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Indledning
I manualen er der beskrevet en metodik til opstilling af en samfunds-

økonomisk 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 i Løgstør By tjener som eksem-

pel på metodens anvendelighed i praksis. Den skal derfor ikke ses som et 

kystteknisk detailstudie og dermed en gennemarbejdet samfundsøkono-

misk analyse af bydelen, der kan stå alene. Et decideret kystteknisk studie 

vil kræve større detaljering og bearbejdning af forudsætninger. F.eks. er 

grundlaget for kalibrering af oversvømmelsesmodellen yderst spinkelt og 

hviler på oplysning om største dybde ved en husgavl under en tidligere 

oversvømmelse i byen. Det er endvidere oplyst, at en del af oversvømmel-

sen skyldtes indtrængen af fjordvand gennem regnvandskloakken. Bidrag 

herfra indgår ikke i beregningerne. Såfremt undersøgelsen indgik i et 

decideret kystteknisk studie, burde der være arbejdet med at fremskaffe 

yderligere oplysninger.

Skadesopgørelsen foretages i overvejende grad efter den standardiserede 

metode beskrevet i hovedrapporten. Dette sker på bekostning af nøjag-

tighed og detaljering, men fremmer en overkommelig tilgang til problem-

stillingen.

Oversvømmelsesberegningerne udføres ved numerisk modellering. Der 

kunne alternativt være valgt at beskrive oversvømmelse alene ved det 

maksimale vandstandsniveau ud fra en terrænhøjdemodel, hvilket vil 

kunne forsvares, da det her drejer sig om et forholdsvist lille reservoir.

Afsnit 1
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Strækningsbeskrivelse
Området omkring Løgstør er geologisk set dannet som morænelandskab. 

Foran morænebakken ligger hævet havbund, som øst for byen overlejres 

af en strandvoldsdannelse, der afskærer den nuværende ådal. Smakmølle 

Å dræner et lille opland.

Det aktuelle oversvømmelsestruede område – reservoiret – består fortrins-

vis af bymæssig bebyggelse se fi gur 2.1. Afgrænsningen af reservoiret 

udgøres af morænebakken mod syd og længere mod øst af strandvolds-

dannelsen forbi ådalen. 

Frederik d. 7’s kanal

Ådal

Løgstør

Figur 2.1 Topografi sk kort over reservoir. Reservoiret er angivet med periferi i kote +4,5 

m DVR 90. Den beregningsmæssige afskæring af reservoiret er angivet ved nuanceskift 

i farve.

Frederik den 7.’s kanal er afskærmet mod fjorden af en smal landtange. 

Kanalen udgør ikke længere et transportøkonomisk aktiv, men er en 

del af regionens kulturarv. Ådalen, som mod nord gennemskæres af 

strandvold og vejforbindelse, har form som en tragt ind i land. Åen har 

forbindelse til fjorden gennem åben rørføring under vejen. Disse to om-

råder indgår ikke i beregningerne, selvom de strengt taget udgør en del 
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af reservoiret. Det er valgt, at koncentrere undersøgelsen til forholdene i 

selve byen.

Den nedre bydel er opdelt til forskellige formål, se fi gur 2.2. 

Figur 2.2 Kommuneplanens opdeling af Løgstør nedre bydel til forskellige formål (Kilde 

Vesthimmerland Kommune)

Bykernen består både af boliger og bygninger til erhvervsformål. I indu-

strikvarteret fi ndes kommunens renseanlæg, tidligere jernbanestation 

samt bygninger til forskellige erhvervsformål.

Mod vest ligger kajer med havnefaciliteter til fritidsbåde, medens industri-

kajen fi ndes i den østlige del.
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Afsnit 3

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 højvandsskærmen i Løgstør. Bølger kan medvirke til oversvøm-

melse dels ved bølgeoverløb af højvandsbeskyttelsen og dels gennem sin 

nedbrydende kraft.

Højvandsbeskyttelsen foran byen består af en lodret bølgeskærm i for-

skellig udformning langs havnefronten. Der er nogle steder etableret 

åbninger i skærmen til passage for færdslen. Disse lukkes med skotter 

i forbindelse med stormfl od. I industriområdet er højvandsbeskyttelsen 

på et kortere stykke forlænget med et jorddige syd for Havnevej foran 

arealet over for bådeværftet. Havnevej, som løber langs hele fronten mod 

fjorden, udgør et svagt led i beskyttelsen i begge ender af højvandsbe-

skyttelsen, da vejen ikke er hævet. Såfremt der varsles stormfl od lukkes 

vejen i begge ender for vandets adgang med udlagte sandsække.

Fronten ud mod fjorden er armeret. Enten er der bygget kaj og hvor dette 

ikke er nødvendigt er der anlagt skråningsbeskyttelse af sten. Omkring to 

tredjedel af industriområdet er beskyttet med skråningsbeskyttelse.

Den største risiko for oversvømmelse forventes at være decideret overløb, 

når vandstanden i fjorden bliver højere end toppen af højvandsbeskyttel-

sen. Ved lavere vandstande vil bølger kunne overskylle højvandsbeskyttel-

sen. Overskylsmængder vil til en vis grad blive ledt til kloaknet af specielle 

fysiske drænanordninger i et område bag bølgeskærmen og pumpet 

tilbage til fjorden, se afsnit 4. Bølgenedbrydning af højvandsskærmen 

under et højvande er en mulig fejlmekanisme, men sandsynligheden 

vurderes at være lav. Af ovennævnte grunde udelades bølgepåvirkningen 

derfor i de videre beregninger.



Hy
dr

au
lis

k 
på

vi
rk

ni
ng

9

3.2 Højvandsstatistik

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

dateret i 2007. Højvandsstatistikken for Løgstør anvendes som reference. 

Den bygger på vandstandsregistreringer i perioden 1930-2006. Da den 

ikke dækker hele det nødvendige spektrum vælges her at ekstrapolere 

grafen logaritmisk som vist i fi gur 3.1.

100

150

200

250

300

350

400

Vandstand (cm)

1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000

Middeltidsafstand

Figur 3.1 Højvandsstatistik for Løgstør (Kystdirektoratet, 2007). Den stiplede linje er ekstrapolerede vær-

dier.

3.3 Klimaændringer

3.3.1 Generelt

Klimaændringer forventes at medføre, at højvandsstatikken ændrer sig. 

Den globale havspejlsudvikling omsættes til lokal, relativ havspejlsudvik-

ling. Forventet kraftigere storm medfører ekstra stuvning på kysten.

Da der her er tale om en eksemplifi cering af metodeanvendelsen gen-

nemgås – i modsætning til anbefalingen – kun ét klimascenarie. Klima-

scenariet 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 4 cm ved Løgstør. 

Med antagelse om, at landhævningen fortsætter med samme stignings-

takt skal den globale havspejlsudvikling reduceres forholdsmæssigt med 

(11-4) cm = 7 cm inden for hundredeårsperioden 2007-2106.

Med udgangspunkt i havspejlsstigningen for Esbjerg, som sættes lig den 

globale havspejlsstigning, fremskrives den relative havspejlsstigning ved 

Løgstør ved forholdsvis reduktion af forskellen i stigningstakten over 100 

år mellem Esbjerg og Løgstør, se fi gur 3.3. 

2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Havspejlsstigning (mm)

Esbjerg
Løgstør

Figur 3.3 Relative havspejlsstigning ved Esbjerg og ved Løgstør for scenarie A2

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

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

klimatilpasningsstrategiudvalg 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.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

Forøgelse af vindstuvning (%)

udgangspunkt 1985
udgangspunkt 2007

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 højvandsstatistikken for Løgstør foregår ved summation 

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 Løgstør:

Δvsrel.,x = Δvsglobal,x ÷ (x-2007)•(1,1 ÷ 0,4) mm/år,

hvor Δvs er havspejlsstigning og x er det aktuelle år.

Vindstuvning fi ndes ved multiplikation med stigningen det pågældende 

år i fi gur 3.3 med vandstanden inklusive havspejlsstigningen.

Som eksempel fremskrives 2007-højvandsstatistikken til 2050 og 2100, se 

tabel 3.1.
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Sandsynlighed 2007 2050 2100

Havspejls-
stigning

Stuvning I alt Havspejls
stigning

Stuvning I alt

år MT cm cm cm cm cm cm cm

1 109 9,3 2,8 122 30,3 7,2 147

10 152 9,3 3,9 166 30,3 9,4 192

100 195 9,3 4,9 209 30,3 11,6 236

1.000 237 9,3 5,9 252 30,3 13,8 281

10.000 280 9,3 6,9 296 30,3 16,0 326

100.000 322 9,3 7,9 339 30,3 18,2 371

1.000.000 365 9,3 8,9 383 30,3 20,4 415

Tabel 3.1  Højvandsstatistikker for Løgstør

Højvandsstatistikkerne for Løgstør i 2007, 2050 og 2100 efter fremskriv-

ning med klimaudviklingen er vist på fi gur 3.5.
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1 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000
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2007
2050 (incl. havspejlsstigning og surge)
2100 (incl. havspejlsstigning og surge)

Figur 3.5 Sammenligning af højvandsstatistikker for Løgstør i 2007, 2050 og 2100

Til anvendelse i den samfundsøkonomiske analyse fremskrives højvands-

statikken fra 2050 over 50 år i spring af 10 år med centrale punkter i 

hvert af tidsintervallerne, altså til årene 2055, 2065, 2075, 2085 og 2095.

3.4 Standardforløb af vandstandstidsserie

Standardvandstandsforløbet for Løgstør er beregnet ud fra tidsserier af 

de fem højest forekomne hændelser fra perioderne november 1985-de-

cember 1988 og november 1990-december 2007, fra hvilke perioder 

Kystdirektoratet har fået tilsendt digitale vandstandsregistreringer fra Mil-

jøcenter Aalborg, se fi gur 3.6.
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Figur 3.6 Beregning af standardforløb af højvande for Løgstør Havn

I modsætning til åbne kyster strækker højvandet sig ofte over en længere 

periode. Med vind fra vestlig retning presses vand fra Nordsøen ind i 

Limfjorden. Perioder med vedvarende vind fra vestlig retning betyder, at 

vandstanden langsomt bygges op i fjorden. Tilsvarende tager det tid at 

tømme fjorden for vand. Dette er en typisk karakteristik for Limfjorden. 

På grund af den beskedne kapacitet for ind- og udstrømning i Thyborøn 

Kanal i relation til det samlede vandareal i den vestlige del af Limfjorden, 

hersker der en vis træghed både ved opbygning og afvikling af højvande.
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Afsnit 4

Etablering af kystbeskyttelse
Byen har været ramt af oversvømmelser adskillige gange. Senest har den 

nedre bydel været oversvømmet i 2005.

Gennem de seneste år er havnefronten med spunsvægge, skråningsbe-

skyttelse og højvandsbeskyttelse blevet renoveret og i den forbindelse 

er toppen af højvandsmuren også hævet. På promenaden ud for Damp-

skibsbroen er der anlagt vandbassin på pladsen ud mod fjorden. Kanaler i 

fortovet beregnet til opsamling af vand fra bølgeoverløb fører til bassinet. 

Bassinet er etableret med overløbskant, således at overskydende vand-

mængder løber til regnvandskloak og videre til udpumpning i fjorden. 

Havnevej er ikke blevet hævet og udgør et svagt punkt i højvandsbeskyt-

telsen. Ved varsel om stormfl od sikres Havnevej i begge ender ved opsæt-

ning af sandsække.

Ifølge den kommunale beredskabsplan for stormfl odsberedskabet har er-

faringer vist, at vandstande op til 1,80 m DNN kan håndteres.

Sikkerheden vil med tiden reduceres i takt med klimaændringerne slår 

igennem. Ifølge klimascenarierne vil vandstanden i fjorden stige og landet 

vil blive ramt af hyppigere og stærkere storme. På et givet tidspunkt vil 

det derfor være nødvendigt med forstærkning af højvandsbeskyttelsen. I 

eksemplet her udføres forstærkningen i 2050. Højvandsbeskyttelsen ud 

mod fjorden forhøjes generelt med 40 cm. Dette svarer til, at sikkerheden 

mod oversvømmelse i år 2100, som er tidshorisonten i den samfunds-

økonomiske analyse, ud fra en umiddelbar betragtning vil ligge på niveau 

med den nuværende.

For at undgå oversvømmelse østfra forlænges det eksisterende dige 

langs Havnevej samtidigt. Forlængelsen sker mod øst langs vejen til sam-

menknytning af eksisterende høje punkter i terrænet. Diget bygges med 

krone i kote 2,5, hvilket svarer til nye laveste kote af højvandsmuren mod 

fjorden. Herved beskyttes en del af industriområdet, bl.a. trælasthande-

len. Renseanlægget bliver dog ikke beskyttet yderligere. Dette ligger imid-

lertid forholdsvis højt og er omgivet af diger.

Den nuværende og den undersøgte fremtidige højvandsbeskyttelse er vist 

på fi gur 4.1.
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Figur 4.1 Eksisterende højvandsbeskyttelse foran byen og den i rapporten undersøgte, fremtidige højvandsbeskyt-

telse. Ved varsling om højvande lukker kommunen Havnevej i begge ender med sandsække.
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Afsnit 5

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 fjorden 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 

omfatter hele reservoiret. 

KMS’ digitale terrænmodel indlægges. Forhindringer som f.eks. huse 

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

modellen opfatter disse som spærringer for vandets strømning. Da vand-

løbets bund ikke er en del af terrænmodellen indlægges den som en min-

dre sænkning 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.

På grund af højvandsmurens begrænsede udstrækning på tværs af kon-

struktionen er denne ikke tilstrækkelig godt beskrevet i højdemodellen. 

Kystdirektoratet har i 2008 udført et længdenivellement af toppen af høj-

vandsmuren. Dette indlægges som brudlinjer i højdemodellen.

I situationen med forstærkning af den eksisterende højvandsbeskyttelse 

forhøjes den eksisterende højvandsmur med 40 cm, medens forlængelsen 

af diget ved Havnevej indlægges som brudlinjer.
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5.3 Kalibrering

Modellen kalibreres på en måling af den maksimale vandstand under 

højvandet den 8. januar 2005 på adressen Fjordgade 42. Den maksimale 

vandstand er markeret på husgavlen. Kystdirektoratet har målt niveauet 

til 2,26 m DVR90. Dette er ikke tilstrækkeligt til at udføre en rimelig ka-

librering. Der burde enten være en række observationer fordelt i planen 

eller alternativt – en observeret tidsserie af vandspejlsniveauet 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 eftervis-

ning af metodens anvendelighed, er der ikke brugt yderligere kræfter på 

indsamling af eventuelt andre vandstandsobservationer i området.

Det er ligeledes oplyst, at en del af vandet skyldtes indtrængen af fjord-

vand gennem byens kloaknet. Bidraget kendes ikke og der tages ikke 

højde for det i den numeriske simulering.

5.4 Ydre påvirkning

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

standen i fjorden. Vindpåvirkning af vandets overfl ade i det oversvømme-

de område, som kan give anledning til lokal stuvning, samt bølgegenere-

ring i området negligeres, da det ikke vurderes at have nogen betydende 

effekt mellem bygningerne.

Tidsserierne udgøres af standardvandstandsforløbet multipliceret med en 

faktor, der svarer til vandstanden til højvandstidspunktet for den pågæl-

dende middeltidshændelse.

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. De anvendte tidsstep er her 15 minutter. På 

fi gur 5.1- 5.4 er vist eksempler på udtræk af vandstandsniveauet til fi re 

på hinanden følgende tidsstep i det oversvømmede område for en kørsel 

med den eksisterende højvandsbeskyttelse. Beregnede strømhastigheder 

af oversvømmelsens udbredelse gennem byen kan trækkes på samme vis.  

Oversvømmelsen begynder ved en ydre vandstand på 2,1 m, hvor vandet 

begynder at løbe bagom diget ved Havnevej. Ved en ydre vandstand på 

2,2 m løber vandet også over den laveste del af højvandsmuren i områ-

det omkring Dampskibsbroen, fi gur 5.1a. Med stigende ydre vandstand 

bliver overløbet større og oversvømmelsen breder sig videre gennem 

Fjordgade, Rådhusgade og mindre passager til den øvre del af den lavtlig-

gende bydel, fi gur 5.1b. Specielt i området omkring Rådhusgade ligger 

det omgivende terræn lavere end i andre dele af byen og udbredelsen 

sker hurtigere her, fi gur 5.1c. Med fortsat stigning i ydre vandstand bre-

der oversvømmelsen sig til det meste af den nedre bydel, fi gur 5.3d. Den 

maksimale udbredelse af oversvømmelsen for en 1.000 års situation i 

2050 med ydre vandstand på 2,52 m kan ses i fi gur 7.5. Vandstandsni-
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veauet i den oversvømmede del af byen er på dette tidspunkt stort set 

den samme.

Figur 5.1 Fire tidsstep af simulering, der viser udbredelse af oversvømmelse ved eksisterende højvandsbeskyttelse. a) ydre vandstand 2,21m DVR90, b) 

15 minutter senere, ydre vandstand 2,24 m, c) 45 minutter senere, ydre vandstand 2,28 m og d) 60 minutter senere, ydre vandstand 2,32 m

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 og er tildelt en stor 

koteværdi. Af hensyn til reduktion af tidsforbruget til hver simulering er 

fl ere bygninger visse steder samlet i blokke, hvor dette forhold skønnes at 

have mindre indfl ydelse for beregningen af vandets udbredelse. I output-

fi len for modelkørslen er der ingen vandstand 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 vand-

standsniveauer beregnet for de nærmeste terrænpunkter.
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Afsnit 6

Sårbarhedsanalyse
Skadesopgørelsen følger i det væsentlige den automatiserede tilgang be-

skrevet i manualens afsnit 5.5. Der er derudover foretaget stedspecifi kke 

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

belige skader.

Der er ikke registreret sommerhuse og kun enkelte landbrugsejendomme 

i de beregnede oversvømmede områder.

Skader på veje og anden infrastruktur beregnes som en andel af byg-

gemodningsprisen, se manualens afsnit 5.5.3. Byggemodningsprisen er 

her angivet for forskellige bygningstyper i kr/m2. Standardstørrelser på 

grunde til helårshuse, etageblokke, offentligt institutionsbyggeri, forret-

ningsbyggeri og industri er her anslået til henholdsvis 600 m2, 1200 m2, 

2000 m2, 2000 m2 og 10.000 m2.

Landevejen mod øst er opmålt til 12 m bredde med kørebane på 6 m. 

Anlægsudgiften beregnes herefter 5.200 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.

Produktionstab er efter beskrivelsen i manualens afsnit 5.5.3 beregnet til 

40.000 kr/husstand.

Eventuelle skader på kystbeskyttelsen er ikke medregnet her. Derimod 

medregnes et årligt beløb til vedligeholdelse, se afsnit 8.1.
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Afsnit 7

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 i Løgstør 

By anvendes højvandsstatistikker samt et standardforløb af vandstands-

tidsserien (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.

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 1/312÷1/3162 

= 2,89•10÷3.
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Figur 7.1 Højvandsstatistikker 2007 og 2050 for Løgstør. Kun ét af vandstandsintervallerne markeret.

Der er med en enkelt undtagelse ikke foretaget separate oversvømmel-

sessimuleringer for situationen i 2050. I stedet benyttes resultaterne fra 

kørslerne med digebeskyttelse i 2008 ved at de kørte vandstande tildeles 

andre middeltidshændelser ifølge 2050-højvandsstatistikken. Frekven-

sen for det samme vandstandsinterval som beregnet ovenfor bliver for 

2050-højvandsstatistikken 6,23•10÷3. For at illustrere oversvømmelsesfa-

ren ved 1.000 års hændelsen i 2050, se afsnit 7.4, er denne middeltids-

hændelse dog simuleret. 

Tilsvarende fremgangsmåde er anvendt i kørslerne med forstærket høj-

vandsbeskyttelse for årene 2050 og 2100.

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 angi-

velse af arealanvendelse. Som nævnt i afsnit 2 ligger den lave del af byen 

nord for morænebakken på hævet havbund. Denne ligger med koter i in-

tervallet 1,5 til 2,0 lokalt dog helt ned til kote 1,0. Mod øst ligger ådalen, 

som er afskåret mod fjorden ved strandvoldsdannelser. En vejdæmning 

løber tværs over ådalen, medens åen har forbindelse til fjorden ved rør-

gennemføring under vejen. Den er ingen kontraventil i røret.

Den vestlige del af det lave byområde er udlagt til beboelse, medens 

bykernen er udlagt til blandet erhverv og beboelse. Den østlige del er pri-

mært udlagt som industrikvarter, medens der er beboelse langs Bredgade 

og videre langs vejen mod Aggersund.
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Figur 7.2 Topografi sk kort med arealanvendelse. Ækvidistance 1 m. Rød signatur markerer bykernen, lyse-

rød lav beboelse og gul industriområde (TOP10DK)

Figur 7.3 antyder dybdeforholdene ud for byen. Som det ses fl ugter sejl-

løbet havnefronten.

Figur 7.3 Sejlløb og bundforhold ud for byen. Satellitfoto fra 2005

Byen har gennem årene ofte været ramt af oversvømmelse, senest i ja-

nuar 2005, hvor det højest registrerede højvande ramte byen. Der har ved 

tidligere oversvømmelser været evakuering af dele af byen. Der udsendes 

højvandsvarsling over medierne således at befolkningen har mulighed for 

at være orienteret og fl ugtvejene vil være korte på grund af reservoirets 

beskedne størrelse.

Ifølge kommunens beredskabsplan for stormfl od har gentagne oversvøm-

melser eller trusler om sådanne bevirket, at der er taget en række for-

holdsregler til minimering af skader i de oversvømmelsestruede områder. 

Forsyningsselskaberne har udført forskellige tiltag for at minimere ska-

derne. Elselskaberne har hævet elskabe og kloaksystemet er separeret, så-

ledes, at spildevandet håndteres i et lukket system. I husene er dørkarme 

forberedt med beslag til isætning af skotter ved truende oversvømmelse 



O
ve

rs
vø

m
m

el
se

sd
ire

kt
iv

23

og husinstallationer er blevet ændret. 

I 2005 er højvandsbeskyttelsen renoveret og forstærket til modståelse 

af mindre hyppige vandstandssituationer. Der har ikke siden været si-

tuationer, der har givet anledning til oversvømmelse i byen. Udløbene af 

regnsvandskloakken blev i samme omgang forsynet med kontraventiler til 

forhindring af indtrængende havvand. Pumper reducerer risikoen for, at 

nettet bliver overfyldt ved længerevarende højvandssituationer.

Senere højvande har ifølge beredskabsplanen vist, at de udførte forebyg-

gelsesarbejder samt beredskabet i forening har kunnet håndtere forhøjet 

vandstand op til ca. 1,80 m DNN.

Ifølge kommunens oplysninger bor der ca. 1200 personer i den lavtlig-

gende del af byen, heraf beboere på plejehjemmet Bøgely og i 18 ældre-

boliger. Derudover fi ndes industri og andet erhverv.

Hvilken effekt oversvømmelse vil have på sundhed, miljø og kulturarv 

tilkommer det ikke forfatteren af nærværende rapport at kvalifi cere. Det 

kan dog nævnes, at det kommunale rensningsanlæg ligger nær kysten. 

Spildevandsbassinerne er omgivet af diger med kronekote 4,0 ifølge ter-

rænmodellen.

I forbindelse med klimaændringer, se afsnit 3.3, vil den nuværende sikker-

hed mod oversvømmelse med tiden blive reduceret. Det vil derfor på et 

tidspunkt være nødvendigt med en forstærkning af højvandsbeskyttelsen.

7.4 Kort over oversvømmelsesfaren

Med baggrund i MikeFlood-kørslerne er periferien af oversvømmelse 

samt de maksimale dybder for en 1.000 års MT-situation vist i år 2008 

med den nuværende højvandsbeskyttelse. En 100 års MT-situation med 

maksimal højvande på 1,95 m DVR90 vil ikke medføre direkte overløb 

af højvandsmuren, som på det laveste sted har en kronekote på 2,10 m, 

men vil formentlig forårsage bølgeoverskyl.  

I 2050 er oversvømmelsen simuleret for 1.000 års MT-hændelsen for to 

situationer - en med den nuværende højvandsbeskyttelse og en med en 

forstærket udgave af højvandsbeskyttelsen, se afsnit 4. Endelig er 1.000 

års MT situation vist for år 2100 med 2050-forstærkningen af højvands-

beskyttelsen.

De tilsvarende oversvømmelseskort er præsenteret i fi gur 7.4-7.7 og vist i 

større format på tegn.nr. 7.1-7.4. Grundet klimaændringer er den maksi-

male højvandstand for en 1.000 år MT-situation her steget med 15 cm fra 

2008 til 2050, se fi gur 7.1, hvilket naturligvis giver sig udslag i lidt større 

oversvømmelser – oversvømmelsen er tydeligvis større i midtbyen og 

oversvømmelsen har bredt sig i industriområdet.
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Figur 7.4 Maksimale vanddybder for en 1.000 års MT-vandstand. 2008-situation

Figur 7.5 Maksimale vanddybder for en 1.000 års MT-vandstand. 2050-situation med nuværende 

højvandsbeskyttelse

Som det ses forhindres oversvømmelse i det beskyttede område i 2050 

ved forstærkningen af højvandsbeskyttelsen. Det bør bemærkes, at en 

1.000 års hændelse statistisk set er en sjældent forekommende situation. 

Den valgte grad af forstærkning skal derfor ses som en fremtidsinveste-

ring i lyset af de følgende års forventede havspejlsstigning.
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Figur 7.6 Maksimale vanddybder for en 1.000 års MT-vandstand. 2050-situation med forstærket 

højvandsbeskyttelse

I år 2100 vil den maksimale vandstand i en 1.000 års MT-vandstand være 

forøget med yderligere 29 cm.  Oversvømmelsen i det beskyttede om-

råde vil være større end for den tilsvarende middeltidshændelse i 2008. 

Dette skal bl.a. ses på baggrund af, at forskellen mellem den maksimale 

højvandstand og den laveste kronekote på højvandsmuren er større i år 

2100 end i 2008. Derudover vil oversvømmelsen naturligvis være større i 

de ubeskyttede områder. Oversvømmelsen inden for ringdiget på rense-

anlægget kan skyldes, at der i simuleringerne ikke er taget højde for en 

mulig opfyldning med sandsække af hullerne i diget.

Figur 7.7 Maksimale vanddybder for en 1.000 års MT-vandstand. 2100-situation med forstærket 

højvandsbeskyttelse

7.5 Kort over oversvømmelsesrisiko

Af hensyn til den samfundsøkonomiske analyse er der kørt oversvømmel-

sessimuleringer for fl ere vandstandshændelser end krævet ifølge Over-
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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 for hver adresse som defi neret i OIS-registret og har derfor 

indbygget et sæt koordinater.

Der udtegnes risikokort af situationen i dag med den eksisterede høj-

vandsbeskyttelse suppleret med udlagte sandsække i begge ender af 

Havnevej, for situationen i 2050 både før og efter forstærkning af høj-

vandsbeskyttelsen og i år 2100 med vedligeholdelse af den forstærkede 

højvandsbeskyttelse fra 2050. Effekten af de forventede klimaændringer i 

2050 og 2100 inkluderes, se fi gur 7.6-7.9 samt tegn.nr. 7.5-7.8. 

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

Figur 7.8 Risikokort over Løgstør. 2008-situation med nuværende højvandsbeskyttelse

Figur 7.9 Risikokort over Løgstør. 2050-situation med nuværende højvandsbeskyttelse
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Figur 7.10 Risikokort over Løgstør. 2050-situation med forstærkning af højvandsbeskyttelse

Figur 7.11 Risikokort over Løgstør. 2100-situation med forstærkning af højvandsbeskyttelse

Som det ses forøges risici i takt med klimaændringerne frem til 2050, 

hvilket især giver sig udtryk i den centrale del af byen. Efter forstærkning 

og udbygningen af højvandsbeskyttelsen i 2050 reduceres risici markant 

i den beskyttede del af byen for derefter i den følgende 50 års periode at 

vokse til et niveau, som ligger højere end det i 2008.

Felterne i risikokortene kunne være nedbrudt i mindre enheder, f.eks. 

50•50m. Dette ville give en større geografi sk differentiering af risici i 

byen.

På grund af den valgte metode, hvor skader er knyttet til bestemte (x,y)-

værdier for hver adresse i OIS-registret, vil dette medføre, at nogle felter 

ikke indeholder koordinatpar og derfor ikke vil blive tildelt nogen værdi. 

Eksempelvis er dette tilfældet for renseanlægget, hvor de tilknyttede ko-

ordinater ligger i udkanten af ejendommen og derfor ligger i et felt, som 

tilsyneladende ligger uden for periferien for renseanlægget.



O
ve

rs
vø

m
m

el
se

sd
ire

kt
iv

28

Den økonomiske aktivitet i det oversvømmelsestruede område består for-

trinsvis i kontor, handel og lidt industri.

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

pendiks B.
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Afsnit 8

Samfundsøkonomisk analyse

8.1 Vandstandsdata

Højvandsstatistikken for Løgstør inddeles her i fi re 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

De imødesete klimaændringer vil få betydning for påvirkningen af kysten 

og erosionen på stedet. Sikkerhedsniveauet af den eksisterende højvands-

beskyttelse vil reduceres og skråningsbeskyttelse samt kajanlæg, som 

udgør basis for selve højvandsbeskyttelsen, vil komme under yderligere 

pres. Udviklingen vil være resultatet af et kompliceret dynamisk samspil 

mellem havspejlsstigningen og sejlrendens naturlige udvikling. Dette for-

hold er ikke undersøgt nærmere her. Såfremt kystprofi let foran konstruk-

tionerne eroderes, hvilket vil være en normal effekt af klimaændringerne 

på en åben kyst, vil der være risiko for at konstruktionerne sætter sig. 

Det er naturligvis vanskeligt at forudse, hvilke tiltag man fremover reelt vil 

foretage. For økonomisk at tage højde for problemstillingen er der afsat 

et årligt beløb til vedligeholdelse af den eksisterende skråningsbeskyt-

telse og kajindfatning samt udlægning af fodsikringssten til forebyggelse 

af erosionssætninger forårsaget af havspejlsstigningen. Dette er ens for 

begge scenarier.

Til imødegåelse af forringelsen af beskyttelsen mod oversvømmelse fore-

tages i projektscenariet en forhøjelse af højvandsmuren på 40 cm. Des-

uden forlænges diget langs Havnevej mod øst med 420 m til tilslutning 

med højere terræn. I eksemplet foretages denne forstærkning i år 2050.

De grundliggende økonomiske tal for kystbeskyttelsen er givet i tabel 8.1.
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Konstruktioner Udgift

mio. kr mio. kr/år

Eksisterende skråningsbeskyttelse og kajindfatning foran byen 18

Eksisterende højvandsmur foran byen 3

Eksisterende dige 0,1

Forhøjelse af højvandsmur i 2050 1

Forlængelse af dige i 2050 0,4

Udlægning af fodsikring foran skråningsbeskyttelse og kajindfatning efter 2050 0,01

Værdien af eksisterende konstruktioner skønnet

Tabel 8.1 Anslåede anlægsudgifter

I tabel 8.2 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 Årlige udgifter i mio.kr

mio.kr 2050 2051-59 2060-69 2070-79 2080-89 2090-98 2099

Basisscenarie Forventede skadeomkostninger 42,6 1,96 1,96 2,53 3,31 4,46 6,16 6,16

Udgift til kystbeskyttelse 8,0 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

Projektscenarie Forventede skadeomkostninger 10,3 1,96 0,40 0,52 0,69 0,94 1,31 1,31

Udgift til kystbeskyttelse 10,0 2,14 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,07

Sparede skader (benefi ts) 32,3 0,00 1,56 2,01 2,62 3,52 4,85 4,85

Udgifter (costs) -2,0 -1,64 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 0,44

Skatteforvridning -0,3 -0,28 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,07

Nettogevinst  (NNV) 29,9 -1,92 1,53 1,97 2,59 3,48 4,81 5,36

Tabel 8.2  Økonomisk opstilling

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

på grund af effekten af forventede klimaændringer i henhold til A2-kli-

mascenariet. Udgiften til forstærkning af højvandsbeskyttelsen i projekts-

cenariet ligger i 2050. Dette år er derfor vist separat og den resterende 

del af tiårsperioden er vist i næste kolonne. Til udbedring af eventuelle 

skader på højvandsbeskyttelsen og til almindelig vedligeholdelse på dels 

højvandsbeskyttelsen og dels erosionsbeskyttelsen er medtaget et årligt 

beløb på 2 % af anlægsudgiften i begge scenarier. Det forudsættes, at 

diget bevarer dets værdi gennem hele kalkulationsperioden, medens 

højvandsmuren forudsættes fuldt afskrevet i 2099. År 2099 er derfor lige-

ledes vist separat.

Vedligeholdelse af højvandssikringen og forebyggelse af skader på skrå-

ningsbeskyttelse og kajanlæg gælder både i basisscenariet og projektsce-

nariet. Vedligeholdelse af konstruktionerne vil betyde, at de i større eller 

mindre grad oppebærer en værdi ved udgangen af kalkulationsperioden. 

For de konstruktioner, som allerede fi ndes før forstærkningen i 2050 er 

værdien ikke medtaget, da deres værdi omvendt heller ikke er taget med 

i året for forstærkningen. Udgifter til kystbeskyttelse er korrigeret med 

nettoafgiftsfaktoren. 
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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 13 kr

Intern rente 80 %

Ovennævnte måltal viser, at investeringen i særdeleshed er økonomisk 

rentabel. Det kan dernæst bemærkes, at den interne rente er usædvanlig 

høj. 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. Typer af mulige ikke-håndgribelige 

skader, som ville kunne medtages, er omtalt i afsnit 7.3.

Såfremt alternative løsninger med hensyn til kystbeskyttelsen 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.

Den samfundsøkonomiske beregning vist i tabel 8.1 gennemføres dels for 

ændringen for bygninger og dels for ændringerne 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 er stor og ligger langt over kalkulationsrenten på 6 %. Udsvingene 

omkring en imaginær middelværdi for de tre beregningsopstillinger synes 

forholdsvis 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 udtrykt ved variabiliteten i nettonutidsværdi og intern rente




















