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Tegninger

Tegning nr. 7.1 Oversvømmelsesfare. Reservoir ved Dalby Bugt. 10 års MT højvande. 

2008-situation uden dige

Tegning nr. 7.2 Oversvømmelsesfare. Reservoir ved Dalby Bugt. 100 års MT højvande. 

2008-situation uden dige

Tegning nr. 7.3 Oversvømmelsesfare. Reservoir ved Dalby Bugt. 1.000 års MT højvande. 

2008-situation uden dige

Tegning nr. 7.4 Oversvømmelsesfare. Reservoir ved Dalby Bugt. 1.000 års MT højvande. 

2008-situation med dige

Tegning nr. 7.5 Oversvømmelsesfare. Reservoir ved Dalby Bugt. 1.000 års MT højvande. 

2057-situation (med dige)

Tegning nr. 7.6 Risikokort. Reservoir ved Dalby Bugt. 2057-situation uden dige

Tegning nr. 7.7 Risikokort. Reservoir ved Dalby Bugt. 2008-situation med dige

Tegning nr. 7.8 Risikokort. Reservoir ved Dalby Bugt. 2057-situation (med dige)
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Indledning
I manualen er beskrevet en metodik til opstilling af en samfundsøko-

nomisk analyse som beslutningsværktøj for eventuelt nyanlæg eller 

forstærkning af eksisterende kystbeskyttelse. Derudover er der arbejdet 

med den del af EU’s oversvømmelsesdirektiv, som udgør grundlaget for 

udarbejdelse af risikostyringsplaner i forbindelse med oversvømmelse fra 

søsiden.

Nærværende undersøgelse af forholdene ved Dalby Bugt tjener som 

eksempel på metodens anvendelighed i praksis. Den skal derfor ikke ses 

som et kystteknisk detailstudie og dermed en gennemarbejdet samfunds-

økonomisk analyse af området ved Dalby Bugt, der kan stå alene. Et 

decideret kystteknisk studie vil kræve større detaljering og bearbejdning 

af forudsætninger. F.eks. er grundlaget for kalibrering af oversvømmel-

sesmodellen yderst spinkelt på grund af få oplysninger om største dybder 

under tidligere oversvømmelser i området. Såfremt der indgik et decideret 

kystteknisk studie, burde der være arbejdet for at fremskaffe yderligere 

oplysninger.

Skadesopgørelsen foretages i overvejende grad efter den standardiserede 

metode. Dette sker på bekostning af nøjagtighed og detaljering, men 

fremmer en overkommelig tilgang til problemstillingen.

Oversvømmelsesberegningerne udføres ved numerisk modellering. Der 

kunne alternativt være valgt at beskrive oversvømmelse alene ved det 

maksimale vandstandsniveau ud fra en terrænhøjdemodel, hvilket ville 

kunne forsvares, da det drejer sig om et forholdsvis lille reservoir.
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Strækningsbeskrivelse
Det aktuelle oversvømmelsestruede område – her kaldet reservoiret 

– ligger i bunden af Dalby Bugt og har form som en tragt ind i land, se 

fi gur 2.1. Det lave område er i nærværende undersøgelse afskåret mod 

nordøst fra den gren, som fortsætter i et større inddæmmet område mod 

nord. Vandløbet Ålekisterenden løber gennem reservoiret og afvander et 

begrænset opland. Reservoiret er naturmæssigt et strandengsområde. 

Zonen ud mod vandet i bunden af bugten er i lokalplanen udlagt som 

sommerhusområde. Ifølge lokalplanen består det bagvedliggende terræn 

i reservoiret af beskyttet strandeng og landbrugsland. 

Sommerhusgrundene varier i størrelse fra 150 m2 til 800 m2. Typisk stør-

relse anslås til ca. 300 m2. Området er kloakeret.

Odense

Figur 2.1 Topografi sk kort over Dalby Bugt reservoir med sommerhusområde. Reservoiret er angivet med 

periferi i kote +4 m DVR 90. Beregningsmæssig afskæring af reservoiret mod nord angivet ved nuanceskift 

i farve. 
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Hydraulisk påvirkning

3.1 Generelt

Den ydre påvirkning af kysten beskrives ved hjælp af højvandsstatistik og 

bølgepåvirkning. Vandstandsniveauet har betydning for sikkerheden af 

det bagvedliggende lave område og vil medføre oversvømmelse, når det 

overstiger den naturlige eller menneskeskabte højvandsbarriere. Bølger 

kan medvirke til oversvømmelse dels ved bølgeoverløb af højvandsbeskyt-

telsen og dels gennem sin nedbrydende kraft.

Det nye højvandsdige består af en massiv lerkerne over hele tværsnittet. 

Det er et bredt dige med stor indbygget sikkerhed. Risiko for brud på di-

get er derfor i væsentlig omfang reduceret.

Der arbejdes nationalt som internationalt med opstilling af modeller for 

klit- og digebrud. Der er udviklet en model for brud ved overløb af et 

sanddige, mens der er endnu ikke udarbejdet en operationel model til be-

skrivelse af forskråningsbrud. Forholdet kompliceres yderligere af, at den 

aktuelle digekerne består af ler.

Af den grund indgår digebrud ikke i de videre beregninger og bølgepå-

virkningen kan derfor udelades.

3.2 Højvandsstatistik

I (Kystdirektoratet, 2007) er offentliggjort højvandsstatistikker, som er op-

dateret i 2007. Højvandsstatikken for Gabet, som er den station som lig-

ger nærmest Dalby Bugt, anvendes som reference. Den bygger på kun 17 

års målinger. Da den ikke dækker hele det nødvendige spektrum vælges 

her at ekstrapolere grafen logaritmisk som vist i fi gur 3.1.
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Figur 3.1 Højvandsstatistik for Gabet (Kystdirektoratet, 2007). Den stiplede linje er ekstrapolerede værdier

3.3 Klimaændringer

3.3.1 Generelt

Klimaændringer forventes at medføre, at højvandsstatikken ændrer sig. 

Den globale havspejlssudvikling omsættes til lokal, relativ havspejlsudvik-

ling. Forventet kraftigere storm medfører ekstra stuvning på kysten.

Da der er tale om en eksemplifi cering af metodeanvendelsen gennemgås 

– i modsætning til anbefalingen – kun ét klimascenarie. Klimascenariet er 

IPCC’s A2-scenarie.

3.3.2 Global havspejlsstigning

I IPCC’s 2007-rapport er angivet en tabel for forventet global havspejls-

stigning. Denne er blevet gennembearbejdet og illustreret (Kystdirekto-

ratet, 2008b), se fi gur 3.2. Da udgangspunktet for anvendelsen her er år 

2007 er kurven transformeret til værdien nul i 2007. Det sker under den 

forudsætning, at den faktiske havspejlsstigning i perioden 1990-2007 har 

fulgt kurven for A2-scenariet.
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Figur 3.2 Global havspejlsstigning ifølge A2-scenariet (Kystdirektoratet, 2008b)

3.3.3 Relativ havspejlsstigning

På grund af lokale isostatiske bevægelser omsættes den globale hav-

spejlsstigning til lokale forhold.

Ifølge (Kystdirektoratet, 2008a) anses det for sandsynligt, at de absolutte 

landbevægelser ved Esbjerg er tæt på nul. Ifølge (Kystdirektoratet, 2007) 

er den relative havspejlsstigning gennem 100 års-perioden 1891-1990 

steget med 11 cm ved Esbjerg og 8 cm ved Gabet. 

Med antagelse om, at landhævningen fortsætter med samme stignings-

takt skal den globale havspejlsudvikling reduceres forholdsmæssigt med 

(11-8) cm = 3 cm inden for hundredeårsperioden 2007-2106.

Med udgangspunkt i havspejlsstigningen for Esbjerg, som sættes lig den 

globale havspejlsstigning, fremskrives den relative havspejlsstigning ved 

Gabet ved forholdsvis reduktion af forskellen i stigningstakten over 100 

år mellem Esbjerg og Gabet, se fi gur 3.3. 
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Figur 3.3 Relative havspejlsstigning ved Esbjerg og ved Gabet for scenarie A2
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3.3.4 Ændring af vindstuvning

I STOWASUS-projektet (Kaas et al., 2001) rapporteres en forøgelse af 

vandstanden i scenarie A2 på grund af vinden er tæt på 10 % på den 

jyske vestkyst lokalt. Den betragtede periode løber fra PRD (present day 

period, 1970-99) til GRG (greenhouse gas period, 2060-89). Regeringens 

klimatilpasningstrategiudvalg arbejder med vindstuvning af samme stør-

relse på Vestkysten (Regeringen, 2008).

Så vidt vides er der ikke offentliggjort rapporter over fremskrivning af 

vindstuvning på landets indre kyster. Som antagelse forventes det, at 

vindstuvningen forøges med det halve, altså 5 % frem til midten af perio-

den 2060-89, se fi gur 3.4.
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Figur 3.4 Fremskrivning af vindstuvning på indre kyster svarende til 50 års MT

Grafen er en lineær beskrivelse af vindstuvningen mellem de to delperio-

der PRD og GRG. Grafen er ydermere transformeret til begyndelse i 2007.   

3.3.5 Nye højvandsstatistikker

Fremskrivning af højvandstatistikken for Gabet foregår ved addition af 

bidragene fra relativ havspejlsstigning og vindstuvning.

I forhold til den globale fremskrivning af havspejlet reduceres den relative 

havspejlsstigning med forskellen mellem relativ havspejlsstigning i Esbjerg 

og ved Gabet:

Δvsrel.,x = Δvsglobal,x ÷ (x-2007)•(1,1 ÷ 0,8) mm/år,

hvor Δvs er havspejlsstigning og x er det aktuelle år.

Tillæg for vindstuvning fi ndes ved multiplikation mellem stigningen det 

pågældende år (fi g. 3.4) og vandstanden, heri inkluderet havspejlsstignin-

gen.

Som eksempel fremskrives 2007-højvandsstatistikken til 2057, se tabel 

3.1.
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Sandsynlighed 2007 2057
Havspejls-

stigning
Stuvning I alt

år MT cm cm cm cm

1 99 14 3 115

10 143 14 4 161

100 187 14 6 206

1.000 231 14 7 251

10.000 275 14 8 297

100.000 319 14 9 342

1.000.000 363 14 11 387

Tabel 3.1  Højvandsstatistikker for Gabet

Højvandsstatistikkerne for Gabet i 2007 og i 2057 efter fremskrivning af 

klimaudviklingen er vist på fi gur 3.5.
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Figur 3.5 Sammenligning af højvandsstatistikker for Gabet i 2007 og 2057

Til anvendelse i den samfundsøkonomiske analyse fremskrives højvands-

statikken over 50 år i spring af 10 år med centrale punkter i hver af tids-

intervallerne, altså i 2012, 2022, 2032, 2042 og 2052.

3.4 Standardforløb af vandstandstidsserie

Standardvandstandsforløbet for Gabet er beregnet ud fra tidsserier af de 

seks højest forekomne hændelser i perioden september 2002-2007, fra 

hvilken periode Kystdirektoratet ligger inde med digitale vandstandsregi-

streringer, se fi gur 3.6.
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Figur 3.6 Beregning af standardforløb af vandstande for Gabet 
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Etablering af kystbeskyttelse
Området har været plaget af adskillige oversvømmelser – på det seneste 

én gang i hvert af årene 2006, 2007 og 2008. Den eneste beskyttelse 

mod oversvømmelse har været den naturlige strandvold. Det er oplyst, at 

koten for den naturlige strandvold før stormene i 2006 og i 2007 var ca. 

1,6, medens den efter stormene var ca. 1,3.

Grundejerforeningen er i 2008 i færd med at etablere ny højvandsbeskyt-

telse i form af et dige, se fi gur 4.1 og 4.2. Der etableres dræn forskellige 

steder langs diget for dræning af overskudsvand fra engarealerne. Diget 

består i hele tværsnittet af indbygget ler.

Havdige

Ådige

Figur 4.1 Digets placering i planen

Selv om der er ydet offentligt tilskud til etableringen sker denne på privat 

initiativ. Det er altså først og fremmest privatøkonomiske interesser, der er 

i spil.
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Figur 4.2 Digeprofi ler

For at eksemplifi cere et samfundsøkonomisk aspekt i projektet lades i den 

videre fremstilling som om diget alene er opført for offentlige midler.

Anlægsudgiften er oplyst til 2,2 mio. kr (incl. moms).
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Oversvømmelsesberegning

5.1 Numerisk model

Oversvømmelsesberegningerne foretages med den af DHI udviklede mo-

delpakke MikeFlood til simulering af oversvømmelse. Programmet er et 

todimensional modelleringsværktøj, som i sin tid er udviklet til beregning 

af oversvømmelser fra fl oder og vandløb. Det kan imidlertid også anven-

des til simulering af oversvømmelse fra søsiden.

Afgrænsningen af modelopsætningen ud mod havet påtvinges en ydre 

påvirkning i form af en vandstandstidsserie. Beregningerne i modellen er 

baseret på dybdeintegreret todimensional fl advandsteori og bygger bl.a. 

på kontinuitets- og impulsligninger.

5.2 Opsætning

Der defi neres en ydre grænse for det modellerede område, som mindst 

skal omfatte hele reservoiret. 

KMS’ digitale terrænmodel indlægges. Forhindringer som f.eks. bygnin-

ger indtegnes og tildeles en uendelig stor z-værdi, således at modellen 

opfatter disse som spærringer for vandets strømning. Da vandløbets bund 

ikke er en del af terrænmodellen indlægges den som en mindre sænk-

ning i modellen.

Der genereres herefter et net, hvis størrelse afhænger af en række præ-

defi nerede parametre. Hvert knudepunkt i nettet tildeles en z-værdi ved 

interpolation af de nærmest liggende z-værdier i terrænet.

Til beregning af forholdene med digebeskyttelse indlægges diget som en 

del af højdemodellen.

5.3 Kalibrering

Modellen kalibreres på en måling af den maksimale vandstand under 

højvandet den 1. november 2006 på adressen Mågevej 70. Her er den 
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maksimale dybde målt til 1,89 m. Reelt er dette ikke tilstrækkeligt til at 

foretage en rimelig kalibrering. Der burde enten være en række observa-

tioner fordelt i planen eller alternativt – en observeret tidsserie af vand-

spejlsniveauet i samme punkt – at holde resultatet af simuleringen op 

imod. Disse oplysninger haves ikke. Da eksemplet som nævnt i afsnit 1 er 

tænkt som en eftervisning af metodens anvendelighed, er der ikke brugt 

yderligere kræfter på indsamling af eventuelt andre vandstandsobserva-

tioner i området.

5.4 Ydre påvirkning

Den eneste ydre påvirkning, der påsættes modellen er tidsserier af vand-

standen i havet. Vindpåvirkning af vandets overfl ade i det oversvømmede 

område, som kan give anledning til lokal stuvning, samt bølgegenerering 

i området negligeres, da det vurderes kun at have marginal effekt i områ-

det.

Tidsserierne udgøres af standardvandstandsforløbet multipliceret med en 

faktor, der svarer til den vandstand, der svarer til den pågældende mid-

deltidshændelse.

5.5 Resultater

Resultater af en simulering er beregnede vandstandsniveauer og vand-

dybder tilknyttet stedkoordinater i den oversvømmede del af reservoiret 

for hvert tidsstep i kørslen. På fi gur 5.1 og 5.2 er vist et par eksempler på 

udtræk af vandstandsniveauet til et givet tidsstep i det oversvømmede 

område.

Figur 5.1 Øjeblikkelig vandspejlsniveau i en kørsel med en 1.000 år MT-hændelse uden dige. I det viste tidsstep er 

den ydre vandstand 1,45 m (ikke maksimal vandstand). En del af sommerhusområdet er allerede oversvømmet. 

Oversvømmelsen breder sig ind i det bagvedliggende område langs med vandløbet. 
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Figur 5.2 Øjeblikkelig vandspejlsniveau i en kørsel med en 1.000 år MT-hændelse med dige. I det viste tidsstep er 

den ydre vandstand 1,45 m (ikke maksimal vandstand). Diget beskytter sommerhusområdet. Senere i vandstands-

forløbet oversvømmes en del af det beskyttede område ved vandindtrængen bag om diget. Sommerhuse rammes 

dog ikke af oversvømmelse.

Ligeledes udtages strømhastigheder på samme vis.  

Den maksimale oversvømmelse optræder sjældent til samme tidspunkt i 

hele det oversvømmede reservoir. Der er som regel en forsinkelse på den 

maksimale oversvømmelse i den indre del af reservoiret, idet denne fyldes 

langsommere op og opfyldningen fortsætter et stykke tid efter det ydre 

vandspejl er begyndt at falde. Den maksimale, simulerede oversvømmelse 

– udtrykt ved dybder i planen – sammenstykkes derfor af resultaterne fra 

fl ere forskellige tidsstep.

Hver ejendom er i OIS-register repræsenteret ved en (x,y)-koordinat. Den-

ne ligger normalt indenfor periferien af selve bygningen. I simuleringerne 

er bygningerne repræsenteret ved omridset af husene, som er tildelt en 

meget høj kote. I output-fi len for modelkørslen er der ingen oversvøm-

melse indenfor husperiferien. For at tildele en vanddybde til hver (x,y)-

koordinat er output-fi len eksporteret til programmet MapInfo, hvor der 

foretages en interpolation af vandstandsniveauer beregnet i terræn.

Simuleringerne viser, at oversvømmelsen i første omgang udbreder sig 

langs vandløbet. I situationen uden dige oversvømmes de mest vestlig 

beliggende huse i sommerhusområdet ved en ydre vandstand på 1,13 m. 

Dernæst trænger vandet fra de oversvømmede arealer langs vandløbet 

bagfra ind i sommerhusområdet fra nordøst. Når vandstanden i havet 

bliver tilstrækkelig høj trænger vandet over en bred front direkte ind fra 

søsiden.

I situationen med dige beskytter diget sommerhusområdet mod over-

svømmelse ved en 100 år MT-hændelse. Under en 1.000 års MT-hændel-

se løber vand ind bagom diget og der trænger vand ind i det lave område 

bag den østlige del af sommerhusområdet. Husene når dog ikke at blive 
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oversvømmet. Når den ydre vandstand stiger til et niveau over digets 

krone sker oversvømmelsen naturligvis også direkte henover diget.

Begrænsningen i resultatet er, at der kun beregnes oversvømmelse fra 

overløb af terræn og dige, se afsnit 3.1. Eventuel brud i diget vil medføre 

mere intensiv indstrømning. Et forhold, der er værd at fremføre er, at 

massive lerdiger, som det aktuelle, eroderer langsommere end diger med 

sand i kernen. Det trækker i retning af, at overløb udgør den største risiko 

for oversvømmelse.
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Sårbarhedsanalyse
Skadesopgørelsen følger i det væsentlige den automatiserede tilgang be-

skrevet i manualen, afsnit 5.5. Der er derudover foretaget stedspecifi kke 

beregninger, som omtales nedenfor. Der er ikke regnet på ikke-håndgri-

belige skader.

Sommerhusgrunde er anslået til gennemsnitlig 300 m2, se afsnit 2. Ud-

giften til byggemodning beregnes herefter til 58.000 kr per sommerhus. 

Grundarealer på helårshuse er skønnet til 600 m2. Udgiften til bygge-

modning bliver 144.000 kr per bolig.

Veje i området er opmålt til ca. 4 m bredde over kørebanen. Anlægsud-

giften beregnes herefter forholdsmæssigt til 2.600 kr/lbm vej. Vejlængden 

er beregnet ved at opdele området i felter af 100•100 m i programmet 

MapInfo og derefter foretage en automatisk beregning af længderne. 

Såfremt mindst halvdelen af feltet bliver oversvømmet bidrager feltet med 

sin fulde vejlængde.

Driftstab landbrug er forbundet med animalsk produktion. Da ingen 

gårde rammes af oversvømmelse forudsættes det, at der ikke sker tab 

af opstaldede dyr. Det forudsættes ligeledes, at græssende kreaturer på 

engene reddes.

Produktionstab er efter beskrivelsen i manualen, afsnit 5.5.3, beregnet til 

39.000 kr/husstand. Her er kun tale om helårsboliger.

Eventuelle skader på diget er ikke medregnet. Selvom det ville være mu-

ligt at antage et skadesforløb afhængig af den ydre vandstand, vil bidra-

get til den samlede skadeopgørelse være marginal. Dette vurderes ud fra, 

at skadebidraget vil udgøre en procentdel af anlægsudgiften på 2,2 mio. 

kr.

Baseret på sammenligning af luftfotos og på det fl ade kystprofi l med fl ere 

tilvækstrevler vurderes det, at kysten er stabil, måske endda med naturlig 

tilvækst af kysten. Der regnes derfor ikke med tab på grund af naturlig 

tilbagerykning af kysten i perioden frem til 2057.

Afsnit 6
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Oversvømmelsesdirektiv

7.1 Generelt

Ifølge Oversvømmelsesdirektivet opdeles kravene i en foreløbig vurdering 

af oversvømmelsesrisiko (afsnit 7.3), kort over oversvømmelsesfaren (af-

snit 7.4) samt kort over risiko (afsnit 7.5). Derudover skal der udarbejdes 

risikostyringsplaner, hvilket ligger uden for intentionen med nærværende 

rapport. Som forudsætning for oversvømmelsesberegningerne for reser-

voiret ved Dalby Bugt anvendes højvandsstatistikker samt et standardfor-

løb af vandstandstidsserien (afsnit 7.2).

7.2 Vandstandsdata

Til beskrivelse af oversvømmelsesfaren i 2008 vælges vandstande fra 

2007-højvandsstatistikken. Statistikken forudsættes også at dække situa-

tionen i 2008 dels før og dels efter digebyggeriet.

Højvandsstatistikken inddeles i en række højvandsintervaller af samme 

størrelse. Den centrale værdi af vandstanden i hvert interval benyttes som 

maksimal ydre vandstand i de forskellige oversvømmelsessimuleringer, 

se fi gur 7.1. Nedre grænse for intervallet med de mindste vandstande 

er dog den vandstand, som initierer oversvømmelse. Frekvensen, der re-

præsenterer det pågældende vandstandsinterval fi ndes som differensen 

mellem de reciprokke værdier af middeltidshændelserne til henholdsvis 

den laveste og højeste vandstand i intervallet. I eksemplet i fi gur 7.1 bliver 

den tilhørende frekvens for 1.000 års vandstanden i 2008 1/316÷1/3162 

= 2,85•10÷3. 

Der er med en enkelt undtagelse ikke foretaget separate oversvømmel-

sessimuleringer for situationen i 2057. I stedet benyttes resultaterne fra 

kørslerne med digebeskyttelse i 2008 ved at de kørte vandstande tildeles 

en anden middeltidshændelse ifølge 2057-højvandsstatistikken. For at il-

lustrere oversvømmelsesfaren ved 1.000 års hændelsen i 2057 er denne 

dog simuleret. 
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Figur 7.1 Højvandsstatistik 2007 og 2057 for Gabet. Kun ét af vandstandsintervallerne markeret.

Standardvandstandsforløbet er angivet i afsnit 3.4.

7.3 Foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisiko

På fi gur 7.2 er vist topografi sk kort for reservoir samt opland med an-

givelse af arealanvendelse ifølge kommunens lokalplan nr. 201 fra juni 

2008.

Figur 7.2 Topografi sk kort med arealanvendelse. Sommerhusområdet markeret som i lokalplan.
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Området har forholdsvis hyppigt været ramt af oversvømmelse. Ifølge 

grundejerforeningens formand er der registreret oversvømmelse i 1992, 

februar 1993, 1. november 2006, 9. november 2007 samt 1. marts 2008. 

Omfanget af oversvømmelserne er ikke oplyst. Man har modtaget oplys-

ninger om maksimale vandstandsdybder i de fi re seneste oversvømmelser 

på adressen Mågevej 70. I højvandssituationen 1. november 2006 blev 

den maksimale vanddybde her registreret til 58 cm svarende til vand-

spejlsniveau i kote 1,89.

Vejene i området er blevet repareret hver gang der har været oversvøm-

melse, også den kommunale vej Svalevej.

Reservoirområdet består af et sommerhusområde med 167 sommerhuse. 

Derudover bliver området anvendt til opdyrkning og resten er naturom-

råde, som kan anvendes til græsning.

I kraft af områdets anvendelse og beskedne størrelse vurderes det, at 

oversvømmelse kun har ringe effekt på sundhed, miljø og økonomiske 

aktiviteter. Det antages, at sommerhusene ikke udgør permanente adres-

ser for beboerne, idet kun pensionister i givet fald har ret hertil, når visse 

betingelser er opfyldt. Efter eventuel oversvømmelse forudsættes bebo-

erne derfor, at bo på deres permanente opholdsadresser indtil reparation 

og oprydning er udført. Arbejdspladserne vil ligeledes kunne passes med 

udgangspunkt fra de permanente adresser. Der er ingen oplysninger om 

eventuel sommerhusudlejning, men den skønnes at være beskeden. Og 

størstedelen fi nder formentlig sted i sommerhalvåret med dertil mindre 

sandsynlighed for høje vandstande. Oversvømmelse kan betyde forsuring 

af jorden med ringere høstudbytte på opdyrkede arealer de følgende år 

indtil saltet er udvasket.

Der er ikke kendskab til kulturarvminder i området.

I 2008 har sommerhusforeningen ladet opføre et dige ud mod bugten 

med kronekote i 2,25 m DVR90, se fi gur 4.1. Dette betyder, at risikoen 

for oversvømmelse er blevet væsentligt reduceret. Fremtidige klimaæn-

dringer med havspejlsstigning og større stormintensitet vil naturligvis 

medføre en langsom forøgelse af risikoen for oversvømmelse.

På grund af det nyligt etablerede dige vælges det, at sammenligne risici i 

år 2008 uden højvandsbeskyttelse med risici i år 2008 med det nye dige 

og risici i år 2057, altså 50 år ud i fremtiden, hvor klimaændringer vil 

have nedsat sikkerheden af diget.

7.4 Kort over oversvømmelsesfaren

Med baggrund i MikeFlood-kørsler er periferien af oversvømmelser for de 

tre middeltidshændelser 10 år, 100 år samt 1.000 år MT for 2008-situa-

tionen uden dige angivet på tegning 7.1-7.3. Desuden er de maksimalt 

forekommende vanddybder vist. Tegningerne er sammenstykket af resul-

taterne af indtil fl ere forskellige tidsstep i hver simulering, da den maksi-

male udbredelse af en oversvømmelse normalt ikke sker simultant.

Tilsvarende er 1.000 års middeltidshændelserne for 2008 og 2057-situa-
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tionerne med dige vist på tegning 7.4 og 7.5. 10 års og 100 års hændel-

serne medfører ikke oversvømmelse i det digebeskyttede område. 

Oversvømmelseskortene for 2008-situationerne uden dige viser, at selv en 

10 års hændelse vil medføre oversvømmelse i sommerhusområdet. I fi gur 

7.3 er resultatet af 100 års situationen med en maksimal ydre vandstand 

på 1,87 m vist. Den ligger tæt på hændelsen den 1. november 2006, 

hvor vandstanden ved Gabet er registreret til 1,74 m DVR90.

Figur 7.3 Maksimale vanddybder for100 års MT-vandstand. 2008-situation uden dige.

I fi gur 7.4 og 7.5 er 1.000 år hændelserne med dige i henholdsvis 2008 

og 2057 afbildet. Oversvømmelsen i 2008 i det digebeskyttede område 

er løbet bagom diget. Diget er ikke overskyllet. Sommerhusområdet går 

stort set fri af oversvømmelse. I 2057 overskylles diget og hele området 

bag diget oversvømmes. 



O
ve

rs
vø

m
m

el
se

sd
ire

kt
iv

23

Figur 7.4 Maksimale vanddybder for 1.000 års MT-vandstand. 2008-situation med dige.

Figur 7.5 Maksimale vanddybder for 1.000 års MT-vandstand. 2057-situation med dige.
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Det er ikke skønnet relevant at afbilde strømhastighederne.

7.5 Kort over oversvømmelsesrisiko

Af hensyn til den samfundsøkonomiske analyse er der kørt oversvømmel-

sessimuleringer for fl ere vandstandshændelser end krævet ifølge Over-

svømmelsesdirektivet. Resultaterne fra disse ekstra kørsler benyttes som 

supplement ved beregningen af den overordnede risiko.

Risikoen beregnes som produktet af skader og tab udtrykt i kroner og det 

frekvensinterval, den kørte vandstandtidsserie repræsenterer. Beregningen 

er foretaget over hver adresse som defi neret i OIS-registret og har derfor 

indbygget et sæt koordinater. 

Der udtegnes risikokort af situationen før og efter digebyggeriet i 2008 

og for den forventede situation i 2057 med indvirkningen af de forven-

tede klimaændringer, se fi gur 7.6-7.8 samt tegning 7.6-7.8. 

Risiciene udtrykt i kroner er akkumuleret i felter på hver 100•100 m.

Figur 7.6 Risikokort over reservoiret ved Dalby Bugt. 2008-situation uden dige

I 2008 før digebyggeriet er risici naturligvis højere i sommerhusområdet 

end i det øvrige oversvømmelsestruede område, se fi gur 7.6. Det er spe-

cielt skader på bygninger og inventar, som slår igennem.

Uden for sommerhusområdet følger risici vejene. Dette skyldes udgifter 

forbundet med oprensning og reparation efter oversvømmelse.
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Figur 7.7 Risikokort over reservoiret ved Dalby Bugt. 2008-situation med dige

Efter digebyggeriet er risici markant reduceret, se fi gur 7.7.

Figur 7.8 Risikokort over reservoiret ved Dalby Bugt. 2057-situation med dige

Klimaændringer frem til 2057 betyder en mindre forhøjelse af risici, se 

fi gur 7.8. Digebyggeriet medfører dog selv 50 år frem i tiden en markant 
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forbedring af forholdene i forhold til situationen før digebyggeriet.

Sandsynligheden for evakuering vurderes at være lille. Der udsendes høj-

vandsvarsling over medierne således at befolkningen har mulighed for at 

være orienteret og fl ugtvejene er korte på grund af reservoirets beskedne 

størrelse.

Der er 167 sommerhuse i området. Med fuld belægning f.eks. i dele 

af sommerhalvåret og med anslået 3 beboere pr. bygning, vil godt 500 

beboere opholde sig i sommerhusområdet. I vinterhalvåret, hvor sandsyn-

ligheden for højvande er størst, vil dette tal være væsentlig mindre, alene 

i kraft af, at lokalplanen generelt foreskriver, at der ikke må overnattes i 

vinterhalvåret.

Den økonomiske aktivitet består i opdyrkning, græsning og eventuel 

sommerhusudlejning i beskeden grad.

Der fi ndes ingen forurenende virksomheder som defi neret i bilag I, se ap-

pendiks A.

Der fi ndes ingen beskyttede områder udlagt efter bilag IV, se appendiks 

B. En del af området er derimod registreret som beskyttet strandeng efter 

Naturbeskyttelseslovens §3. Ålekisterenden er udlagt som beskyttet vand-

løb. 
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Samfundsøkonomisk analyse

8.1 Vandstandsdata

Højvandsstatistikken for Gabet inddeles her i seks delintervaller som be-

skrevet under afsnit 7.2. Forekomsten af det højeste vandstandsinterval 

skal være så sjælden, at produktet af skader og frekvens kun bidrager 

marginalt til den samlede økonomiske opgørelse.

Standardvandstandsforløbet er angivet i afsnit 3.4.

8.2 Opstilling af økonomiske tabeller

I tabel 8.1 er resultatet af analysen præsenteret og der er knyttet kom-

mentarer hertil. For at reducere mængden af beregninger er den 50-årige 

kalkulationsperiode opdelt i intervaller af 10 år. Beløb er alle angivet i 

2007-prisniveau og er eksklusiv moms.

Scenarie Kategori NV
mio.kr

Årlige udgifter i mio.kr

2008 2009-17 2018-27 2028-37 2038-47 2048-56 2057

Basisscenarie Forventede skadeomkostninger 115,8 6,16 6,16 7,12 8,40 10,12 12,51 12,51

Udgift til kystbeskyttelse 0 0 0 0 0 0 0 0

Projektscenarie Forventede skadeomkostninger ,5 0 ,02 ,03 ,03 ,04 ,05 ,05

Udgift til kystbeskyttelse 2,4 2,06 ,04 ,04 ,04 ,04 ,04 -2,02

Sparede skader (benefi ts) 103,8 -6,16 6,14 7,09 8,36 10,07 12,45 12,45

Udgifter (costs) -2,4 -2,06 -,04 -,04 -,04 -,04 -,04 2,02

Skatteforvridning -,4 -,35 -,01 -,01 -,01 -,01 -,01 0,34

Nettogevinst  (NNV) 100,9 -8,58 6,09 7,05 8,32 10,03 12,40 14,82

Tabel 8.1  Økonomisk opstilling

Skadesomkostningerne i begge scenarier stiger i løbet af 50 års-perioden 

på grund af effekten af forventede klimaændinger i henhold til A2-

Afsnit 8
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klimascenariet. Det kan bemærkes, at der ikke er nogen udgift til kyst-

beskyttelse i basisscenariet. Udgiften til digebyggeri i projektscenariet 

falder i 2008. Dette år er derfor vist separat, hvorved den resterende del 

af tiårsperioden er vist i næste kolonne. Der forudsættes afsat 2 % årligt 

af anlægsudgiften til vedligeholdelse, herunder græsslåning, hvilket med-

fører, at diget bevarer sin værdi gennem hele kalkulationsperioden. Da 

diget ikke nedskrives, svarer restværdien af diget ved periodens ophør til 

anlægsudgiften og år 2057 er derfor ligeledes vist separat. Udgifterne til 

kystbeskyttelse er korrigeret med nettoafgiftsfaktoren

Nettobeløbene fremkommer som differencen mellem beløbene i hen-

holdsvis projektscenariet og basisscenariet.

Et positivt samfundsøkonomisk resultat fordrer, at nettonutidsværdien er 

positiv og at den interne rente er højere end kalkulationsrenten på 6 %.

Nettogevinst pr. offentlig investeret kr 35

Intern rente 71%

Ovennævnte måltal viser, at investeringen i særdeleshed er samfundsøko-

nomisk rentabel. Det kan dernæst bemærkes, at tallene er usædvanlig 

høje. Renten skal sammenlignes med den af staten anvendte samfunds-

økonomiske rente på 6 %.

Det skal understreges – som beskrevet i afsnit 6, at vurderingen kun tager 

hensyn til de håndgribelige skader. Betydningen af de ikke-håndgribelige 

skader er omtalt i afsnit 7.3.

Såfremt alternative løsninger med hensyn til kystbeskyttelse er i spil vil 

analysen kunne påvise den økonomisk mest optimale løsning.

8.3 Følsomhedsanalyse

For at vurdere resultaternes robusthed er der gennemført en følsomheds-

analyse for de skadestyper, der giver det største værdimæssige bidrag. 

Det drejer sig om bygningsskade og skade på inventar. Det er valgt, at 

ændre i forudsætningerne for disse to skadetyper, således at investerin-

gen giver et ringere samfundsøkonomisk resultat.

Skadesandelen på bygninger nedsættes til 50 % i forhold til basisbereg-

ningen. Skadesandelen på inventar nedsættes tilsvarende med 40 % på 

helårshuse og 50 % på fritidshuse. Ingen gårde bliver ramt af oversvøm-

melse.

Den samfundsøkonomiske beregning vist i tabel 8.1 gennemføres dels 

for ændringen for bygninger og dels for ændring for inventar. Resultatet 

af analysen er vist på fi gur 8.1, hvor nettonutidsværdien og den interne 

rente er præsenteret. Nettonutidsværdierne er positive og den interne 

rente ligger langt over kalkulationsrenten på 6 %. Udsvingene omkring 

en imaginær middelværdi for de tre beregningsopstillinger synes forholds-

vis beskedne. Det vurderes på dette grundlag, at resultatet er ret robust 

over for partielle ændringer i forudsætningerne.
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Figur 8.1 Følsomhedsanalyse




















