repræsenterer land. De forskellige dele af
randen er vist med forskellige farver.

Højdedata og dybdedata
Data over terrænnets højde og havbundens eller vandløbets dybde er væsentlige for modelleringen. Der
arbejdes primært med offentligt tilgængelig data fra SDFE, men der er suppleret med input fra kommunerne om konkrete tilpasninger, opmåling af dige og lignende.
Højdedata fås fra Danmarks Højde Model (DHM) og hentes i 0,4 m opløsning fra SDFE. I nogle tilfælde
for de geografisk store risikoområder, ændres opløsningen til en meter, da modellen ellers ikke kan håndtere de store mængder data.
Data over dybdeforholdene indhentes ligeledes fra SDFE og fås i 50 m opløsning. Der er nogle små områder, som f.eks. små kanaler i fjorde, hvor det har været muligt at skaffe mere detaljeret data.
Opløsningen af de indhentede data er fuldstændig afgørende for kvaliteten af resultaterne. Modelleringsarbejdets nøjagtighed er direkte afhængigt af, hvor korrekt terrænnet er repræsenteret i modellen. Det
betyder, at jo mere terrænet ligner virkeligheden, jo mere realistiske vil resultaterne blive. For eksempel
kan et dige, der i realiteten beskytter et område mod oversvømmelse, ikke beskytte området i modellen,
hvis koten på toppen af diget ikke er korrekt oplyst.
Ruhedskort
Vandet bevæger sig forskelligt på overflader, afhængig bl.a. af terrænets opbygning og grovhed. For eksempel vil en oversvømmelse udbrede sig hurtigere over en parkeringsplads end over en fodboldbane,
fordi græs giver mere modstand end asfalt. Man inkluderer disse egenskaber i modellen ved brug af et
ruhedskort også kaldt Manningkort (Bed Resistance i MIKE).
Tabel 4 11 viser de ruhedsværdier, der bliver brugt til modelopsætningen. Bemærk, at værdierne kan
være ens for forskellige terræntyper, hvis vandet agerer ens over disse overflader. Terræntyperne downloades som GIS-lag fra GeoDanmark og får tildelt en værdi jævnfør Tabel 4 11. Lag, der har det samme
værdi, samles i ét lag. Der er typisk overlap mellem lag med forskellige Manningtal. Når det endelige
ruhedskort produceres, får lag med højt Manningtal førsteret. Kortet eksporteres derefter som XYZ data
til MIKE 21. I Figur 4 11 ses et eksempel på et ruhedskort for Juelsminde.
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Tabel 4 11 Ruhedsværdier eller Manningtal anvendt ved forskellige typer overflade i modellen.

Terræntype

Manningtal, M [m1/3/s]

Bygning

17

Infrastruktur

32

Mark

28

Skov

18

Hede

28

Rekreativt område

18

Sand, Strand, Klit

26

Vådområde

32

Marskland

28

Sø

45

Vandløb

45

Hav

45

Kystbeskyttelse

26

Øvrige

28

Figur 4 11 Ruhedskort anvendt i modellen for Juelsminde.

Konstruktioner
Konstruktioner i områderne kan have stor indflydelse på vandets bevægelse og derved oversvømmelsen. Det er derfor vigtigt, at de centrale konstruktioner, der har stor indflydelse, er repræsenteret
ordenligt i modellen.
Der findes forskellige type konstruktioner i modellerne som:
•

Kystbeskyttelse som diger, højvandsmure o.l.

•

Havnekonstruktioner som moler o.l.

•

Konstruktioner i vandløb som tunneler og broer o.l.

Oplysninger om disse konstruktioner samles så vidt muligt. Dette gælder konstruktionens dimensioner,
som f.eks. bredde, højde og tværsnit af broer eller topkoten og digelinjen for diger. Disse inkluderes i
modellen.
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Da konstruktionerne kan være afgørende for oversvømmelsen, er kvalitetskontrol af disse værdier vigtige
for oversvømmelsesmodelleringen. Særligt vedrørende broer, der går på tværs af vandløb, er det afgørende, at dimensionerne passer med tværsnitsprofilerne for at sikre, at der er kapacitet til vandføring. De
rigtige målinger af broer giver bl.a. dimensioner for vandslug og højde. Disse har en direkte påvirkning på,
hvor meget fysisk plads der er til rådighed, som vandet kan løbe igennem. Hvis, for eksempel, disse brodimensioner er understimeret ift. virkeligheden, vil der forekomme oversvømmelse tidligere og i højere
grad end forventet i området.
Data for konstruktioner er indhentet gennem de berørte kommuner, vandløbsregulativerne, fra ortofotos,
billeder og terrænmodellen.
4.3.2
Opbygning og udvikling af model
Modellen opbygges gennem det, der heddet et mesh. Et mesh er en repræsentation af en fysisk overflade i en computermodel. MIKE 21 FM bruger en fleksibel triangulær mesh. Et fleksibelt mesh tillader
variation i elementstørrelse på tværs af modellen, hvorimod et klassisk firkantsmesh har én opløsning for
hele modellen. Der findes også fleksible mesh, der bruger firkantede elementer, men den funktion er ikke
tilgængelig i MIKE 21 FM.
Figur 4 12 viser hvordan et mesh opbygges i MIKE. De røde punkter og den grønne streg er hjørner og
kanter, som defineres af brugeren for at styre meshet. Baggrundskortet viser vand (turkis), lave områder
(gul), høje områder (rød), bygninger (grøn) og diget (lilla). I dette eksempel fra Juelsminde markeres diget
(de tre blå pile) og kysten (rød pil) for at tvinge algoritmen til at generere flere mesh-elementer omkring
disse områder og dermed oplyse dem nøjagtigt i modelen. Ydermere markeres bl.a. et kystnært område
(gul pil) for at kontrollere overgangen fra det grove mesh i havet til det finere mesh langs kysten. MIKEs
algoritme genererer så automatisk trekanterne baseret på den brugerdefinerede ramme og ønskede
opløsning.

Figur 4 12 Opbygning af mesh

Vandløbsmodeller i MIKE HYDRO River er opbygget anderledes, men de skal stadig kobles sammen med
MIKE 21 FM mesh, så oversvømmelsen kan udbredes på terræn. For at opbygge modellen er profilmålinger de vigtigste oplysninger, for de er afgørende for at sikre, at vandløb repræsenteres korrekt og
nøjagtigt. Disse tværsnit giver geometrien langs hele vandløbet og hermed vandkapaciteten i vandløbet.
Nøjagtige tværprofiler giver derfor mere realistiske modelresultater. I Figur 4 13 ses et tværsnitprofil for
Storå i Holstebro.
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Figur 4 13 Tværsnitprofil af Storå i Holstebro som det fremgår i MIKE HYDRO River modellen.

Både i MIKE HYDRO River og MIKE 21 FM er modelopbygning en kompleks proces, der kommer med
mange forskellige udfordringer, som kræver kontinuerlig og kompliceret beslutningstagning. I denne
beslutningsproces er der flere overvejelser, der skal tages hensyn til og som kan opsummeres som følger:
1.

Størrelsen på mesh-elementerne skal tilpasses efter området. Store, flade og ubeboede områder opløses med grovere mesh for at spare tid og øge modellens stabilitet. Finere mesh bruges
til at markere detaljerede elementer i landskabet, eller områder, hvor der ønskes en bedre
opløsning i resultaterne.

2. Sammenhæng mellem behovet for høj kvalitet i inputdata og et mesh med høj opløsning bør
afstemmes. Dvs. de steder, hvor der er behov for detaljerede og nøjagtige inputdata bør ligeledes repræsenteres fint i meshet, for eksempel områder, hvor der er vigtige oplysninger om
f.eks. diger eller bymidter
3. Afbalancering mellem modellens detaljeringsniveau og beregningstiden. Her er justering af
hydrauliske parametre afgørende. En meget detaljeret og stor model tager lang tid at køre. Beregningstiden kan forkortes ved bl.a. at reducere antallet af mesh-elementer, bruge et længere
beregningstidsskridt og output-tidsskridt. Det kan til gengæld give en grovere og mere ustabil
model.
4. Kommunikation med kommunerne er meget vigtigt gennem hele modeludviklingsprocessen.
Kommuner har vigtige lokale oplysninger for modelleringen, der ikke findes i de offentlige
tilgængelige platforme, som Kystdirektoratet bruger.
4.3.3
Kalibrering og kvalitetskontrol
Kalibrering og kvalitetskontrol af modellen fortages for at sikre, at modellen tilnærmer sig virkeligheden
nøjagtigt. De følgende metoder bliver brugt afhængigt af modellens kompleksitet og datatilgængelighed:
1.

Sammenligning med grovere simuleringer
Statiske modeller som f.eks. Havvand på land bruges til et hurtig tjek af modelresultatet i de
tidlige faser af modeludviklingen.

2. Sammenligning med gamle resultater
En tidligere model, som har givet gode resultater, kan bruges til at verificere resultaterne fra den
nyere model. Man skal dog være opmærksom på forskelle såsom vandstand, tidskridt, gridstørrelse og mesh samt ændringer i området, som kan påvirke oversvømmelsen. Hvis en ny model
køres med de gamle randbetingelser, kan resultaterne sammenlignes med de gamle resultater.
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3. Vurdering baseret på billeder af tidligere oversvømmelser
Billeder fra historiske oversvømmelser sammenlignes med resultaterne og kan bruges til at
kalibrere modellen.
4. Vurdering baseret på målinger
Målinger af f.eks. vandstanden i et vandløb bruges til at bekræfte modellens nøjagtighed.
5. Lokalviden
Samarbejde med kommunerne tidligt i processen er vigtig, da dette giver en god kvalitetskontrol af modellen, da kommunerne kan have et lokalt kendskab og erfaringer fra oversvømmelser, som Kystdirektoratet ikke besidder. For eksempel findes der afvigelser fra højdemodellen
for næsten alle risikoområder. I mange tilfælde er der også nye anlæg i området, for eksempel
nye diger eller broer, som mangler i de nationale datasæt. Kommunen kan være med til at rette
disse oplysninger for at sikre det bedste mulige datagrundlag til modellering.
Figur 4 14 viser en justering, der blev fortaget i meshet for Juelsminde. Kommunen opdagede, at vandet i
modellen blev forhindret i at løbe ind et sted, hvor der kan ske oversvømmelser i virkeligheden.

Figur 4 14 Kvalitetskontrol af modellen for risikoområdet Juelsminde.

4.3.4
Resultatdata
Ud fra MIKE-modelleringerne kan der trækkes information om oversvømmelsens udbredelse og vanddybde ved forskellige tidsskridt samt strømningshastigheden og oversvømmelsens varighed. Kun de to
første resultater anvendes i den videre proces i sårbarhedsanalysen.
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5. Sårbarhedsanalysen
Som beskrevet i Kapitel 3 beregnes oversvømmelsesrisikoen på grundlag af sandsynligheden for en
oversvømmelse og de potentielle skader fremkaldt af denne oversvømmelse. Omfanget af de potentielle
negative konsekvenser af en oversvømmelse fastlægges ved en sårbarhedsanalyse, dvs. en analyse af,
hvor sårbart et område er over for en oversvømmelse af en given størrelse. Formålet med sårbarhedsanalysen er at analysere de negative følger af oversvømmelsen. De eventuelle positive konsekvenser af
oversvømmelsen, som f.eks. forbedrede levevilkår for fuglearter som følge af vanddækning af arealer eller øget indtjening for erhvervslivet i forbindelse med genopbygning efter en oversvømmelse, inddrages
ikke.
Skaden ved en oversvømmelse bestemmes gennem de såkaldte skadesmodeller. Disse modeller varierer
afhængigt af sårbarheden og er forskellige for bygninger, veje og forsyningsnetværk. Med modellerne
og informationerne om oversvømmelsen kan skade for et konkret objekt beregnes. Det vil sige, at det
kan undersøges, hvilke objekter der rammes, hvor mange bliver ramt, og hvor omfattende de enkelte
objekter rammes i henhold til oversvømmelsesdybden eller andre egenskaber ved oversvømmelsen. For
at kunne beregne dette skal der foreligge information om hvilke sårbarheder i eller uden for området,
som kan blive berørt af oversvømmelsen.
Det er oftest lettest at forstå og udregne skaden kvantitativt, da det angiver en økonomisk skade ved
en konkret oversvømmelse. Dette kan så bruges til at udregne en kvantitativ risiko og fra dette udregne
udgifter og gevinster ved tiltag, der reducerer risikoen. For de sårbarheder, hvor skaden kan kvantificeres
gøres dette. Der er dog flere sårbarheder, hvor skaden ikke kan udregnes håndgribeligt, hvor den i stedet
kvalificeres ved at sårbarhederne kortlægges, og i et enkelt tilfælde foretages der en skadesanalyse af de
potentielle følgevirkninger af at en sårbarhed oversvømmes, konkret tænkes her på forsyningsnetværket,
som der kan læses mere om i Afsnit 5.8.
I det følgende gennemgås de 12 sårbarheder, der er inkluderet i denne kortlægning, hvoraf de fem er
håndgribelige og resten er uhåndgribelige. Desuden beskrives modellen for den samlede økonomiske
skade og risikoberegningen. To af skadesmodellerne er nye og udviklet specifikt til dette projekt, hvoraf
den ene er udviklet på baggrund af kommunernes ønske.

5.1

Bygningsskader og skader på indbo

Skadesmodellen, som inkluderer skader på bygninger og indbo, er udviklet af Kystdirektoratet (Jensen, et
al., 2009). Modellen viser skadesomfanget på bygninger og indbo forårsaget af en given oversvømmelseshændelse. Modellen er udarbejdet på baggrund af data indsamlet i forbindelse med oversvømmelser
i Danmark i 1973 og 2006 i Sønderjylland, i Løgstør og på Nordfyn. Modellen bygger på en funktion af
vanddybde, den offentlige ejendomsvurdering og bygningernes formål.
Skaden på bygninger er beregnet som en lineær funktion af bygningsværdien (ejendomsvurderingen
fratrukket grundværdien) og vanddybden. Ved at anvende bygningsværdien, bruges vurderingskonceptet, som baserer sig på en bygnings nedskrevne værdi. Herved er det rimeligt, at bygningsværdiens
geografiske variation som følge af bygningens placering, varierer. For to ens bygninger, der er placeret i
henholdsvis den østlige og vestlige del af landet, vil bygningens nedskrevne værdi være højere i øst end
for bygningen, der er beliggende i det vestlige Danmark.
Ved vurderingskoncepter, der beror på priser for nyetablering eller reparationsomkostninger, vil effekten
af den geografiske placering medføre en forkert vurdering af den økonomiske skade, idet bygningsværdien i den østlige del af landet vil bevirke for høje reparationsomkostninger i forhold til i den vestlige del
af landet.
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For begge skadesmodeller er det antaget, at vandet først vil løbe ind i bygninger og forurette skader, når
det overstiger en vanddybde på 20 cm.
Den anvendte funktion for bygningsskade beskrives ved:
Bygningsskade = Bygningsværdi*(13,3*vanddybde+22) /100
Skaden på indbo er beregnet som en lineær funktion, hvor en procentdel af bygningsværdien er benyttet:
Indboskade på:
Helårsboliger: 		

(50% af bygningsværdien*4,4 + 68) /100 – 0,68)

Erhverv: 			

(50% af bygningsværdien*4,4 + 68) /100 – 0,68)

Landbrug: 		

(15% af bygningsværdien*4,4 + 68) /100 – 0,68)

Fritidshuse:		

(20% af bygningsværdien*4,4 + 68) /100 – 0,68)

Offentlige institutioner:

(30% af bygningsværdien*4,4 + 68) /100 – 0,68)

Figur 5 1: Resultat fra skadesmodellen Bygningsskade i 25x25 m-grid (625 m2). Bygningsskade er opgjort i kroner og øre per grid-celle.

Figur 5 2: Resultat fra skadesmodellen Skade på indbo i 25x25 m-grid (625 m2). Skade op indbo er opgjort i kroner og øre per grid-celle.
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5.2

Virksomhedstab

Skadesmodellen for virksomheder er udviklet af den hollandske virksomhed Deltares (Burzel, et al., 2018),
og er overført til danske forhold. Med modellen beregnes den direkte skade på de påvirkede virksomheder som funktion af vanddybden. Modellen bestemmer således tabet i kroner som følge af bygningsskade, tab af inventar og lagerbeholdning samt det økonomiske tab ved indstilling af daglig drift. Den tidslige
indstilling af drift beregnes for hver virksomhedstype som funktion af vanddybden. Værdien er herefter
opgjort pr. antal ansatte.
Skadesmodellen differentierer mellem tre forskellige virksomhedstyper, industri, butikker og kontorer i
den private sektor, og bygger på statistisk økonomisk data fra Danmarks Statistik. I alt indgår 127 forskellige virksomhedssektorer, som er inddelt i de tre virksomhedstyper.
Inputdata, med værdiansættelse og antal ansatte for de enkelte virksomheder er knyttet op på den enkelte virksomheds hovedkontor. Derfor er der en risiko for, at den økonomiske skade overestimeres, hvis
der er angivet et højere antal ansatte, end det berørte hovedkontor fysisk huser. Er der til gengæld ikke
registeret nogen ansatte ved en oversvømmelsesramt virksomhed, vil skadesomkostningerne beregnes
til 0 kr. Skaden opgøres i danske kroner for hver grid-celle.
Da erhverv indgår i skadesmodellen for bygninger og indbo, er der beregnet skade for de berørte erhverv to gange, hvorfor skaden for disse er overestimeret.

Figur 5 3: Resultat fra skadesmodellen Virksomhedstab i 25x25 m-grid (625 m2). Virksomhedstab er opgjort i kroner og øre per grid-celle.
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5.3

Oprydning af infrastruktur

Skadesmodellen for infrastruktur beregner de potentielle omkostninger forbundet med oprydning af
veje, jernbaner og lufthavne efter en oversvømmelseshændelse. Skaden beregnes i grid-celler, hvor
oversvømmelsesdybden er 10 cm eller større. Nyetablering eller skader på infrastruktur er ikke medtaget. Baggrundsdata på veje og jernbaner er hentet fra Kort10 og inkluderer temaerne angivet i Tabel 5 1.
Kort10 bliver ikke længere opdateret, og derfor har Kystdirektoratet manuelt opdateret linjeføringerne, så
de er i overensstemmelse med den nuværende infrastruktur i risikoområderne. Lufthavne også inkluderet. Disseer indtegnet manuelt.
Tabel 5 1 Baggrundsdata fra Kort10, der er anvendt i skadesopgørelsen.

Infrastrukturtemaer

Antaget bredde (m)

Jernbane

2

Motorvej

26

Motortrafikvej

12

Vej > 6 m

6

Vej 3 – 6 m

5

Anden vej
Lufthavn - startbaner

6
55

Priser for oprydning af infrastruktur er ikke tilgængelige. Kvadratmeterprisen for oprydning er derfor fastsat efter Aalborg Kommunes oprydning efter det årlige karneval i Aalborg. Herved opnås en oprydningskvadratmeterpris på 3 kr. For at kunne anvende kvadratmeterprisen har det været nødvendigt at antage
en bredde for de anvendte infrastrukturtemaer, som fremgår af Tabel 5 1.
Modellens nøjagtighed afhænger af inputparametrene, herunder præcisionen i oversvømmelsesmodelleringerne samt infrastrukturtemaernes præcision. Meget kystnære veje kan i nogle tilfælde blive kraftigt
beskadiget som følge af erosion ved høj vandstand og bølgepåvirkning. Omkostninger for oprydning og
nyetablering heraf inkluderes ikke i modellen.

Figur 5 4: Resultat fra skadesmodellen Infrastruktur i 25x25 m-grid (625 m2). Oprydning af infrastruktur er opgjort i kroner og øre per grid-celle.
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5.4

Tab af husdyrbesætning

Skadesmodellen for husdyrbesætninger er udviklet af Landbrugsrådgivning Syd (Kystdirektoratet, 2004).
Modellen viser matrikler med svin og/eller kvæg, som bliver berørt af en oversvømmelseshændelse. Modellen er en funktion af vanddybde, typen af husdyr (i dette tilfælde kvæg og svin), prisen på anskaffelse
af nye husdyr samt tab af produktion.
Skadesmodellen differentierer mellem forskellige typer af svin og kvæg. Betegnelsen svin dækker over
søer, slagtesvin og smågrise, mens betegnelsen kvæg dækker over kødkvæg, slagtekalve, økologisk
kødkvæg og malkekvæg. Imidlertid differentierer data ikke mellem disse undergrupper. Derfor er skaden
pr. husdyr beregnet som en gennemsnitlig værdi af de forskellige undergrupper. Tabet er sammensat
af et umiddelbart tab, udregnet som den pris, et husdyr vil kunne forvente at opnå ved slagtning, og det
produktionstab, som vil opstå i den efterfølgende periode og fremgår af Tabel 5 2 og Tabel 5 3.
Tabel 5 2 Produktionstab og priser for nyanskaffelse af kvæg i forbindelse med oversvømmelse.

Art

Dyr

Pris pr. dyr (kr)

Produktionstab pr. dyr (kr)

Vandstand (m)

Kødkvægsbesætning

Ammekøer

3500

2000

0,8

Opdræt

2000

1000

0,8

Slagtekalve

3750

1000

0,8

Ammekøer

3500

6000

0,8

Opdræt

2700

1000

0,8

Malkekøer

3500

6000

0,8

Kvier

2700

1000

0,8

3092

2571

Slagtekalvsbesætning
Økologisk kødkvægsbesætning
Malkekvægsbesætning, traditionel
Gennemsnitspris

Tabel 5 3 Produktionstab og priser for nyanskaffelse af svin i forbindelse med oversvømmelse.

Art

Dyr

Pris pr. dyr (kr)

Produktionstab pr. dyr (kr)

Vandstand (m)

Svin, produktionsbesætning

Søer

1970

3500

0,1

Slagtesvin (30-100 kg)

460

70

0,1

Slagtesvin (30-100 kg)

460

70

0,1

Smågrise (7.5-30 kg)

260

25

0,1

787

916

Gennemsnitspris

I skadesmodellen bliver kvæg skadet, hvis oversvømmelsesdybden er større end 80 cm, og svin bliver
skadet, hvis oversvømmelsesdybden er større end 10 cm. Både kvæg og svin bliver skadet med antagelsen om, at dyrende ikke kan slagtes, hvis de bliver stressede ved en oversvømmelsesdybde over 80 cm
for kvæg og 10 cm for svin.
Inputdata, med antal husdyr og typeangivelse, knyttes op på matriklen for at sikre spredningen over et
større areal. Dog kan det forekomme, at husdyrene befinder sig på andre arealer, som ikke oversvømmes,
hvorfor skadesbeløbet kan være overestimeret. Data er fra 2015, hvorfor data i nogle områder vil være
forældede.
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Figur 5 5 Resultat fra skadesmodellen Infrastruktur i 25x25 m-grid (625 m2). Tab af husdyrbesætning er opgjort i kroner og øre per grid-celle.

5.5

Skader på afgrøder

Skadesmodellen for afgrøder er udviklet af Landbrugsrådgivning Syd og er anvendt ved COMRISK
projektet (Kystdirektoratet, 2004). Modellen viser de afgrøder, der bliver oversvømmet af en given oversvømmelseshændelse. Modellen er en funktion af vanddybden og tidspunktet på året, samt af ændring
i udbytte og pris på gødning over et givent areal. Endelig indregnes eventuel nysåning, samt en udbyttenedgang det efterfølgende år. Nysåning kan være nødvendig, og saltnedtrængning på markerne kan
forringe vækstbetingelserne og betyde reduceret høstudbytte også den følgende sæson.
I forbindelse med skadesudregningen i modellen er der taget to forbehold:
1.

Det antages, at vandet bliver i området mere end én måned på grund af overløb over diger.

2. Det antages, at oversvømmelsen finder sted i perioden mellem oktober og marts.
Modellen tager højde for flere forskellige typer afgrøder, som er inddelt i tre afgrødetyper, herunder
vinter-kornafgrøder, vår-kornafgrøder og hovedsageligt græs.
Vandstanden kan være underordnet ved en hændelse, da saltvand kan nedtrænge på markerne og forringe vækstbetingelserne og betyde reduceret høstudbytte. Der er dog indlagt en minimum vandstand
på +10cm i skadesmodellen.

Figur 5 6 Resultat fra skadesmodellen Infrastruktur i 25x25 m-grid (625 m2). Skade på afgrøder er opgjort i kroner og øre per grid-celle.
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5.6

Total potentiel økonomisk skade

Den totale potentielle økonomiske skade er beregnet ved hjælp af sårbarhedsanalysen, hvori først det totale tab for hver skadestype beregnes, og der bagefter foretages en opsummering for alle de omfattede,
kvantificerbare skadestyper: Bygningsskader, skader på indbo, virksomhedstab, oprydning af infrastruktur, tab af husdyrsbesætning og skader på afgrøder.
Herved opgøres de totale omkostninger ved en given hændelse på celleniveau, da der indenfor en given
celle kan være flere forskellige skadestyper repræsenteret. Resultaterne opgøres i både 25 x 25 m og 100
x 100 m celler. Modellens præcisionen er afhængig af skadesmodellernes nøjagtighed.

Figur 5 7: Total Økonomisk Skade i 25x25 m-grid (625 m2). Den total økonomisk skade er opgjort i kroner og øre per gridcelle.

5.7

Berørte indbyggere

Skadesmodellen for indbyggere er udviklet af Kystdirektoratet. Modellen beregner antallet af indbyggere
i 100 meter grid-celler, som bliver berørt af en given oversvømmelseshændelse. Modellen bygger på en
funktion af vanddybde og antal indbyggere per 100 meter grid-celle.
Indbyggere, som bliver berørt af oversvømmelsen, medregnes kun, når den gennemsnitlige vanddybde
overstiger 0,1 meter. Data om antal indbyggere er beregnet ud fra antal registrerede på den pågældende
adresse. Datagrundlaget er et udtræk fra Danmarks Statistik i 2018. På grund af GDPR tager denne model
udgangspunkt i 100 meter grid-celler. Desuden må antallet af berørte indbyggere ikke oplyses i gridceller med færre end fem indbyggere.

Figur 5 8 Resultat fra skadesmodellen Berørte indbyggere i 100x100 m-grid (10.000 m2). Berørte indbyggere er opgjort i kroner og øre per grid-celle.
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5.8

Forsyninger og berørte ejendomme

Skadesmodellen, forsyninger og berørte ejendomme, er udviklet af Kystdirektoratet og påviser de
ejendomme, som mister forsyning, grundet at én eller flere forsyningsstationer i nærheden bliver oversvømmet. Med den antagelse at forsyningsstationen, når den bliver oversvømmet, ikke kan forsyne sine
brugere/kunder. Skadesmodellen viser, hvorvidt den enkelte ejendom er berørt af, at ingen, en, to eller tre
forsyningsstationer bliver oversvømmet under en given oversvømmelseshændelse.
Skadesmodellen undersøger først, om de forskellige forsyningsstationer er indenfor eller udenfor oversvømmelsesudbredelsen. Hvis en oversvømmelse rammer en eller flere forsyningsstationer, beregner
modellen, hvilke omkringliggende ejendomme, der vil påvirkes ved brud af forsyningsnetværket.
Skadesmodellen differentierer mellem fire forskellige forsyningsstationer, herunder kraftvarmeværker,
rensningsanlæg, transformerstationer og vandforsyninger. Data findes på baggrund af diversiteten
hentet fra en række kilder. Vandværksboringer og vandværker kommer fra Jupiter-databasen hos GEUS.
ICT (telemaster) kommer fra Kort10, mens el- og varmeværker kommer fra oplysninger hos Energi- og
Klimaministeriet. Ejendomsdata kommer fra LIFA.
Skadesmodellen kan ikke med sikkerhed påvise, hvilke ejendomme, der mister forsyning, men resultatet
vil være en tilnærmelse af virkeligheden. Antagelsen om påvirkede ejendommen er taget ud fra den
betragtning, at ejendomme forsynes af de forsyningsstationer, som geografisk ligger nærmest ejendommen.

Figur 5 9: Kortlægning af forsyninger og berørte ejendomme.
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5.9

Beredskabspunkter

Beredskabspunkter viser placeringen af beredskabsstationer indenfor risikoområderne. Disse inkluderer
politi, hospitaler og beredskabsstationer. Data er modtaget fra Beredskabsstyrelsen og SDFE. Kortet kan
anvendes i forbindelse med udarbejdelse af beredskabsplaner.

Figur 5 10: Kortlægning af beredskabspunkter.

5.10

Særligt sårbare punkter

Særligt sårbare punkter angiver placeringen af døgninstitutioner, daginstitutioner, grundskoler og sundhedscentre, lægehuse, hospices, fødeklinikker mv. inden for hvert risikoområde. Data er trukket fra SDFE.
Sårbare punkter kan eksempelvis anvendes sammen med farekortene for oversvømmelsesudbredelse
og vanddybde for at give et billede af hvilke sårbare punkter, der kan blive berørt ved en given højvandshændelse.

Figur 5 11: Kortlægning af sårbare punkter.
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5.11

Potentielt forurenende virksomheder

Potentielt forurenende virksomheder dækker over anlæg, som vil kunne forårsage forureningsuheld i
tilfælde af oversvømmelse. Informationer om virksomhederne stammer fra miljø-databasen DigitalMiljøAdminstration (www.dma.mast). Desuden har enkelte kommuner indsendt supplerende lister over
risikovirksomheder. Kortet angiver de forurenende virksomheders placering indenfor risikoområdet. Data
kan benyttes sammen med farekortene for oversvømmelsesdybde samt udbredelse. Derved kan de
potentielt forurenende virksomheder, som bliver berørt ved et givent scenarie, identificeres.

Figur 5 12: Kortlægning af forurenende virksomheder og risikovirksomheder.

5.12

Natur og miljø

I henhold til EU´s oversvømmelsesdirektiv skal der ske en kortlægning af, om oversvømmelser potentielt
har indflydelse på Ramsar-områder, EF-Habitatområder og EF-Fuglebeskyttelsesområder, som er omfattet af Natura 2000-udpegningerne. Endvidere er der bedt om en vurdering af indflydelse på grundvand.
Boringer med aktiv vandindvinding, vandværksboringer og vandforsyningsboringer er derfor angivet på
kortene sammen med naturbeskyttelsesområder og nationalparker. 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.
Natur kan eksempelvis anvendes sammen med farekortene for oversvømmelsesudbredelse og vanddybde for at give et billede af, hvilke sårbare punkter, der kan blive berørt ved en given højvandshændelse.

Figur 5 13: Kortlægning af natur og miljøinteresser.
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5.13

Kulturarv

Kulturarv er betegnelsen for kulturelle elementer, som anses for at være med til at danne en fælles
erindring om fortiden. I indeværende analyse omfatter kulturarv-lagene: Kirker, begravelsespladser,
fredede bygninger, beskyttede sten- og jorddiger, fortidsminder (som punkter og polygoner) og seværdige fortidsminder (som punkter og polygoner). Data er hentet fra Slots- og Kulturstyrelsen. Kulturarv kan
eksempelvis anvendes sammen med farekortene for oversvømmelsesudbredelse og vanddybde for at
give et billede af, hvilke sårbare punkter, der kan blive berørt ved en given oversvømmelseshændelse.

Figur 5 14: Kortlægning af kulturarv.
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6. Risiko for oversvømmelse
Oversvømmelsesrisikoen beregnes ved at multiplicere sandsynligheden for oversvømmelse og de totale
økonomiske skadebeløb for hvert oversvømmelsesscenarie. Den kvantitative oversvømmelsesrisiko er
dermed produktet af sandsynligheden for oversvømmelsen og det totale økonomiske tab for de enkelte
oversvømmelsesscenarier, der præsenteres som et beløb per år (kr./år) og benævnes ”forventet årlig
skade” (FÅS).
Sandsynligheden for oversvømmelsen er beregnet gennem fareanalysen. Det totale økonomiske tab er
beregnet ved hjælp af sårbarhedsanalysen, hvor først skaden ved den enkelte håndgribelige sårbarhed
beregnes, hvorefter der foretages en opsummering for alle de håndgribelige skade.
Den samlede håndgribelige skade (tangible damage) Dt for en konkret oversvømmelseshændelse (flood), f, er:

n

D f,t = ∑ funktion ( oversvømmelsef , sårbarhedj )

j=1
		
Herved er den håndgribelige risiko for denne oversvømmelse, Rf,t:

R = D f,t x Pf
				 f,t
Hvor Pf er sandsynligheden for oversvømmelsen f.
Den samlede håndgribelige risiko for oversvømmelse for et område kan således bestemmes, hvis der er
lavet flere beregninger af risikoen for forskellige konkrete oversvømmelsesscenarier:

m

Rt = ∑ Rf,t =

m

∑ Df,t x Pf

f=1
f=1
			
Den samlede håndgribelige risiko for oversvømmelse kan anvendes til at sammenligne oversvømmelsesrisikoen for to forskellige kystområder. Endvidere kan den bruges til at følge udviklingen af oversvømmelsesrisikoen over tid; f.eks. med 10 års mellemrum. Det er dog vigtigt, at grundlaget for beregning af
oversvømmelsen, dens sandsynlighed og skade i så fald er det samme.
I mange tilfælde er det, udover at kende den samlede håndgribelige oversvømmelsesrisiko, også vigtigt
at kende den arealmæssige fordeling af risikoen inden for området. Oversvømmelsesrisikoen præsenteres derfor i form af risikokort, som giver et overblik over, hvordan risikoen varierer inden for området.
Ved siden af beregningen af den totale oversvømmelsesrisiko kan den beregnede oversvømmelse og
det beregnede tab anvendes som selvstændige resultater i en undersøgelse eller i en beslutningsproces.
Resultaterne giver i sig selv mange oplysninger om muligheden for oversvømmelse i et bestemt område
og tegner et klart billede af de mulige konsekvenser.
Foruden den håndgribelige risiko, som bygger på de håndgribelige skader, er den uhåndgribelige risiko
vigtig at inkludere i arbejdet for risikohåndtering. Der findes endnu ikke en god måde at beregne denne
på som en risikoværdi, og de uhåndgribelige sårbarheder og skader visualiseres derfor ofte, frem for en
konkret beregning af risikoen. De bør dog ikke undlades af denne årsag.
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I en analyse af risikoen i fremtiden er det vigtigt at tage højde for, at både faren for oversvømmelse og
værdierne kan ændre sig fremadrettet. Klimamodeller giver en fornemmelse af, hvordan kilden kan
ændre sig i fremtiden, ligeledes kan viden om landhævninger og kystforhold hjælpe med til at forstå,
hvordan terrænnet, som er afgørende for oversvømmelsens udbredelse, kan ændre sig fremadrettet.
Ingen af disse forhold er dog sikre, så en analyse af fremtidige oversvømmelsesrisici er altid en beregning
ud fra den bedste viden, der er til stede.
En faktor, der ligeledes er vigtig for beregning af fremtidige oversvømmelsesrisici, er udviklingen i sårbarheden, såsom befolkningstilvækst, byudvikling, socioøkonomisk udvikling og lignende. Det er vanskeligt
at lave en generel tendens for sådanne udviklinger, samt overføre denne generelle tendens konkret til effekten på sårbarhederne. I analysen af den klimapåvirkede risiko for oversvømmelse antages derfor kun
en ændring i faren, mens sårbarhedsanalysen gennemføres på værdierne, som de er i dag. Dette giver et
billede af, hvordan risikoen kan ændre sig udelukkende afhængigt af ændringer i faren.

Figur 6 1: Kortlægning af oversvømmelsesrisikoen. Oversvømmelsesrisikoen er opgjort i kroner og øre per grid-celle.
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7. Resultatdata
Direktivets andet plantrin forpligter medlemslandene til at udarbejde kort over faren for oversvømmelse
og kort over risikoen for oversvømmelse i en passende skala for de områder, der er udpeget i henhold til
direktivets plantrin 1. Kortlægningen af oversvømmelsesfaren og oversvømmelsesrisikoen er således det
endelige produkt i plantrin 2, som skal præsentere resultaterne af risikoanalyserne visuelt på kort.
Som beskrevet i Kapitel 5, er der for hvert risikoområde som udgangspunkt modelleret oversvømmelsesudbredelse for seks scenarier, tre nutidsscenarier med henholdsvis stor, middelstor og ringe sandsynlighed samt tre klimascenarier. Det fremgår af Tabel 7 1 og Tabel 7 2 hvilke hændelser, der konkret er
modelleret for det enkelte risikoområde. For hvert oversvømmelsesscenarie er der udarbejdet farekort,
håndgribelige skadeskort og risikokort i to grid-størrelser, 25 m og 100 m. Desuden er de uhåndgribelige
skader vist i punkt- eller arealform afhængig af datatypen.
Data er udstillet på en webgis, hvor de kan ses i 100 m-grid. Desuden er data sendt til de respektive kommuner, som foruden data i 100 m-grid også har modtaget data i 25 m-grid.
På webgis er data grupperet for hvert risikoområde efter følgende struktur:
•

Risiko

•

Total økonomisk skade

•

Oversvømmelsesfarer

•

•

•

•

Maksimal udbredelse

•

Maksimal vanddybde

Håndgribelige skader
•

Bygningsskade

•

Skader på indbo

•

Skader for virksomheder

•

Oprydning af infrastruktur

•

Afgrøder

•

Husdyr

Uhåndgribelige skader
•

Forsyninger og berørte ejendomme

•

Berørte indbyggere

•

Beredskabspunkter

•

Særligt sårbare punkter

•

Forurenende virksomheder

•

Natur- og miljøinteresser

•

Kulturarv

Risikoområde
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Alle resultater under Risiko, Total økonomisk skade, Oversvømmelsesfarer, Håndgribelige skader samt
Forsyninger og berørte ejendomme og Berørte indbyggere under Uhåndgribelige skader vises for de
seks til syv modellerede oversvømmelseshændelser. For de øvrige uhåndgribelige skader vises de potentielt berørte sårbarheder i og omkring risikoområdet.
Webgis kan tilgås her: https://oversvommelse.kyst.dk/webgis
Tabel 7 1 Oversigt over hvilke kilder til oversvømmelse, der kortlægges i de enkelte risikoområder.

Risikoområde

Kilder kortlagt

Holstebro

Vandløb

Randers Fjord

Hav samt en sammenfaldende hændelse mellem hav og vandløb

Juelsminde

Hav

Esbjerg

Hav

Vejle

Hav, vandløb samt en sammenfaldende hændelse mellem hav og vandløb

Fredericia

Hav

Kolding

Hav samt en sammenfaldende hændelse mellem hav og vandløb

Aabenraa

Hav

Odense Fjord

Hav samt en sammenfaldende hændelse mellem hav og vandløb

Nyborg

Hav

Køge Bugt - København

Hav

Korsør

Hav

Vordingborg

Hav

Sydlolland

Hav

Tabel 7 2 Overblik over modellerede oversvømmelser.

Oversvømmelse fra hav

Oversvømmelse fra vandløb

20 års-hændelse i dag

20 års-hændelse i dag

100 års-hændelse i dag

50 års-hændelse i dag

Ekstremhændelse i dag (øvre 95 % konfidens-intervallet af en 1000 års- 100 års-hændelse i dag
hændelse eller historisk højeste hændelse)
100 års-hændelse i 2065

50 års-hændelse i 2065

100 års-hændelse i 2115

50 års-hændelse i 2115

Ekstremhændelse i 2115

100 års-hændelse i 2115

Den sammenfaldende hændelse for udvalgte områder
100 års-stormflod kombineret med 50 års-vandløbshændelse i dag
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8. Risikoområderne
I Kapitel 4 og 5 er den generelle metode for fareanalysen og sårbarhedsanalysen beskrevet. I arbejdet
med flere områder, vil der dog altid være konkrete forhold, der gør sig gældende. Dette gælder bl.a.
stormflods- og vandføringskurverne, returvandstandene, konkrete forhold om modelopsætningen i MIKE
med mere. I dette kapitel skitseres, for hvert risikoområde, de forhold der er væsentlige for modellering af
faren i det enkelte område.
Beskrivelserne af områderne er bygget op efter følgende struktur:
•

Modelleringsvandstande/-vandføringer

•

Stormflods-/vandføringskurver

•

Fakta om datagrundlaget for de to ovenstående

•

Data til fremskrivning af vandstande/vandføringer

•

Modelspecifikationer og modelområdet

•

Eventuelle tilpasninger til højdemodellen på baggrund af kommunernes input
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8.1

Risikoområde Holstebro

Modellering af oversvømmelse fra vandløb

Fakta om datagrundlaget

Modelleringsvandføringer
De anvendte stormflodsvandstande til modelleringen fremgår
af nedenstående tabel. Vandstandene bygger på statistiske data
og er justeret til muligt fremtidige hændelser.

Vandføringskurverne er bestemt for måler 2 og punkt 3. Data i
punkt 3 er estimeret på baggrund af oplandsstørrelsen og data
fra måler 1 og 2.
Storå, OS Holstebro renseanlæg (måler 1)

Storå (måler2)

Vegenå (måler3)

20 års hændelse i 2019

48.308 l/s

9.482 l/s

50 års hændelse i 2019

53.083 l/s

10.590 l/s

100 års hændelse i 2019

56.112 l/s

11.410 l/s

50 års hændelse i 2065

59.188 l/s

11.808 l/s

50 års hændelse i 2115

64.230 l/s

12.628 l/s

100 års hændelse i 2115

67.896 l/s

13.806 l/s

Storå (måler 2)

31 års data
Estimeret af måler 1

Vegenå (måler 3)

6

Holstebro
Vandføring
i Vegenå
(l/s)

Vandføring
i Storå (l/s)
70.000

27.500

60.000

22.500

50.000
17.500
40.000
12.500
30.000
7.500

20.000
10.000

2.500
Tid
20 års i 2019 (Storå)
100 års i 2019 (Storå)
50 års i 2115 (Storå)
20 års i 2019 (Vegenå)
100 års i 2019 (Vegenå)
50 års i 2115 (Vegenå)

50 års i 2019 (Storå)
50 års i 2065 (Storå)
100 års i 2115 (Storå)
50 års i 2019 (Vegenå)
50 års i 2065 (Vegenå)
100 års i 2115 (Vegenå)
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Data til fremskrivning af vandføring
Klima
Der anvendes klimascenarie RCP8.5 fremskrevet til år 2065 og
2115 til modelleringen (DMI 2014 og 2015).
Klimabidrag 2065

11,5 %

Klimabidrag 2115

21,0 %

Modelspecifikationer
Området er modelleret i MIKE 21 FM og MIKE HYRDO River.

Figur: I Holstebro er der to rande med input fra hhv. Storå og Vegen Å, hvor
Storå er det vigtigste vandløb i modelområdet.

Tilpasninger
Lægård Bæk-stien er opdater flere steder for at tillade vandgennemstrømning op- og nedstrøms i systemet.

Figur: Markering af, hvor der er foretaget tilpasninger langs Lægård Bæk.

Billeder: Udløbsdelen af Lægård Bæk til Storå er et cirkulært rør, der ikke er inkluderet i modellen.
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8.2

Risikoområde Randers Fjord

Modellering af oversvømmelse fra hav og
vandløb
Modelleringsvandstande
De anvendte stormflodsvandstande til modelleringen fremgår af
nedenstående tabel. Vandstandene bygger på statistiske og historiske data og er justeret til muligt fremtidigt stormflodsniveau.
20 års stormflod i 2019

159 cm

100 års stormflod i 2019

171 cm

Kombineret hændelse
For dette risikoområde er der yderligere modelleret en kombineret hændelse, med sammenfald mellem høj vandstand i fjorden
og stør vandføring i vandløbet.
Der er modelleret en kombination af en nutidig 100 års stormflodshændelse og en nutidig 50 års vandløbshændelse.
100 års stormflod

171 cm

50 års vandføringshændelse for måler 1

67.951 l/s

50 års vandføringshændelse for måler 2

9.721 l/s

Ekstrem stormflod i 2019 (1000 års stormflod)

207 cm

100 års stormflod i 2065

197 cm

100 års stormflod i 2115

240 cm

Randers Fjord Kombineret hændelse

Ekstrem stormflod i 2115

276 cm

Vandstand
(m)

Vandføring
(l/s)

Randers Fjord

1,8

80.000

Vandstand
(m)

1,6

70.000

1,4

60.000

3,0

1,2
2,5

1,0
0,8

2,0

0,6
1,5
1,0
0,5
0,0
00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00
Tid
20 års i 2019
Ekstrem i 2019
100 års i 2115

100 års i 2019
100 års i 2065
Ekstrem i 2115
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50.000
40.000
30.000

0,4

20.000

0,2

10.000

0
0,0
00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 Tid
100 års stormflod
50 års hændelse i Gudenåen
50 års hændelse i Vester Alling Å

Fakta om datagrundlaget

Modelspecifikationer

Stormflodskurverne er bestemt på baggrund af data fra følgende måler.

Området er modelleret i MIKE 21 FM og MIKE HYDRO River.

Randers Havn (måler 3)

105 års data

Vandføringskurverne er bestemt for følgende målere.
Gudenå, Ulstrup (måler 1)
Alling Å, Vester Alling (måler 2)

31 års data
30 års data

Figur: Placering af randen. For risikoområde Randers Fjord er modellen sat op
med flere rande, da det er en kombineret model, hvor vand fra flere vandløb
og havet påvirker området. 1 er påvirkning fra hav, 2 og 4 er hhv. nedstrøms
og opstrøms Alling Å, mens 3 og 5 er tilsvarende for Gudenåen

Tilpasninger
Højdemodellen er justeret flere steder ved havnen i Randers by
på baggrund af input fra Randers Kommune. Dertil er der flere
steder langs Gudenåen og Alling Å, hvor modellen er justeret til
at repræsentere vandløbenes forbindelse til søerne.

Data til fremskrivning af vandstand
Klima
Der anvendes klimascenarie RCP8.5 fremskrevet til år 2065 og
2115 til modelleringen (DMI 2014 og 2015).
Havstigning 2065

33 cm

Havstigning/klimabidrag 2115

83 cm

Figur: Markering af tilpasninger i ved havnen i Randers by.

Landhævning
Landhævningens bidrag til fremtidig stormflodsvandstand er
bestemt af DTU.
Landhævningen for Randers Fjord er 0,14 cm/år.
Landhævning i 2065

6,72 cm

Landhævning i 2115

13,72 cm

Figur: Markering af rettelser foretaget til at sikre forbindelse mellem vandløb
og søer.
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8.3

Risikoområde Juelsminde

Modellering af oversvømmelse fra hav

Fakta om datagrundlaget

Modelleringsvandstande
De anvendte stormflodsvandstande til modelleringen fremgår
af nedenstående tabel. Vandstandene bygger på statistiske og
historiske data og er justeret til nuværende niveau i 2019 samt
fremskrevet til muligt fremtidigt stormflodsniveau.

Stormflodskurverne er bestemt på baggrund af data fra følgende måler.

20 års stormflod i 2019

149 cm

100 års stormflod i 2019

162 cm

Ekstrem stormflod i 2019 (Stormfloden 1872)

215 cm

100 års stormflod i 2065

190 cm

100 års stormflod i 2115

235 cm

Ekstrem stormflod i 2115

288 cm

Juelsminde Havn

127 års data

Juelsminde
Vandstand
(m)
3,0
2,5
2,0
1,5

Data til fremskrivning af vandstand
Klima
Der anvendes klimascenarie RCP8.5 fremskrevet til år 2065 og
2115 til modelleringen (DMI 2014 og 2015).

1,0
0,5
0,0
00:00

06:00

12:00

20 års i 2019
Ekstrem i 2019
100 års i 2115

18:00

00:00

06:00

100 års i 2019
100 års i 2065
Ekstrem i 2115

12:00
Tid

Havstigning 2065

33 cm

Havstigning 2115

83 cm

Landhævning
Landhævningens bidrag til fremtidig stormflodsvandstand er
bestemt af DTU.
Landhævningen for Juelsminde er 0,1 cm/år.
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Landhævning i 2065

4,8 cm

Landhævning i 2115

9,8 cm

Modelspecifikationer
Området er modelleret i MIKE 21 FM.

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN,
Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, © OpenStreetMap
contributors, and the GIS User Community

Figur: Placering af randen. Grøn er land og rød er vand, hvor stormfloden
kommer ind.
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8.4

Risikoområde Esbjerg

Modellering af oversvømmelse fra hav

Fakta om datagrundlaget

Modelleringsvandstande
De anvendte stormflodsvandstande til modelleringen fremgår af
nedenstående tabel. Vandstandene bygger på statistiske og historiske data og er justeret til muligt fremtidigt stormflodsniveau.

Stormflodskurverne er bestemt på baggrund af data fra følgende måler.

20 års stormflod i 2019

371 cm

100 års stormflod i 2019

404 cm

Ekstrem stormflod i 2019 (Stormfloden 1999)

480 cm

100 års stormflod i 2065

445 cm

100 års stormflod i 2115

513 cm

Ekstrem stormflod i 2115

589 cm

Esbjerg Havn

143 års data

Esbjerg
Vandstand
(m)
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0

Data til fremskrivning af vandstand

1,0

Klima
Der anvendes klimascenarie RCP8.5 fremskrevet til år 2065 og
2115 til modelleringen (DMI 2014 og 2015).

0,0
00:00

06:00

12:00

20 års i 2019
Ekstrem i 2019
100 års i 2115

18:00

00:00

06:00

100 års i 2019
100 års i 2065
Ekstrem i 2115

12:00
Tid

Havstigning 2065

33 cm

Havstigning 2115

83 cm

Vindbidrag
Til fremskrivning af vinds bidrag til øget stormflodshøjde anvendes data fra DMI (2012).
Vindbidrag i 2065

10 cm

Vindbidrag i 2115

30 cm

Landhævning
Landhævningens bidrag til fremtidig stormflodsvandstand er
bestemt af DTU.
Landhævningen for Esbjerg er 0,04 cm/år.
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Landhævning i 2065

1,92 cm

Landhævning i 2115

3,92 cm

Modelspecifikationer

Tilpasninger

Området er modelleret i MIKE 21 FM.

Der er foretaget ændringer i højdemodellen ved lystbådehavnen, Esbjerg strand og højvandsbeskyttelsen ved Nordby.

Randen er flyttet ud af hensyn til modellens nøjagtighed og
stabilitet.

Lystbådehavn

Højvandsmur

Strand

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN,
Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, © OpenStreetMap
contributors, and the GIS User Community

Figur: Placering af randen. Grøn er land, rød er vand, hvor stormfloden kommer ind, og blå er en passiv rand.

Figur Overblik over risikoområdet og hvor der er lavet justeringer i højdemodellen til modelleringen.
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8.5

Risikoområde Vejle

Modellering af oversvømmelse fra hav og
vandløb

Modelleringsvandføringer

Modelleringsvandstande
De anvendte stormflodsvandstande til modelleringen fremgår af
nedenstående tabel. Vandstandene bygger på statistiske og historiske data og er justeret til muligt fremtidigt stormflodsniveau.

De anvendte stormflodsvandstande til modelleringen fremgår
af nedenstående tabel. Vandstandene bygger på statistiske data
og er justeret til muligt fremtidige hændelser.
Vejle Å

Højen Å

Grejs Å
(punkt 4)

149 cm

20 års hændelse i 2019

14.176 l/s

4.844 l/s

15.688 l/s

100 års stormflod i 2019

162 cm

50 års hændelse i 2019

14.726 l/s

4.925 l/s

17.542 l/s

Ekstrem stormflod i 2019 (Stormfloden 1872)

215 cm

100 års hændelse i 2019

15.080 l/s

5.316 l/s

18.925 l/s

100 års stormflod i 2065

191 cm

50 års hændelse i 2065

16.419 l/s

5.491 l/s

19.559 l/s

100 års stormflod i 2115

237 cm

50 års hændelse i 2115

17.818 l/s

5.959 l/s

21.226 l/s

Ekstrem stormflod i 2115

290 cm

100 års hændelse i 2115

18.247 l/s

6.432 l/s

22.899 l/s

20 års stormflod i 2019

Vejle - Stormfloder

Vejle - Vandføringer

Vandstand
(m)

Vandføring
(l/s)

3,0

25.000

2,5
20.000

2,0
15.000

1,5
1,0

10.000

0,5

5.000

0,0
00:00 06:00

12:00

18:00

20 års i 2019
Ekstrem i 2019
100 års i 2115

00:00

06:00

12:00

100 års i 2019
100 års i 2065
Ekstrem i 2115
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18:00
Tid

0
00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00
20 års i 2019 (Vejle Å)
100 års i 2019 (Vejle Å)
50 års i 2115 (Vejle Å)
20 års i 2019 (Højen Å)
100 års i 2019 (Højen Å)
50 års i 2115 (Højen Å)
20 års i 2019 (Grejs Å)
100 års i 2019 (Grejs Å)
50 års i 2115 (Grejs Å)

50 års i 2019 (Vejle Å)
50 års i 2065 (Vejle Å)
100 års i 2115 (Vejle Å)
50 års i 2019 (Højen Å)
50 års i 2065 (Højen Å)
100 års i 2115 (Højen Å)
50 års i 2019 (Grejs Å)
50 års i 2065 (Grejs Å)
100 års i 2115 (Grejs Å)

Tid

Kombineret hændelse
For dette risikoområde er der yderligere modelleret en kombineret hændelse, med sammenfald mellem høj vandstand i fjorden
og stør vandføring i vandløbet.
Der er modelleret en kombination af en nutidig 100 års stormflodshændelse og en nutidig 50 års vandløbshændelse.

Fakta om datagrundlaget
Stormflodskurverne er bestemt på baggrund af data fra følgende måler.
Juelsminde Havn

19 års data

På baggrund af data, er kombinationen modelleret således, at
stormflodskurver topper 12 timer efter vandføringen ved målerstationen.
100 års stormflod

162 cm

50 års vandføringshændelse for måler 1

14.726 l/s

50 års vandføringshændelse for måler 2

4.925 l/s

2 års vandføring i Grejs Å (punkt 4)

10.532 l/s

Vejle - Kombineret hændelse
Vandstand
(m)

Vandøfring
(l/s)

2,0

16.000

1,8

14.000

1,6

Vandføringskurverne er bestemt for måler 1, måler 2 og punkt 4.
Data i punkt 4 er estimeret på baggrund af oplandsstørrelsen og
data fra måler 3.
Vejle Å, Haraldskær (måler 1)
Højen Å, ns Møgelbæk (måler 2)

12.000

Grejs Å, Grejsdalens Planteskole (måler 3)

1,2

10.000

Grejs Å (punkt 4)

1,0

8.000

0,8

6.000

1,4

0,6

7 års data
17 års data
Estimeret af måler 3

4.000

0,4

2.000

0,2
0,0
00:00

17 års data

12:00

00:00

12:00

00:00

12:00

0

00:00

100 års i 2019 (hav)

50 års i 2019 (Vejle Å)

50 års i 2019 (Højen Å)

2 års i 2019 (Grejs Å)

Tid
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Fremskrivning af data

Tilpasninger

Klima
Der anvendes klimascenarie RCP8.5 fremskrevet til år 2065 og
2115 til modelleringen (DMI 2014 og 2015).

Der er lavet flere justeringer i højdemodellen på baggrund af
input fra Vejle Kommune. Der er både lavet tilpasninger til højvandsbeskyttelse, der holder vandet tilbage, og underføringer,
der sikrer gennemstrømning.

Havstigning 2065

33 cm

Havstigning 2115

83 cm

Klimbidrag til vandføring i 2065

11,5 %

Klimbidrag til vandføring i 2115

21,0 %

Landhævning
Landhævningens bidrag til fremtidig stormflodsvandstand er
bestemt af DTU.
Landhævningen for Vejle Fjord er 0,08 cm/år.
Landhævning i 2065

3,84

Landhævning i 2115

7,84

Modelspecifikationer

Figur: Markering af området hvor der er lavet tilpasninger i form af højvandsbeskyttelse.

Området er modelleret i MIKE 21 FM og MIKE HYDRO River.

Figur: Placering af randen. For risikoområde Vejle er modellen sat op med
flere rande, da det er en kombineret model, hvor vand fra flere vandløb og
havet påvirker området. 1 er påvirkning fra hav, 2 er opstrøms Grejs Å, 3 og 4
er hhv. nedstrøms og opstrøms i Vejle Å og 5 er opstrøms i Højen Å.
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Figur: Markering af områder, hvor der er lavet tilpasninger der sikrer vandgennemstrømning.

8.6

Risikoområde Fredericia

Modellering af oversvømmelse fra hav

Fakta om datagrundlaget

Modelleringsvandstande
De anvendte stormflodsvandstande til modelleringen fremgår af
nedenstående tabel. Vandstandene bygger på statistiske og historiske data og er justeret til muligt fremtidigt stormflodsniveau.

Stormflodskurverne er bestemt på baggrund af data fra følgende måler.

20 års stormflod i 2019

136 cm

100 års stormflod i 2019

153 cm

Ekstrem stormflod for Fredericia i 2019 (Stormfloden 1872)

215 cm

Ekstrem stormflod for Skærbæk i 2019 (Stormfloden 1872)

254 cm

100 års stormflod i 2065

182 cm

100 års stormflod i 2115

228 cm

Ekstrem stormflod for Fredericia i 2115

290 cm

Ekstrem stormflod for Skærbæk i 2115

329 cm

Fredericia Havn

127 års data

Fredericia
Vandstand
(m)
4,0
3,5
3,0
2,5

Data til fremskrivning af vandstand

2,0

Klima
Der anvendes klimascenarie RCP8.5 fremskrevet til år 2065 og
2115 til modelleringen (DMI 2014 og 2015).

1,5
1,0
0,5
0,0
00:00

06:00

12:00

18:00

20 års i 2019
Ekstrem for Fredericia i 2019
100 års i 2065
Ekstrem for Fredericia i 2115

00:00

06:00

12:00

Tid
100 års i 2019
Ekstrem for Skærbæk i 2019
100 års i 2115
Ekstrem for Skærbæk i 2115

Havstigning 2065

33 cm

Havstigning 2115

83 cm

Landhævning
Landhævningens bidrag til fremtidig stormflodsvandstand er
bestemt af DTU.
Landhævningen for Fredericia er 0,08 cm/år.
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Landhævning i 2065

3,84 cm

Landhævning i 2115

7,84 cm

Modelspecifikationer

Tilpasninger

Området er modelleret i MIKE 21 FM.

Der er foretaget ændringer i højdemodellen omkring Kanalbyen,
i form af højvandsbeskyttelse og højere opløsning af kanalen.

Figur: Markering af tilpasningerne i modellen.

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN,
Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, © OpenStreetMap
contributors, and the GIS User Community

Figur: Placering af randen. Grøn er land og rød er vand, hvor stormfloden
kommer ind.
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8.7

Risikoområde Kolding

Modellering af oversvømmelse fra hav og kombineret hændelser
Modelleringsvandstande
De anvendte stormflodsvandstande til modelleringen fremgår af
nedenstående tabel. Vandstandene bygger på statistiske og historiske data og er justeret til muligt fremtidigt stormflodsniveau.

Kombineret hændelse
For dette risikoområde er der yderligere modelleret en kombineret hændelse, med sammenfald mellem høj vandstand i fjorden
og stor vandføring i vandløbene Kolding Å og Seest Mølleå.
Der er modelleret en kombination af en nutidig 100 års stormflodshændelse og en nutidig 50 års vandløbshændelse.

20 års stormflod i 2019

157 cm

100 års stormflod i 2019

172 cm

Ekstrem stormflod i 2019 (Stormfloden 1872)

310 cm

100 års stormflod i 2065

202 cm

100 års stormflod i 2115

249 cm

100 års stormflod

387 cm

50 års vandføringshændelse for måler 1

13.493 l/s

50 års vandføringshændelse for måler 2

6.175 l/s

Ekstrem stormflod i 2115

På baggrund af data, er kombinationen modelleret således, at
stormflodskurver topper 12 timer efter vandføringen ved målerstationen.
172 cm

Kolding
Kolding - Kombineret hændelse

Vandstand
(m)
4,0

Vandstand
(m)

3,5

2,0

Vandføring
(l/s)
15.000

3,0

13.000
1,5

2,5

11.000

2,0
1,0

1,5

9.000

1,0

7.000
0,5

0,5

5.000

0,0
00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00
Tid
20 års i 2019
Ekstrem i 2019
100 års i 2115

100 års i 2019
100 års i 2065
Ekstrem i 2115

0,0
00:00

3.000
06:00

12:00

18:00

00:00

06:00

100 års stormflod
50 års vandføring (Kolding Å)
50 års vandføring (Seest Mølleå)
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Tid

Fakta om datagrundlaget

Modelspecifikationer

Stormflodskurverne er bestemt på baggrund af data fra følgende måler.

Området er modelleret i MIKE 21 FM og MIKE HYDRO River.

Kolding Havn (måler 3)

27 års data

Vandføringskurverne er bestemt for følgende målere.
Kolding Å, Ejstrup Mølle (måler 1)

19 års data

Seest Mølleå (måler 2)

19 års data

Figur: Placering af randen. For risikoområde Kolding er modellen sat op med
flere rande, da det er en kombineret model, hvor vand fra flere vandløb og
havet påvirker området. 1 er påvirkning fra hav, 2 er nedstrøms i Kolding Å, 3
og 4 er input til Kolding Å, 5 er input til Seest Mølleå.

Data til fremskrivning af vandstand
Klima
Der anvendes klimascenarie RCP8.5 fremskrevet til år 2065 og
2115 til modelleringen (DMI 2014 og 2015).
Havstigning 2065

33 cm

Havstigning 2115

83 cm

Landhævning
Landhævningens bidrag til fremtidig stormflodsvandstand er
bestemt af DTU.
Landhævningen for Kolding er 0,06 cm/år.
Landhævning i 2065

2,88

Landhævning i 2115

5,88
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8.8

Risikoområde Aabenraa

Modellering af oversvømmelse fra hav

Fakta om datagrundlaget

Modelleringsvandstande
De anvendte stormflodsvandstande til modelleringen fremgår af
nedenstående tabel. Vandstandene bygger på statistiske og historiske data og er justeret til muligt fremtidigt stormflodsniveau.

Stormflodskurverne er bestemt på baggrund af data fra følgende måler.

20 års stormflod i 2019

161 cm

100 års stormflod i 2019

174 cm

Ekstrem stormflod i 2019 (Stormfloden 1872)

335 cm

100 års stormflod i 2065

205 cm

100 års stormflod i 2115

253 cm

Ekstrem stormflod i 2115

415 cm

Aabenraa Havn

36 års data

Aabenraa
Vandstand
(m)
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5

Data til fremskrivning af vandstand

1,0

Klima
Der anvendes klimascenarie RCP8.5 fremskrevet til år 2065 og
2115 til modelleringen (DMI 2014 og 2015).

0,5
0,0
00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00
Tid
20 års i 2019
Ekstrem i 2019
100 års i 2115

100 års i 2019
100 års i 2065
Ekstrem i 2115

Havstigning 2065

33 cm

Havstigning 2115

83 cm

Landhævning
Landhævningens bidrag til fremtidig stormflodsvandstand er
bestemt af DTU.
Landhævningen for Aabenraa er 0,03 cm/år.
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Landhævning i 2065

1,44 cm

Landhævning i 2115

2,94 cm

Modelspecifikationer
Området er modelleret i MIKE 21 FM.

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN,
Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, © OpenStreetMap
contributors, and the GIS User Community

Figur: Placering af randen. Grøn er land og rød er vand, hvor stormfloden
kommer ind.
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8.9

Risikoområde Odense Fjord

Modellering af oversvømmelse fra hav og kombineret hændelse
Modelleringsvandstande
De anvendte stormflodsvandstande til modelleringen fremgår af
nedenstående tabel. Vandstandene bygger på statistiske og historiske data og er justeret til muligt fremtidigt stormflodsniveau.

Kombineret hændelse
For dette risikoområde er der yderligere modelleret en kombineret hændelse, med sammenfald mellem høj vandstand i fjorden
og stor vandføring i Odense Å.
Der er modelleret en kombination af en nutidig 100 års stormflodshændelse og en nutidig 50 års vandløbshændelse.

20 års stormflod i 2019

153

100 års stormflod i 2019

168

Ekstrem stormflod i 2019 (1000 års stormflod)

224

100 års stormflod i 2065

196

100 års stormflod i 2115

241

100 års stormflod

297

50 års vandføringshændelse

Ekstrem stormflod i 2115

På baggrund af data, er kombinationen modelleret således, at
stormflodskurver topper 7 timer før vandføringen ved målerstationen.
168 cm
34.797 l/s

Odense

Odense Fjord - Kombineret hændelse

Vandstand
(m)

Vandstand
(m)

3,0

2,00

40.000

1,50

35.000

1,00

30.000

0,50

25.000

Vandføring
(l/s)

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00
Tid
20 års i 2019
Ekstrem i 2019
100 års i 2115

100 års i 2019
100 års i 2065
Ekstrem i 2115
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0,00
00:00

06:00

12:00

18:00

00:00

06:00

20.000

Tid
100 års stormflod

50 års vandføring (Odense Å)

Fakta om datagrundlaget

Modelspecifikationer

Stormflodskurverne er bestemt på baggrund af data fra følgende måler.

Området er modelleret i MIKE 21 FM og MIKE HYDRO River.

Odense, Gabet Havn (måler 1)

27 års data

Vandføringskurven er bestemt for følgende måler.
Odense Å, Ejby Mølle Renseanlæg (måler 2)

13 års data

Placering af randen. For risikoområde Odense Fjord er modellen sat op med
flere rande, da det er en kombineret model, hvor vand fra både Odense Å og
havet påvirker området. Grøn er land og rød er vand, hhv. input fra stormflod
samt opstrøms og nedstrøms rand for Odense Å.

Tilpasninger
Der er lavet flere hydrologiske tilpasninger i højdemodellen på
baggrund af input fra modtaget fra Odense Kommune, som
vises i nedenstående figur.

Data til fremskrivning af vandstand
Klima
Der anvendes klimascenarie RCP8.5 fremskrevet til år 2065 og
2115 til modelleringen (DMI 2014 og 2015).
Havstigning 2065

33 cm

Havstigning 2115

83 cm

Landhævning
Landhævningens bidrag til fremtidig stormflodsvandstand er
bestemt af DTU.
Landhævningen for Odense Fjord er 01 cm/år.

Figur: Overblik over tilpasninger der er lavet i Odense Fjord, ved Odense by.

Landhævning i 2065

4,8 cm

Landhævning i 2115

9,8 cm

Metode til kortlægning af fare og risiko for oversvømmelse 77

8.10 Risikoområde Nyborg
Modellering af oversvømmelse fra hav

Fakta om datagrundlaget

Modelleringsvandstande
De anvendte stormflodsvandstande til modelleringen fremgår af
nedenstående tabel. Vandstandene bygger på statistiske og historiske data og er justeret til muligt fremtidigt stormflodsniveau.

Stormflodskurverne er bestemt på baggrund af data fra følgende målere.

20 års stormflod i 2019

139 cm

100 års stormflod i 2019

155 cm

Ekstrem stormflod i 2019 (Stormfloden 2006)

177 cm

100 års stormflod i 2065

183 cm

100 års stormflod i 2115

228 cm

Ekstrem stormflod i 2115

250 cm

Slipshavn

127 års data

Nyborg
Vandstand
(m)
2,5

2,0

1,5

1,0

Data til fremskrivning af vandstand
Klima
Der anvendes klimascenarie RCP8.5 fremskrevet til år 2065 og
2115 til modelleringen (DMI 2014 og 2015).

0,5

0,0
00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00
Tid
20 års i 2019
Ekstrem i 2019
100 års i 2115

100 års i 2019
100 års i 2065
Ekstrem i 2115

Havstigning 2065

33 cm

Havstigning 2115

83 cm

Landhævning
Landhævningens bidrag til fremtidig stormflodsvandstand er
bestemt af DTU.
Landhævningen for Nyborg er 0,1 cm/år.
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Landhævning i 2065

4,8 cm

Landhævning i 2115

9,8 cm

Modelspecifikationer
Området er modelleret i MIKE 21 FM.

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance
Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Figur: Placering af randen. Grøn er land og rød er vand, hvor stormfloden
kommer ind.
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8.11 Risikoområde
Køge Bugt - København
Modellering af oversvømmelse fra hav

Fakta om datagrundlaget

Modelleringsvandstande
De anvendte stormflodsvandstande til modelleringen fremgår af
nedenstående tabel. Vandstandene bygger på statistiske og historiske data og er justeret til muligt fremtidigt stormflodsniveau.

Stormflodskurverne er bestemt på baggrund af data fra følgende målere.
Københavns Havn (måler 1)
Køge Havn (måler 2)

20 års stormflod i 2019

128 års data
57 års data

146 cm

100 års stormflod i 2019

159 cm

Ekstrem stormflod fra syd i 2019 (Stormfloden 1872)

280 cm

Ekstrem stormflod fra nord i 2019 (1000 års stormflod)

205 cm

100 års stormflod i 2065

184 cm

100 års stormflod i 2115

226 cm

Ekstrem stormflod fra syd i 2115

348 cm

Ekstrem stormflod fra nord i 2115

273 cm

Køge Bugt - København
Vandstand
(m)
3,5
3,0
2,5
2,0

Data til fremskrivning af vandstand

1,5

Klima
Der anvendes klimascenarie RCP8.5 fremskrevet til år 2065 og
2115 til modelleringen (DMI 2014 og 2015).

1,0
0,5
0,0
00:00

12:00

00:00

20 års i 2019
Ekstrem fra syd i 2019
100 års i 2065
Ekstrem fra syd i 2115

12:00

00:00

12:00

Tid
100 års i 2019
Ekstrem fra nord i 2019
100 års i 2115
Ekstrem fra nord i 2115

Havstigning 2065

33 cm

Havstigning 2115

83 cm

Landhævning
Landhævningens bidrag til fremtidig stormflodsvandstand er
bestemt af DTU.
Landhævningen for Køge Bugt - København er 0,15 cm/år.
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Landhævning i 2065

7,2 cm

Landhævning i 2115

14,7 cm

Modelspecifikationer
Området er modelleret i MIKE 21 FM.
Risikoområdet er delt op i 3 modelleringsområder med forskellige randbetingelser.
Den nordlige del af området omkring København er modelleret
med stormflod fra nordøst og fra syd.
Stormfloden fra nord er modelleret med en gradient langs den
østlige rand, så den maksimale vandstanden er faldende fra
nord mod syd. Dette er kun gældende for ekstremhændelserne.

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN,
Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, © OpenStreetMap
contributors, and the GIS User Community

Figur: Placering af rand i modellen for København med stormflod fra nord.
Grøn er land, gul er vand, hvor stormfloden kommer ind og opnår den maksimal vandstand, lilla er passiv rand. Blå og rød er vand, hvor stormfloden under
ekstremhændelsen opnår lavere højde end ved blå, med rød som dent stræk
med den laveste maksimale vandstand.

Tilpasninger
Ændringer i højdemodellen ved Hvidovre højvandsmur og Ullerup diget.
Dertil Klitmodellering i Køge Bugt, som beskrevet i Afsnit 4.2.

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN,
Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, © OpenStreetMap
contributors, and the GIS User Community

Figur: Placering af rand i modellen for Køge Bugt. Grøn er land og rød er vand,
hvor stormfloden kommer ind.

Hvidovre mur

Ullerup dige

Figur. Overblik over hvor der er lavet justeringer i højdemodellen til modelleringen.

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN,
Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, © OpenStreetMap
contributors, and the GIS User Community

Figur: Placering af rand i modellen for København med stormflod fra syd.
Grøn er land, rød er vand, hvor stormfloden kommer ind og blå er en passiv
rand.
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8.12 Risikoområde Korsør
Modellering af oversvømmelse fra hav

Fakta om datagrundlaget

Modelleringsvandstande
De anvendte stormflodsvandstande til modelleringen fremgår af
nedenstående tabel. Vandstandene bygger på statistiske og historiske data og er justeret til muligt fremtidigt stormflodsniveau.

Stormflodskurverne er bestemt på baggrund af data fra følgende måler.

20 års stormflod i 2019

137 cm

100 års stormflod i 2019

156 cm

Ekstrem stormflod i 2019 (1000 års stormflod)

Korsør Havn

127 års data

223 cm

100 års stormflod i 2065

184 cm

100 års stormflod i 2115

229 cm

Ekstrem stormflod i 2115

296 cm

Korsør
Vandstand
(m)
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

Data til fremskrivning af vandstand

0,5

Klima
Der anvendes klimascenarie RCP8.5 fremskrevet til år 2065 og
2115 til modelleringen (DMI 2014 og 2015).

0,0
00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00
Tid
20 års i 2019
Ekstrem i 2019
100 års i 2115

100 års i 2019
100 års i 2065
Ekstrem i 2115

Havstigning 2065

33 cm

Havstigning 2115

83 cm

Landhævning
Landhævningens bidrag til fremtidig stormflodsvandstand er
bestemt af DTU.
Landhævningen for Korsør er 0,1 cm/år.
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Landhævning i 2065

4,8 cm

Landhævning i 2115

9,8 cm

Modelspecifikationer
Området er modelleret i MIKE 21 FM.

Figur: Placering af randen. Grøn er land og rød er vand, hvor stormfloden
kommer ind.
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8.13 Risikoområde Vordingborg
Modellering af oversvømmelse fra hav

Fakta om datagrundlaget

Modelleringsvandstande
De anvendte stormflodsvandstande til modelleringen fremgår af
nedenstående tabel. Vandstandene bygger på statistiske og historiske data og er justeret til muligt fremtidigt stormflodsniveau.

Stormflodskurverne er bestemt på baggrund af data fra følgende måler.

20 års stormflod i 2019

143 cm

100 års stormflod i 2019

160 cm

Ekstrem stormflod i 2019 (Stormfloden 1872)

220 cm

100 års stormflod i 2065

187 cm

100 års stormflod i 2115

232 cm

Ekstrem stormflod i 2115

292 cm

Karrebæksminde Havn

16 års data

Vordingborg
Vandstand
(m)
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

Data til fremskrivning af vandstand

0,5
0,0
00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00
Tid
20 års i 2019
Ekstrem i 2019
100 års i 2115

100 års i 2019
100 års i 2065
Ekstrem i 2115

Klima
Der anvendes klimascenarie RCP8.5 fremskrevet til år 2065 og
2115 til modelleringen (DMI 2014 og 2015).
Havstigning 2065

33 cm

Havstigning 2115

83 cm

Landhævning
Landhævningens bidrag til fremtidig stormflodsvandstand er
bestemt af DTU.
Landhævningen for Vordingborg er 0,11 cm/år.
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Landhævning i 2065

5,28 cm

Landhævning i 2115

10,78 cm

Modelspecifikationer

Tilpasninger

Området er modelleret i MIKE 21 FM.

På baggrund af input fra Vordingborg Kommune er der foretaget justeringer i højdemodellen, så digerne er repræsenteret
ordentligt.

For at repræsentere de fysiske, er området modelleret, så en
stormflod kommer fra vest og bevæger sig østpå gennem Storstrømmen, afgrænset af land på begge sider.
Placering af rand (grøn – land, blå – vand, lilla – passiv).

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL,
Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Figur: Placering af randen. Grøn er land, blå er vand, hvor stormfloden kommer ind, og lilla er passive rande.

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN,
Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, © OpenStreetMap
contributors, and the GIS User Community

Figur: Markering af de steder, hvor digerne er justeret i højdemodellen.
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8.14 Risikoområde Sydlolland
Modellering af oversvømmelse fra hav

Fakta om datagrundlaget

Modelleringsvandstande
De anvendte stormflodsvandstande til modelleringen fremgår af
nedenstående tabel. Vandstandene bygger på statistiske og historiske data og er justeret til muligt fremtidigt stormflodsniveau.

Stormflodskurverne er bestemt på baggrund af data fra følgende måler.
Nakskov Havn (måler 1)
Rødbyhavns Havn (måler 2)

20 års stormflod i 2019

156 cm

100 års stormflod i 2019

172 cm

Ekstrem stormflod fra syd i 2019 (Stormfloden 1872)

317 cm

Ekstrem stormflod fra vest i 2019 (Stormfloden 1872)

250 cm

100 års stormflod i 2065

201 cm

100 års stormflod i 2115

248 cm

Ekstrem stormflod fra syd i 2115

394 cm

Ekstrem stormflod fra vest i 2115

327 cm

Estimeret data
62 års data

Sydlolland
Vandstand
(m)
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0

Data til fremskrivning af vandstand

1,5

Klima
Der anvendes klimascenarie RCP8.5 fremskrevet til år 2065 og
2115 til modelleringen (DMI 2014 og 2015).

1,0
0,5
0,0
00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00
20 års i 2019
Ekstrem fra syd i 2019
100 års i 2065
Ekstrem fra syd i 2115

Tid
100 års i 2019
Ekstrem fra vest i 2019
100 års i 2115
Ekstrem fra vest i 2115

Havstigning 2065

33 cm

Havstigning 2115

83 cm

Landhævning
Landhævningens bidrag til fremtidig stormflodsvandstand er
bestemt af DTU.
Landhævningen for Sydlolland er 0,06 cm/år.
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Landhævning i 2065

2,88 cm

Landhævning i 2115

5,88 cm

Modelspecifikationer

Tilpasninger

OOmrådet er modelleret i MIKE 21 FM.

Der er lavet to tilpasninger til højdemodellen:

Ekstremhændelserne er modelleret opdelt som to stormfloder
fra hhv. syd og vest. 20 års og 100 års hændelserne blev modelleret ens for hele området.

Højvandsmur i Nakskov med koter 1,63 – 1,66

Grundet områdets størrelse var det nødvendig at reducere
antallet af mesh elementer i modellen. Dette blev gjort, så der
var fin oplæsning de steder med store værdier og behov for fine
detaljer i højdemodellen.

Højvandsmur og jorddiger ved Rødbyhavn med kote 3,69

Højvandsmur
Nakskov

Højvandsmur og jorddige
Rødbyhavn

Figur: Markering af de steder, der er lavet justeringer til højdemodellen.

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN,
Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, © OpenStreetMap
contributors, and the GIS User Community

Figur: Placering af randen. Grøn er land, rød og blå er randene i vand, som er
opdelt for ekstremhændelsen.
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Bilag A – Overblik over
datakilder
De indsamlede datasæt er nationalt dækkende og er hentet fra en bred vifte af dataudbydere, hvilket kan
ses i nedenstående tabel.
Sårbarhedskategori

Dataleverandør

Datasæt

Årstal

Bygningsskade

Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Ejendomsdata fra OIS

Data downloadet 2019

Indbo

Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Ejendomsdata fra OIS

Data downloadet 2019

Skader for virksomheder

Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Ejendomsdata fra OIS

Data downloadet 2019

Infrastruktur

Kortforsyningen

Kort10

Data downloadet 2019

Afgrøder

Natur og Erhvervsstyrelsen/ Landbrugsstyrelsen

Markblokinformationer er oplyst af
Natur- og Erhvervsstyrelsen

Data modtaget 2019

Husdyr

Natur- og Erhvervsstyrelsen/ Landbrugsstyrelsen

Indbyggere

Danmarks statistik

Forsyninger og berørte
ejendomme

Klima, Energi- og Forsyningsministe- GIS datasæt – Energiforsyning
riet LIFA a/s
GIS datasæt vedr. kraftvarmeværker,
rensningsanlæg, transformerstation
og vandforsyning.

Data downloadet 2019

Beredskabspunkter

SDFE (Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering), Beredskabsstyrelsen

GIS datasæt indeholder information
om; hospitaler, politi, brandvæsen
og beredskabscentre

Data modtaget 2019

Særligt sårbare punkter

LIFA a/s

GIS datasæt indeholder information
om; dag- og døgninstitution, grundskole, sundhedscenter, lægehus
m.m.

Data downloadet 2019

Forurenede virksomheder

Miljøstyrelsen (Digital Miljø Administration, DMA)

Fra DMA databasen

Data downloadet 2019

Kommunerne

Lister med risikovirksomheder fra
kommuner

Data fra kommunerne
modtaget 2019

Miljøstyrelsen, GEUS (De Nationale
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland)

Natura 2000 data er downloadet fra Data downloadet 2019
Miljøstyrelsen
Vandboringsdata er downloadet fra
GEUS, National boringsdata (Jupiter)

Natura og miljøinteresser
(Natura 2000, Beskyttet
natur, Nationalparker,
Vandindvinding)

Kulturarv
Slots- og Kulturstyrelsen
(Fortidsminder, Bygninger,
Stendiger m.m., Arealer)

Data downloadet 2019
Natbefolkningen i 100X100m grid

GIS datasæt, Diverse kulturarvsdatasæt

Data modtaget 2018

Data downloadet 2019
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Bilag B – Oversigt over
data
I forbindelse med implementeringen af plantrin 2 af EU’s Oversvømmelsesdirektiv er farekort, skadeskort
og risikokort generet for hvert af de 14 udpegede 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 oversvømmelsesudbredelse 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 områdeforkortelsen, scenariet og sidst grid-størrelsen. F.eks.: Oversvømmelsesdybde_ESB_MT100_2019_100m.
Eksemplet angiver, at 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 grid-celle som et beløb per år
(kr./år).

Fareanalyse
MAKSIMAL OVERSVØMMELSESUDBREDELSE
Temaet viser den maksimale oversvømmelsesudbredelse ved stormflod, høj vandføring i vandløb eller
en kombination under et givet scenarie.
MAKSIMAL OVERSVØMMELSESDYBDE
Temaet viser den maksimale vanddybde under oversvømmelse ved stormflod, høj vandføring i vandløb
eller en kombination under et givet scenarie.

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 grid-celle som det samlede beløb i danske kroner.
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BYGNINGSSKADE
Temaet viser bygningsskader ved en given oversvømmelseshændelse. Skaden er beregnet på baggrund
af hustype og bygningsværdi. Skaden opgøres for hver grid-celle som et beløb i danske kroner.
INDBO
Temaet viser skader på indbo ved en given oversvømmelseshændelse. Skaden er beregnet på baggrund
af bygningsværdien. Skaden opgøres for hver grid-celle 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 grid-celle som
et beløb i danske kroner.
INFRASTRUKTUR
Temaet viser oprydningsomkostningerne for veje efter en given oversvømmelseshændelse. Omkostningerne opgøres for hver grid-celle som et beløb i danske kroner.
AFGRØDER
Temaet viser de potentielle skader på markafgrøder ved en given oversvømmelseshændelse. Markblokinformationer er oplyst af Natur- og Erhvervsstyrelsen. I indeværende projekt grupperes oplysningerne
i tre afgrøder: Vinterafgrøder, vårafgrøder og græsser. Skaden opgøres for hver grid-celle som et beløb i
danske kroner.
HUSDYR
Temaet viser de potentielle skader/tab ved husdyrproduktion af køer og grise ved en given oversvømmelseshændelse. Skaden opgøres for hver grid-celle som et beløb i danske kroner.

Uhåndgribelige skader
INDBYGGERE
Temaet viser berørte indbyggere ved en given oversvømmelseshændelse i grid 100m x 100 m.
FORSYNINGER OG BERØRTE EJENDOMME
Temaet viser forsyningsnetværket ved følgende stationer: Rensningsanlæg, kraftvarmeværker, vandforsyning og transformerstationer. Desuden vises hvilke ejendomme, der er berørt af, at en eller flere af ejendommens forsyningsstationer er oversvømmet ved en given oversvømmelseshændelse.
BEREDSKABSPUNKTER
Temaet viser placeringen af politi, hospitaler og beredskabsstationer i og omkring risikoområdet.
SÆRLIGT SÅRBARE PUNKTER
Temaet viser placeringen af særligt sårbare punkter, såsom døgninstitutioner, hospices, behandlingshjem,
daginstitutioner, grundskoler, sundhedscentre, lægehus og fødeklinikker i og omkring risikoområdet.
FORURENDE VIRKSOMHEDER
Temaet viser berørte forurenende virksomheder i og omkring risikoområdet, der er opført som risikovirksomheder på miljøstyrelsens database. Dertil har enkelte kommuner sendt supplerende lister over
risikovirksomheder.
NATUR- OG MILJØINTERESSER
Natura 2000
Temaet viser Natura 2000-områder i og omkring risikoområdet. Natura 2000, er en samling af tre internationale naturbeskyttelsesområder bestående af EF-Fuglebeskyttelsesområde, EF-habitatområder og
Ramsarområder.
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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.
KULTURARV
Fortidsminder
Temaet viser berørte fredede fortidsminder i og omkring risikoområdet.
Bygninger
Temaet viser berørte fredede bygninger i og omkring risikoområdet.
Stendiger mm.
Temaet viser berørte beskyttede sten- og jorddiger i og omkring risikoområdet.
Arealer
Temaet viser berørte værdifulde kulturmiljøer/områder i og omkring risikoområdet.
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Bilag C – Farveskala til
kortlægningen
Risiko
Risiko

RGB

Indbo

RGB

255-165-0

255-237-87

255-100-0

255-214-0

255-0-0

255-181-23

196-44-124

255-153-25

132-0-168

255-133-0

Fareanalyse

Skader for virksomheder

Maksimal oversvømmelsesudbredelse RGB

RGB
169-245-164

0-77-168

139-237-128
104-227-93

Maksimal oversvømmelsesdybde RGB

68-214-58

166-232-255

14-204-14

115-207-255
28-145-255

Infrastruktur

252-221-93

0-51-224

247-186-62
214-133-34

Håndgribelige skader
Total økonomisk skade

RGB

0-82-250

158-68-16
RGB

107-6-1

200-174-214
170-136-186

Afgrøder

RGB

143-103-161

122-87-43

117-72-135

177-59-20

93-44-112

140-41-0
84-18-0

Bygningsskade

RGB

38-0-0

240-230-171
255-171-84
242-135-46
245-110-0
230-82-0

Husdyr

RGB
209-198-140
181-163-114
153-130-90
128-100-68
102-72-48

Metode til kortlægning af fare og risiko for oversvømmelse 93

Håndgribelige skader
Indbyggere

RGB
196-10-10

Forsyninger og berørte ejendomme RGB
112-168-0
38-115-0
0-0-0
Beredskabspunkter

RGB
230-0-0
255-255-255
0-0-255

Særligt sårbare punkter

RGB
168-56-0
255-170-0
255-170-0
230-0-0

Forurende virksomheder

RGB
255-0-0
0-0-0

Natur- og miljøinteresser

RGB
0-92-230
8-204-240
190-232-255
233-255-190
190-255-232
115-178-115

Kulturarv

RGB
0-38-155
115-0-76
197-0-255
197-0-255
245-122-182
255-167-127
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