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1. Formål
Et af kystanalysens formål er at afdække, hvor risikoen for erosion, oversvømmelse og potentielle skadesomkostninger er størst. Dette tekniske notat beskriver, hvorledes grundlaget
for denne afdækning er gennemført. Der er også udarbejdet forklaringer på, hvordan risikoen er kortlagt, som er et af målene med kystanalysen.

Risikoen er defineret som produktet af faren for en hændelse og de potentielle skader ved
hændelsen. I denne metoderapport kortlægges faren for erosion og oversvømmelse samt
de potentielle skader herved. I kystanalysen tillægges faren en sandsynlighed, hvorefter
risikoen beregnes for hhv. erosion og oversvømmelse, og det kortlægges, hvor disse er
størst i 2015, 2065 og i 2115 for det laveste klimascenarie.
Metodebeskrivelsen beskriver overordnet opgaven således: ”For at lokalisere hvor risikoen
for erosion og oversvømmelse er størst, foretages en landsdækkende screening efter samme metoder, som blev anvendt i forbindelse med implementeringen af første plantrin i oversvømmelsesdirektivet (OSD) samt i udarbejdelsen af det offentliggjorte erosionsatlas. Årsagen til at screeningsmetoden er valgt er, at denne kortlægning skal anvendes til at skabe et
landsdækkende overblik, og at en helt ny konkret kortlægning med en tilbundsgående analyse af hele Danmarks kyststrækning ikke vil kunne nås indenfor den tidsfrist, hvor kystanalysen skal være færdig.”
Formålet er dermed at skabe et landsdækkende overblik over kysterne i Danmark, som
viser den forventede forekomst af erosion og oversvømmelser.
Fordi kystanalysen er baseret på screeningsmetoder, bør man ikke betragte variationer i
faren for forekomsten af erosion på kyststrækninger af mindre end 10-20 km længde. Man
kan således ikke anvende kortene til en helt konkret aflæsning af konsekvenserne for de
konkrete arealer. Det svarer til et A4 danmarkskort zoomniveau (1:1.700.000).
I denne rapport er kildehenvisninger gengivet ved romertal, angivet som hævet skrift.
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2. Resume og konklusion
Der er foretaget en screening af den forventede størrelse af erosion og oversvømmelse i
dag (2015), om 50 år (2065) og om 100 år (2115). De lange tidshorisonter afspejler den
lange levetid af værdierne, som er placeret i områderne. For de to fremtidige scenarier gælder det endvidere, at der tages hensyn til de klimaforandringer, der er beskrevet i FN klimapanels femte hovedrapport (IPCC AR5, Intergovernmental Panel on Climate Change Fifth
Assesment Report). Derfor analyseres størrelsen af erosion og oversvømmelse både i 2065
og 2115.
Da der er stor usikkerhed om de fremtidige vandstande, screenes der for vandstande svarende til en middelværdi for det højeste og en middelværdi for det laveste klimascenarie i
1
FN’s Klimapanelets (IPCC) femte hovedrapport (AR5), hhv. RCP2.6 og RCP8.5 i 2065 og
2115. Herved kan spændvidden af mulige klimaudviklinger analyseres, hvilket følger IPCC’s
og DMI’s anbefalinger. RCP2.6 er det laveste emissions scenarie (svarende til en udvikling i
overensstemmelse med 2-gradersmålsætningen), mens RCP8.5 er det højeste (svarende
til, at der ikke sker yderligere tiltag til udledningsreduktioner). Der er ikke udarbejdet et middelscenarie fra IPCC’s side.
Udover screeningsanalysen for faren forbundet med erosion og oversvømmelse, afdækker
screeningen hvilke værdier, der potentielt vil blive berørt af erosion og oversvømmelse i de
pågældende områder. Denne skadesanalyse inkluderer det estimerede potentielle tab i
kroner af en række materielle værdier. I hovedrapporten er udelukkende medtaget huse og
infrastruktur som materielle værdier, fordi disse værdier er grundlaget for, om der er behov
for kystbeskyttelse. For 2065 og 2115 anvendes de anslåede materielle værdier for 2015.
Der er forskel på de værdier, som medtages for hhv. erosion og oversvømmelse. Dette
skyldes forskellen i konsekvenserne. For erosion gælder det værdien af ødelagte bygninger
og infrastruktur samt tab af land, mens vurderingen for oversvømmelse sker ved at identificere tabet af bygninger, afgrøder og husdyr samt oprydning af infrastruktur. Desuden beskrives det potentielle tab af en række immaterielle værdier, der umiddelbart ikke lader sig
omsætte til kroner. Det drejer sig om påvirkning af mennesker, kritisk infrastruktur, forurenende virksomheder og grunde, naturtyper samt kulturarv.
Screeningen tager udgangspunkt i en række metoder, der tidligere er anvendt i forbindelse
med kortlægning af de forskellige udfordringer, Danmark står over for i forbindelse med de
omkostninger, erosion og oversvømmelser kan påføre samfundet.
Fremskrivningen af erosion tager udgangspunkt i erosionsatlasset. udarbejdet af Kystdirektoratet i 2013. Her anvendes den akutte og kroniske erosion til at beregne den forventede
fremtidige totale erosion, hvor den akutte erosion dækker over pludselig opstået erosion
som følge af stormflod, mens den kroniske erosion opstår som følge af den daglige bølge-,
strøm- og vindpåvirkning af kysten. For at beregne den forventede erosion i fremtiden, er det
nødvendigt at tage hensyn til den ekstra erosion, der finder sted som følge af havstigninger.
I denne screening er erosionen beregnet ved hjælp af Bruuns regel, der både inkluderer
bølgeklimaet samt ændringer i havniveau. Herved har det været muligt at beregne arealet af
erosion, der i kortlægningen vises som linjer langs kystlinjen, der indikerer den årligt varierende erosion samt den totale erosion pr. meter kystlinje på kommunebasis.
1

RCP-scenarierne (Representative Concentration Pathway) er en række scenarier for udviklingen af drivhusgaskoncentrationen i atmosfæren,
for hvilke IPCC AR5 angiver de fremtidige klimaforhold inkl. havniveaustigninger. I AR5 anvendes fire forskellige scenarier, RCP2.6, 4.5, 6.0, og
8.5, hvor RCP2.6 er det laveste og RCP8.5 er det højeste. Tallene efter RCP svarer til strålingen i W/m2 i 2100.
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Analysen af oversvømmelsesfaren anvender metoden brugt under screeningsfasen til EU’s
oversvømmelsesdirektiv planperiode 1, udarbejdet af Kystdirektoratet i 2010/2011. Oversvømmelsesfaren afhænger af vandstandens middeltidsafstand samt højden af det omgivende land. Middeltidsafstanden er den tid, der i gennemsnit statistisk går mellem en bestemt vandstand sker.
For at definere oversvømmelsens udbredelse er der udvalget en række screeningsvandstande. De anvendte screeningsvandstanden er kendte historiske stormfloder, registreret
forskellige steder i Danmark. For at tage højde for klimaforandringerne er screeningsvandstanden blevet tillagt den havstigning, der er tilknyttet de anvendte klimascenarier i henholdsvis 2065 og 2115. Dette resulterer i en trinvis stigning i områder, der er i fare for at
blive oversvømmet.
Oversvømmelsesfaren defineres som den maksimale udbredelse af havvand på land ved en
given vandstand. Det vil sige, at oversvømmelsen påvirker alle de områder, der ligger på
niveau med eller lavere end screeningsvandstanden, og som er i direkte forbindelse med
havet. I Danmark er en lang række områder allerede oversvømmelsesbeskyttet i form af
diger og klitter. I forbindelse med stormflod kan havvandet bryde eller løbe over kystbeskyttelsen. Der er derfor også screenet for konsekvensen af oversvømmelse i de områder, hvor
der er oversvømmelsesbeskyttelse. Områderne, der potentielt kan blive ramt af oversvømmelse, er i kortlægningen derfor vist som fareområder, der enten oversvømmes direkte eller
ved digebrud. Desuden vises det totale oversvømmede areal på kommunebasis.
Analysen af materielle og immaterielle skader er foretaget med baggrund i de modeller, der
blev udviklet af Kystdirektoratet under planperiode 2 af EU’s oversvømmelsesdirektiv i
2012/2013. De potentielle materielle skader er beregnet ved brug af den gridcellebaserede
skadesanalyse, hvor alle fareområder for erosion og oversvømmelse opdeles i gridceller
med en maksimal størrelse på 100x100 meter. Metoden er udviklet for hurtigt at kunne
kombinere og integrere store mængder rummelige data. De potentielle materielle skader
opgøres i kroner pr. kvadratmeter pr. gridcelle og er beregnet ud fra skadesmodeller, der
kombinerer det potentielle tab af bygninger, afgrøder, husdyr og oprydning af infrastruktur.
Skadesmodellerne er modificeret i forhold til oversvømmelsesdirektivet, idet vanddybden,
der blev beregnet under udarbejdelse af oversvømmelsesdirektivet, er ukendt i denne
screening.
De immaterielle skader er kendetegnet ved, at de ofte er vanskelige at værdisætte, og at der
i øjeblikket ikke er udarbejdet skadesmodeller, der i en dansk kontekst kan beskrive tabet af
disse værdier i kroner. Derfor er de potentielle immaterielle tab kun beskrevet, hvis de opstår i forbindelse med erosions- eller oversvømmelsesfaren.

2.1

Konklusion, erosionsfare og -skade

Fare
Resultaterne af den landsdækkende screening af udbredelsen af erosionsfaren viser, at det
meste af Danmarks kystlinje er udsat for erosion i mindre eller større grad. Analyserne viser,
at erosionsfaren i 2015 er størst langs hele den jyske vestkyst, efterfulgt at Sjællands nordkyst.
Sammenfattende vil klimaændringer ikke ændre på hvilke kommuner, der påvirkes af den
største erosionsfare. I fremtiden forventes erosionsfaren forsat at være størst i de vestjyske
og derefter nordsjællandske kommuner for begge klimascenarier. Klimaændringerne betyder, at der forventes at forekomme mere erosion i fremtiden over hele landet. Sammenlignet
med 2015 forventes den årlige erosion at stige i Danmark med 50 % for klimascenarier 2065
RCP2.6, 90 % for 2065 RCP8.5, 53 % for klimascenarie 2115 RCP2.6 og 97 % for 2115
RCP8.5.
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Der er altså signifikant forskel på kysterosionen afhængigt af, hvilken klimaændring der sker.
Erosionsfaren i de mest påvirkede kommuner forventes at stige i meget højere grad, end i
de kommuner, hvor der er mindre erosion i dag, og forskellen mellem de kommuner, der
forventes at opleve meget erosion, og de kommuner, der forventes at opleve minimal erosion, vil vokse markant.
Alle erosionsfarekortene for 2065 og 2115 viser, at der forventes at forekomme gennembrud
af klitbarrieren på Jyllands vestkyst, hvilket kan resultere i oversvømmelse af store arealer
ved stormfloder. Dette forhold er ikke medtaget i analysen af oversvømmelsesfaren. Klitbarrierens beskyttende virkning vedligeholdes i 2015 ved erosionsbeskyttelse i form af sandfodring.
Skader
I 2015 vedrører den overvejende del af skadespotentialet ved de danske kyster effekten af
erosion på materielle værdier. Skadespotentialet ved erosion er størst for de nordlige og
vestlige kommuner i Jylland og på Sjælland, samt nogle enkelte kommuner rundt om i
landet. Kortlægningen i 2015 viser, at specielt Hjørring kommune har et stort skadespotentiale, som følge af erosion, i forhold til de øvrige kommuner. De potentielle skader er eksempel tre gange så store som i den næsthøjeste, som er Lemvig kommune.
Da erosionen overordnet set er lille i 2015, er den også følsom over for hvilke værdier, der
potentielt eroderer. Eksempelvis kan dyre bygninger eller havne bidrage betragteligt til det
totale tab. Derfor forekommer der en række kommuner i tabellen for 2015, der synes overraskende, og som ikke kan forklares af områdets store erosionsfare.
Erosionen bliver trinvist større for hvert af de fem scenarier, hvorved skaden af materielle
værdier frem mod 2115 forventes at forøges betydeligt. Analysen tyder ikke på, at der mellem 2015 og 2115 vil forekomme store nye områder med erosion end dem, der er identificeret i dag. For en stor del vil det mest være i form af tab af land, men efterhånden som kystlinjen rykker ind i land, kan også infrastruktur og bygninger blive ødelagt.
Dette gælder specielt for Hjørring kommune, der ud fra skadesanalysen forventes at være
den kommune, der vil blive påvirket hårdest. Ligeledes kan Nordsjællands kyststrækning
blive udsat for erosion, der vil medføre et stort tab. Selv om erosionen her forventes at være
mindre end i Vestjylland, betyder en højere pris på bygninger, at tabet kan være højt sammenlignet med andre områder. Jammerbugt, Lemvig og Ringkøbing-Skjern er også kommuner, hvor skadespotentialet er størst i fremtiden.
Alle erosionsfarekortene for 2065 og 2115 viser, at der vil være gennembrud af klitbarrieren
på Jyllands vestkyst, hvilket vil resultere i oversvømmelse af store arealer ved stormfloder.
Den derved opståede materielle skade, er ikke medregnet i den materielle skade som følge
af erosion.
I kommunerne, der vender ud mod Storebælt, vil skadespotentialet også øges i fremtiden,
og både de østfynske og vestsjællandske kommuner træder frem på top 25 listen. Desuden
skal nævnes, at Bornholm har et skadespotentiale, som kan sammenlignes med skadespotentialet i Vestjylland og Nordsjælland. Det skyldes hovedsaligt de potentielle materielle
skader i Rønne.
Sammenlignet med skadespotentialet for hele Danmark i 2015 forventes skadespotentialerne at stige med 1000 % for klimascenarier 2065 RCP2.6, 1290 % for 2065 RCP8.5, 2702 %
for klimascenarie 2115 RCP2.6 og 3531 % for 2115 RCP8.5. Som nævnt ovenfor er erosionen i 2015 lille, hvorfor der naturligt vil være en procentvis stigning frem til 2065 og 2115.
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Generelt ses det, at der er en relativt lille forskel i erosionsskaden mellem de anvendte klimascenarier for de enkelte kommuner, som har størst skadespotentiale.
Screeningen af de potentielle immaterielle skader ved erosion viser, at potentielle skader på
kritisk infrastruktur og indbyggere hovedsaligt er fokuseret i byområder, hvor der er erosionsfare. Skader på natur, kulturarv og jordforurenede områder kan forekomme over hele
landet. For naturområder er det dog især store områder på den jyske vestkyst, der kan blive
skadet af erosion i alle scenarier. Risikovirksomheder forventes ikke at blive skadet selv i
det højeste erosionsscenarie i 2115.

2.2

Konklusion, oversvømmelsesfare og -skader

Fare
Det skal bemærkes, at de forskellige områder i Danmark er screenet med vandstande med
forskellige sandsynligheder, fordi der er der anvendt den maksimalt observerede vandstand
i det pågældende område. Oversvømmelsesfaren og -skaderne kan derfor ikke
sammenlignes direkte på tværs af landet. Det vil sige, at faren for oversvømmelse henviser
til den potentielt mest omfattende oversvømmelseshændelse, baseret på historiske
observationer. De forskellige områders middeltidsafstand og sandsynligheder står beskrevet
i afsnit 4.1.2.
Faren for oversvømmelse i 2015 fordeler sig over det meste af hele landet, da der historisk
set er forekommet oversvømmelser over hele landet. Der er således ikke én enkelt landsdel,
hvor faren er størst. Analysen viser dog også, at der er nogle områder, hvor faren er større
end andre. Disse områder er den jyske vestkyst, fjordområderne, samt det lavtliggende
Lolland-Falster og Køge Bugt området. Dele af disse områder bliver også beskyttet mod
oversvømmelse, hvilket nedsætter faren i området. Det skal bemærkes, at sandsynligheden
for oversvømmelsen, er forskellig områderne imellem. Således er Køge Bugt, de
Sjællandske øer, den sydlige del af Fyn og Lillebæltsområdet, samt Bornholm screenet for
meget ekstreme hændelser med en returperiode af 500-1000 år. De resterende områder er
derimod screenet for hændelser med en hyppigere returperiode mellem 50 og 400 år. Dette
skyldes, at der anvendes samme screeningsmetode, som er anvendt i implementeringen af
EU´s oversvømmelsesdirektiv. Denne metode tager udgangspunkt i de højest observerede
vandstande i et område.
Sammenlignet med oversvømmelsesfaren for hele Danmark i 2015, forventes faren for
oversvømmelse at stige med 14 % for klimascenarier 2065 RCP2.6, 17 % for 2065 RCP8.5,
38 % for klimascenarie 2115 RCP2.6 og 52 % for 2115 RCP8.5.
Ud over Vadehavsområdet fordeler stigningen sig over hele landet, og det kan ud fra dette
og ovenstående konkluderes, at de områder, der i 2015 har den største fare ved
oversvømmelse, også forventes at have den største oversvømmelsesfare i fremtiden, når
terræn- og klimaændringer medregnes.
Det ses, at der ikke forventes at være signifikant forskel på konsekvenserne af det laveste
og højeste klimascenarie i 2065, og at forskellen i 2115 for alle kommuner på de to
scenarier er 14 %, mens den for Tønder kommune, hvor den potentielle
oversvømmelsesfare er størst i 2115, kun er ca. 5 %.
Skader
De potentielle skader ved oversvømmelse, udtrykt med det materielle skadespotentiale,
optræder i 2015 i mange store sammenhængende områder i landet. Det gælder LollandFalster og det sydlige Sjælland, det nordvestlige Sjælland, Køge Bugt og københavnsområdet. Vejle, Århus og Aalborg er alle havnebyer, hvor skadespotentialet er stort allerede i
2015.
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De største materielle skader opleves, hvor der er meget bebyggelse og høje bygningsværdier, hvorfor der er et potentielt stort skadespotentiale i mange af landets kystnære byer. I
2065 og 2115 er der en generel stigning i de potentielle skadesvirkninger i alle disse områder. I 2115 er stigningen størst i Vadehavsområdet, grundet oversvømmelsen bag digerne.
Selvom store områder på Jyllands vestkyst kan blive oversvømmet, forventes de største
materielle skader forsat at være omkring de store byområder, som f.eks. Køge Bugt og
Københavnsområdet. Dette skyldes, at der er mindre bebyggelse på Jyllands vestkyst og i
Vadehavsområdet, hvor der til gengæld er store natur- og landbrugsområder.
Ligesom det var tilfældet med erosionsskaden, ses det, at der er en relativt lille forskel i
oversvømmelsesskaden mellem de anvendte klimascenarier.
Da oversvømmefaren er fordelt over hele landet, betyder det, at de potentielle skader på
immaterielle værdier ligeledes er fordelt over hele landet. Immaterielle skader på kritisk
infrastruktur og indbyggere er fokuseret, hvor der er stor befolkningstæthed. Der kan opstå
store oversvømmelsesskader på natur og kultur i hele landet, og det er tydeligt, at mange
områder kan risikere stor skade ved oversvømmelse i 2115, især i Vadehavsområdet. Både
skade på jordforurening og risikovirksomheder ligger spredt ud over landet gennem alle
scenarierne.

10 Kystdirektoratet / Kortlægning af erosion og oversvømmelse

3.

Kortlægning af faren for
erosion

3.1

Erosionsatlas – basis for screening

Kortlægningen af faren for erosion bestemmes vha. en screeningsmetode. Screeningen gør
det muligt at kortlægge erosionsfaren inden for kystanalysens fastsatte rammer. Erosionsscreening af landet foregår med basis i et erosionsatlas, udgivet af Kystdirektoratet i 2013.
Erosionsatlasset er udarbejdet for de to typer erosion, som forekommer på kysterne, kronisk
og akut.

3.1.1

Kronisk erosion

Kronisk erosion eller langtidserosion foregår året rundt og sker på grund af forskelle i den
langsgående sedimenttransport (som foregår parallelt med kysten). Denne erosion er erosionspotentialet på kysten. Erosionspotentialet skal forstås som den erosion og udvikling, der
vil foregå naturligt for kystprofilet, hvis der ikke er anvendt kystbeskyttelse.
Den kroniske erosion er beregnet ud fra flere forskellige datakilder, da moniteringerne af
erosionen varierer meget langs kysterne, og fordi den naturlige dynamik er kraftigt påvirket
af kystbeskyttelse på mange af de danske kyster. Der er anvendt følgende metoder til at
bestemme den kroniske erosion:
• Beregning af kystlinjeændringer - anvendes kun på steder med naturlige ubeskyttede
i
kyster.
• Sedimenttransportberegninger - b anvendes på steder med kystbeskyttelse eller klippekyii 2
ster. Metoden er beskrevet i DHI-rapport og er baseret på beregnede bølgepåvirkninger
på 40 lokaliteter i Danmark, samt oplysninger om kystens orientering i forhold til bølgeretningen. De 40 bølgeberegninger er repræsentative for størstedelen af kysterne i Danmarkog er således brugbare til denne screening.
• Sedimentbudgetberegninger, som dækker Jyllands vestkyst. Beregningerne tager udgangspunkt i den aktuelle erosion, beregnet over en lang årrække på baggrund af opmålinger af kystprofilet. Beregningerne tager hensyn til geologien og kompenserer for sandfodring på hver kyststrækning.
• Beregning af den naturlige erosion på baggrund af opmålinger fra Lodbjerg til Nymindegab på den jyske vestkyst. Tilbagerykning er bestemt på grundlag af erosion mellem klitkant og 6m dybde i perioden 1977-1996. Der er korrigeret for sandfodring i perioden.
• Steder med under 5 km i frit stræk til modstående kyst. Her er erosion kategoriseret som
minimal, fordi der sker minimal bølgepåvirkning.
• Kystteknisk vurdering – anvendt nogle få specielle steder, hvor overstående metoder ikke
kan bruges eller er meget misvisende.

3.1.2

Akut erosion

Akut erosion er den erosion, som sker i relativt sjældne tilfælde, hvor der både er højvande
og kraftig bølgepåvirkning f.eks. under en stormflod. Nogle steder sker der akut erosion med
2

Mere information om erosionsatlasset findes på Kystdirektoratets hjemmeside[i].
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mange års mellemrum, men når det sker, kan der i disse situationer eroderes en stor
mængde af kystskrænten. Det er den akutte erosion, som kystnære grundejere oplever, når
der eroderes relativt meget af kystskrænten i løbet af kort tid. Graden af akut erosion, en
kyststrækning er udsat for, er vurderet ud fra en statistisk analyse af korrelation mellem
højvande og høje pålandsbølger. En høj akut erosion er til stede, hvor der er en stærk korrelation mellem høje pålandsbølger og en høj vandstand. Modsat er et lavt akut erosionspres
kendetegnet ved en svag korrelation mellem høj vandstand og høje pålandsbølger.

3.2

Anvendelse af erosionsatlasset i kystanalysen

I den landsdækkende screening er kronisk erosion brugt til beregning af erosionsfaren i
2015, 2065 og 2115. Kronisk erosion er anvendt, da den giver en bedre estimering af langtidserosion, end akut erosion gør.
Den kroniske erosion er inddelt i fem kategorier, som hver er angivet med en årlig gennemsnitlig tilbagerykning. Se Tabel 1. Værdierne fremkommer, når middelværdien af erosionen
beregnes ud fra spændet for hver erosionskategori.
Kategori

Årlig erosion [m]

Aflejring

0

Lille

0,05

Moderat

0,30

Stor

0,75

Meget Stor (Indre kyster)

1,00

Meget Stor (Jyske vestkyst)

3,00

Tabel 1. Kategorisering af kronisk erosion og tilhørende årlig erosion af kystprofilet.

Ud over disse kategorier bliver havneområder, sten og klippekyster sat til nul, da erosionen
her enten er håndteret eller er minimal grundet de naturligt hårde kystprofiler. På grund af
mangelfuld registrering af disse områder, bliver de dog i flere tilfælde medtaget i analysen.
Den akutte erosion er brugt indirekte i analysen, idet den viser de forskellige grader af erosion, der kan opstå under storm (kombination af høj vandstand og bølger), som er meget
variable i tid og sted. Akut erosion er brugt til at dele landet op afhængig af eksponeringsgraden, som bruges til at bestemme den aktive dybde. Denne opdeling er beskrevet i afsnit
3.3.

3.3

Metode for beregning af erosionsfaren

3.3.1

Erosionsfaren i 2015

Erosionsfaren i 2015 beregnes ud fra kystlinjen, idet den er veldefineret for hele landet.
Kystlinjen er en del af det aktive kystprofil. Det aktive kystprofil er defineret som det område,
hvor der foregår erosion som følge af bølgernes påvirkning. Dette sker i området mellem
skrænttoppen, på landsiden, ud til den aktive dybde på vandsiden, som er den ydre grænse
i havet for erosion. Dette er illustreret i
Figur 1. Beliggenheden af skrænttoppen er den landværts udstrækning af erosionsfareområdet, og positionen af denne skal derfor beregnes. Dette gøre ved at bestemme bredden af
stranden og den årlige erosion fra kystlinjen og ind i land, som ses i Figur 2.
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Figur 1Erosion over det aktive profil.

Figur 2.Erosionsfareområde.

Strandbredden bestemt ud fra kronisk erosion
Strandbredden varierer forskellige steder i Danmark og er afgørende for bestemmelsen af
fareområderne ved erosion. Dette især i områder, hvor der er minimal erosion som f.eks.
fjordområder. For at angive en repræsentativ strandbredde til de forskellige kyststrækninger
i landet, bliver en strandbredde angivet til hver erosionskategori i erosionsatlasset for kronisk erosion. Denne inddeling i det kroniske erosionsatlas er brugt, da det typisk er de mindre strande, hvor der er lille erosion, og de bredere strande, hvor der er kraftigere erosion.
Strandbredden i de forskellige kategorier for kronisk erosion er blevet bestemt ud fra luftfoto.
Den anvendte strandbredde er udregnet som gennemsnittet af ti steder i hver kategori på
naturlige kyster uden kystbeskyttelse. De målte steder er vist i Figur 3. Gennemsnitsværdien
er vist for erosionsklasser. Strandbredden for stor og meget stor erosionskategori er i gennemsnit den samme, når der afrundes til heltal. Der er spredning på strandbredderne, som
indgår i beregningen af gennemsnittet.
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Kronisk erosionskategori
Lille

Strandbredde [m]
7

Moderat

19

Stor

24

Meget stor (Indre kyster)

24

Meget stor (jyske vestkyst)

116

Tabel 2. Gennemsnit strandbredde for erosionsklasser. Strandbredden for stor og meget stor erosionskategori
er i gennemsnit den samme, når der afrundes til heltal. Der er spredning på strandbredderne, som indgår i
beregningen af gennemsnittet.

Figur 3. Strandbredden angivet efter en vurdering af de repræsentative strandbredder i de forskellige landsdele. Repræsentative strandbredder er målt i hver landsdel fra et SDFE luftfoto fra foråret 2014.
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2065

2115

RCP2.6

0,3 ± 0,2 m

0,5 ± 0,3 m

RCP8.5

0,4 ± 0,2 m

0,9 ± 0,4 m

2050

2100

Indre farvande

0m

0m

Jyske vestkyst

0,1 m

0,3 m

Tabel 3. Til venstre: Forventede havstigninger og spredningen på disse omkring Danmark ud fra IPCC AR5,
nedskaleret til danske forhold af DMI iv . Til højre: Forventede højere stormflodsvandstand i Danmark fra øget
vindbidrag iii.

3.3.2

Klimabetingede ændringer

Da der er stor usikkerhed om de fremtidige vandstande, screenes der for vandstande svarende til en middelværdi for det højeste og en middelværdi for det laveste klimascenarie i
FN’s Klimapanels (IPCC) femte hovedrapport (AR5), hhv. RCP8.5 og RCP2.6. Herved kan
spændvidden af mulige klimaudviklinger analyseres, hvilket følger IPCC’s og DMI’s anbefalinger. Da vandstandene i IPCCs rapport er det internationale gennemsnit, har DMI nedskaiv
leret dem til danske forhold for de ønskede screeningsår, 2065 og 2115. Dette giver to
havstigninger for hvert år, som står listet i Tabel 3
Ud over de generelle havstigninger, kan styrken af stormene også ændre sig. Kraftigere
storme vil medføre højere stormflodshøjder. Dette øgede vindbidrag varierer over landet, og
v
er størst på Vestkysten . Til screeningen anvendes DMI’s vurdering af vindes fremtidige
bidrag til øget stormflodshøjder, som står listet i Tabel 3. Værdierne er gældende for 2050
og 2100, men er overført til 2065 og 2115.
Styrken af storme er dog ikke den eneste klimabetingede meteorologiske ændring. Fremvi
over kan også forventes mere vinternedbør , hvilket betyder, at sandsynligheden stiger for
koblede hændelser, hvor store mængder nedbør foregår samtidig med en storm. Usikkerheden på dette er dog stadig så stor, at der ikke er beregnet scenarier for denne situation, og
koblede hændelser medregnes derfor ikke i denne screening.
De endelige screeningsvandstande for hvert scenarie i hhv. 2065 og 2115 ses for hvert
område i Tabel 3.

3.3.3

Erosionsfaren i 2065 og 2115

Erosionsfaren i 2065 og 2115 beregnes ud fra den historiske erosion, som også bruges i
2015 og ved at bestemme den ekstra erosion, der sker grundet havstigningen. I kystanalysen er den klimabetingede erosion beregnet ud fra Bruuns regel. Denne metode er bl.a.
dokumenteret i rapporten ”Klimaændringers effekt på kysten” udgivet af Kystdirektoratet i
2008.
Bruuns regel fastslår, at kystprofilet vil indstille sig i en ny ligevægt efter en havstigning,
landværts den nuværende placering af kystprofilet. Dette er illustreret i Figur 4.
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Figur 4. Bruuns Regel: Δy = -S•(W*/(h*+B) vii Hvor: Δy er klimabetinget erosion, S er havstigning, W* er profilbredden, h*er den aktiv dybde plus
havstigning og B er skrænthøjde.

Erosionen beregnes derfor således:
Erosion = historisk erosion + (havstigning - landhævning) x profilhældning.
Med Bruuns regel er erosion mellem 2015 og 2065 samt 2015 og 2115 beregnet for to klimascenarier RCP2.6 og RCP8.5 med forskellige havstigninger (disse er beskrevet i afsnit
0). Selvom havstigningen antages konstant over hele landet, er landhævning og profilhældning variable afhængig af landsdel og kystens eksponeringsgrad. Landet opdeles derfor i
områder afhængig af eksponeringsgraden, som er anvendt i erosionsatlasset for akut erosion, Figur 6. Derefter er der angivet en passende landhævningsværdi ud fra værdierne vist i
Figur 5 (se afsnit 4.2.1 for mere information om landhævninger).
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Figur 5. Landhævning mm/år. Landhævning er endnu ikke tilgængelig for Bornholm og andre lokale variationer, da der ikke er en national kortlægning af disse.

Eksponeringsgrad/profilhældning bestemmes ud fra akut erosion
Akut erosion er brugt til at inddele kysten efter profilhældning. Dette gøres, da akut erosion
forekommer under en kombination af højvande og høje bølger, som skaber et ligevægtsprofil ud til den aktive dybde. Se Figur 6. I erosionsatlasset er akut erosion beregnet udelukkende ud fra den lokale bølgeenergi og ud fra vandstandsdata, som giver et godt billede af
kystens eksponeringsgrad og deraf profilhældning.
Tilbagerykning efter Bruuns regel bliver beregnet for hver af disse inddelinger, dog ikke de
steder, hvor kystlinjen ifølge erosionsatlasset er enten stabil eller rykker frem. Det skyldes,
at der skal være det nødvendige bølgeklima og sedimenttransport til stede, for at erosion
kan forekomme. Bølgeklimaet er et områdes fremherskende bølgeforhold med hensyn til
højde og retning, målt over en lang periode. Figur 6 viser påvirkningsgrader fra erosionsatlasset for akut erosion, og Figur 7 viser de områder, der er vurderet at have ens aktive dybder, baseret på de forskellige eksponeringsgrader i form af akut erosion.
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Figur 6. Erosionsatlas for akut erosion, som er brugt til opdeling af landet, hvori erosionsfaren bestemmes.
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Figur 7. Eksponeringsgrad og opdeling af kystprofilets aktiv dybde.

Klimabetinget erosion
Bruuns regel beregner den øgede erosion, der finder sted, når havspejlet stiger. Erosion kan
endvidere forøges, som følge af klimaændringerne i forbindelse med stigende vindhastigheder og/eller hyppigere forekommende storme. Der er dog stor usikkerhed i klimascenarierne
omkring disse ændringer. Derfor er yderligere erosion forårsaget af ændringer i stormmønstrene ikke medregnet i denne analyse.
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Den yderligere erosion, der vil opstå pga. havstigning, er illustreret i Figur 8 og i Tabel 4 for
de forskellige eksponeringsgrader og klimascenarier. Her kan man se et eksempel fra de fire
påvirkningsgrader og profilhældninger. Det er tydeligt, at de mere eksponerede kyststrækninger med deres fladere profilhældning er mest påvirket af havstigning, og det er dér, den
klimabetingede erosion forventes at blive størst i fremtiden.

Ekstra erosion forventet fra fremtidig
havspejlsstigning.
100
Limfjord øst
:Lav exponeret
kyst

90
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70
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exponeret
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50
(m)
40
20
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0
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2015 til 2065 2015 til 2065
RCP 2.6
RCP 8.5

Erosion fra
Erosion fra
2015 til 2115 2015 til 2115
RCP 2.6
RCP 8.5
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Figur 8. Beregnet yderligere erosion af kystprofilet som følge af klimaforandringerne, fordelt på eksponeringsgrad.
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Område

Eksponeringsgrad

Landhævning
[mm/år]

Kystens profilhældning
1:xx

Erosion mellem 2015 og
2065, klimascenarie
RCP2.6 [m]

Erosion mellem 2015 og
2065, klimascenarie
RCP8.5 [m]

Erosion mellem 2015 og
2115, klimascenarie
RCP2.6 [m]

Erosion mellem 2015 og
2115, klimascenarie
RCP8.5 [m]

Isefjorden

Lav

0,9

10

2,5

3,5

4,1

8,1

Midt- og
Vestjylland,
fjordene

Lav

0,3

10

2,8

3,8

4,7

8,7

Roskilde
Fjord

Lav

1,1

10

2,4

3,4

3,9

7,9

Østlige Limfjord

Lav

1,2

10

2,4

3,4

3,8

7,8

Vestlige Limfjord

Lav

0,8

10

2,6

3,6

4,2

8,2

Sydsjælland

Medium

0,8

25

6,4

8,9

10,4

20,4

Langeland til
Falster

Medium

0,7

25

6,6

9,1

10,7

20,7

Fyn

Medium

0,6

25

6,7

9,2

11,0

21,0

Østlige Nordjylland

Medium

1,6

25

5,4

7,9

8,4

18,4

Østjylland

Medium

0,6

25

6,7

9,2

11,0

21,0

Bornholm,
strande

Høj

0,0

40

12,0

16,0

20,0

36,0

Nordsjælland

Høj

1,0

40

9,9

13,9

15,9

31,9

Vestlige
Nordjylland

Meget høj

1,0

100

24,7

34,7

39,7

79,7

Midt og
Vestjylland,
kystområdet

Meget høj

0,3

100

28,4

38,4

46,9

86,9

Vestlige
Nordjylland

Meget høj

1,6

100

21,5

31,5

33,5

73,5

Vadehavet

Meget høj

0,2

100

28,9

38,9

47,9

87,9

0.3

0,4

0,5

0,9

Havstigning

Tabel 4. Den forventede yderligere klimabetingede erosion for hver del af landet beregnet med Bruuns regel. For yderlige information om de
forskellige klimascenarier, henvises til kapitel 3.3.2.

De fareområder, hvor erosionsskader forventes at opstå, er beregnet ud fra en sammensætning af strandbredde, erosion fra erosionsatlasset og yderligere klimabetinget erosion.
Det vil sige:
Fareområde = Strandbredde + erosion fra klimaændringer + (årlig erosion fra erosionsatlasset x tidsperiode).
Figur 9 er et eksempel på de forskellige fareområder inklusiv tilføjet strandbredde.
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Figur 9. Eksempel på beregning af erosionfareområder i 2015, 2065 og 2115 ud fra de højeste og laveste IPCC klimascenarier.

3.4

Usikkerheder og kritisk analyse af metode

Screeningsprocessens formål er at skabe et overordnet billede af landets erosionsudfordringer nu og i fremtiden. Da det er en screening, er der faktorer, der ikke er medregnet i denne
kortlægning eller som er generaliseret, så der vil kunne findes afvigelser på de enkelte lokaliteter. Det anvendte datagrundlag er baseret på de nyeste tilgængelige oplysninger omkring
f.eks. højdemodel, landhævninger og klimascenarier. I dette afsnit beskrives de væsentligste og mest relevante usikkerheder, begrænsninger og afvigelser ved denne metode.
Det skal dog understreges, at uagtet usikkerheder og ulemper ved metoden giver screeningen stadig et anvendeligt nationalt overblik over faren for erosion nu og i fremtiden.

3.4.1

Erosionsatlas

Erosionsatlasset viser den erosion, der forventes at forekomme, hvis ikke der er erosionsbeskyttelse på strækningen. Der er derfor områder, hvor tilbagerykningen af kystskrænten i
realiteten er mindre, da kystbeskyttelsen beskytter strækningen. Erosionen er dog den
samme. Desuden vil kystbeskyttelse på nabostrækningerne også påvirke kysten ved enten
at give en større eller mindre erosion.
Erosionsatlasset er delvist baseret på generaliserede beregninger af sedimenttransporten,
som blandt andet er meget følsom over for bølgeretningerne og bølgehøjderne, anvendt i
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beregningerne. Da der kun er brugt bølgedata fra 40 lokaliteter i Danmark til bestemmelse af
erosionen, kan det lokalt resultere i erosion, der afviger fra virkeligheden.
I denne analyse er erosionen bestemt som den kroniske erosion, da denne giver en bedre
repræsentation af erosionen over længere tidsperioder. I realiteten er erosionen en kombination af akut (under storm) og kronisk (vedvarende sedimenttransport) erosion.
Den årlige tilbagerykning i erosionsatlasset er opdelt i klasser, som hver repræsenterer en
fast erosionsrate for at give et overordnet billede. I realiteten vil en kyststrækning dog ikke
erodere præcis 0,75, 1 eller 3 m om året.

3.4.2

Fremtidige ændringer

Der er brugt flere generaliseringer og grupperinger for at finde frem til den nødvendige information, som er kravet ved anvendelse af Bruuns regel. Som ved alle former for gruppering eller generalisering vil der derfor være afvigelser. I denne screening er der dog ikke
udført en dybdegående analyse af hver kyststrækning, men en beregning, der viser størrelsesordenen af udfordringen.
Modellen for den nationale landhævning er anvendt ved bestemmelse af den fremtidige
erosion ud fra Bruuns regel. Det er dog velkendt, at der eksisterer flere kystnære områder
med lokale sætninger. Flere af disse områder er udpeget, men kun få områder er endnu
opmålt. Et landsdækkende overblik over de lokale sætninger er endnu ikke udarbejdet, og
de lokale sætninger er derfor ikke medregnet i screeningen.
I screeningen er der ikke taget højde for ændrede stormhændelser og de erosionsændringer, der sker som følge af disse, da disse faktorer betragtes som usikre og ikke kvantificerbare.

3.4.3

Strandbredde

Der er brugt en repræsentativ strandbredde til den tilsvarende kroniske erosionsklasse. Se
Figur 3. Der er derfor afvigelser mellem den anvendte bredde og den egentlige strandbredde, især da strandbredden er meget variabel og afhænger af vejret, årstiden og lokaliteten.
Den angivne bredde er repræsentativ for de pågældende strækninger.

3.4.4

Den kommunevise erosion

For at kunne sammenligne erosionsfaren kommunerne imellem, bestemmes erosionen på
kommunebasis, som erosion pr. meter kystlinje.
Nogle steder (f.eks. Odense kommune) kan denne kommunebaserede visning af erosion pr.
m kystlinje overrepræsentere erosionen. Denne misvisning sker, da der er en længdeforskel
mellem kommunens administrative kystgrænse og kystlinjen fra erosionsatlasset, som begge er baseret på Kort 10 fra Geodatastyrelsen. I Figur 10 er Odense et ekstremt eksempel
på dette, da den administrative kystgrænse kun er 12.5 km, mens den kystlinje, hvor der
sker erosion, er 35.2 km. Når erosionen pr. m kystlinje er udregnet, betyder forskellen, at
erosionen pr. m kystlinje i Odense kommune bliver omkring tre gang større.
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Figur 10. Forskel mellem kommunegrænse og erosionsatlas kystlinje i Odense.

3.4.5

Opsamling

De ovenfor beskrevne fordele og ulemper er samlet i nedenstående tabel.
Fordel

Ulempe

Erosionsatlas som udgangspunkt for screening

Giver en basis for erosion over
hele landet. Allerede anvendt
værktøj.

Unøjagtigheder, da der anvendes et screeningsværktøj. Overestimeret, da værktøjet udregner
erosionen i nogle havneområder.

Bruuns regel for fremtidig
kysttilbagerykning

Viser den mulige variation i
fremtidens klima, og dermed
påvirkning på erosionen.

Usikkerheder på de forskellige
input/parametre.

Strandbredden

Erosionsfare og skader kan
beregnes i land fra skrænten.

Strandbredden varierer meget,
og er derfor en kilde til usikkerheder.

Kystlinje fra erosionsatlas

Screeningen kan gennemføres
med de afsatte ressourcer.

Den anvendte kystlinje vil variere fra virkeligheden mange steder i landet, da den naturlige
kystlinje er dynamisk. Dette
forhold har mindre betydning.

Der er mange forskellige parametre i screening for erosionsfaren, der er både over- og
underestimering. Det vurderes imidlertid, at den foretagne screening giver et retvisende
overordnet billede af faren for erosion i Danmark

3.5

Præsentation af farekort for erosion

De områder, der er i fare for erosion, er vist for de følgende scenarier:
•
•
•
•

Fare for erosion i 2015. Figur 11
Fare for erosion mellem 2015 og 2065 for klimascenarie RCP2.6. Figur 12
Fare for erosion mellem 2015 og 2065 for klimascenarie RCP8.5. Figur 13
Fare for erosion mellem 2015 og 2155 for klimascenarie RCP2.6. Figur 14
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• Fare for erosion mellem 2015 og 2155 for klimascenarie RCP8.5. Figur 15
Kortene viser de landområder, der potentielt set eroderer væk i det pågældende tidsrum,
dog med en overhøjde med en faktor 10 for at gøre fareområderne synlig på et A4 kort. Det
vil sige, at landområdets udstrækning ind i land er vist 10 gange større end det reelt er.
Farven på kystlinjen viser relativt størrelsen af erosionen. Trafiklysfarver er anvendt dog
med fire klasser for umiddelbart at kunne foretage en landsdækkende sammenligning. Den
mindste kategori er således for erosions vedkommende mest positiv, hvorfor den er grøn.
Den største kategori er i fremtiden tilsvarende rød. Da erosionen kun vises på land, vises
hele det borteroderede areal ikke i nogle smalle områder, som f.eks. Thorsminde Tange, der
ifølge denne screening er gennemeroderet i alle de fremtidlige scenarier.
På kommunebasis er erosionen vist i en grå skala, der viser den gennemsnitlige erosion pr.
m kystlinje, Figur 11 til Figur 15. Denne værdi er beregnet ud fra det totale eroderede
område i den pågældende kommune, divideret med længden af kommunens kystlinje. Ved
denne metode kompenseres for forskelle i kommunernes størrelse, så erosionsudfordringen
vises på et sammenligneligt grundlag kommunerne imellem. Derved kan en mindre
kommune sammenlignes med en arealmæssigt større kommune, f.eks. Dragør og
Ringkøbing-Skjern. Visualiseringen er medtaget, fordi kommunerne i dag har mulighed for at
gennemføre kystbeskyttelsesprojekter for flere grundejere.

3.6

3.6.1

Analyse af fare for erosion

Fordelingen af erosionsfaren

I Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., som viser erosionsfaren i 2015, er erosionen vist for
kun ét år. Derfor er alle kystkommuner markeret med 0-10 m erosion pr. m kystlinje. Den
største del af erosionen finder sted på Jyllands vestkyst, hvor der flere steder forventes
erosion på 2-4 m om året. I resten af landet forventes der minimal erosion, under 0,5 m om
året, undtaget Sjællands nordkyst, hvor der er op til 1 m årlig erosion. Da erosionen på dele
af Sjællands nordkyst er 1 m, falder delen af kyststrækningen ind i kategorien 1-2 m om år.
Det skal dog bemærkes, at der ikke er tale om erosion, der overstiger 1 m på denne
strækning.
I Kystanalysen fremgår det af kommissoriet, at det skal afdækkes, hvor risikoen for erosion,
oversvømmelser og potentielle skadesomkostninger er størst. Med ordet risiko forstås faren.
De landsdækkende kort, Figur 11 til Figur 15, giver et nationalt overblik, men det kan være
svært at afgøre, hvor faren er størst. Der anvendes derfor tabeller i de følgende analyser til
at vurdere, hvor faren og de potentielle skadesomkostninger er størst. Der tages
udgangspunkt i parametre, som er relateret til kystkommunerne. Udgangspunktet er
desuden de 25 kommuner, hvor parametrene er størst. Derved betragtes så tilpas mange, at
de kommuner, som ligger øverst på listen i 2015 med stor sandsynlighed stadig er på listen i
2065 og 2115. Derved kan effekten af klimaforandringerne anskueliggøres. 25 kommuner er
ca. 1/3 af landets kystkommuner.
Når faren og den potentielle skade for erosion analyseres, er sandsynligheden den samme
for alle kystkommuner. For oversvømmelsesfaren og den potentielle skade er
sandsynligheden forskellig, fordi de benyttede maksimalt oplevede vandstande, som er
anvendt til fareanalysen, har forskellig sandsynligheder for at forekomme.
Sammenlignes dette med top 25 listen over kommunerne med størst erosion pr. m kystlinje,
Tabel 5, ses det også, at top ti kun indeholder to kommuner, der ikke har en kyststrækning,
der vender ud mod Vesterhavet, og disse er netop to Nordsjællandske kommuner, Gribskov
og Helsingør.
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Ved denne oplistning skal det bemærkes, at kommuner som Ringkøbing-Skjern, Holstebro,
Lemvig, Thisted og Jammerbugten har to typer kyster. En del som ligger ud mod Vesterhavet, hvor der sker stor erosion, og en del som ligger mere beskyttet i fjorde, som er mindre
udsatte. Når erosionen pr. m kystlinje bestemmes, er et gennemsnit af hele kommunens
kystlinje udregnet, hvilket betyder, at den gennemsnitlige erosion pr. m kystlinje er væsentlig
mindre, end den er på Jyllands vestkyst.

3.6.2

Udviklingen gennem de forskellige scenarier

For alle klimascenarierne forbliver rækkefølgen af top 25 kommunerne med mest erosion pr.
m kystlinje hovedsaligt uændret.
Frem til 2065, Figur 12 og Figur 13, har klimaændringerne en minimal effekt på erosionen.
Især i det lave klimascenarie RCP2.6 Figur 12. Den ekstra klimabetingede erosion er mest
tydelig på Sjællands nordkyst, da erosionen overstiger 1 m om året, selvom der i 2015 var
flere strækninger, hvor den årlige erosion var lige under 1 m om året. Den største forventede
stigning i den årligt erosion er på landets mest påvirkede kyster langs Jyllands vestkyst, som
kan forårsage gennembrud af de smalle klitter. Her er den ekstra erosion fra havspejlsstigningen dog minimal sammenlignet med den erosion, der allerede er til stede. Hvis erosionsfaren i det høje klimascenarie, RCP8.5, sammenlignes med det lave klimascenarie, RCP2.6,
forventes der en tydelig forøgelse i den årlige erosion. Dette primært på Jyllands vestkyst,
fra den tyske grænse til Skagen, og på Sjællands nordkyst.
Frem til 2115 (Figur 14 og Figur 15) forventes faren for erosion stadig størst på Jyllands
vestkyst, efterfulgt af Sjællands nordkyst. I Figur 14 og Figur 15 ses den estimerede forøgede erosion over hele landet, men det bliver mest mærkbart på landets i forvejen mest påvirkede kyster (Vestjylland og Nordsjælland). Den ekstra erosion over det næste århundrede
forventes at være ca. tre gange større på den jyske vestkyst, sammenlignet med Nordsjælland (Figur 12).
For det høje klimascenarie, Figur 15, er den ekstra erosion i 2115, som skyldes havstigning,
dobbelt så stor som i 2065. Det er desuden tydeligt ved dette scenarie, at erosionen i 2115
er forøget markant mere på de mest udsatte kyster, hvorfor klimaforandringerne forventes at
forårsage de største forøgelser af erosionsfaren her i fremtiden.
Alle erosionsfarekortene for 2065 og 2115 viser, at der forventes at være gennembrud af
klitbarrieren på Jyllands vestkyst, hvilket kan resultere i oversvømmelse af store arealer ved
stormfloder (se afsnit 4.6).
Sammenholdes dette med top 25 tabellen (Tabel 5) ses det også, at der ikke sker de store
udsving, og det derfor netop er de kommuner med størst erosion i dag, der også forventes
at have de største erosionsudfordringer i fremtiden. Dog bemærkes Esbjerg, Odense og
Tønder, som alle kommer i top 25 i 2065, hvorefter Esbjerg stiger til nr. 7 for 2115 RCP8.5.
Esbjerg Kommune er altså den kommune, hvor der sker størst ændring i placeringen på top
25 listen.

3.6.3

Konklusion

Resultaterne af den landsdækkende screening for erosionsfare viser, at det meste af Danmarks kystlinje er udsat for erosion. Analyserne viser, at erosionsfaren i 2015 er størst langs
hele Jyllands vestkyst, efterfulgt at Sjællands nordkyst.
Sammenfattende forventes klimaændringer ikke at ændre på hvilke kommuner, der får den
største erosionsfare. I fremtiden forventes erosionsfaren forsat at være størst i de vestjyske
og derefter nordsjællandske kommuner for begge klimascenarier. Klimaændringerne forventes samtidigt at betyde, at der bliver mere erosion i fremtiden over hele landet. Sammen-
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lignet med 2015 stiger den årlige erosion i Danmark med 50 % for klimascenarier 2065
RCP2.6, 90 % for 2065 RCP8.5, 53 % for klimascenarie 2115 RCP2.6 og 97 % for 2115
RCP8.5.
Der er altså signifikant forskel på kysterosionen afhængigt af hvilken klimaændring, der sker.
Erosionsfaren i de mest påvirkede kommuner forventes at stige i meget højere grad, end i
de kommuner, hvor der er mindre erosion i dag. Forskellen mellem de kommuner, der vil
opleve meget erosion og de kommuner, der vil opleve minimal erosion, vil vokse markant.
Alle erosionsfarekortene for 2065 og 2115 viser, at der forventes at være gennembrud af
klitbarrieren på Jyllands vestkyst, hvilket kan resultere i oversvømmelse af store arealer ved
stormfloder. Dette forhold er ikke medtaget i analysen af oversvømmelsesfaren. Dette skyldes, at der anvendes screeningsmetoder i kystanalysen for at kunne gennemføre kystanalysen inden for den afsatte tid.
Kommuner med størst erosion pr. m kystlinje
Top
2015
25

2065 RCP2.6

2065 RCP8.5

2115 RCP2.6

2115 RCP8.5

1

Hjørring

Hjørring

Hjørring

Hjørring

Hjørring

2

Lemvig

Lemvig

Varde

Varde

Varde

3

Varde

Varde

Lemvig

Lemvig

Lemvig

4

Jammerbugt

Jammerbugt

Jammerbugt

Jammerbugt

Jammerbugt

5

Thisted

Thisted

Thisted

Thisted

Thisted

6

Holstebro

Helsingør

Helsingør

Helsingør

Helsingør

7

Gribskov

Gribskov

Gribskov

Gribskov

Esbjerg

8

Helsingør

Holstebro

Holstebro

Holstebro

Gribskov

9

Ringkøbing-Skjern

Ringkøbing-Skjern

Stevns

Frederikshavn

Fanø

10

Frederikshavn

Frederikshavn

Ringkøbing-Skjern

Ringkøbing-Skjern

Frederikshavn

11

Stevns

Stevns

Fanø

Stevns

Stevns

12

Struer

Fanø

Esbjerg

Fanø

Ringkøbing-Skjern

13

Norddjurs

Esbjerg

Odense

Esbjerg

Holstebro

14

Vesthimmerland

Odense

Frederikshavn

Odense

Odense

15

Bornholm

Kalundborg

Kalundborg

Tønder

Tønder

16

Fanø

Tønder

Hedensted

Struer

Hedensted

17

Faxe

Norddjurs

Norddjurs

Norddjurs

Kalundborg

18

Morsø

Hedensted

Tønder

Hedensted

Norddjurs

19

Skive

Faxe

Odsherred

Faxe

Faxe

20

Hedensted

Bornholm

Faxe

Bornholm

Odsherred

21

Kalundborg

Odsherred

Sønderborg

Kalundborg

Sønderborg

22

Aalborg

Sønderborg

Struer

Odsherred

Struer

23

Odsherred

Struer

Bornholm

Vesthimmerland

Bornholm

24

Sønderborg

Ærø

Ærø

Morsø

Ærø

25

Halsnæs

Langeland

Rudersdal

Sønderborg

Langeland

Tabel 5. Liste over de 25 kommuner med størst erosionsfare pr. m kystlinje for de forskellige scenarier.
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3.6.4

Farekort for erosion

I det følgende præsenteres farekortene, der viser erosionen ved de fem scenarier.
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Figur 11. Fare for erosion i 2015.
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Figur 12. Fare for erosion mellem 2015 og 2065 for klimascenarie RCP2.6.
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Figur 13. Fare for erosion mellem 2015 og 2065 for klimascenarie RCP2.6.
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Figur 14. Fare for erosion mellem 2015 og 2115 for klimascenarie RCP2.6.
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Figur 15. Fare for erosion mellem 2015 og 2115 for klimascenarie RCP8.5.
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4. Kortlægning af faren for
oversvømmelse
I dette kapitel beskrives, hvorledes kortlægningen af oversvømmelsesfaren er foretaget.
I oversvømmelsesdirektivet er oversvømmelse defineret som ”en midlertidig vanddækning af
arealer, der normalt ikke er dækket med vand hidrørende fra havet, fjorde eller andre dele af
viii
søterritoriet.” Oversvømmelser rammer normalt Danmark i forbindelse med vejrhændelser,
hvor vandet presses ind mod kysten, som f.eks. i forbindelse med en storm.
Oversvømmelsesfaren i denne screening bestemmes ud fra ovenstående definition. Et område er i fare for oversvømmelse, hvis det potentielt kan blive dækket af vand fra havet i
forbindelse med en stormflod, som er defineret som ”en høj vandstand i havet, der medfører
ix
oversvømmelse på land” . En stormflod er altså bredt defineret, og oversvømmelsen behøver ikke være en direkte konsekvens af en storm over Danmark.
Oversvømmelsesfaren afhænger dog af flere faktorer, bl.a. vandstandenes middeltidsaf3
stand og terrænet. Dette betyder, at faren varierer forskellige steder i landet, afhængig af
hvor lavt et område ligger, og hvor ofte et område statistisk oplever en bestemt vandstand.
Forskelle i terræn betyder f.eks., at en vandstand 2 m over normalen kan medføre, at oversvømmelsesfaren er større på Lolland end på Bornholm. Desuden er nogle områder beskyttet af diger, sluser eller klitter, hvilket mindsker oversvømmelsesfaren, under forudsætningen at disse holder.
Middeltidsafstanden skal forstås som den statistiske returperiode for en bestemt vandstand.
F.eks. oplever Hvide Sande en vandstand på ca. 2 m eller højere én gang om året, mens en
tilsvarende vandstand i Grenå Havn kun opleves eller overgås, i gennemsnit, sjældnere end
x
en gang på 200 år .
I screeningen forudsættes det desuden, at erosionen ikke påvirker terrænet, således at
højden af klitter og diger er bevaret, og at erosion af landet ikke påvirker oversvømmelsesudbredelsen. Erosionen vil i realiteten nedbryde klitter i de områder, hvor de ikke umiddelbart kan rykke længere ind i land, som f.eks. Holmsland Tangerne ved Hvide Sande på den
Jyske vestkyst. I områder som disse bestemmes oversvømmelsesudbredelsen både når
klitterne er bevaret samt i tilfælde af, at de er eroderet. Dette er beskrevet nærmere i afsnit
4.3.
De to ovennævnte faktorer, terræn og middeltidsafstand, er afgørende for oversvømmelsesfaren i et område. Ændringer i disse betyder derfor også ændringer i oversvømmelsesfaren,
som derfor vil være anderledes i 2065 og 2115 i forhold til i år 2015. Således skal ændringer
i havniveau og vejr, som påvirker vandstandene og middeltidsafstandene samt ændringer i
terræn medregnes, når oversvømmelsesfaren bestemmes i fremtiden. I det følgende er
beskrevet, hvordan screeningsvandstandene bestemmes, og hvordan oversvømmelsesfaren udregnes i denne screening.

4.1

Udvælgelse af screeningsvandstande

Screeningsvandstandene i denne analyse bestemmes ud fra de historiske stormfloder anvendt i oversvømmelsesdirektivet og opdateret med stormflodshændelser fra 2011 til 2014
3

Middeltidsafstanden er den statistiske sandsynlighed eller statiske returperiode for en bestemt vandstand. F.eks. er en 100 års vandstand en
der ud fra målingerne statistisk finder sted én gang hvert hundrede år. En sådan hændelse kan dog også sagtens forekomme to gange på et år.
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(efter screeningen i direktivet), hvor vandstanden er højere end de i direktivet anvendte
vandstande. Screeningen af stormfloder i oversvømmelsesdirektivet står beskrevet i det
følgende, efterfulgt af en beskrivelse af, hvordan screeningsvandstandene udvælges i denne analyse.

4.1.1

Screening af stormfloder i oversvømmelsesdirektivet

Metoden for screeningen af historiske stormfloder i oversvømmelsesdirektivet er bestemt ud
fra EUs direktiv 2007/60/EF, artikel 4, stk. 2 (b, c), og står beskrevet i oversvømmelsesdirekxi
xii
tivets baggrundsrapport og tekniske baggrundsrapport .
Udvælgelsen af de i oversvømmelsesdirektivet otte anvendte stormfloder bygger på en
screening af historiske kilder og tilgængelige data for 127 stormflodshændelser fra år 1536
til 2010. Hver hændelse er vurderet i forhold til datarådighed og datakvalitet inden for fem
beskrivende kategorier: vandstandshøjde, meteorologiske forhold, oversvømmelsesudbredelse, skadesomfang og menneskelige konsekvenser.
Ud af de 127 stormfloder var der tilstrækkelig datarådighed og datakvalitet til at kunne vurdere 60 stormflodshændelser, som herefter blev rangeret i forhold til deres skadesomfang
og oversvømmelsesudbredelse.
På denne baggrund blev der udvalgt otte væsentlige stormflodshændelser, der tilsammen
dækker hele den danske kystlinje, så hver kyststrækning er repræsenteret to gange. De otte
udvalgte historiske stormflodshændelser er: 12.-13. november 1872, 30.-31. december
1904, 24.-25. november 1981, 6.-7. november 1985, 3.-4. december 1999, 8.-9. januar
2005, 1.-2. november 2006, og 9. november 2007. Disse hændelser er beskrevet mere
xiii
dybdegående i oversvømmelsesdirektivets tekniske baggrundsrapport .

4.1.2

Screeningsvandstande i kystanalysen

Screeningsvandstandene i denne analyse bygger, som beskrevet, på de udvalgte stormflodshændelser fra oversvømmelsesdirektivet. Derudover er stormflodshøjden i forbindelse
med stormen Bodil, der ramte Danmark den 5.-6. december 2013, medregnet.
Ud fra vandstandene ved disse ni stormfloder, deles Danmark op i 14 områder, hvor de
højst målte vandstande er sammenlignelige. Dette reducerer antallet af anvendte hændelser
til seks: 12.-13. november 1872, 6.-7. november 1985, 3.-4. december 1999, 8.-9. januar
2005, 1.-2. november 2006, og 5.-6. december 2013.
De 14 områder er vist i Figur 16 og i Tabel 6 står hvert områdes screeningsvandstand for de
forskellige scenarier, middeltidsafstand, samt hvilken stormflod den enkelte vandstand er
relateret til. Da screeningsvandstandene bygger på de historisk mest ekstreme stormflodshændelser, varierer vandstandene og middeltidsafstandene områderne imellem. Denne
metode analyseres kritisk i afsnit 4.4.
Middeltidsafstanden er, som nævnt, den statistiske returperiode for en hændelse med samme eller højere vandstand. Middeltidsafstandene for de anvendte screeningsvandstande
varierer mellem 60 år til over 1000 år. Baggrunden for vurderingen af middeltidsafstandene
xiv
står beskrevet i oversvømmelsesdirektivet , og bygger delvist på Kystdirektoratets højxv
vandsstatistiker 2007 , som baseres på egentlige målinger, og delvist på alternative højxvi xvii xviii xix
vandsstatistiker
, som medtager historiske stormvandstande. Middeltidsafstande
kan variere meget over kortere kyststrækninger, da de afhænger af lokale forhold, og de i
Tabel 6 listede middeltidsafstande er vurderinger for de anvendte screeningsvandstande.
Da middeltidsafstandene varierer områderne imellem, vil oversvømmelsesfaren ikke umiddelbart være sammenlignelig mellem forskellige dele af landet.
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Middeltidsafstandene er vurderet i oversvømmelsesdirektivet i 2010 og er derfor gældende
for dette år. I de fremtidige klimascenarier vil middeltidsafstanden for en hændelse blive
mindre, og sandsynligheden deraf større. Disse er dog ikke beregnet og vist. Det skal derfor
huskes, at middeltidsafstandene er for hændelsen i år 2010.
Ekstremhændelse
2015
Område

2065

2115

RCP2.6

RCP8.5

RCP2.6

RCP8.5

Vurdering af
middeltidsafstand [år]

Årstal for
hændelse

Indre farvande
1

Bornholm

2,1

2,4

2,5

2,6

3,0

500

1872

2

Køge Bugt

2,9

3,2

3,3

3,4

3,8

500-700

1872

3

Lillebæltsområdet

3,4

3,7

3,8

3,9

4,3

700- >1000

1872

4

Midtøstjylland

1,8

2,1

2,2

2,3

2,7

50-400

2006

5

Nordsjælland

2,1

2,4

2,5

2,6

3,0

>300

2013

6

Nordøstfyn

1,8

2,1

2,2

2,3

2,7

70-400

2006

7

Smålandsfarvandet

3,2

3,5

3,6

3,7

4,1

500- >1000

1872

8

Sydfynske Øhav

2,9

3,2

3,3

3,4

3,8

700- >1000

1872

9

Sydvestsjælland

1,8

2,1

2,2

2,3

2,7

75-400

2006

Jyske vestkyst
10

Midtvestjylland, fjordene

1,6

2,0

2,1

2,4

2,8

200-400

1999

11

Midtvestjylland, kystområdet

3,2

3,6

3,7

4,0

4,4

60

2006

12

Nordjylland

1,7

2,1

2,2

2,5

2,9

300-400

1985

13

Vadehavet

5,0

5,4

5,5

5,8

6,2

100-400

1999

14

Vestlige Limfjord

2,1

2,5

2,6

2,9

3,3

150-500

2005

Tabel 6. Alle screeningsvandstande for de forskellige områder samt vurdering af middeltidsafstanden i 2010 for de anvendte hændelse og årstal
for relaterede stormfloder.
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Figur 16. Opdeling af Danmark i områder, hvor ekstremvandstandene er sammenlignelige. Numrene refererer til områderne i tabel 6.

4.2

Højdemodellen

Danmarks Højdemodel (DHM) Figur 17 er grundlaget, hvorpå oversvømmelsesudbredelsen beregnes. Højdemodellen er et digitalt øjebliksbillede af højdeforholdene i hele
Danmark, og den anvendte model er målt i perioden 2005-2007.
Til analysen anvendes en tilpasset model. Denne indeholder terrænets topografi eller
højde over havniveau, hvilket indebærer jord, marker, veje o.l., mens alle objekter, der
ikke er terræn, som huse, trætoppe m.m. er fjernet fra modellen. Desuden er modellen
hydraulisk tilpasset, hvilket betyder, at broer over veje og vandløb, samt rørføringer er
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fjernet, og at sluser er lukkede. Tilpasningen laves for at vandet i modellen flyder, som
det ville gøre i virkeligheden under en oversvømmelse. Dette er illustreret i Figur 17.
Denne model hedder DHyM/Searise, og opgives i 1,6 m × 1,6 m gridceller, der dækker
xx xxi
hele landet.

Figur 17. Til venstre ses eksempel på en højdemodel, der ikke er hydraulisk tilpasset (dhm), mens figuren til højre viser, hvordan broerne er
fjernet fra højdemodellen, så vandet kan løbe frit (dhym) .

4.2.1

Ændringer i terrænet

Danmarks terræn er ikke stationært, men ændrer sig over tid, hvilket skal medregnes, når
oversvømmelsesfaren i 2065 og 2115 bestemmes. Ændringerne i terrænet kan deles op i to
dele: lokale sætninger og regionale landhævninger.
Ændringer i terrænet ud fra lokale sætninger regnes ikke med i den fremtidige oversvømxxii
melsesfare, da der endnu er store usikkerheder på dataet for hele landet. Det kan lokalt
have stor betydning i 2065 og 2115. Sætningsgraden er imidlertid ikke kvantificerbar endnu

Figur 18. Danmarks højdemodel: dhym searise 2007.
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på et nationalt plan, hvorfor størrelsen af sætninger ikke medtages her.
Til forskel fra lokale sætninger skyldes landhævninger ikke lokale forhold, men regionale
forhold. Under sidste istid var Skandinavien dækket af en iskappe, som trykkede ned på
landet. Afsmeltningen af denne medfører fortsatte landhævninger i dag. I Danmark er disse
hævninger størst mod nord og mindst mod sydvest, som vist i Figur 5. Da landhævningerne
kan beskrives med en næsten nationalt dækkende model, medregnes denne i bestemmelsen af den fremtidige oversvømmelsesfare.

4.3

Metode til beregning af oversvømmelsesfaren

I screeningen er oversvømmelsesfaren defineret som den maksimalt potentielle oversvømmelsesudbredelse ved en given vandstand. Et område oversvømmes, hvis det har direkte
adgang til havet, og vandet derfor ikke bliver stoppet i sin udbredelse af et terrænniveau, der
er højere end screeningsvandstanden. Oversvømmelsen udbreder sig altså over alle områder, der ligger lavere eller på niveau med screeningsvandstanden, og hvorfra der er adgang
til havet. Tidsfaktoren i form af den tid det tager vandet at udbrede sig, og vanddybden, der
er vigtige parameter i udregningen af oversvømmelsesfaren, er altså ikke medregnet her.
Effekten af dette beskrives i afsnit 4.4.
Oversvømmelsesudbredelsen beregnes praktisk med en simpel GIS model, der modsvarer
værktøjet ”Havvand på land” tilgængelig på klimatilpasning.dk. Til denne anvendes ovenfor
beskrevne højdemodel og screeningsvandstande.
Inden fareområderne i 2065 og 2115 udregnes, korrigeres højdemodellen for den totale
landhævning mellem 2015 og hhv. 2065 og 2115. Derefter beregnes oversvømmelsesudbredelsen på samme måde som for 2015, men med to screeningsvandstande, et højt og et
lavt, for hvert år. Figur 19 viser forskellen mellem en stormflod i 2015 og 2065 eller 2115.

Figur 19. Illustration af hvordan en stormflod ændrer sig, når havstigninger og landhævning regnes med.

Nogle områder beskyttes af diger eller klitter og bliver derfor ikke oversvømmet ved screeningen, da der ikke er direkte adgang fra havet. Der kan dog enten ske bølgeoverløb på
disse, brud, eller de kan erodere væk, hvilket vil medføre, at de bagvedliggende områder
bliver oversvømmet. Der er derfor også screenet for, i hvilket omfang en oversvømmelse
kan brede sig, hvis der sker bølgeoverløb eller digerne bryder. Dette er gjort ved at identificere alle områder, der er beskyttet af diger, og derefter udregne hvor store områder bag
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disse, der ligger under den screenede vandstand. Da denne analyse er en screening, og det
er den potentielle oversvømmelsesudbredelse, der udregnes, bestemmes digestyrken og
sandsynligheden for digebrud ikke. Blot bestemmes den potentielle oversvømmelsesudbredelsen som følge af digebrud. Denne metode er illustreret i Figur 20. Desuden udregnes
oversvømmelsesudbredelsen for den jyske vestkyst i tilfælde af klitgennembrud ved samme
metode.

Figur 20. Illustration af hvilke områder der regnes med afhængigt af, om digerne holder eller ej.

4.4

Usikkerheder og kritisk analyse af metode

Screeningens formål er at skabe et overordnet billede af landets oversvømmelsesudfordringer nu og i fremtiden. Da det er en screening, er der faktorer, der er generaliseret eller ikke
er medregnet i denne kortlægning , så der vil kunne findes afvigelser på de enkelte lokaliteter. Det anvendte datagrundlag er baseret på de nyeste tilgængelige oplysninger omkring
bl.a. landhævninger, højdemodel og klimascenarier. I dette afsnit beskrives de væsentligste
og mest relevante usikkerheder og udfordringer ved denne metode.
Det skal dog understreges, at uagtet usikkerhederne ved metoden giver screeningen stadig
et anvendeligt national overblik over faren for oversvømmelse nu og i fremtiden.

4.4.1

Middeltidsafstand

I analysen er de ekstreme historiske stormflodshændelser anvendt efter et ønske om at
benytte den tidligere anvendte screeningsmetode fra oversvømmelsesdirektivets første
plantrin. Dette betyder, at middeltidsafstanden varierer områderne imellem, og hændelserne
og oversvømmelsesfaren kan derfor ikke sammenlignes statistisk. Screeningen giver dog et
billede af oversvømmelsesfaren ud fra højst oplevede vandstand i et område, og hvordan
denne fare vil se ud, hvis den sker i 2015, i 2065 eller 2115, med de ændrede forhold der er
i disse år.

4.4.2

Anvendte screeningsvandstande

Ved denne screeningsmetode er der også en usikkerhed på screeningsvandstandene. Dels
på de anvendte hændelser og vandstande i de enkelte områder og dels på fremskrivningen
af middelvandstanden.
På trods af at oversvømmelsesfaren er bestemt i områder, hvor ekstremvandstandene er
tilsvarende, er der stadig en usikkerhed på de enkelte vandstande og en vis spredning på
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vandstandene inden for de enkelte områder. Dette gælder f.eks. for de vestjyske fjordområder, hvor stormvandstanden kan variere meget inde i fjordene. Danmark er dog ikke delt
finere op, da det netop er en screening, og der er også usikkerhed på den eksakte vandstand ved de historiske hændelser. Særligt er der stor spredning på ekstremhændelserne i
område 3 Lillebæltsområdet samt område 9 Sydvestsjælland og 7 Smålandsfarvandet (se
Tabel 6 og Figur 16). For flere detaljer omkring ekstremvandstandene i de forskellige områder henvises til oversvømmelsesdirektivets tekniske baggrundsrapport.
Foruden usikkerheden og spredningen på ekstremvandstandene i 2015, er der også en
usikkerhed på fremskrivningen af vandstandene. Disse usikkerheder står nævnt i afsnit 3.4
og afsnit 4.1.2. For mere information henvises til DMI.

4.4.3

Højdemodellen

Udregningen af oversvømmelsesfaren afhænger meget af at højdemodellen er korrekt. Hvis
der er fejl i højdemodellen, kan dette ændre udbredelsen af oversvømmelsen og derved
ændre oversvømmelsesfaren. Dette gælder både fejl i den nuværende højdemodel, men
også fejlkilder som usikkerheden på landehævningen eller lokale sætninger (se afsnit 3.4.2
for mere information omkring lokale sætninger). En fejl kan f.eks. være et hul i et dige i højdemodellen, som der reelt ikke er, hvilket vil have den effekt, at den beregnede oversvømmelse breder sig mere, end den ville under en reel hændelse.
Erosion medregnes desuden ikke, når oversvømmelsesudbredelsen beregnes. Erosion vil
medføre ændringer i terrænet, som også påvirker oversvømmelsesudbredelsen. Hvis f.eks.
en klit eroderer væk, vil dette have samme effekt, som hvis et dige bryder. Disse mulige
fejlkilder i højdemodellen kan både gøre oversvømmelsesfaren større eller mindre end den
reelt er.

4.4.4

Screeningsmetode

Oversvømmelsesfaren er bestemt uden tidsfaktor og vanddybde, hvilket medfører at oversvømmelsesfaren bestemt med denne screening er et overestimat af den reelle oversvømmelsesfare. Forklaringen er, at når en stormflodshændelse rammer, tager det et vist tidsrum
for vandet at udbrede sig. Hændelsen, der fremkaldte stormfloden, vil derfor som oftest have
passeret inden oversvømmelsen når sin maksimale udbredelse. Hvis tidsfaktoren kunne
medregnes, ville strømhastigheden, som også er en faktor i oversvømmelsesfaren, kunne
udregnes. Denne detaljeringsgrad er dog for stor til en landsdækkende screening. Det kræver større kendskab til lokale forhold samt mere detaljerede og tidskrævende modeller. Da
dette ikke er muligt i en screening, er konsekvensen deraf en overestimering af oversvømmelsesfaren.
Vanddybden er, som nævnt, heller ikke medregnet i oversvømmelsesfaren. Dette har hovedsageligt konsekvenser i forbindelse med skadesmodelleringen, da vanddybden er betydende for, hvor stor skaden er. Dette beskrives og diskuteres i afsnit 5 om skadesanalysen.

4.4.5

Fordele og ulemper ved metoden

De ovenfor beskrevne fordele og ulemper er samlet i nedenstående tabel.
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Screeningsmetode

Fordel

Ulempe

Screeningsvandstanden er den maksimalt
registrerede

Viser den potentielle fare i et område. Allerede anvendt metode.

Faren i områderne er ikke statistisk sammenlignelige.

Anvendt højeste og laveste IPCC klimascenarie

Viser den mulige variation i fremtidens
klima, og dermed om det har en betydning.

Der kan være stor forskel i konsekvenserne
af scenarierne.

Den nationale højdemodel som grundlag

Tilgængelig med rimelig høj opløsning.

Ikke al højvandsbeskyttelse som f.eks.
diger, er korrekt repræsenteret.

Erosionens ændring af højdemodellen
medregnes ikke

Screeningen kan gennemføres med de
afsatte ressourcer og indenfor tidsfristen.

Oversvømmelsesfaren i 2065 og 2115
underestimeres i nogle områder.

Tidsfaktor medregnes ikke

Screeningen kan gennemføres med de
afsatte ressourcer og indenfor tidsfristen.

Oversvømmelsesfaren overestimeres.

Vanddybden af oversvømmelsen beregnes
ikke

Screeningen kan gennemføres med de
afsatte ressourcer og indenfor tidsfristen.

Skaderne ved oversvømmelse overestimeres.

Generelt er faren for oversvømmelse overestimeret, da tidsfaktoren ikke er medregnet i
oversvømmelsesudbredelsen. Der vil dog også være nogle steder, hvor oversvømmelsesfaren er underestimeret. Denne metode skaber imidlertid et godt overblik over den maksimale
potentielle fare for oversvømmelse i Danmark.

4.5

Præsentation af farekort for oversvømmelse

De områder, der er i fare for oversvømmelse, er vist for de følgende scenarier:
•
•
•
•
•

Oversvømmelse i år 2015 Figur 21
Oversvømmelse i år 2065 for klimascenarie RCP2.6 Figur 22
Oversvømmelse i år 2065 for klimascenarie RCP8.5 Figur 23
Oversvømmelse i år 2115 for klimascenarie RCP2.6 Figur 24
Oversvømmelse i år 2115 for klimascenarie RCP8.5 Figur 25

Som nævnt i metodebeskrivelsen, er der nogle områder, der ikke umiddelbart er i fare for
oversvømmelse, da de er beskyttet af diger, som er højere end screeningsvandstanden (se
afsnit 4.3). Det betyder dog ikke, at disse områder er helt uden for fare, da der kan ske bølgeoverløb eller gennembrud af digerne. Fareanalysen er derfor delt i to. Den første er oversvømmelsesudbredelsen, når digerne holder. Disse områder er præsenteret i farekortet med
en mørkeblå farve. Den anden del er oversvømmelsesudbredelsen, hvis digerne bryder, og
vandet derfor kan løbe igennem. Disse områder er præsenteret med en lyseblå farve i farekortene.
2

På kommunebasis er oversvømmelsen vist som det totale oversvømmede areal i km . Til
denne opdeling er kun medregnet det areal, der bliver oversvømmet, når digerne holder.
Denne kortlægning viser overskueligt, hvor meget vandet kan udbrede sig ved ekstremhændelser, samt hvilke kommuner der er meget udsatte ved en ekstremvandstand uden
digebrud.
Det skal dog bemærkes, at oversvømmelsesudbredelsen ikke kan sammenlignes kommunerne imellem, da kommunerne både screenes for forskellige middeltidshændelser/sandsynligheder, og for to forskellige fareniveauer. Fareniveauerne afhænger af om
digerne holder eller ej, hvilket ikke er er muligt at vise med farvelægning på kommunebasis.
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4.6

4.6.1

Analyse af fare for oversvømmelse

Fordelingen af oversvømmelsesfaren

Oversvømmelsesfarekortene viser, at der er fare for oversvømmelse langs de fleste af
Danmarks kystområder. Der er ingen egentlig tendens, der viser, at en del af landet er i
væsentlig større fare end andre dele. Det kan ses, at den jyske østkyst, med undtagelse af
de nordlige fjorde samt fynsområdet, er det største sammenhængende område med visuelt
lille oversvømmelsesfare.
Sammenholdes denne analyse af oversvømmelsesfaren i 2015 med top 25 over de kommuner med størst oversvømmelsesfare i samme år vist i Tabel 7, er tendensen den samme.
Som det er nævnt ovenfor mht. farekortene, gælder det også for Tabel 7, at sandsynligheden for faren er forskellig. Tages blot de første fem kommuner, ligger de spredt mellem de
sjællandske øer, limfjordsområdet samt Vestkysten. Tages de næste fem kommuner på
listen med, breder området sig til de nordøstjyske fjorde og det vestlige Sjælland. Denne
spredning viser netop, at der ikke er en tydelig tendens til, hvor oversvømmelsesfaren er
størst. Den lille oversvømmelsesudbredelse i nogle områder skyldes snarere, at der er områder, hvor terrænet hurtigere bliver højt, end at der ikke opleves høj vandstand på kysten,
se Figur 18 og Tabel 6.
Oversvømmelsesfarekortet for 2015 stemmer godt overens med top 25 listen på et regionalt
niveau, bortset fra ét område, som ikke står på top 25 listen, men hvor der stadig er fare for
oversvømmelse. Dette er københavns- og Køge Bugt området, som netop ikke dukker op på
top 25 listen, da kommunerne i dette område er væsentlig mindre end f.eks. de jyske kommuner, og den kommunevise potentielle oversvømmelsesudbredelse derved også er væsentlig mindre. Bestemmes derimod den totale oversvømmelse i hele Køge Bugt, fra Københavns Kommune over Amager og helt til Stevns Kommune, vil Køge Bugt samlet ligge i
top 5 over størst oversvømmelsesudbredelse i 2015 og 2065, og i top 10 i 2115.
Det skal dog også bemærkes, at Køge Bugt, de sjællandske øer, den sydlige del af Fyn og
lillebæltsområdet samt Bornholm er screenet for meget ekstreme hændelser med en retur
periode mellem 500-1000 år. De resterende områder er derimod screenet for hændelser
med en hyppigere retur periode mellem 50 og 400 år. Det skyldes, at der er screenet for de
oplevede maksimale vandstande, som har meget forskellig sandsynlighed for at forekomme
statistisk set.

4.6.2

De beskyttede fareområder

Som beskrevet i afsnit 4.3 er oversvømmelsesudbredelsen også bestemt i områder, der er
beskyttet mod oversvømmelse, da disse områder er i fare, hvis digerne/klitterne skulle bryde. Disse områder, markeret med en lyseblå farve på kortene, ligger spredt ud over landet,
tydeligst er dog Vadehavsområdet og de Vestjyske fjorde.
I Vadehavsområdet beskytter Vadehavsdigerne et stort område mod oversvømmelse. De
højst målte vandstande i dette område er 100-400 års hændelser.
De Vestjyske fjorde, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord er også beskyttet, dels af klitbarrieren, dels af sluser i fjordudmundingerne. Dette beskytter fjordområderne mod ekstremvandstande på Vestkysten, som er væsentlig højere end de målte ekstremvandstande inde i
fjordene. Fjordene er screenet for en 200-400 års hændelse på 1,6 m i 2015. Fjordene er
derimod beskyttet mod væsentlig højere vandstand fra Vestkysten, hvor ekstremhændelsen,
anvendt som screeningsvandstand, er en 60 års vandstand på 3,2 m i 2015.
Der er også flere andre områder, som er beskyttet, som bl.a. flere steder i Limfjorden samt
de Lollandske diger. Disse diger er dog ikke høje nok til at beskytte mod de anvendte ekstremvandstande i screeningen. Dette kan både skyldes, at vandet kan løbe uden om eller
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over digerne, de reelle fysiske forhold i de individuelle områder, eller fejl i højdemodellen.
Og igen bemærkes det, at screeningen viser potentiel oversvømmelsesudbredelse, hvor der
ikke tages højde for udbredelsestiden.

4.6.3

Udviklingen gennem de forskellige scenarier

Analyseres udviklingen i oversvømmelsesfaren, ses det af Tabel 7, at de fleste kommuners
placering på top 25 listen er rimelig stabil med kun små udsving, bortset fra Tønder og Esbjerg kommuner. Tønder rykker fra bunden af top 10 i 2015 og 2065 til at ligge øverst i
2115, og Esbjerg dukker op på listen i 2115 som nr. 6.
Studeres udviklingen ud fra farekortene, ses det også, at der ikke forventes at ske en stor
forrykning af hvilke områder, der er i fare for oversvømmelse ud over i Vadehavsområdet i
2115. Dette stemmer godt overens med top 25 listen.
Vadehavsområdet træder netop tydeligt frem, da det ud fra screeningen er i 2115, at vadehavsdigernes beskyttelse ikke er tilstrækkelig mod en ekstremhændelse længere. I 2115
kan vandet (ifølge screeningen) enten løbe nord om digerne, eller der kan ske overløb to
steder langs digerne (det kan dog også skyldes fejl/usikkerheder i højdemodellen).
Det skal dog bemærkes, at denne situation også illustrerer, at der i screeningen ikke tages
højde for tidsfaktoren i beregningen af oversvømmelsesudbredelsen. Vandet vil i realiteten
skulle bruge lang tid på at udbrede sig over hele det beskyttede område, uanset om det
løber nord om digerne, eller der sker overløb. Det er derfor mindre sandsynligt, at hele området vil blive oversvømmet ved en ekstremhændelse. Dette er generelt gældende for alle
områder.

4.6.4

Konklusion

Faren for oversvømmelse i 2015 fordeler sig over det meste af landet, og der er ikke én
enkelt landsdel, hvor faren er størst. Analysen viser dog også, at der er nogle områder, hvor
faren er større end andre. Disse områder er den jyske vestkyst, fjordområderne, samt det
lavtliggende Lolland-Falster og Køge Bugt område. Dele af disse områder bliver også beskyttet af oversvømmelsesbeskyttelse, hvilket nedsætter faren i området. Det skal bemærkes, at sandsynligheden for, at oversvømmelsen vil ske, er forskellig områderne imellem.
Således er Køge Bugt, de Sjællandske øer, den sydlige del af Fyn og Lillebæltsområdet,
samt Bornholm screenet for meget ekstreme hændelser med en retur periode på 500-1.000
år. De resterende områder er derimod screenet for hændelser med en hyppigere retur periode mellem 50 og 400 år.
Sammenlignet med oversvømmelsesfaren for hele Danmark i 2015 stiger faren 14 % for
klimascenarie 2065 RCP2.6, 17 % for 2065 RCP8.5, 38 % for klimascenarie 2115 RCP2.6
og 52 % for 2115 RCP8.5. Ud over Vadehavsområdet fordeler stigningen sig over hele landet, og det kan ud fra dette og ovenstående konkluderes, at det er de områder, der i 2015
har størst fare for oversvømmelse, som også har størst oversvømmelsesfare i fremtiden, når
terræn- og klimaændringer medregnes.
Det ses, at der ikke er signifikant forskel på konsekvenserne af det laveste og højeste klimascenarie i 2065, og at forskellen i 2115 for alle kommuner på de to scenarier er 14 %, mens
den for Tønder Kommune, hvor den potentielle oversvømmelsesfare er størst i 2115, kun er
ca. 5 %.
Igen skal det dog noteres, at de forskellige områder er screenet for forskellige sandsynligheder, og oversvømmelsesfaren derfor ikke kan sammenlignes direkte på tværs af landet.
De forskellige områders middeltidsafstand står beskrevet i afsnit 4.1.2.
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Kommuner med størst potentiel oversvømmelsesfare
2015

2065 RCP2.6

2065 RCP8.5

2115 RCP2.6

2115 RCP8.5

Top
25

Kommune

1

Lolland

309

Lolland

330

Lolland

338

Tønder

402

Tønder

418

185

RingkøbingSkjern

220

RingkøbingSkjern

225

Lolland

343

Lolland

370

2

RingkøbingSkjern
Guldborgsund

178

Jammerbugt

195

Jammerbugt

202

RingkøbingSkjern

240

RingkøbingSkjern

264

Jammerbugt

172

Guldborgsund 194

Guldborg-sund

198

Jammerbugt

220

Jammerbugt

242

Thisted

110

Thisted

139

Aalborg

146

Guldborgsund

201

Guldborg-sund

223

6

Vordingborg

108

Aalborg

133

Thisted

141

Esbjerg

191

Esbjerg

202

7

Tønder

98

Vordingborg

119

Vordingborg

122

Aalborg

169

Aalborg

200

8

Aalborg

88

Randers

103

Randers

106

Thisted

146

Thisted

153

9

Randers

87

Tønder

102

Tønder

103

Vordingborg

124

Vordingborg

135

10

Kalundborg

85

Kalundborg

95

Kalundborg

98

Randers

106

Varde

123

11

Varde

80

Varde

86

Varde

87

Kalundborg

99

Randers

117

12

Odsherred

72

Norddjurs

75

Norddjurs

79

Varde

92

Kalundborg

110

13

Norddjurs

67

Odsherred

75

Odsherred

76

Norddjurs

80

Norddjurs

92

14

Lemvig

67

Lemvig

73

Nordfyns

76

Lemvig

78

Skive

88

15

Nordfyns

64

Nordfyns

71

Lemvig

74

Skive

77

Nordfyns

86

16

Langeland

60

Skive

70

Skive

72

Nordfyns

77

Odsherred

84

17

Skive

54

Langeland

63

Langeland

65

Odsherred

77

Lemvig

83

18

Tårnby

52

Holstebro

58

Holstebro

60

Langeland

65

Holstebro

72

19

Slagelse

45

Tårnby

53

Tårnby

54

Holstebro

64

Langeland

71

Holstebro

44

Slagelse

49

Slagelse

51

Vesthimmerland

54

Vesthimmerland

62

Morsø

40

Morsø

45

Vesthimmerland

50

Tårnby

54

Slagelse

60

Sønderborg

39

Vesthimmer-

44

Morsø

46

Slagelse

52

Tårnby

56

Areal

Kommune

[km²]

Areal

Kommune

[km²]

Areal

3
4
5

20
21
22

Kommune

[km²]

Areal

Kommune

[km²]

Areal
[km²]

land
Vesthimmerland

38

Sønderborg

42

Læsø

44

Morsø

49

Læsø

55

23
24

Mariagerfjord

38

Læsø

41

Sønderborg

43

Læsø

48

Morsø

53

25

Fanø

38

Mariagerfjord

41

Mariagerfjord

43

Sønderborg

44

Mariagerfjord

51

Tabel 7. Liste over de 25 kommuner med størst potentiel oversvømmelsesfare ved de forskellige scenarier. Oversvømmelsesudbredelsen i km²
er listet for hver kommune. Sandsynligheden for at oversvømmelsen vil forekomme er varierende.
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4.6.5

Farekort for erosion

I det følgende præsenteres farekortene, der viser erosionen ved de fem scenarier.
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Figur 21. Farekort: Oversvømmelse 2015.
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Figur 22. Farekort: Oversvømmelse klimascenarie 2065 RCP2.6.
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Figur 23. Farekort: Oversvømmelse klimascenarie 2065 RCP8.5.
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Figur 24. Farekort: Oversvømmelse klimascenarie 2115 RCP2.6.
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Figur 25. Farekort: Oversvømmelse klimascenarie 2115 RCP8.5.
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5. Kortlægning af skaderne
ved erosion og
oversvømmelse
I dette kapitel kortlægges og analyseres skaderne ved erosion og oversvømmelse. Skaderne omfatter direkte og indirekte materielle og immaterielle skader. Figur 26 viser denne
inddeling samt eksempler på skader. For at identificere den samlede skade kan skaderne
enten beregnes i kroner ud fra skadesmodeller eller vægtes i forhold til hinanden ud fra
kvalitative metoder. De potentielle skader, der er med i Kystanalysen, omfatter kun skader
på infrastruktur og bygninger, hvilke kun udgør en del af de potentielle materielle skader, der
er beskrevet nedenfor.

Skader

Immaterielle
skader

Materielle skader

Direkte
- Skader på
bygninger
- Infrastruktur
- Afgrøder

Direkte
Indirekte

- Berørte indbyggere

- Tab af industriel
produktion

- Natur

- Husdyr

- Risikovirksomheder
- Tab af kulturarv

Figur 26. Oversigt over inddelingen af skader samt eksempler på direkte og indirekte skader.

Forebyggelse af oversvømmelse og erosion vil ofte have et fokus på materielle skader,
der kan opgøres som et tab i kroner. I de fleste tilfælde sker der ikke en inddragelse af
de immaterielle skader, fordi de ikke kan værdisættes, selvom de kan have betydning for
den påvirkede befolkning. Udover at dette medfører en underestimering af skader i forbindelse med oversvømmelser, betyder det også, at de risikoreducerende tiltag kan blive
planlagt og implementeret på steder, hvor de ikke har den maksimale reduktion af skadespotentialet.
I denne screening er en række direkte materielle skader beregnet for oversvømmelsesog erosionsfaren i de fem scenarier 2015, 2065 RCP2.6 og 8.5, samt 2115 RCP2.6 og
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Indirekte
- Forøget
sårbarhed af
påvirket
befolkning
-Psykologiske
effekter

8.5. Skaden angives i kroner pr. kvadratmeter samt et samlet tab på kommuneniveau.
Den samlede materielle skade i forbindelse med oversvømmelse inkluderer skader på
bygninger, afgrøder, husdyr og oprydning af infrastruktur, mens erosionsskaderne er en
kombination af reetablering af infrastruktur, skader på bygninger og tab af land.
Ud over de materielle skader bliver de potentielle tab af en række direkte immaterielle
skader kortlagt. Dette inkluderer påvirkning af befolkningen, kritisk infrastruktur, risikovirksomheder, jordforurening, natur og kulturarv. Disse skadestyper er ikke påført et tab i
4
kroner, da der ikke eksisterer skadesmodeller , der beskriver det økonomiske tab for
disse under danske forhold.
I denne screening bliver de indirekte materielle og immaterielle skader hverken medregnet eller tillagt en økonomisk værdi, da der er behov for viden på området.

5.1

Den gridcellebaserede skadesanalyse

Denne screening bruger den gridcellebaserede skadesanalyse for at bestemme skaden i
forbindelse med oversvømmelse og erosion.
Metoden er sammenlignelig med den gridcellebaserede risikoanalyse, brugt under udarbejdelse af oversvømmelsesdirektivet, der er udviklet af det tekniske universitet i
xxiii
Braunschweig , samt anvendt i Kystdirektoratets risikoanalyser og samfundsøkonomiske analyser for Ringkøbing Fjord, Ribe Kog, Løgstør og Dalbybugt.
Den gridcellebaserede skadesanalyse er blevet udviklet for at kunne integrere store
mængder rummelige data og derved kunne analysere de materielle og immaterielle
skader i forbindelse med oversvømmelser og erosion. Analysen er derfor specielt egnet
ved en national screening, da den kan inkludere store mængder data.
Analysen summerer skader i kroner eller som et vægtet gennemsnit i celler, der maksimalt har en størrelse på 100 × 100 meter. Disse gridceller er placeret ud over de arealer,
der under fareanalysen er identificeret som i fare for oversvømmelse eller erosion. For at
mindske overestimeringen af skaderne er gridcellerne herefter klippet, så de kun dækker
fareområderne, som vist i Figur 27. Gridcellerne vil derfor oftest være mindre end 100 ×
100 meter i kanten af fareområderne. Skaderne i gridcellerne beregnes ved at data beskæres i forhold til afgrænsningen af hver celle, hvorefter skaden beregnes ud fra en
række skadesmodeller. Fordelen ved at foretage beregningen i gridceller er, at det giver
et detaljeret overblik over, hvor de største skader vil indfinde sig.
I den gridcellebaserede skadesanalyse er det derfor nødvendigt at definere cellerne, før den
integrerede analyse kan foretages, fordi beregningen for alle udvalgte skader skal foretages
inden for det samme areal.

Figur 27. Eksempel på et område (grønt område), der er i fare for at blive oversvømmet. Et 100 × 100 m grid er
lagt udover området. Efterfølgende er gridcellerne blevet tilpasset fareområdet. Skaden beregnes nu inden for
hver af disse gridceller.

4

Model, der ud fra en række parametre, f.eks. vanddybden, beskriver eller beregner et tab i kroner.
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5.2

Typer og beregning af skader

Skaderne inddeles afhængig af, om de er materielle eller immaterielle. I denne screening
beregnes skaden, jf. oversvømmelsesdirektivet, i kroner for husdyr, afgrøder, infrastruktur,
skader på bygninger og tab af land som følge af erosion, jf. Tabel 8. Skader og påvirkning af
natur, kulturarv, kritisk infrastruktur, befolkning, jordforurening og risikovirksomheder er
udelukkende vist, hvis de er beliggende inden for fareområderne. Det skyldes, at der ikke er
udviklet skadesmodeller, der for danske forhold beskriver tabet af immaterielle værdier og
det medfølgende indirekte tab.
Med undtagelse af tab af land er de øvrige tab, beregnet ud fra de skadesmodeller, der blev
udviklet under implementeringen af oversvømmelsesdirektivet. Disse kræver imidlertid, at
vanddybden inkluderes som en parameter til at beregne den endelige skade. Det har derfor
været nødvendigt at justere skadesmodellerne til Kystanalysen. I det følgende vil der blive
givet en kort gennemgang af, hvordan skaden er beregnet for de forskellige parametre.

5.3

Data

Data er samlet fra en række eksterne kilder og i flere tilfælde også brugt i forbindelse med
Oversvømmelsesdirektivet. Tabel 9 angiver, hvor baggrundsdata er hentet/modtaget fra.
Der er for fremtidsscenarierne ikke taget højde for socioøkonomiske ændringer. Det antages
derfor her, at de anvendte priser ikke ændrer sig, ligesom fordelingen af befolkningen, udpegede naturområder,antallet af kulturarv, kritisk infrastruktur og forurenede områder og
virksomheder forbliver uændrede.
Skadestype

Oversvømmelse

Erosion

Type

Skadesfremvisning

Husdyr

Ja

Nej

Materiel

Skade i kr/m

2

Afgrøder

Ja

Nej

Materiel

Skade i kr/m

2

Infrastruktur

Ja

Ja

Materiel

Skade i kr/m

2

Bygninger

Ja

Ja

Materiel

Skade i kr/m

2

Land

Nej

Ja

Materiel

Skade i kr/m

2

Indbyggere

Ja

Ja

Immateriel

Vist placering

Kulturarv

Ja

Ja

Immateriel

Vist placering

Natur

Ja

Ja

Immateriel

Vist placering

Kritisk Infrastruktur

Ja

Ja

Immateriel

Vist placering

Risikovirksomheder

Ja

Ja

Immateriel

Vist placering

Jordforurening

Ja

Ja

Immateriel

Vist placering

Tabel 8. Tabellen viser typen af skader og hvilken fare, de er udregnet for. Skaden er enten vist i kroner eller som en geografisk placering af den pågældende skade,
når tabet har været immaterielt.
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Skadestype

Data modtaget fra samt årstal

Materiel:
Bygninger

Anvendt data

5

OIS data fra Geodatastyrelsen januar 2015.

SKATs ejendomsvurdering

OIS data fra Geodatastyrelsen januar 2015.

SKATs ejendomsvurdering

Data fra Aalborg kommune 2013

3 kr./m2

Opbygning og trafikklasser er i henhold til
Vejreglernes håndbog for dimensionering af
befæstelser og forstærkningsbelægninger.
Enhedspriser er en kombination af V&Sprisdata og aktuelle dagspriser 2015.

Vej over 6 m: 3800 kr./m

Materiel:
Erosion (tab af land)
Materiel:
Infrastruktur Oprydning
Materiel:
Infrastruktur Genopførelse

Materiel:
Husdyr

Data fra Landbrugsrådgivning Syd 2013.

Vej mellem 3 og 6 m: 1800 kr./m
Vej anden (grus): 220 kr./m
Gennemsnitpris for 5 kvægtyper: 3092 kr.
Produktionstab 2571 kr. Gennemsnitsprisen for 3 svinetyper: 787 kr. produktionstab
916 kr.
Vinterhvede og vinter sæd: 3500 kr./ha

Materiel:

Vårsæd: 3118 kr./ha (inkluderer gødning)

Afgrøder

Data fra Landbrugsrådgivning Syd 2013.

Græsser: 2310 kr./ha (inkluderer gødning)

Data fra Naturstyrelsen 2013.

Antal personer i 100×100 m gridceller.
Korrigeret til ny cellestørrelse

Modtaget fra Geodatastyrelsen 2015.

Placeringen af udvalgt kritisk infrastruktur

Modtaget fra Kulturarvstyrelsen 2013.

Placeringen af kulturarv

Data fra Kortforsyningen 2015.

Placeringen af beskyttet natur og Natura
2000

Risikovirksomheder

Data fra Miljøstyrelsen 2013.

Placeringen af risikovirksomheder

Immateriel:
Jordforurening

Data fra Miljøstyrelsen 2013.

Placeringen af jordforurening

Immateriel:
Indbyggere
Immateriel:
Kritisk infrastruktur
Immateriel:
Kulturarv
Immateriel:
Natur
Immateriel:

Tabel 9. Oversigt over dataleverancer og tidspunkt.

5.4

Metode til beregning af materielle skader

I det følgende vil der blive givet en oversigt over, hvilke metoder og modeller der er anvendt
i forbindelse med udregning af materielle skader.

5.4.1

Materiel skade: Husdyr

Skadesmodellen, brugt under oversvømmelsesdirektivet, blev udviklet af Landbrugsrådgivxxiv
ning Syd . Modellen inkluderer vanddybden som en parameter, idet forskellige husdyr vil
blive påvirket ved forskellig vanddybde. Da vanddybden ikke er kendt her, antages det, at
alle dyr omkommer som følge af oversvømmelse. Tab af husdyr er ikke regnet for erosionsfaren, da det antages, at dyrene flyttes inden erosionen sker. Tabet er beregnet ud fra, hvad
xxv
det vil koste at anskaffe nye dyr samt tab i indkomst ved slagtning .
Data om besætningsantal og typeangivelse er knyttet til den matrikel, punktet ligger i, for at
sikre en spredning over et større areal. Det kan dog forekomme, at dyrene befinder sig på
andre arealer, hvorfor det må forventes, at skadesbeløbet er overestimeret.

5

Offentlige Informationsserver
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Kortlægningen af tab af husdyr bliver ikke vist individuelt, men indgår i den totale skade for
oversvømmelse.

5.4.2

Materiel skade: Afgrøder

Skadesmodellen på afgrøder, anvendt under oversvømmelsesdirektivet, er produceret af
xxvi
Landbrugsrådgivning Syd . Den oprindelige model er en funktion af vanddybden og årstiden, skaden sker på. Da vanddybden i denne screening ikke er kendt, antages det, at der
sker skade på samtlige afgrøder, hvis de befinder sig inden for fareområdet. Der er endvidere taget forbehold for, at oversvømmelsen finder sted i perioden mellem oktober og marts,
da det typisk vil være i den periode, de største oversvømmelser vil finde sted. Dette har
xxvii
betydning for skaden i forhold til gensåning og udbyttenedgang året efter . Modellen medtager tab af salg, gensåning, indkøb af ny gødning samt produktionsnedgang de efterfølgende år.
Data er modtaget fra Geodatastyrelsen i form af områdeinddelinger, der beskriver typen af
afgrøder på forskellige arealer. Da der ofte sker udskiftning af typen af afgrøder på forskellige arealer, kan denne udregning være unøjagtig i forhold til, hvornår baggrundsdata er genereret.
Kortlægningen af tab af afgrøder bliver ikke vist individuelt, men indgår i den totale skade for
oversvømmelse.

5.4.3

Materiel skade: Infrastruktur

Skader på infrastruktur er beregnet forskelligt i forhold til faretypen, erosion eller oversvømmelse. Der medtages kun veje under infrastruktur. Det vil sige, at der ikke regnes på skader
for lufthavne, havne og jernbaner, idet værdien af disse ikke er kendt. Registrerede veje og
bygninger inden for disse arealer er dog medtaget.
Hvor erosionen vil ødelægge og fjerne infrastrukturen vil oversvømmelse som oftest kun
føre til mindre ødelæggelse og oprydning af veje. Oprydningen vil her inkludere bortpumpning af vand og oprydning af affald, der er skyllet ind fra havet.
Skader på infrastruktur som følge af erosion er derfor beregnet som den pris, det ville koste
6
at genopføre veje på en anden placeringer, pr. løbende meter . Meterpriserne er uden afvanding, kantsten, fortov, rabatter og belysning.
For skader efter oversvømmelse er blot beregnet, hvad en eventuel oprydning vil koste pr.
7
kvadratmeter .
Kortlægningen af tab og oprydning af infrastruktur bliver ikke vist individuelt, men indgår i
den totale skade for erosion og oversvømmelse.

5.4.4

Materiel skade: Bygningsskader

Bygningsskaden er beregnet ud fra SKATs vurdering af bygninger og fast ejendom i OIS
registret (Offentlige Informationsserver).
Vandstanden har afgørende betydning for, hvor stor skaden bliver på ejendomme og indbo.
I denne screening har det ikke været muligt at analysere vandstanden og tidsfaktoren af
potentielle oversvømmelser, hvorfor skaden på bygninger er beregnet som den totale skade.

6

Opbygning og trafikklasser er i henhold til Vejreglernes håndbog for dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger. Enhedspriser
er en kombination af V&S-prisbog og aktuelle dagspriser.

7

Baggrundsdata for denne udregning kommer fra et estimat af, hvad oprydningen koster efter Aalborg karneval. Oprydningen efter et karneval vil
i forhold til mængden og variationen i størrelsen af affaldet kunne sidestilles med oprydning efter oversvømmelser fra havet.
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For erosion er samme metode brugt, også i havne. Begge forhold overestimerer tabet på
bygninger.
Kortlægningen af tab af bygninger bliver ikke vist individuelt, men indgår i den totale skade
for erosion og oversvømmelse.

5.4.5

Materiel skade: Tab af land

Tab af land er opgjort ved hjælp af OIS data i form af grundværdien på ejendom og det
tilhørende matrikelkort, der angiver størrelsen af individuelle matrikler for Danmark (OIS
registret).
Matriklerne er delt op i forhold til gridcellerne og den offentlige vurdering, der sammenholdt
med det nye areal af matriklerne, er summeret for hver gridcelle. For enkelte matrikler gælder det, at der ikke er en tilhørende grundværdi. Kvadratmeterprisen for disse er derfor opgjort som gennemsnittet af kvadratmeterprisen for samtlige grunde, der potentielt kunne
være i fare for erosion i Danmark. Denne pris er beregnet af Kystdirektoratet til 0,43 kroner
pr. kvadratmeter.
Kortlægningen af tab af land bliver ikke vist individuelt, men indgår i den totale skade for
erosion.
Skaden i kroner grundet tab af land er overestimeret som følge af leveret data samt mangelfuld registrering af havne og mindre kystbeskyttelse (se afsnit 5.6 Usikkerheder og kritisk
analyse af metode).

5.4.6

Totale materielle skader

Den totale materielle skade er som nævnt angivet for henholdsvis erosion og oversvømmelse. For erosion gælder det, at det samlede tab af både land, infrastruktur og bygninger er
summeret i hver gridcelle. For oversvømmelse er det resultatet for det samlede tab af både
afgrøder, husdyr, infrastruktur og bygninger, der er opsummeret i hver gridcelle.
En summering af den totale skade af erosion og oversvømmelse på gridcelle niveau er ikke
vist, idet modværgeforanstaltningerne til henholdsvis erosion og oversvømmelse typisk vil
være forskellige. Derfor vil en cost-benefit analyse være forskellig for de to problematikker,
idet modværgeforanstaltning vil have forskellige priser.

5.5

Metode til beregning af immaterielle skader

I det følgende vil der blive givet en oversigt over definition og kortlægning af de immaterielle
værdier.

5.5.1

Immateriel skade: Indbyggere

Data er blevet overført til de gridceller, der ligger inden for fareområdet. I tilfælde af, at gridcellerne er mindre end 100×100 m, er det antaget, at der er en lineær fordeling af indbyggere pr. celle.

5.5.2

Immateriel skade: Kritisk Infrastruktur

Kritisk infrastruktur skal her forstås som bygninger, installationer eller institutioner, der er
væsentlige for, at samfundet kan blive ved med at fungere på trods af en oversvømmelse,
som f.eks. adgang til hospitaler eller elektricitet. Kritisk infrastruktur her inkluderer:
•
•
•
•

Grundvandsboringer
Brandstationer
Hospitaler
Plejehjem
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Politistationer
Transformerstationer
Elværker/kraftværker
Børnehaver
Vuggestuer
Skoler
Lufthavne
Hjemmeværn
Højspændingsledninger
Militær

Den kritiske infrastruktur er immateriel, og der findes ikke beskrivende skadesmodeller for
disse, udarbejdet og tilpasset danske forhold. Den kritiske infrastruktur er derfor kun vist
som en geografisk placering, der i de forskellige scenarier vil blive påvirket af oversvømmelse eller erosion.

5.5.3

Immateriel skade: Risikovirksomheder

8

Risikovirksomhederne dækker her over de virksomheder, der optræder på IPPC listen.
Kortene viser placeringen af de individuelle risikovirksomheder, der er i fare for at blive
oversvømmet eller påvirket af erosion.

5.5.4

Immateriel skade: Jordforurening

I henhold til ændringen af jordforureningsloven i 2013 vil regionerne i perioden 2014 – 2018
foretage en systematisk opsporing af jordforureninger, der truer overfladevand. Der er ikke
p.t. overblik over, hvilke forureninger det i sidste ende vil dreje sig om, udover at man har
kendskab til en række store forureninger, som formodes at udgøre en trussel mod overfladevand. Disse er beskrevet i Miljøstyrelsens og regionernes rapport om de store jordforurexxviii
ninger fra 2007 (
). Dertil kommer opdateret viden fra 2015 om forureningen fra Shells
havneterminal i Fredericia.
Rapporten om de store jordforureninger blev udarbejdet af en teknisk arbejdsgruppe, bestående af embedsmænd fra Miljøstyrelsen og regionerne. Arbejdsgruppen blev nedsat på
foranledning af den daværende miljøminister Connie Hedegaard (K), samtidig med at Danske Regioner også havde besluttet at belyse de store jordforureningssager. De store jordforureninger defineres ved følgende: ”Større forureningssager, hvor udgifterne til oprydning
(herunder forstås undersøgelse, afværge, drift af afværge samt monitering) forventes at
overstige 10 mio. kr., og hvor forureningen udgør en risiko for den nuværende arealanvendelse eller for at forurene drikkevand, der skal anvendes til drikkevandsforsyning, og/eller
overfladerecipienter.” En nærmere præcisering af definitionen fremgår af rapporten fra 2007.
Kystnærheden er defineret som op til 300 meter fra kysten.

8

Integrated Pollution Prevention and Control. Et EU-direktiv fra 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening.
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Lokalitetsnummer

Lokalitetsnavn

Adresse

185-00001

Kastrup Forstrand

Amager Strandvej, 2770 Region Hovedstaden

Deponeringsområde. Tungmetaller, tjærestoffer,
cyanid, klorerede opløsningsmidler, klorfenoler.

211-0137

Stålvalseværket

Stålværksvej 5, 3300

Region Hovedstaden

Deponering af affald fra metalforarbejdning. Olie,
tungmetaller.

225-0150

Kyndbyværket

Kyndbyvej 90, 3630

Region Hovedstaden

Deponering af tjæreslam og flyveaske. Olie,
PAH’er.

449-00002

Fladet Losseplads

Lindholmvej,

Region Syddanmark

Losseplads, cykel- og knallertfabrik. Olie/benzin,
tjære

Region Syddanmark

Asfaltproduktion. Olie/benzin, tjære.

Region Syddanmark

Losseplads. Pesticider, tungmetaller.

5800
449-00008

TarcoNord A

Avernakke,
5800

461-00062

Stige Ø Losseplads

Østre Kanalvej 13,
5000

523-05725

Myndighed for
offentlig indsats

Forureningsårsag og forureningsstoffer

Himmark Strand losseplads

Frydenlundvej,
6430

Region Syddanmark

Losseplads. Olie/benzin, klorerede opløsningsmidler

555-00101

Kærgård Plantage

Kærgård Plantage,
6840

Region Syddanmark

Deponering af affald fra medicinproduktion.
BTEX’er og andre aromater, klorerede opløsningsmidler.

561-00200

Måde Losseplads

Måde Kirkevej,

Region Syddanmark

Losseplads. Lossepladsperkolat.

6700
67300005

Cheminova

Thyborønvej 74, 7673

Region Midtjylland

Pesticidproduktion. Pesticider, kviksølv

67300006

Høfde 42

Thyborønvej 75, 7673

Region Midtjylland

Deponering. Pesticider, kviksølv.

101-00001

Prøvestenen

2300

Region Hovedstaden

Tankanlæg. Olie/benzin.

101-00002

Damhusåens Renseanlæg

Parkstien 10, 2450

Region Hovedstaden

Affaldsafbrænding og deponering. Olie/benzin,
klorerede opløsningsmidler.

101-00004

Amager Fælled

2300

Region Hovedstaden

Losseplads. Olie/benzin, pesticider, tungmetaller,
cyanid

101-00007

Østre Gasværk

Sionsgade 5, 2100

Region Hovedstaden

Gasværk. Tjærestoffer, tungmetaller cyanid.

101-00030

Pyrolysegrunden

Prags Boulevard 73,
2300

Region Hovedstaden

Losseplads, olieraffinaderi, pyrolyse. Olie/benzin,
tungmetaller.

101-01645

Sundby Gasværk

Amager Strandvej 1,
2300

Region Hovedstaden

Gasværk. Tjærestoffer, cyanid.

-

Shells Havneterminal

Kongensgade 113,
7000

Region Syddanmark

Tankanlæg. Olie/benzin.

Tabel 10. Store, kystnære jordforureninger (forureninger, hvor udgifterne til oprensning eller afværgeforanstaltninger vurderes at overstige 10
mio. kr.).

Kysterosion og oversvømmelser kan i nogle tilfælde betyde, at en kystnær jordforurening
kommer til at udgøre en større trussel for forurening af overfladevand. For at vurdere dette,
skal man i første omgang have kendskab til jordforureningernes placering i forhold til nuværende og fremtidige kystscenarier. I Tabel 10 er disse 18 jordforureninger vist med en kort
beskrivelse af hver lokalitet.
2

I denne screening er jordforurening vist som et påvirket område i km og som et antal af
berørte lokaliteter. Det giver mulighed for at se de mere graduerede forskelle mellem de
forskellige scenerier. Det totale område af de 18 jordforureninger nævnt i Tabel 10 er
2
13,5km .

Kystdirektoratet / Kortlægning af erosion og oversvømmelse 59

I nogle områder er der kystnær jordforurening på strandene eller i havet uden for kystlinjen.
Disse dele af jordforureninger bliver ikke medregnet som et tab, da områderne allerede er
skadede eller eroderede.

5.5.5

Immateriel skade: Natur

Naturværdier er vigtige for den danske befolkning og for samfundet. Kortlægning af natur
var en del af EUs oversvømmelsesdirektiv. Derfor er der i denne screening fortaget en kortlægning af hvor og hvor meget beskyttet natur, der enten kan blive påvirket af oversvømmelse eller erosion. Ved erosion af natur bliver der kun regnet tab på de naturområder, der
ligger inde i landet. Dvs. at der ikke bliver regnet tab, hvor naturudpegninger findes på
9
10
stranden eller ude i havet. Natura 2000 og beskyttede naturtyper er analyseret i denne
xxix xxx
skadesanalyse.

5.5.6

Immateriel skade: Kulturarv

Kulturarv er en betegnelse for kulturelle elementer, som anses for at være med til at danne
en fælles erindring om fortiden. Kystdirektoratet og NIRAS har under oversvømmelsesdirektivet udviklet en skadesmodel for kulturarv, der inkluderer typen af kulturarv, vanddybden og
hastigheden af vandstrømmen. Da de sidste to parametre ikke er kendt i forbindelse med
denne screening, kan den dog ikke anvendes. Derfor er det kun placeringen af kulturarv, der
påvirkes af oversvømmelse eller erosion, der vises her.

5.6

Usikkerheder og kritisk analyse af metode

Screeningens formål er at skabe et overordnet billede af landets skader i form af værdier i
fare for erosion eller oversvømmelse nu og i fremtiden. Da det er en screening, er der faktorer, der ikke er medregnet i denne kortlægning eller er generaliseret, så der vil kunne findes
afvigelser på de enkelte lokaliteter. I dette afsnit beskrives de væsentligste og mest relevante usikkerheder og udfordringer ved denne metode.
Skadesanalysen i denne screening giver for første gang et nationalt billede af, hvor de største tab af materielle værdier potentielt kan forekomme som følge af erosion og oversvømmelse i dag og i fremtiden. Den mangelfulde opgørelse af de immaterielle værdier gør dog,
at den samlede potentielle skade alt andet lige underestimeres.
Da fareanalysen også er en screening, giver dette også en usikkerhed på omfanget af skaderne, hvilket overestimerer skaderne, som beskrevet nedenfor. Derved kan skadeskortlægningen ikke stå alene som beslutningsgrundlag for en prioritering af ressourcer, men
skal ses som et redskab til at opgøre relative behov på tværs af landet.
For alle inkluderede materielle og immaterielle værdier gælder det, at deres skader er forbundet med usikkerhed, både for de enkelte værdier og for fareområderne.
Det skal dog understreges, at uagtet de mange usikkerheder og ulemper ved metoden, giver
screeningen stadig et anvendeligt nationalt overblik over de relative skader på materielle og
immaterielle værdier nu og i fremtiden.

9 ”Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og
plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene”.
10 ”Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens
§ 3”. Beskyttede naturtyper omfatter søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb xxix
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5.6.1

Materiel skade

Erosion
Tab af materielle værdier i forbindelse med erosion er kun afhængig af usikkerheden om,
hvor der vil foregå erosion og hvor meget, der vil erodere. Tabet af værdier inden for de
eroderede områder vil som udgangspunkt være total, eftersom områderne forsvinder. Der
er dog ikke taget højde for, om værdierne stadig eksisterer eller er flyttet, når erosionen
indtræffer.
Det bemærkes samtidig, at analysen ikke forholder sig til i hvor høj grad risikoen som
følge af erosion og oversvømmelse er indregnet i priserne på de pågældende værdier.
I forbindelse med tab af land er skaden i kroner forbundet med usikkerhed i denne screening. Dette skyldes to vigtige analyseparametre og har baggrund i mangelfuld registrering
samt tilgængelig data.
1.

2.
3.

På baggrund af eksisterende data og registre tager metoden ikke højde for, om der sker
erosion af skrænter på en række kystbeskyttede kyster, da information om disse ikke er
kendt, ligesom ikke alle havneområder indgår i eksisterende data. For at imødegå disse
usikkerheder ville det kræve en omfattende lokal gennemgang af hele den danske kystlinje både ved brug af luftfoto og feltanalyse på en lang række lokaliteter. Dette har
tidsmæssig ikke været muligt for udarbejdelsen af denne screening.
Overestimeringen er specielt et problem i havneområder, hvor bygninger og veje ifølge
screeningen potentielt vil kunne gå tabt, men i realiteten vil være mindre sandsynligt.
På baggrund af modtaget matrikel data er der områder, hvor kvadratmeterprisen overestimeres. Dette skyldes, at en række matrikler har delområder, der befinder sig uden
for fareområderne. Herved underestimeres arealet, og derfor bliver kvadratmeterprisen
højere end den reelt burde fremstå. Endvidere er der en lang række matrikler, der ikke
er påført en grundværdi, hvor kvadratmeterprisen er givet som et gennemsnit af de matrikler, der potentielt er i fare for erosion.

Generelt er der en overestimering af materielle skader i havneområder, og hvor der er oprettet kystbeskyttelse. Til gengæld er tab fra erosion underestimeret for så vidt angår de immaterielle værdier, der ikke er prissat.
Oversvømmelse
Da denne analyse er en national screening, er vanddybden og tiden i forbindelse med oversvømmelsesfaren ikke medregnet. Disse to parametre er vigtige for at opnå et mere korrekt
estimat af tabet ved oversvømmelse. Desuden vil en overestimering af fareområdet, se
afsnit 4.4, medføre en overestimering af skaden.
xxxi

Skadesfunktionen for bygninger, anvendt ved oversvømmelsesdirektivet , har vanddybden som en vigtig parameter for bestemmelse af skadens omfang. Under disse omstændigheder var der indlagt en minimumsdybde, før et hus vurderedes som skadet, samt en højere
minimumsdybde før et hus vurderedes som totalskadet. I denne screening har det imidlertid
været nødvendigt at antage, at et hus bliver totalskadet, så snart det bliver påvirket af vand.
Hvis vanddybden skal inkluderes i skadesanalysen, er der behov for egentlige oversvømmelsesmodelleringer ved hjælp af særlig software til formålet. Dette har ikke været muligt i
denne nationale screening, og tabet af bygninger er deraf overestimeret.
For skader på husdyr er der ligeledes en række ubekendte faktorer. Dels vil en tidlig advarsel om oversvømmelse medføre, at husdyr vil kunne blive flyttet til højere liggende områder,
og dels er der usikkerhed på den præcise placering af husdyrene. Det er muligt, at husdyrene går på en mark, der ikke oversvømmes. Således er skaden også her overestimeret.
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Med hensyn til afgrøder ligger usikkerheden i, om de samme afgrøder fortsat bliver anvendt
på det beskrevne område, samt hvor længe oversvømmelsen varer. Perioden for oversvømmelsen vil på baggrund af topografien variere betragteligt i Danmark. Det har imidlertid
været nødvendig at antage den samme tidslige udstrækning af oversvømmelsen for hele
landet. Samtidig spiller oversvømmelsesudbredelsen ind, og da denne er overestimeret, vil
det samlede tab derfor være overestimeret.
For infrastruktur er usikkerheden i værdien knyttet til oversvømmelsesudbredelsen. Da tiden
ikke er med i analysen, er oversvømmelsesudbredelsen som bekendt den potentielt største
udbredelse. Tabet ved oprydning af infrastruktur efter oversvømmelser vil derfor være overestimeret som følge af den overestimerede fare. Desuden har strømningshastigheden også
en indflydelse på, om og hvor meget infrastrukturen tager skade, hvilket heller ikke er medregnet.
Der er en lang række værdier, der ikke er medtaget i denne screening, der vil kunne medføre et højere tab end det her beregnede. Det gælder eksempelvis tab af menneskeliv og
fysisk/psykiske påvirkninger af mennesker, økonomisk konsekvens af nedbrud af elforsyning
i længere perioder, tabt arbejdsfortjeneste, tab af køretøjer etc. Det gør, at selvom den materielle skade overestimeres, er der en potentiel underestimering for så vidt angår disse
immaterielle værdier, der ikke er prissatte.

5.6.2

Sammenligning af oversvømmelses- og erosionsskade

Erosion og oversvømmelse forårsager forskellige typer skader på materielle og immaterielle
værdier. Ved erosion er skaderne permanente, fordi erosion fjerner de materielle værdier og
er en konstant kontinuerlig proces. Oversvømmelse er midlertidig, og værdierne står efterfølgende tilbage.
Beregningerne af oversvømmelsesskaderne er baseret på ekstreme hændelser, og derfor er
sandsynligheden for skaderne forskellige, afhængt af landsdelen. Denne forskel i sandsynlighed betyder, at oversvømmelse kan opstå en eller flere gange i de forskellige landsdele, i
mindre eller større omfang frem til 2065 og 2115. Materielle skader ved oversvømmelse er
også beregnet som den maksimale potentielle skade. Eksempelvis er den totale bygningsværdi anvendt, selvom bygningerne kun vil være delvist skadet i tilfælde af oversvømmelse,
se kapitel 4.4. Forskellene mellem erosions- og oversvømmelsesskaderne gør, at skadesværdierne ikke umiddelbart er sammenlignelige.

5.6.3

Immateriel skade

De immaterielle værdiers skade er kun vist ved placering, og ikke et økonomisk tab. Usikkerheden på de immaterielle værdier afhænger derfor kun af usikkerheden på fareområdet.

5.7

Præsentation af skadeskort: Materiel skade

Den potentielle skade i de områder, der er i fare for erosion, er vist for de følgende scenarier
og tidsintervaller:
•
•
•
•
•

Erosionsskade i år 2015 Figur 28
Erosionsskade mellem 2015 og 2065 for klimascenarie RCP2.6 Figur 29
Erosionsskade mellem 2015 og 2065 for klimascenarie RCP8.5 Figur 30
Erosionsskade mellem 2015 og 2115 for klimascenarie RCP2.6 Figur 31
Erosionsskade mellem 2015 og 2115 for klimascenarie RCP8.5 Figur 32

Den potentielle skade i de områder, der er i fare for oversvømmelse, er vist for de følgende
scenarier:
• Oversvømmelsesskade i år 2015 Figur 33
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•
•
•
•

Oversvømmelsesskade i år 2065 for klimascenarie RCP2.6 Figur 34
Oversvømmelsesskade i år 2065 for klimascenarie RCP8.5 Figur 35
Oversvømmelsesskade i år 2115 for klimascenarie RCP2.6 Figur 36
Oversvømmelsesskade i år 2115 for klimascenarie RCP8.5 Figur 37

Skadeskortene for de materielle værdier viser den totale skade i kroner pr. kvadratmeter i
gridceller, hvor gridcellerne er defineret efter det eroderede eller oversvømmede område og
har en maksimal størrelse på 100 × 100 meter. Gridceller med værdier under 10 kroner pr.
kvadratmeter er ikke vist, da skadeskortene så stemmer overens med den anvendt i overxxxii
svømmelsesdirektivet . Skaden i form af potentielt tab i kroner pr. kvadratmeter er vist
med den samme farveskala for alle kortene. For erosion inkluderer de materielle værdier
værdien af det eroderede land, bygninger og infrastruktur. For oversvømmelse medregnes
bygninger, infrastruktur, afgrøder og husdyr i den materielle skade.
Kortene viser også fordelingen af værdier på landsbasis i form af total potentiel skade pr.
kommune, som er illustreret med den grå farveskala. Dette skaber et overblik over hvilke
udfordringer Danmark står overfor som følge af fremtidig oversvømmelse og erosion, samt
hvor skaden potentielt er størst.
Kortlægningen bør ikke bruges på lokalt niveau, da usikkerhederne på en række parametre,
som f.eks. vanddybden ikke er kendt.
Det skal bemærkes at områderne, der eroderer eller oversvømmes, er meget små i forhold
til Danmark som helhed. Det er derfor vanskeligt at illustrere et nationalt overblik over de
fremtidige udfordringer på et A4 ark.

5.8

Analyse af materiel skade ved erosion

I det følgende er der foretaget en analyse af de udsatte værdier ved erosion, efterfulgt af
skadeskortene. Analysen bygger dels på skadeskortene, dels på Tabel 11, der viser de 25
mest sårbare kommuner i forhold til tab af land, bygninger og infrastruktur. Skadeskortlægningen Figur 28 - Figur 32 giver endvidere et visuelt overblik over hvilke regionale områder,
der forventes at opleve den største påvirkning af erosion.

5.8.1

Fordelingen af materiel skade ved erosion

I 2015 Figur 28 forventes skaden ved erosion at være størst for de nordlige og vestlige både
jyske og sjællandske kommuner, samt nogle enkelte spredte kommuner rundt om i landet.
Sammenholdes dette med top 25 listen over kommuner med de største potentielle materielle skader, grundet erosion Tabel 11, ses samme tendens. Kortlægningen i 2015 viser, at der
specielt i Hjørring kommune forventeligt vil være et skadespotentiale, som følge af erosion i
forhold til de øvrige kommuner. Skaden er eksempel tre gange så stor som den næsthøjeste, Lemvig.
Da erosionen overordnet set har en lille udbredelse, specielt for 2015, er den også følsom
over for hvilke værdier, der eroderer. Eksempelvis kan dyre bygninger eller havne bidrage
betragtelig til det totale tab. Derfor er der en række kommuner, både i tabellen og på skadeskortet for 2015, der synes overraskende, og som ikke kan forklares af områdets store erosionsfare.

5.8.2

Udviklingen af materiel skade ved erosion gennem de
forskellige scenarier

Erosionen bliver trinvist større for hvert af de fem scenarier, hvorved skaden af materielle
værdier frem mod 2115 forventeligt forøges. Analysen viser, at der ikke mellem 2015 og
2115 vil forekomme store nye områder med erosion end dem, der er identificeret i dag.
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Erosionen i de forskellige områder vil blot foregå med forskellig hastighed, hvilket reflekteres
i skadesværdien.
Endvidere gælder det for en stor del af den danske kystlinje, at den vil blive påvirket af erosion og herved forårsage et økonomisk tab. Det vil hovedsageligt være i form af tab af land,
men efterhånden som kystlinjen rykker ind i landet, kan også infrastruktur og bygninger blive
ødelagt.
I perioden mellem 2015 og 2115 vil erosionen og hermed kysttilbagerykningen for begge
klimascenerier forventeligt begynde at påvirke både bygninger og infrastruktur, hvorfor tabet
med tiden kan blive betragteligt større. Dette gælder specielt for Hjørring kommune, der ud
fra skadesanalysen kan være den kommune, der vil blive påvirket hårdest. Ligeledes kan
Nordsjællands kyststrækning blive udsat for erosion, hvilket kan medføre et stort tab. Selv
om erosionen her er mindre end i Vestjylland, betyder en højere pris på bygninger, at tabet
kan være højt sammenlignet med andre områder. Jammerbugt, Lemvig og RingkøbingSkjern er også kommuner, hvor skadespotentialet er størst i fremtiden. Alle erosionsfarekortene for 2065 og 2115 viser, at der forventeligt vil være gennembrud af klitbarrieren på Jyllands vestkyst, hvilket vil resultere i oversvømmelse af store arealer ved stormfloder. Den
derved opståede materielle skade er ikke medregnet i den materielle skade, som følge af
erosion.
Kommunerne, der vender ud mod Storebælt, forventes også at få større skade i fremtiden,
og både de østfynske og vestsjællandske kommuner træder frem på top 25 listen. Desuden
skal nævnes, at Bornholm har et skadespotentiale, som kan sammenlignes med den i
Vestjylland og Nordsjælland,. Det skyldes hovedsaligt store materielle skader i Rønne.
Generelt ses det, at der er en relativt lille forskel i erosionsskaden mellem de anvendte klimascenarier.

5.8.3

Konklusion

I 2015 er der et skadespotentiale på den overvejende del af de danske kyster. Skadespotentialet ved erosion er størst for de nordlige og vestlige både jyske og sjællandske kommuner,
samt nogle enkelte spredte kommuner rundt om i landet. Kortlægningen i 2015 viser, at
specielt i Hjørring kommune vil der være et større skadespotentiale som følge af erosion i
forhold til de øvrige kommuner. Skaden er eksempelvis 3 gange så stor som den næsthøjeste, Lemvig.
Da erosionen overordnet set er lille, specielt for 2015, er den også følsom over for hvilke
værdier, der eroderer. Eksempelvis kan dyre bygninger eller havne bidrage betragtelig til det
totale tab. Derfor er der en række kommuner, både i tabellen og på skadeskortet for 2015,
der synes overraskende, og som ikke direkte kan forklares af områdets store erosionsfare.
Erosionen bliver successivt større for hvert af de fem scenarier, hvorved skaden af materielle værdier frem mod 2115 forøges betydeligt. Analysen tyder ikke på, at der mellem 2015 og
2115 vil forekomme store nye områder med erosion end dem, der er identificeret i dag. For
en stor del vil det meste være i form af tab af land, men efterhånden som kystlinjen rykker
ind i land, kan også infrastruktur og bygninger blive ødelagt.
Dette gælder specielt for Hjørring kommune, der ud fra skadesanalysen vil være den kommune, der vil blive påvirket hårdest. Ligeledes forventes Nordsjællands kyststrækning at
blive udsat for erosion, der vil medføre et stort tab. Selv om erosionen her er mindre end i
Vestjylland, betyder en højere pris på bygninger, at tabet vil være højt, sammenlignet med
andre områder. Jammerbugt, Lemvig og Ringkøbing-Skjern er også kommuner, hvor skadespotentialet er størst i fremtiden.
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Alle erosionsfarekortene for 2065 og 2115 viser, at der forventeligt vil være gennembrud af
klitbarrieren på Jyllands vestkyst, hvilket kan resultere i oversvømmelse af store arealer ved
stormfloder. Den derved opståede materielle skade er ikke medregnet i ”den materielle
skade som følge af erosion.”
I kommunerne, der vender ud mod Storebælt, vil skadespotentialet også øges i fremtiden,
og både de østfynske og vestsjællandske kommuner træder frem på top 25 listen. Desuden
skal nævnes, at Bornholm har et skadespotentiale, som kan sammenlignes med den i
Vestjylland og Nordsjælland. Det skyldes hovedsaligt store materielle skader i Rønne.
Sammenlignet med skadespotentialet for hele Danmark i 2015, stiger skaden forventeligt
med 1000 % for klimascenarier 2065 RCP2.6, 1290 % for 2065 RCP8.5, 2702 % for klimascenarie 2115 RCP2.6 og 3531 % for 2115 RCP8.5.
Generelt ses det, at der er en relativ lille forskel i erosionsskaden mellem de anvendte klimascenarier for de enkelte kommuner, som har størst skadespotentiale.
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Kommuner med de største materielle skader grundet erosion
2015

2065 RCP2.6

2065 RCP8.5

2115 RCP2.6

2115 RCP8.5

Top
25

Kommune

1

Hjørring

172

Hjørring

1311

Hjørring

1416

Hjørring

2813

Hjørring

3149

2

Lemvig

50

Lemvig

580

Helsingør

651

Gribskov

1414

Gribskov

1642

3

Frederikshavn

41

Frederikshavn

501

Gribskov

615

Helsingør

1017

Helsingør

1394

4

Sønderborg

36

Sønderborg

454

Lemvig

489

Jammerbugt

1002

Jammerbugt

1199

5

Vordingborg

23

Vordingborg

355

Jammerbugt

396

Lemvig

959

Lemvig

1083

6

Aalborg

20

Aalborg

279

Bornholm

313

RingkøbingSkjern

851

RingkøbingSkjern

1048

7

Faxe

19

Faxe

275

RingkøbingSkjern

307

Bornholm

675

Frederikshavn

851

8

Skive

17

Skive

258

Frederikshavn

287

Frederikshavn

644

Bornholm

771

9

Morsø

11

Morsø

248

Varde

281

Varde

595

Varde

663

10

Jammerbugt

11

Jammerbugt

221

Halsnæs

264

Halsnæs

432

Kalundborg

569

11

Bornholm

11

Bornholm

136

København

182

Kalundborg

340

Esbjerg

527

12

Thisted

11

Thisted

124

Sønderborg

179

Odsherred

334

Halsnæs

495

13

Langeland

9

Langeland

116

Holstebro

145

Thisted

282

Odsherred

482

14

Holstebro

9

Holstebro

106

Thisted

139

Sønderborg

266

København

405

15

Helsingør

9

Helsingør

105

Kalundborg

138

Holstebro

250

Sønderborg

375

16

Holbæk

5

Holbæk

91

Odsherred

134

Vordingborg

219

Thisted

373

17

Vesthimmerland

4

Vesthimmerland

90

Vordingborg

126

København

207

Nyborg

348

18

Roskilde

4

Roskilde

81

Kerteminde

122

Nyborg

207

Svendborg

324

19

Haderslev

4

Haderslev

80

Slagelse

117

Kerteminde

206

Kolding

309

20

Mariagerfjord

4

Mariagerfjord

78

Nyborg

111

Esbjerg

192

Kerteminde

308

21

Hedensted

4

Hedensted

70

Faxe

103

Aalborg

179

Gentofte

302

22

Kalundborg

4

Kalundborg

61

Haderslev

77

Faxe

172

Vordingborg

295

23

Odsherred

4

Odsherred

55

Skive

73

Slagelse

163

Holstebro

283

24

FaaborgMidtfyn

3

FaaborgMidtfyn

44

Svendborg

62

Skive

142

Slagelse

278

25

Syddjurs

3

Syddjurs

42

Hedensted

60

Hedensted

112

Aalborg

248

Kommune

Areal
[km²]

Areal

Kommune

Areal

[km²]

Kommune

[km²]

Areal

Kommune

[km²]

Areal
[km²]

Tabel 11. Liste over de 25 kommuner med størst materiel skade i erosionsfareområderne for de forskellige scenarier. Skade i mio. kr. er beregnet på en overordnet måde.

5.8.4

Skadeskort ved erosion

Nedenfor præsenteres skadeskortene for de materielle værdier inden for erosionsfareområder
ved de fem scenarier. Som nævnt viser kortene en variation i potentielt tab i kroner pr. kvadratmeter
pr. gridcelle for de områder, hvor tabet er større end 10 kroner pr. kvadratmeter. Skaderne er inddelt
2
2
efter en 5 trins skala mellem 10 kr./m og over 100.000 kr./m . De højeste kategorier bliver kun anvendt
i få tilfælde i forbindelse med erosion. Det gælder hovedsageligt, hvis et bygningspunkt falder inden for
en gridcelle med et meget lille areal.
Udover gridcelletabet bliver det totale tab pr. kommune angivet i gråtoner. Tabet inkluderer også de
2
gridceller, der har en værdi mindre end 10kr./m . Skalaen for tabet på kommunebasis er fordelt
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over 8 trin, gående fra ingen skade (alt under 1 million kroner pr. kommune) til over 10.000 millioner
kroner. For erosionen bliver de højeste tabskategorier ikke anvendt på grund af tabets størrelse.
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Figur 28. Skadeskort: materiel skade ved erosion 2015.
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Figur 29. Skadeskort: materiel skade ved erosion klimascenarie 2065 RCP2.6.
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Figur 30. Skadeskort: materiel skade ved erosion klimascenarie 2065 RCP8.5.
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Figur 31. Skadeskort: materiel skade ved erosion klimascenarie 2115 RCP2.6.
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Figur 32. Skadeskort: materiel skade ved erosion klimascenarie 2115 RCP8.5.
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5.9

Analyse af materiel skade ved oversvømmelse

Nedenfor er en kort analyse af de udsatte værdier ved oversvømmelse, efterfulgt af skadeskortene. Analysen bygger dels på skadeskortene og dels på Tabel 12, der viser de 25 mest
sårbare kommuner i forhold til materiel skade (tab af bygninger, afgrøder, husdyr samt oprydning af infrastruktur). Skadeskortlægningen, Figur 33 - Figur 37, giver endvidere et visuelt
overblik over de regionale områder, der vil opleve den største påvirkning som følge af oversvømmelse.
Det skal bemærkes, at sandsynligheden for, at skaden vil forekomme, varierer kommunerne
imellem. Det skyldes forskelle i sandsynligheden for at stormvandstandene vil forekomme.

5.9.1

Fordelingen af materiel skade ved oversvømmelse

For materielle værdier ses det, at skadespotentialet ved oversvømmelse i 2015, Figur 33, er
størst i den østlige del af Danmark og Nordvestsjælland. De højeste potentielle skader er i
København, Tårnby og Vejle. Derefter er det særligt større sammenhængende områder som
Lolland-Falster og det sydlige Sjælland, det nordvestlige Sjælland samt Køge Bugt området.
Dog kan en lang række kystnære byer over hele landet også blive påvirket med potentiel
materiel skade som følge af oversvømmelse.
Sammenholdes dette med top 25 listen over kommuner med størst potentiel materiel skade i
2015, Tabel 12, ses det også, at de øverste ti kommuner - ud over Vejle - kun omfatter
kommuner i Køge Bugt og Københavnsområdet samt Lolland-Falster.
Sammenholdes den potentielle skade ved oversvømmelse i 2015, Figur 33 og Tabel 12,

med faren for oversvømmelse i samme år, Figur 33 og Tabel 7, ses det, at det ikke nødven-

digvis er de områder og kommuner med størst fare, som også lider størst skade. Der er flere
større fareområder i f.eks. Jylland, hvor skaden ved oversvømmelse forventes at være lille.
Dette kan skyldes, at det er naturområder, der oversvømmes, og da dette er immaterielle
værdier, regnes de netop ikke med som materiel skade (se afsnit 5.11.3 og 5.11.4 for analyse af de immaterielle skader ved oversvømmelse). Desuden er der områder med en lille
oversvømmelsesfare, hvor skadespotentialet til gengæld er stort. Dette gælder særligt de
potentielle skader i kommunerne i Køge Bugt og Københavnsområdet, samt flere større
byer bl.a. i Jylland, hvoraf flere er med på top 25 listen over områder med risiko for de største skader.

5.9.2

Udviklingen af materiel skade ved oversvømmelse gennem
scenarierne

For begge scenarier i 2065, forventes den totale skade fordelt over hele landet at stige,
sammenlignet med 2015, Figur 34 og Figur 35. Tydeligst bemærkes dog det vestlige og
sydlige Sjælland, samt Århus og Aalborg kommune, som træder tydeligere frem i kortlægningen, sammenlignet med 2015. Studeres 2115 scenarierne, Figur 36 og Figur 37, øges
skadespotentialet lidt. Dog noteres særligt Vadehavskommunerne med markant større skade i 2115, sammenlignet med de tidligere scenarier, hvilket hænger sammen med den større fare i de senere scenarier (se afsnit 4.6).
Studeres udviklingen i top 25 listen, Tabel 12, ses det, at den enkelte kommunes placering
på listen er mindre stabil, sammenlignet med top 25 listen for oversvømmelsesfaren. Ud
over Vadehavskommunerne, som er beskrevet ovenfor, er den mest bemærkelsesværdige
Aalborg Kommune, som rykker fra nr. 17 i 2015 til den kommune med anden mest potentiel
skade, kun toppet af Københavns kommune, for klimascenarie 2115 RCP8.5. Dette kan
skyldes, at selvom udviklingen i oversvømmelsesfaren ikke er bemærkelsesværdig gennem
de forskellige scenarier, så vil den større potentielle oversvømmelsesudbredelse medføre så
meget større potentiel skade. Dette skadesspring skyldes særligt byområdet, hvor skaden
pr. kvadratmeter er meget større, sammenlignet med landområderne.
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Ligesom det var tilfældet med erosionsskaden, ses det, at der er en relativt lille forskel i den
potentielle oversvømmelsesskade mellem de anvendte klimascenarier.

5.9.3

Konklusion

Den materielle skadespotentiale ved oversvømmelse optræder i 2015 i mange store sammenhængende områder som Lolland-Falster og det sydlige Sjælland, det nordvestlige Sjælland, samt Køge Bugt og Københavnsområdet. Dog noteres særligt Vejle, samt Århus og
Aalborg, hvor skadespotentialet er stort allerede i 2015, eller potentielt kan blive stort i fremtiden.
De største materielle skader vil forventeligt opleves, hvor der er meget bebyggelse og store
bygningsværdier, hvorfor der kan opleves store skader i mange af landets kystnære byer. I
2065 og 2115 forventes der en generel stigning i alle disse skadesområder. I 2115 er stigningen størst i vadehavsområdet, grundet oversvømmelse bag digerne. Selv om store områder på Jyllands vestkyst kan blive oversvømmet, er de største materielle skader forsat
omkring de store byområder som f.eks. Køge Bugt og københavnsområdet. Dette skyldes,
at der er mindre bebyggelse på Jyllands vestkyst og i vadehavsområdet, hvor der til gengæld er store natur- og landbrugsområder.
Ligesom det var tilfældet med erosionsskaden, ses det, at der er en relativt lille forskel i
oversvømmelsesskaden mellem de anvendte klimascenarier.
Det skal bemærkes, at sandsynligheden for, at skadespotentialet udløses, er forskelligt, fordi
de vandstande, som anvendes til at afdække skadespotentialet er forskellige. Samtidig er de
potentielle skader beregnet på baggrund af en række forsimplede antagelser, der primært
giver et nationalt overblik over de relative skadespotentialer. Sammenligningen de enkelte
kommuner imellem bør derfor ske med disse forhold in mente.
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Kommuner med de største materielle skader grundet oversvømmelse
2015

2065 RCP2.6

2065 RCP8.5

2115 RCP2.6

2115 RCP8.5

Top
25

Kommune

1

København

2

Tårnby

9622 Tårnby

9867 Tårnby

9985 Tårnby

10037 Aalborg

14137

3

Lolland

8724 Lolland

9364 Lolland

9690 Lolland

9822 Tårnby

11036

4

Vejle

Guldborg7774 sund

Guldborg8250 sund

8441 Aalborg

9054 Lolland

10899

5

Guldborgsund

7597 Vejle

7994 Vejle

Guldborg8088 sund

Guldborg8547 sund

9603

6

Køge

6703 Køge

7384 Køge

7573 Esbjerg

8365 Esbjerg

9325

7

Dragør

5826 Dragør

6223 Dragør

6327 Vejle

8181 Vejle

8481

8

Hvidovre

5412 Hvidovre

5735 Aalborg

6290 Tønder

7899 Gentofte

8424

9

Gentofte

4029 Aalborg

5095 Hvidovre

5907 Køge

7665 Tønder

8369

10

Solrød

3638 Gentofte

5044 Gentofte

5767 Dragør

6375 Køge

8253

11

Odsherred

3365 Solrød

4177 Aarhus

4466 Hvidovre

5972 Aarhus

7688

12

Vordingborg

2944 Aarhus

4091 Solrød

4424 Gentofte

5795 Dragør

6778

13

Kalundborg

2887 Odsherred

3895 Greve

4128 Aarhus

4749 Hvidovre

6735

14

Greve

2881 Greve

3872 Odsherred

4101 Solrød

Frederiks4561 havn

6012

15

Aarhus

2591 Slagelse

3500 Slagelse

3722 Greve

4253 Odsherred

5485

16

Slagelse

2584 Kalundborg

3484 Kalundborg

3722 Odsherred

4167 Greve

5474

17

Aalborg

Vording2473 borg

3422 Vordingborg

Frederiks3604 havn

3979 Solrød

5335

18

Lemvig

2471 Lemvig

2945 Lemvig

2995 Slagelse

3899 Slagelse

4713

2523 Kalundborg

3896 Kalundborg

4543

Areal

Kommune

[km²]

99254 København

Areal

Kommune

[km²]

108011 København

Areal

Kommune

[km²]

111719 København

Areal

Kommune

[km²]

113128 København

Areal
[km²]

126302

19

Kolding

2134 Kolding

Frederiks2301 havn

20

Sønderborg

1916 Esbjerg

2243 Kolding

Vording2391 borg

3715 Vordingborg

4307

21

Aabenraa

1796 Sønderborg

2174 Nordfyns

2368 Lemvig

Ringkøbing3159 Skjern

3936

22

Esbjerg

Ringkøbing1721 Skjern

2052 Esbjerg

Ringkøbing2345 Skjern

2930 Lemvig

3316

23

Nordfyns

1380 Aabenraa

1886 Sønderborg

2259 Kolding

2465 Nordfyns

2919

24

Ishøj

1340 Ishøj

Ringkøbing1850 Skjern

2257 Nordfyns

2447 Kolding

2865

25

Varde

1324 Horsens

1846 Horsens

2096 Sønderborg

2306 Ishøj

2739

Tabel 12. Liste over de 25 kommuner med størst materiel skade i oversvømmelsesfareområderne for de forskellige scenarier. Skade i mio. kr. er
beregnet på et overordnet niveau, se afsnit 5.6 for metodeusikkerheder.
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5.9.4

Skadeskort ved oversvømmelse

Nedenfor præsenteres skadeskortene for de materielle værdier inden for oversvømmelsesfareområder ved de fem scenarier.
Som ved skadeskortlægningen ved erosion, viser kortene en variation i tabet i kroner pr.
kvadratmeter pr. gridcelle for de områder, hvor tabet er større end 10 kroner pr. kvadratme2
2
ter. Skaderne er inddelt efter en 5 trins skala mellem 10 kr./m og over 100.000 kr./m . I
forbindelse med oversvømmelsesskaden optræder de høje kategorier med højere hyppighed, end det var tilfældet for erosion. Dette skyldes, at oversvømmelsesudbredelsen inkluderer store områder, hvor der er flere bygninger med høje ejendomsvurderinger.
Udover gridcelletabet bliver det totale tab pr. kommune ligeledes angivet i gråtoner. Tabet
2
inkluderer de gridceller, der har en værdi, der er mindre end 10 kr./m . Skalaen for tabet på
kommunebasis er fordelt over de samme 8 trin, som det var tilfældet for erosionsskaden,
gående fra ingen skade (alt under 1 million kroner pr. kommune) til over 10.000 millioner
kroner. I forhold til erosionsskaden er der langt flere kommuner, der bliver ramt af potentielt
høje skader, og enkelte af disse vil opleve skader på over 10 milliarder kroner i fremtidige
scenarier.
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Figur 33. Skadeskort: materiel skade ved oversvømmelse 2015.
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Figur 34. Skadeskort: materiel skade ved oversvømmelse klimascenarie 2065 RCP2.6.
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Figur 35. Skadeskort: materiel skade ved oversvømmelse klimascenarie 2065 RCP8.5.
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Figur 36. Skadeskort: materiel skade ved oversvømmelse klimascenarie 2115 RCP2.6.
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Figur 37. Skadeskort: materiel skade ved oversvømmelse klimascenarie 2115 RCP8.5.
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5.10

Præsentation af skadeskort: Immateriel skade

Skadeskort for immaterielle værdier i forbindelse med erosion og oversvømmelse viser
typen og omfanget af de immaterielle værdier, der ligger inden for fareområderne for de fem
scenarier. Værdierne bliver vist i gridceller (indbyggerantal), i berørte områder (natur), eller i
form af punkter (risikovirksomheder, kritisk infrastruktur, jordforurening og kulturarv) inden
for fareområderne.
Da disse værdier ikke kan omsættes til et økonomisk tab, indgår de ikke i den totale skade.
Da Kystanalysen er en national screening, og mængden af denne type værdier er stor, er
kortlægningen vanskelig at sammenligne med de materielle værdier.
Det skal bemærkes, at de immaterielle skader kan synes små eller ikke-eksisterende, særligt på nogle af skadeskortene ved erosion. Dette skyldes, at de eroderede områder er vanskelige at vise på denne type kort i dette størrelsesforhold, samt at værdierne i nogle tilfælde, f.eks. berørte indbyggere, kan være meget koncentreret i små områder. De immaterielle
værdier kan dog stadig være meget sårbare over for erosion eller oversvømmelse, og den
potentielle skade vil kunne have stor betydning for samfundet som helhed. Det er derfor
vigtigt at inkludere de immaterielle værdier i en vurdering af Danmarks samlede skadespotentialer ved de nutidige og fremtidige erosions- og oversvømmelsesudfordringer.

5.11

Analyse af Immateriel skade

I det følgende gennemgås den potentielle skade af immaterielle værdier. Først gennemgås
skade ved erosion, dernæst skade ved oversvømmelse.

5.11.1 Analyse af immateriel skade ved erosion
Nøgletal for immaterielle skader ved erosion er vist i Tabel 13. En analyse og opsummering
af hver immateriel skadestype beskrives efterfølgerne.
Immaterielle skader ved erosion
2015
Indbyggere [antal]

2065 RCP2.6

2065 RCP8.5

2115 RCP2.6

2115 RCP8.5

1018

4869

6124

10834

14647

Kritisk Infrastruktur [antal]

0

9

11

26

36

Risikovirksomheder [antal]

0

0

0

0

0

Jordforurening [km²] / [antal]

0,0 / 10

0,3 / 11

0,4 / 11

0,5 / 11

0,7 / 12

Natura 2000 [km²]

1

54

69

104

135

Beskyttede Naturtyper [km²]

0

25

31

50

61

16

728

1020

1448

1949

Kulturarv [antal]

Tabel 13. Immaterielle værdier, der tager skade ved erosion.

Indbyggere
Skadeskortene for indbyggere, Figur 38 - Figur 42, viser, hvor indbyggere via deres bopæl
vil kunne blive skadet af erosion i fremtiden.
Det er svært at definere en klar tendens ud fra skadeskortene for berørte indbyggere ved
erosion. Naturligt nok er de mest påvirkede områder dem med kystnær bebyggelse, hvor
indbyggerne samtidig berøres ved erosion. De bebyggede områder af Jyllands vestkyst og
Sjællands nordkyst er fremtrædende, fordi disse områder er udsat for størst erosion. Som
det fremgår af kortlægningen, vil erosionen af kysten dog føre til en national jævnt fordelt
påvirkning af borgere.
Tabel 13, giver et overblik over antal berørte indbyggere ved erosion for de enkelte scenarier. Her ses det, at selvom antal berørte indbyggere i 2015 kun er noteret for et års erosion,
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mens det i 2065 er for 50 års erosion, bliver antallet af berørte indbyggere ikke 50-doblet,
men nærmere blot femdoblet. Det høje antal berørte personer i 2015 skyldes, at der er
mange bopæle, der ligger meget tæt på kysten i det, der er klassificeret som strandområde,
og at fordelingen af mennesker er beregnet med en lineær fordeling i hver gridcelle (se
afsnit 3.4.3 og 5.4.1). I 2115 er der stor forskel på de to scenarier, hvilket illustrerer havstigningens påvirkning på det antal indbyggere, der frem til 2115 kan blive berørt af erosion.
Opsamling
Egentlig personskade er meget lidt sandsynlig, da erosionen ikke har samme overraskelsesmoment som f.eks. en pludselig oversvømmelse. Derfor bør ingen menneskeliv være i
fare ved kronisk erosion. Resultatet her kan bruges som indikator for antallet af personer,
der bliver nødt til at forholde sig til erosionen, da husene bliver eroderet bort. I gennemsnit
for de fremtidlige scenarier bliver mellem 100 og 150 personer årligt direkte berørt af erosion, hvis kysttilbagerykningen ikke bliver håndteret de pågældende steder.
Kritisk Infrastruktur
Skadeskortene for kritisk infrastruktur, Figur 43 - Figur 46, viser, hvor disse elementer bliver
skadet af erosion i fremtiden.
Som nævnt i afsnit 5.5.2 indeholder kritisk infrastruktur følgende elementer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundvandsboringer
Brandstationer
Hospitaler
Plejehjem
Politistationer
Transformerstationer
Elværker/kraftværker
Børnehaver
Vuggestuer
Skoler
Lufthavne
Hjemmeværn
Højspændingsledninger
Militær

Ifølge denne screening bliver kritisk infrastruktur ikke udsat for erosion i 2015. Skadeskortet
for dette er derfor ikke vist. For klimascenarierne i 2065 og 2115 er der dog en række potentielle skader. Punkterne ligger spredt ud over hele landet, dog fokuseret hvor erosionspresset er størst på Jyllands vestkyst og Sjællands nordkyst. Især i 2115 forventes der desuden
flere skader på kritisk infrastruktur i Limfjorden og på Østsjælland.
Resultaterne i Tabel 13 viser en relativ lineær stigning i antallet af skader på kritisk infrastruktur. Der er ingen store spring mellem de forskellige scenarier. Dog skal det noteres, at
der er større forskel mellem skaderne i de to klimascenarie i 2115 end mellem de tilsvarende scenarier i 2065.
Opsamling
Forventede skader på kritisk infrastruktur er hovedsalig fokuseret, hvor erosion er størst på
Jyllands vestkyst og Sjællands nordkyst. I 2115 og specielt i det høje klimascenarie forventes der flere skader på kritisk infrastruktur. Disse skader er fordelt over hele landet, ikke kun
hvor der er største erosion.
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Risikovirksomheder
Resultater for screening ved erosion af risikovirksomheder viser, at de risikovirksomheder
der indgår i screeningen, ligger så langt fra kysten, at de ikke forventes at blive påvirket af
erosionsfare inden for de næste 100 år.
Jordforurening
Skadeskortene for jordforurening Figur 47 - Figur 51 viser de kystnære jordforureninger, der
risiker at bliver eroderet i fremtiden og dermed medvirke til at forøge forureningen i de omgivende havområder.
De 18 store kystnære områder med jordforurening ligger spredt over hele landet. Flere af
disse vil være i fare for erosion, specielt på Amager. Jordforurening kan også opstå ved
erosionsskader på Jyllands vestkyst og på Fyn. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke
forventes at opstå skader på Jyllands østkyst. Dette skyldes, at der ikke er registreringer af
store kystnære forureninger på Jyllands østkyst.
De forskellige scenarier har mindre betydning for antallet af jordforureninger, der tager skade. Derimod kan udvikling gennem scenarierne ses i Tabel 13, som viser eroderede områ2
der i km . Her kan det ses, at omfanget af de påvirkede områder øges gennem alle scenarierne.
Opsamling
Ud af de 18 store kystnære jordforureninger bliver mellem 10 og 12 potentielt skadet af
erosion. I fremtiden bliver det hovedsalig de sammen steder, der skades, som i 2015. Disse
skader forventes dog at blive progressivt større i de fremtidlige scenarier.
Natur
Skadeskortene for udsat natur Figur 52 - Figur 56 viser de kystnære naturområder, der
risiker at bliver eroderet i fremtiden.
To typer naturområder er inkluderet i screeningen i forbindelse med erosionsskader. Det er
Natura 2000 områder og Beskyttede Naturtyper. For en beskrivelse af de to naturtyper henvises til afsnit 5.5.5.
Naturområder der påvirkes ved erosion ses pletvis langs hele den danske kystlinje. Der er
ikke mange sammenhængende strækninger, hvor der ikke enten er udsatte Beskyttede
Naturtyper eller Natura 2000 områder. Rent visuelt træder Vestkysten dog tydeligst frem,
hvilket stemmer overens med den større erosion på denne strækning.
Alt efter de forskellige scenarier bliver områderne større, hvilket stemmer overens med værdierne i Tabel 13. De berørte Natura 2000 områder dækker cirka det dobbelte areal sammenlignet med de berørte Beskyttede Naturtyper.
Opsamling
Erosion af naturområder er størst på Jyllands vestkyst, hvor der er en kombination af stor
erosion og store naturområder. Der er dog mange områder over hele landet, hvor der opstår
erosion af naturområder, da mange kystnære områder er udpeget til Natura 2000 eller Beskyttede Naturtyper.
Kulturarv
Skadeskortene for udsat kulturarv Figur 57 - Figur 61 viser de kystnære områder, hvor kulturarv risiker at bliver eroderet i fremtiden.
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Det ses tydeligt, at der er få potentielle skader på kulturarv i 2015. Det sammen gælder ikke
for de senere scenarier, hvor der opstår skader på hoveddelen af landets kyststrækninger.
Der er flest skader på kulturarv på Sjælland og Fyn, selvom der mange steder i de indre
farvand kan ventes en minimal erosion.
Det forventede antal skader på kulturarv er ifølge Tabel 13 dobbelt så stort i 2115 som i
2065 for korresponderende klimascenarier. Endvidere er der en relativ stor forskel i antal
erosionsskader mellem det høje og lave scenarie i både 2065 og 2115.
Opsamling
Der er et stort antal af landets kulturarvselementer, der er kystnære, og i potentiel erosionsfare. Det er markant, at der er så mange potentielle skader i områder langs de indre farvande, hvor erosionen typisk er mindre end på Jyllands vestkyst. I alle fremtidige scenarier
forventes der at opstå et stort antal skader på kulturarv. Skaderne øges sammen med erosionsfaren i de forskellige scenarier.

5.11.2 Skadeskort for immateriel skade ved erosion
Nedenfor præsenteres skadeskortene for de immaterielle værdier inden for erosionsfareområder ved de fem scenarier. Kortene præsenteres i følgende rækkefølge:
• Skadeskort for Indbyggere: Figur 38 - Figur 42
• Skadeskort for Kritisk Infrastruktur: Figur 43 - Figur 46
• Skadeskort for Risikovirksomheder: Ingen skade og derfor ingen kort
• Skadeskort for Jordforurening: Figur 47 - Figur 51
• Skadeskort for Natur: Figur 52 - Figur 56
• Skadeskort for Kulturarv: Figur 57 - Figur 61
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Figur 38. Skadeskort: erosion immaterielle skader, indbyggere 2015.
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Figur 39. Skadeskort: erosion immaterielle skader, indbyggere klimascenarie 2065 RCP2.6.
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Figur 40. Skadeskort: erosion immaterielle skader, indbyggere klimascenarie 2065 RCP8.5.
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Figur 41. Skadeskort: erosion immaterielle skader, indbyggere klimascenarie 2115 RCP2.6.
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Figur 42. Skadeskort: erosion immaterielle skader, indbyggere klimascenarie 2115 RCP8.5.
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Figur 43. Skadeskort: erosion immaterielle skader, kritisk infrastruktur klimascenarie 2065 RCP2.6.
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Figur 44. Skadeskort: erosion immaterielle skader, kritisk infrastruktur klimascenarie 2065 RCP8.5.
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Figur 45. Skadeskort: erosion immaterielle skader, kritisk infrastruktur klimascenarie 2115 RCP2.6.
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Figur 46. Skadeskort: erosion immaterielle skader, kritisk infrastruktur klimascenarie 2115 RCP8.5.
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Figur 47. Skadeskort: erosion immaterielle skader, jordforurening 2015.
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Figur 48. Skadeskort: erosion immaterielle skader, jordforurening klimascenarie 2065 RCP2.6.
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Figur 49. Skadeskort: erosion immaterielle skader, jordforurening klimascenarie 2065 RCP8.5.
Kystdirektoratet / Kortlægning af erosion og oversvømmelse 97

Figur 50. Skadeskort: erosion immaterielle skader, jordforurening klimascenarie 2115 RCP2.6.
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Figur 51. Skadeskort: erosion immaterielle skader, jordforurening klimascenarie 2115 RCP8.5.
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Figur 52. Skadeskort: immaterielle skader, natur erosion 2015.
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Figur 53. Skadeskort: immaterielle skader, natur erosion klimascenarie 2065 RCP2.6.
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Figur 54. Skadeskort: immaterielle skader, natur erosion klimascenarie 2065 RCP8.5.
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Figur 55. Skadeskort: immaterielle skader, natur erosion klimascenarie 2115 RCP2.6.
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Figur 56. Skadeskort: immaterielle skader, natur erosion klimascenarie 2115 RCP8.5.
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Figur 57. Skadeskort: erosion immaterielle skader, kulturarv 2015.
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Figur 58. Skadeskort Erosion immaterielle skader, kulturarv klimascenarie 2065 RCP2.6.
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Figur 59. Skadeskort: erosion immaterielle skader, kulturarv klimascenarie 2065 RCP8.5.
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Figur 60. Skadeskort: erosion immaterielle skader, kulturarv klimascenarie 2115 RCP2.6.
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Figur 61. Skadeskort: erosion immaterielle skader, kulturarv klimascenarie 2115 RCP8.5.
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5.11.3 Analyse af potentiel immateriel skade ved oversvømmelse
Nøgletal for immaterielle skader ved oversvømmelse er vist i Tabel 14. En analyse og opsummering af hver immateriel skadestype findes efterfølgerne.

2015
Indbyggere [antal]

2065 RCP2.6

2065 RCP8.5

2115 RCP2.6

2115 RCP8.5

310.883

357.331

374.501

414.375

490.405

Kritisk Infrastruktur [antal]

615

763

792

881

992

Risikovirksomheder [antal]

31

42

44

46

47

2,2 / 18

2,6 / 18

2,7 / 18

2,7 / 18

3,1 / 18

1.123

1.238

1.254

1.459

1.543

308

353

366

391

428

7.414

8.079

9.390

10.981

12.640

Jordforurening [km²] / [antal]
Natura 2000 [km²]
BeskyttedeNaturtyper [km²]
Kulturarv [antal]

Tabel 14. Immaterielle værdier, der tager skade ved oversvømmelse.

Indbyggere
Skadekortene for indbyggere Figur 62- Figur 66 viser, hvor indbyggere og dermed deres
bopæl potentielt bliver skadet af oversvømmelse i fremtiden.
For indbyggere berørt af oversvømmelse kan det generelt bemærkes, at der i Københavnsområdet og Køge Bugt er et højt antal indbyggere over et stort område, der kan blive påvirket. Desuden ser Vejle forholdsvis sårbar ud, da et større område berøres, og der er en høj
indbyggertæthed. Derudover er det naturligt nok de kystnære byer, der berøres meget, og
endeligt de landområder, hvor oversvømmelsen kan brede sig langt ind i landet.
I udviklingen gennem de forskellige klimascenarier ses det, at omfanget af berørte indbyggere stiger med oversvømmelsesfaren (Tabel 14, særligt i Vadehavsområdet i 2115).
Det ses, at der er en relativt lille forskel i antallet af berørte indbyggere mellem de anvendte
klimascenarier.
Opsamling
I Tabel 14 ses, at den største udvikling i antal berørte indbyggere sker ved det højeste klimascenarie i 2115, hvilket dels skyldes oversvømmelsesudbredelsen bag vadehavsdigerne,
dels små ændringer i oversvømmelsesfaren i særligt tæt bebyggede områder. Der er relativt
lille forskel mellem klimascenarierne.
Kritisk Infrastruktur
Skadekortene for kritisk infrastruktur Figur 67 - Figur 71 viser, hvor disse elementer bliver
skadet af oversvømmelse i fremtiden.
Som nævnt i afsnit 5.5.2 indeholder kritisk infrastruktur følgende elementer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundvandsboringer
Brandstationer
Hospitaler
Plejehjem
Politistationer
Transformerstationer
Elværker/kraftværker
Børnehaver
Vuggestuer
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•
•
•
•
•

Skoler
Lufthavne
Hjemmeværn
Højspændingsledninger
Militær

Her bemærkes særligt den store tæthed af kritiske punkter i København og hele Køge Bugt,
samt vestlige Lolland og sydvestlige Falster. Ud over disse områder ligger punkterne rimelig
spredt, dog med større tæthed i nærheden af større byer. Ud over de allerede nævnte områder bemærkes den stadig større tæthed af kritiske punkter i vadehavsområdet samt tangerne ved fjordene på Vestkysten.
Gennem de forskellige scenarier øges antallet af berørte punkter med kritisk infrastruktur.
Selvom der er en stigning af antal berørte punkter, er der ikke et særligt stor forskel i antal
skader mellem de høje og lave klimascenarier jf. Tabel 14.
Opsamling
Ved kritisk infrastruktur er der flere punkter i fare ved oversvømmelse end ved erosion. De
største skaderkan ske i Købehavn og Køge Bugt samt andre større byer. Der er ikke så stor
forskel mellem resultaterne af de forskellige klimascenarier.
Risikovirksomheder
Skadeskortene for risikovirksomheder Figur 72 - Figur 76 viser, hvor disse virksomheder kan
blive skadet af oversvømmelse i fremtiden og herved potentielt medvirke til at øge forureningen i de omgivende områder.
I forhold til de resterende immaterielle værdier er der ikke mange risikovirksomheder, der
bliver skadet af oversvømmelse. De risikovirksomheder, der bliver skadet af oversvømmelse
ligger spredt over hele landet, dog med større tæthed omkring København og Esbjerg.
Forskellen mellem de forskellige klimascenarier er minimal. I de senere scenarier stiger
antallet af skadede risikovirksomheder lidt, hvilket også er vist i Tabel 14. I disse scenarier
er den geografiske spredning af sårbare risikovirksomheder større.
Opsamling
Antallet af skadede risikovirksomheder varierer mellem 31 i 2015 og 47 i 2115 ved det højeste scenarie. Disse ligger tættest omkring Esbjerg og København, men er ellers spredt over
hele landet.
Jordforurening
Skadeskortene over skader på jordforurening ved oversvømmelse (Figur 77 - Figur 81) viser
de kystnære jordforureninger, der risiker at bliver oversvømmet i fremtiden og herved kan
medvirke til at øge forureningen i de omkringliggende områder.
Kortene viser, at allerede i 2015 er alle de 18 store kystnære jordforureninger i fare for oversvømmelse.
Tabel 14 viser, at arealmæssigt kan de jordforurenede områder blive mere oversvømmede i
fremtiden ved både det lave og det høje klimascenarie.
Opsamling
Alle de store kystnære jordforureninger er i fare for oversvømmelse i 2015. Ved et fremtidigt
højere havniveau vil en større del af disse områder kunne blive oversvømmet.
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Natur
Skadeskortene for udsat natur Figur 82 - Figur 86 viser de kystnære naturområder, der
risikerer at bliver oversvømmet i fremtiden.
På kortene for de sårbare naturområder ses forskellen mellem Beskyttede Naturtyper og
Natura 2000. Natura 2000 områderne dækker større sammenhængende arealer, mens
Beskyttede Naturtyper er mindre områder. Begge typer beskyttede områder er dog spredt
ud over hele landet.
Der er mange store naturområder, der kan blive påvirket af oversvømmelse, og skaden
bliver større i de fremtidlige scenarier. Det største område forventes at blive skadet i 2115,
hvor Natura 2000 områder bliver oversvømmet i Vadehavet.
Dette stemmer overens med tallene i Tabel 14, som også viser, at arealet af oversvømmet
bevaringsværdig natur stiger gennem de fire scenarier. For Natura 2000 sker der dog særligt et spring ved klimascenarierne i 2115, hvilket skyldes den ændrede oversvømmelsesfare
2
i vadehavsområdet. I alle scenarie er der over 1000 km Natura 2000 områder og over 300
2
km af Beskyttede Naturtyper, der bliver oversvømmet.
Opsamling
Igennem alle scenarier er der store naturområder, der potentielt kan blive oversvømmet især
på Jyllands vestkyst. Der sker en gradvis stigning i omfanget af de skadede områder igennem de fremtidige scenarier.
Kulturarv
Skadeskortene for udsat kulturarv Figur 87 - Figur 91 viser de kystnære områder, hvor kulturarv risikerer at bliver oversvømmet i fremtiden.
I forhold til berørt kulturarv ved oversvømmelse er der mange sårbare kulturarvselementer.
Bortset fra enkelte kyststrækninger i det nordjyske er der i hele landet stor densitet af kulturarv, som kan tage skade ved oversvømmelse.
Der ses ikke nogen klar tendens i udviklingen af berørte elementer, ud over at skaden stiger
med det stigende oversvømmelsesomfang, hvilket også bemærkes ud fra Tabel 14.
Opsamling
Variationen for oversvømmelsesskader på kulturarv ligger mellem 7.400 og 12.600 i de
forskellige scenerier. Skaden er fordelt over hele landet, og som forventet vil de stige i fremtiden for både de høje og lave klimascenarier.

5.11.4

Skadeskort for immateriel skade ved oversvømmelse

Nedenfor præsenteres skadeskortene for de immaterielle værdier inden for oversvømmelsesfareområder ved de fem scenarier. Kortene præsenteres i følgende rækkefølge:
• Skadeskort for Indbyggere: Figur 62 - Figur 66
• Skadeskort for Kritisk Infrastruktur: Figur 67 - Figur 71
• Skadeskort for Risikovirksomheder: Figur 72 - Figur 76
• Skadeskort for Jordforurening: Figur 77 - Figur 81
• Skadeskort for Natur (beskyttede naturtyper og natura2000): Figur 82 - Figur 86
• Skadeskort for Kulturarv: Figur 87 - Figur 91
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Figur 62. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, indbyggere 2015.
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Figur 63. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, indbyggere klimascenarie 2065 RCP2.6.
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Figur 64. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, indbyggere klimascenarie 2065 RCP8.5.
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Figur 65. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, indbyggere klimascenarie 2115 RCP2.6.
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Figur 66. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, indbyggere klimascenarie 2115 RCP8.5.
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Figur 67. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, kritisk infrastruktur 2015.
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Figur 68. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, kritisk infrastruktur klimascenarie 2065 RCP2.6.
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Figur 69. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, kritisk infrastruktur klimascenarie 2115 RCP2.6.
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Figur 70. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skade, kritisk infrastruktur klimascenarie 2115 RCP2.6.
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Figur 71. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, kritisk infrastruktur klimascenarie 2115 RCP8.5.
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Figur 72. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, risikovirksomheder 2015.
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Figur 73. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, risikovirksomheder klimascenarie 2065 RCP2.6.
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Figur 74. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, risikovirksomheder klimascenarie 2065 RCP8.5.
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Figur 75. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, risikovirksomheder. klimascenarie 2115 RCP2.6.
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Figur 76. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, risikovirksomheder klimascenarie 2115 RCP8.5.
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Figur 77. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, jordforurening 2015.
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Figur 78. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, jordforurening klimascenarie 2065 RCP2.6.
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Figur 79. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, jordforurening klimascenarie 2065 RCP8.5.
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Figur 80. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, jordforurening klimascenarie 2115 RCP2.6.
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Figur 81. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, jordforurening klimascenarie 2115 RCP8.5.
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Figur 82. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, natur 2015.
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Figur 83. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, natur klimascenarie 2065 RCP2.6.
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Figur 84. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, natur klimascenarie 2065 RCP8.5.
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Figur 85. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skade, natur klimascenarie 2115 RCP2.6.
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Figur 86. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, natur klimascenarie 2115 RCP8.5.
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Fi4gur 87. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, kulturarv 2015.
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Figur 88. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, kulturarv klimascenarie 2065 RCP2.6.
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Figur 89. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, kulturarv klimascenarie 2065 RCP8.5.
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Figur 90. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, kulturarv klimascenarie 2115 RCP2.6.
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Figur 91. Skadeskort: Oversvømmelse immaterielle skader, kulturarv klimascenarie 2115 RCP8.5.
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