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KDI (2018) Metoderapporten. Bilag A - Historiske stormflodshændelser. 

Dataark 

Bilag A giver en individuel oversigt for hver af de 8 nyeste stormflods registreringer. Der 

præsenteres screenings kategorier og stormflodernes score i de respektive kategorier. Desuden 

indgår Stormrådets udtalelser for erstatning samt link til DMI’s udtalelser vedr. stormene og 

stormfloderne. Ønskes tidligere udtalelser henvises til Kystdirektoratets Tekniske 

baggrundsrapport fra 2011 (KDI, 2011). 

Dato  
Dato(er) for mulig stormflodshændelse. 

En del hændelser foregår over flere dage, op til en uge, ligesom nogle fortegnelser adskiller samtidige 
hændelser i f.eks. Øst- og Vestdanmark. I screeningen vil samtidige hændelser stå under et, hvis der er 
belæg for at henføre disse til samme overordnede meteorologiske mønster. Tilsvarende vil to stormfloder 
med en uges mellemrum kun adskilles, hvis de er uafhængige af hinanden. De skal således være resultat af 
forskellige meteorologiske strømningsmønstre, hvor vandstanden i den mellemliggende periode har været 
normaliseret for de enkelte lokaliteter. Det vil i nogle tilfælde være en skønssag, om hændelser er 
uafhængige.  

Vanddistrikt 
Det angives, hvilke vanddistrikter der potentielt har været berørt af stormflodshændelsen.  

Hovedvandopland 
For vanddistrikt I & II anføres hvilke hovedvandoplande, der potentielt har været berørt af 
stormflodshændelsen relateret til ekstremvandstande, oversvømmelse og skadesomfang. Dette er et 
udtryk for, hvor udbredt eller repræsentativ hændelsen har været indenfor de enkelte vanddistrikter og på 
tværs af disse. 

Kilder (på dataark) 
Det angives, hvorvidt stormfloden er identificeret i Gram-Jensen (1991) [G-J], via ekstremvandstande fra 
Sørensen og Ingvardsen (2007) [S&I] (KDI, 2007), Højvandsstatistikkerne for 2017 (KDI, 2018) [KDI 2017] og 
efterfølgende hændelser, om hændelsen er relateret til en storm ifølge Cappelen og Rosenørn (2010) [C&R] 
med angivelse af stormens karakter og om hændelsen er beskrevet i forbindelse med udtalelse til 
Stormrådet [SR]. Oplysninger uddybes i tekst på dataark, hvor også tekstafsnit fra Gram-Jensen (1991) 
citeres sammen med yderligere kilder.  

Vandstandsmåling: Rådighed (0-3), Kvalitet (0-3), Højde (0-3) 
For de screenede stormfloder er oplysningerne gennemgået i forhold til maksimale vandstande. 
Vandstandsmålinger og angivelser i litteraturen er vurderet i forhold til datarådighed, datakvalitet og 
vandstandshøjde (højde). 
 
Meteorologiske forhold: Rådighed (0-3), Kvalitet (0-3), Vejr (0-3) 
For de screenede stormfloder er information/data om meteorologi gennemgået og vurderet i forhold til 
rådighed, kvalitet og meteorologisk fænomen (styrke/interessante forhold) vejr. 

Oversvømmelse: Rådighed (0-3), Kvalitet (0-3), Udstrækning (0-3) 
For de screenede stormfloder er information/data om oversvømmelser gennemgået og vurderet i forhold 
til rådighed, kvalitet og oversvømmelsens udstrækning. 
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Skader: Rådighed (0-3), Kvalitet (0-3), Omfang (0-3) 
For de screenede stormfloder er information/data om skader gennemgået og vurderet i forhold til 
rådighed, kvalitet og skadernes omfang. 

Menneskelige konsekvenser: Rådighed (0-3), Kvalitet (0-3), Ofre (0-3) 
For de screenede stormfloder er information/data om menneskelige konsekvenser gennemgået og 
vurderet i forhold til rådighed, kvalitet og ofre (evakuerede, flygtninge, døde). I forhold til rådighed og 
kvalitet vejer oplysninger om omkomne højere end kilder til oplysning om evakuerede og flygtninge. 

Afstedkommer stormfloden dødsfald på land, der direkte kan relateres til stormfloden, vurderes ofre til 3. 
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Udtalelser fra Stormrådet: 

Eventuel stormflod i forbindelse med stormen den 27.-28. november 2011 

29. november 2011 

I forbindelse med stormen den 27.-28. november 2011 er der indløbet meldinger om oversvømmelser fra havet.  

Dette gælder bl.a. ved Øresundskysten, Sjællands nordkyst og kyster i den vestlige del af Limfjorden. På den baggrund har Stormrådet iværksat 

en undersøgelse af, om der har været vandstande ved de danske kyster, som kan betyde, at oversvømmelserne kan karakteriseres som 

stormflod. 

Stormrådet træffer afgørelse herom på sit møde torsdag den 1. december 2011. Rådets afgørelse bliver umiddelbart herefter lagt på Stormrådets 

hjemmeside. Hvis det besluttes, at der har været stormflod, vil der tillige blive udsendt en pressemeddelelse herom.  

Stormrådet: Mulighed for at søge erstatning efter stormflod i 
november 

01. december 2011 

Stormrådet har på sit møde den 1. december 2011 afgjort, at der var tale om stormflod i det nordøstlige Sjælland og i visse områder omkring 

Limfjorden, da vandstanden i de danske farvande steg i perioden 25. – 28. november  

Stormrådet har på sit møde den 1. december 2011 afgjort, at der var tale om stormflod i det nordøstlige Sjælland og i visse områder omkring 

Limfjorden, da vandstanden i de danske farvande steg i perioden 25. – 28. november 2011. 

Stormrådets afgørelse giver mulighed for, at virksomheder og private kan søge erstatning under stormflodsordningen for skader på bygninger 

eller løsøre, der er opstået som følge af den forhøjede vandstand. Stormflodsskader dækkes ikke af forsikringsselskaberne. 

Muligheden for at søge erstatning omhandler følgende geografiske områder: 

Jylland 

Den vestlige del af Limfjorden fra Oddesundbroen mod vest til Aggersundbroen mod øst. 

  G-J S & I C & R KDI 17 ST.RÅ. 
25.-28. november 2011 

    x x   x 

H 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 I x 

V   x                           II x 

O 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 4.1               III   

  x x x x                       IV   

  Vandstand Meteorologi Oversvømmelse Skader 
Menneske. 

Kons. 

Rådighed   3     3     2     1   1 
 

  

Kvalitet   3     3     2     1   0 
 

  

Fænomen   2     3     2     0   0 
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Sjælland 

Sjællands nordkyst samt Øresundskysten fra Sjællands Odde mod vest inklusive fjordene, Amager og Saltholm til Avedøre Holme ved 

København mod sydøst. 

  

  

25.-28. november er der erklæret stormflod langs de med rødt markerede kyster. 

Stormrådets beslutning bygger på vandstandsmålinger fra bl.a. DMI og udtalelse fra Kystdirektoratet om højvandssituationen d. 25.-28. 

november 2011. 

Private eller virksomheder, som ønsker at anmelde en skade, skal anmelde skaden til det forsikringsselskab, hvor de har deres brandforsikring. 

Anmeldelsen skal ske senest den 1. februar 2012. 

Anmeldelsen skal ske på et særligt anmeldelsesskema, som kan hentes her på Stormrådets hjemmeside eller rekvireres hos ens 

forsikringsselskab. Når skaden er anmeldt, sender forsikringsselskabet skadeanmeldelsen til Stormrådet. Stormrådet får takseret skaden og 

træffer afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelse om erstatning beror på en konkret vurdering af de enkelte skader. 

Fakta om stormfloden 
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Eksempler på ekstrem høj vandstand i weekenden 27.-28. november: 

København: 140 cm over normalen = 38 års hændelse 

Løgstør: 187 cm over normalen = 70 års hændelse 

Hornbæk: 166 cm over normalen = 120 års hændelse 

Referencer og links: 

https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/eventuel-stormflod-2728-nov-2011/ 

https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/stormflod-2728-nov-2011/  

https://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2012/stormfloder-varsles-mere-praecist/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/eventuel-stormflod-2728-nov-2011/
https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/stormflod-2728-nov-2011/
https://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2012/stormfloder-varsles-mere-praecist/
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Udtalelser fra Stormrådet: 

Eventuel stormflod efter stormen d. 8.-9. december 2011 

12. december 2011 

I forlængelse af stormen den 8.- 9. december 2011 er der indløbet meldinger om oversvømmelser fra havet på grund af højvande i perioden 9.-

11. december.  

Dette gælder bl.a. ved Sjællands nordkyst og i Limfjorden. På den baggrund har Stormrådet iværksat en undersøgelse af, om vandstandene ved 

de danske kyster har været så høje, at det kan betyde, at oversvømmelserne kan karakteriseres som stormflod.  

Stormrådet træffer afgørelse herom snarest. Rådets afgørelse bliver umiddelbart herefter lagt på Stormrådets hjemmeside. Hvis det besluttes, at 

der har været stormflod, vil der tillige blive udsendt en pressemeddelelse herom. 

Stormrådet: Mulighed for at søge erstatning efter stormflod i december 

14. december 2011 

Stormrådet har på sit møde den 14. december 2011 afgjort, at der var tale om stormflod i det nordlige Sjælland og i området omkring Limfjorden, 

da vandstanden i de danske farvande steg i perioden 9. – 11. december 2011.  

Stormrådets afgørelse giver mulighed for, at virksomheder og private kan søge erstatning under stormflodsordningen for skader på bygninger 

eller løsøre, der er opstået som følge af den forhøjede vandstand. Stormflodsskader dækkes ikke af forsikringsselskaberne. 

Muligheden for at søge erstatning omhandler følgende geografiske områder: 

Jylland 

Hele Limfjordskysten inklusive alle øer 

Sjælland 

Sjællands nordkyst, fra Kalundborg Havn til Københavns Nordhavn inklusive Roskilde Fjord og Isefjorden. 

  G-J S & I C & R KDI 17 ST.RÅ. 
9.-11. december 2011 

    x x   x 

H 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 I x 

V   x                           II x 

O 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 4.1               III   

  x x x                         IV   

  Vandstand Meteorologi Oversvømmelse Skader 
Menneske. 

Kons. 

Rådighed   3     3     2     1   1    

Kvalitet   3     3     2     1   0    

Fænomen   2     2     2     0   0    
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På kortet vises med rødt de områder, hvor Stormrådet har erklæret stormflod. 

Stormrådets beslutning bygger på vandstandsmålinger fra bl.a. DMI og udta-lelse fra Kystdirektoratet om højvandssituationen d. 9.- 11. 

december 2011. 

Private eller virksomheder, som ønsker at anmelde en skade, skal anmelde skaden til det forsikringsselskab, hvor de har deres brandforsikring. 

Anmeldelsen skal ske senest den 14. februar 2012. 

Anmeldelsen skal ske på et særligt anmeldelsesskema, som kan hentes her på Stormrådets hjemmeside eller rekvireres hos ens 

forsikringsselskab. Når skaden er anmeldt, sender forsikringsselskabet skadeanmeldelsen til Stormrådet. Stormrådet får takseret skaden og 

træffer afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelse om erstatning beror på en konkret vurdering af de enkelte skader. 

Selv om man eventuelt allerede skulle være ramt af stormfloden i november 2011, skal man alligevel indsende en ny skadesanmeldelse 

vedrørende den nye stormflod. 

Fakta om stormfloden 

Eksempler på ekstrem høj vandstand i weekenden 9.-11. december 

Thyborøn: 191 cm over normalen = 100 års hændelse 

Lemvig: 182 cm over normalen = 90 års hændelse 

Sjællands Odde: 132 cm over normalen = 22 års hændelse 

 

Referencer og links: 

https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/eventuel-stormflod-910-dec-2011/ 

https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/stormflod-0911-dec-2011/ 

  

https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/eventuel-stormflod-910-dec-2011/
https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/stormflod-0911-dec-2011/
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  G-J S & I C & R KDI 17 ST.RÅ. 
5.-6. december 2013 

        x x 

H 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 I x 

V x x x x x x x x x x x x x x x II x 

O 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 4.1               III   

  x x x x x     x               IV x 

  Vandstand Meteorologi Oversvømmelse Skader 
Menneske. 

Kons. 

Rådighed   3     3     3     3   3    

Kvalitet   2     3     3     3   2    

Fænomen   3     3     3     2   2    
 

Udtalelser fra Stormrådet: 

Der var stormflod i december 

10. december 2013 

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i store dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et ekstremt niveau i 

forbindelse med stormen den 5.-6. december 2013. 

Stormrådets afgørelse betyder, at de skaderamte har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som 

følge af den forhøjede vandstand.  

Rådet har afgjort, at der var stormflod i følgende geografiske områder, se også vedlagte kort:  

Sjælland og Lolland Falster  

Fra Køge nord om Sjælland til Storstrømsbroen, inkl. Roskilde Fjord og Isefjord.  

Lolland og Falster  

Fra Storstrømsbroen mod vest over Guldborg langs Lollands nordkyst til Tårs, inkl. øerne i Smålandsfarvandet nord for Lolland og Falster.  

Fyn  

Fra Lillebæltsbroen nord om Fyn til Svendborg.  

Langeland og Tåsinge  

Nord for vejforbindelsen mellem Svendborg og Spodsbjerg på Langeland.  

Jylland  

Fra Lillebæltsbroen (den nye) mod nord til Frederikshavn, inkl. alle øer i Kattegat.  

Fra Skagen Gren mod syd til Hvide Sande.   

Fra Ribe (Kammersluse) mod syd til Rømødæmningen, inkl. Mandø og Rømø.  

Limfjorden  

Nissum Bredning fra Thyborøn til Oddesundbroen, både den nordlige og sydlige kyst.   

Fra Aggersundbroen mod øst til Hals, både den nordlige og sydlige kyst inkl. øer herimellem.  
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Kort der viser områderne kan ses her:  

https://www.stormraadet.dk/media/19516/stormflod-december-2013.jpg 

De ramte områder er markeret på kortet med en mørk streg lang kysten. 

Stormrådets beslutning bygger på vandstandsmålinger fra blandt andet DMI og Kystdirektoratet og en udtalelse fra Kystdirektoratet om 

højvandssituationen d. 5.- 6. december 2013. 

Formand for Stormrådet, Karen Westerbye-Juhl, siger:  

”Vi har afgjort, at der var tale om stormflod flere steder i landet, fordi vandstanden har været ekstremt høj. Det betyder, at forsikringsselskaberne 

nu vil behandle de enkelte sager og vurdere, om der skal udbetales  

erstatning i henhold til stormflodsloven.” 

Referencer og links: 

https://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2015/12/da-bodil-besoegte-

danmark/https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/stormflod-56-december-2013/ 

 

  

https://www.stormraadet.dk/media/19516/stormflod-december-2013.jpg
https://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2015/12/da-bodil-besoegte-danmark/
https://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2015/12/da-bodil-besoegte-danmark/
https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/stormflod-56-december-2013/
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Udtalelser fra Stormrådet: 

Stormflod i weekenden 10.-11. januar 

12. januar 2015 

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau i 

forbindelse med stormen den 10.-11. januar 2015 

Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller 

løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.  

 

Rådet har afgjort, at der var stormflod i følgende geografiske områder, se også: https://www.stormraadet.dk/media/19516/stormflodskort-12-01-

2015.pdf 

 

Limfjorden 

Fra Nissum Bredning mod øst til og med Aggersundbroen, både den nordlige og sydlige kyst, inkl. alle øer herimellem. 

Kort der viser områderne kan ses her: Kort over stormflodsramte områder. 

De ramte områder er markeret på kortet med en mørk streg langs kysten.  

 

Formand for Stormrådet, Jesper Rasmussen, siger:  

 

”Vi har nu afgjort, hvor der var stormflod i den vestlige del af Limfjorden i weekenden. Det betyder, at forsikringsselskaberne nu vil behandle de 

enkelte sager og vurdere, om der skal udbetales erstatning i henhold til stormflodsloven.” 

Referencer og links: 

https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/stormflod-i-weekenden-1011-januar/ 

https://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2015/01/limfjorden-fik-forsmag-paa-fremtidens-stormfloder/ 

  

  G-J S & I C & R KDI 17 ST.RÅ. 
9.-10. januar 2015 

        x x 

H 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 I x 

V x x           x   x           II x 

O 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 4.1               III   

    x x         x               IV   

  Vandstand Meteorologi Oversvømmelse Skader 
Menneske. 

Kons. 

Rådighed   3     3     3     2     3   

Kvalitet   3     3     3     2     2   

Fænomen   2     2     2     1     2   

https://www.stormraadet.dk/media/19516/stormflodskort-12-01-2015.pdf
https://www.stormraadet.dk/media/19516/stormflodskort-12-01-2015.pdf
https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/stormflod-i-weekenden-1011-januar/
https://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2015/01/limfjorden-fik-forsmag-paa-fremtidens-stormfloder/
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Udtalelser fra Stormrådet: 

Stormflod den 29.-30. november 2015 

01. december 2015 

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau i 

forbindelse med stormen den 29.-30. november 2015 

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau i 

forbindelse med stormen den 29.-30. november 2015 

Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller 

løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.  

 

Rådet har afgjort, at der var stormflod i følgende geografiske områder, se også: https://www.stormraadet.dk/media/19516/stormflod-2930-nov-

2015.pdf 

 Området strækket sig fra Thyborøn Kanal indsejlingen til Hvide Sande, samt Ringkøbing Fjord syd for linjen mellem Hvide Sande 

afvandingssluse og Velling lige syd for Ringkøbing. 

De ramte områder er markeret på ovenstående kort med en mørk streg langs kysten.  

 

Formand for Stormrådet, Jesper Rasmussen, siger:  

”Vi har nu afgjort, at der var stormflod på strækningen fra Hvide Sande op til Thyborøn og i den sydlige del af Ringkøbingfjord i forlængelse af 

stormen Gorm. Det betyder, at forsikringsselskaberne nu vil behandle de enkelte sager og vurdere, om der skal udbetales erstatning i henhold til 

stormflodsloven.”  

FAKTA 

https://www.stormraadet.dk/media/19516/stormflod-2930-nov-2015.pdf 

Referencer og links: 

https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/stormflod-d-2930-november/ 

https://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2015/11/stormen-gorm-slog-haardt-da-den-slog-til/ 

 

  G-J S & I C & R KDI 17 ST.RÅ. 
29. november 2015 

        x x 

H 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 I x 

V   x   x       x               II x 

O 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 4.1               III   

    x x                         IV   

  Vandstand Meteorologi Oversvømmelse Skader 
Menneske. 

Kons. 

Rådighed   3     3     3     1     1   

Kvalitet   3     3     3     1     0   

Fænomen   2     2     1     0     0   

https://www.stormraadet.dk/media/19516/stormflod-2930-nov-2015.pdf
https://www.stormraadet.dk/media/19516/stormflod-2930-nov-2015.pdf
https://www.stormraadet.dk/media/19516/stormflod-2930-nov-2015.pdf
https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/stormflod-d-2930-november/
https://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2015/11/stormen-gorm-slog-haardt-da-den-slog-til/
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Udtalelser fra Stormrådet: 

Stormflod d. 27. december 2016 

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau i 

forbindelse med stormen den 26.-27. december 2016.  

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau i z 

forbindelse med stormen den 26.-27. december 2016. 

 Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller 

løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.  

Rådet har afgjort, at der var stormflod i følgende geografiske områder: https://www.stormraadet.dk/media/21083/kort-stormflod-2627-december-

2016.pdf 

Området strækker sig fra Thyborøn Kanal til Blokhus og fra Avedøre Holme ad nordkysten til Kalundborg, inklusiv Roskilde Fjord og Isefjord.  

Såfremt Stormrådet i løbet af de kommende dage erklærer stormflod i flere områder, bliver det publiceret her på hjemmesiden.  

Referencer og links: 

https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/stormflod-d-27-december-2016/ 

https://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2016/december/i-kort-og-tal-urd-passerer-danmark/ 

  

  G-J S & I C & R KDI 17 ST.RÅ. 
26. december 2016 

        x x 

H 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 I x 

V   x   x                       II x 

O 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 4.1               III   

  x x x x                       IV   

  Vandstand Meteorologi Oversvømmelse Skader 
Menneske. 

Kons. 

Rådighed   3     3     3     2   2    

Kvalitet   3     3     3     2   2    

Fænomen   1     2     2     1   1    

https://www.stormraadet.dk/media/21083/kort-stormflod-2627-december-2016.pdf
https://www.stormraadet.dk/media/21083/kort-stormflod-2627-december-2016.pdf
https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/stormflod-d-27-december-2016/
https://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2016/december/i-kort-og-tal-urd-passerer-danmark/
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Udtalelser fra Stormrådet: 

Stormrådet erklærer stormflod 

05. januar 2017 

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau i 

forbindelse med den forhøjede vandstand den 4.-5. januar 2017. 

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau i 

forbindelse med den forhøjede vandstand den 4.-5. januar 2017.  

 

Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller 

løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.   

 

Rådet har afgjort, at der var stormflod i følgende geografiske områder: https://www.stormraadet.dk/media/21083/stormflod-45-januar-2017.pdf 

Jyllands østkyst syd for den gamle Lillebæltsbro samt øerne udfor. 

Fyn syd for den gamle Lillebæltsbro og syd for Slipshavn ved Storebæltsbroen samt øerne udfor. 

Sjælland øst og syd for Karrebæksminde og rundt til syd for Københavns Nordhavn samt øerne udfor, herunder Amager, Lolland, Falster og 

Møn. 

Bornholm og Ertholmene 

Referencer og links: 

https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/stormraadet-erklaerer-stormflod/ 

http://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/TR/2017/DMIRep17-07.pdf 

  

  G-J S & I C & R KDI 17 ST.RÅ. 
4.-5. januar 2017 

        x x 

H 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 I x 

V                     x x   x x II x 

O 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 4.1               III x 

      x x x x x                 IV   

  Vandstand Meteorologi Oversvømmelse Skader 
Menneske. 

Kons. 

Rådighed   3     3     3     2   2    

Kvalitet   3     3     3     2   2    

Fænomen   3     3     3     1   1    

https://www.stormraadet.dk/media/21083/stormflod-45-januar-2017.pdf
https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/stormraadet-erklaerer-stormflod/
http://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/TR/2017/DMIRep17-07.pdf
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Udtalelser fra Stormrådet: 

Stormflod 29.-30. oktober 2017 

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau den 

29.-30. oktober 2017 efter stormen Ingolf. 

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau den 

29.-30. oktober 2017 efter stormen Ingolf. 

 

Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller 

løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført. 

Rådet har afgjort, at der var stormflod i følgende geografiske områder:  

- På den Jyske østkyst: Fra Gåsehage syd for Ebeltoft mod syd til den gamle Lillebæltsbro 

- På den fynske nordkyst: Fra den gamle Lillebæltsbro over Bogense, Odense, Kerteminde og Nyborg til Åbyskov nordøst for Svendborg 

- På Sjællands nordvestkyst: Fra Skælskør ved Tudsehage over Korsør, Kalundborg og Sjællands Odde til Korshage nord for Rørvig  

- På Lollands og Falsters nordkyst: Fra Tårs færgehavn over Bandholm Guldborgsundbroen og til Farøbroen  

For så vidt angår Fyns nordkyst er der talt om en 50 års hændelse, og for resten af de stormflodsramte områder er der tale om en 20 års 

hændelse. 

Referencer og links: 

https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/stormflod-29-30-oktober-2017/  

http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2017/oktober/ingolf-endte-som-klasse-1-paa-den-danske-stormliste/ 

 

 

  G-J S & I C & R KDI 17 ST.RÅ. 
29.-30. oktober 2017 

        x x 

H 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 I x 

V            x x     x   x x x  x x II x 

O 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 4.1               III 
   x    

  
x 

  
                IV   

  Vandstand Meteorologi Oversvømmelse Skader 
Menneske. 

Kons. 

Rådighed   3     3     3     2   2    

Kvalitet   3     3     3     2   2    

Fænomen   3     3     3     2   1    

https://www.stormraadet.dk/nyheder/stormraadet/pressemeddelelser/stormflod-29-30-oktober-2017/
http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2017/oktober/ingolf-endte-som-klasse-1-paa-den-danske-stormliste/

