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Forord
Set i et europæisk perspektiv har Danmark ikke i nyere tid
oplevet naturkatastrofer af et større omfang. Vi har været
forskånet for større tab af menneskeliv. Vi har ikke, som i
gentagne tilfælde længere nede i Europa, oplevet massive
oversvømmelser med store økonomiske, miljømæssige og
menneskelige konsekvenser til følge.
Oversvømmelser er en konsekvens af naturens processer. Hvert århundrede har haft sine katastrofer som følge
af, at stormﬂoder har ramt kystregioner og oversvømmet
lavtliggende områder. Stormﬂoder er et naturfænomen,
som ikke kan forhindres eller bekæmpes. Til gengæld har
befolkningen i kystområderne altid forsøgt at beskytte sig
selv og deres ejendele imod de oversvømmelser, der følger
af en stormﬂod. Fordi mange mennesker lever ved, og store
værdier er placeret i nærheden af havet og fjordene, er faren
for oversvømmelse også noget vi skal forholde os til i dag og
i fremtiden.
Overordnet set drejer det sig om at mindske risikoen ved
oversvømmelse. Vi kan ofte med enkle tiltag minimere
skaderne og undgå tab af menneskeliv, når oversvømmelsen indtræffer. Det kan være i form af beskyttelse mod
oversvømmelse, bedre planlægning og planer for, hvordan
vi agerer, når oversvømmelsen indtræffer – og det er netop
forebyggelse, sikring og beredskab, der udgør kernen i EU’s
oversvømmelsesdirektiv.

Selvom Danmark ikke oplever oversvømmelser i samme
omfang som andre europæiske lande, har landet trods alt
en lang stormﬂodshistorie. Fra de store oversvømmelser i Vadehavsområdet op gennem tiden og til jævnlige oversvømmelser i en del danske købstæder langs kysterne, har truslen
om oversvømmelse været en del af dagligdagen for mange.
Oversvømmelser vil forekomme igen, måske næste år, måske
først om mange år, men vi skal lære af hændelserne og
aktivt bidrage til at mindske konsekvenserne.
Når vi nu nationalt skal i gang med at udpege foreløbige
risikoområder for oversvømmelser fra havet og fjorde, sættes
fokus ind på områder, hvor risikoen er størst. Udpegningen
vil omfatte relativt få områder, hvor der både er relativ stor
fare for oversvømmelser, og hvor der bor mange mennesker.
Over de næste år skal der i samarbejde med kommunerne
indenfor de udpegede områder udarbejdes risikokort og
risikostyringsplaner som en del af den videre implementering
af oversvømmelsesdirektivet. Dette arbejde vil givetvis medvirke til, at der udvikles en praksis for, hvordan vi i Danmark
forholder os til oversvømmelsesrisikoen i alle vores udsatte
områder.
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Resumé
[Kystdirektoratet (2011). Forslag til udpegning af risikoområder på baggrund af en foreløbig
vurdering af oversvømmelsesrisikoen fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Teknisk
baggrundsrapport. Kystdirektoratet, Lemvig.]
I forbindelse med implementeringen af EU’s oversvømmelsesdirektiv skal alle medlemslande
planlægge for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomi. I Danmark er direktivet implementeret i Miljøministeriets ’lov
om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer’ og Kystdirektoratets
’bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde og andre
dele af søterritoriet’. Planlægningen for ekstreme oversvømmelser forløber i tre plantrin frem
mod år 2015.
Som en del af første plantrin har Miljøministeriet ved Naturstyrelsen og Transportministeriet ved
Kystdirektoratet i marts 2011 fremlagt et ’forslag til udpegning af risikoområder på baggrund af
en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb, søer, havet og fjorde’. Forslaget
er sendt i høring til kommuner med hensigt på en dialog om den endelige udpegning af risikoområder ultimo 2011.
Nærværende rapport har til formål at redegøre for og uddybe den anvendte metode til udpegning af risikoområder vedrørende oversvømmelser fra havet, fjorde og andre dele af søterritoriet. Rapporten skal således ses som en teknisk baggrundsrapport til det fremlagte forslag
og er ikke del af høringsmaterialet. En opdateret version vil blive udgivet i forbindelse med den
endelige udpegning af risikoområder.
Rapporten redegør for relevante termer og deﬁnitioner i forbindelse gennemførsel af en risikoanalyse og argumenterer for de trufne valg i forbindelse med gennemførsel af screening for
potentiel oversvømmelse fra havet og fjorde i de danske kystområder.
Med baggrund i en vurdering af historiske stormﬂodshændelser med hensyn til datatilgængelighed, datakvalitet og til vandstandsforhold, meteorologi, oversvømmelsesudbredelse, skadesomfang og ofre, er der udvalgt otte hændelser. Stormﬂoderne er udvalgt til samlet at repræsentere
hele den danske kystlinje, og hvorom det gælder, at de enten forvoldte stor skade, da de indtraf
og/eller potentielt vil forvolde stor skade, hvis de indtræffer i fremtiden. Ud fra tilhørende
designede screeningsvandstande for år 2010 og for år 2060 med et klimabetinget tillæg på 30
cm i havvandstanden, er potentiel oversvømmelsesudbredelse undersøgt for alle Danmarks kystområder med specielt fokus på afgrænsede områder med stor bebyggelsestæthed. Screeningen
er gennemgået kvalitativt og dokumenteres i et omfattende kortmateriale.
Ud fra den valgte metode fører dette til forslag om udpegning af 8 risikoområder, der er
potentielt truede af oversvømmelser fra havet og fjorde, og om hvilke det gælder, at de både
indeholder ejendomsværdier over 2 mia. kr., og, indeholder over 500 adresser: ’Randers Fjord’,
’Juelsminde’, ’Vejle’, ’Aabenraa’, ’Odense Fjord’, ’Køge Bugt’, ’Korsør’ og ’Nakskov’.
Høringsmaterialet inklusive forslaget til udpegning og yderligere oplysninger om oversvømmelsesdirektivet kan ﬁndes på Naturstyrelsens hjemmeside (www.naturstyrelsen.dk) og Kystdirektoratets hjemmeside (www.kyst.dk).

1 Indledning
En stormﬂod er et naturfænomen, som ikke kan forhindres
eller bekæmpes. Stormﬂoder har tit store konsekvenser, som
skyldes, at naturens kræfter skubber store vandmasser ind
mod land, hvorved der kan opstå oversvømmelser, der truer
mennesker på livet og beskadiger eller helt ødelægger store
værdier. Set i europæisk perspektiv er de oversvømmelsestruede værdier enorme, og de vil stige i fremtiden. Den samlede
værdi af de økonomiske aktiver indenfor 500 m fra den
europæiske kystlinje, herunder strande, landbrugsjord og
industrianlæg, vurderes på nuværende tidspunkt til mellem
500 og 1000 mia. € (EUROSION, 2004: www.eurosion.org).
Oversvømmelser forekommer dog ikke kun langs med
kysterne. Oversvømmelser kan også opstå langs vandløb,
uanset om de er naturlige eller menneskeskabte. Ved
siden af en forøgelse af de oversvømmelsestruede værdier i
fremtiden, tegner sig yderligere en tendens til at naturfænomenerne, der er årsag til oversvømmelserne, vil forekomme
hyppigere og mere intensivt i fremtiden.
EU’s oversvømmelsesdirektiv, der har til formål at vurdere
og styre risikoen for oversvømmelser, blev udarbejdet og
vedtaget på baggrund af en række historiske oversvømmelseshændelser. I årene 1998-2002 har centrale dele af Europa
været udsat for over 100 større ødelæggende oversvømmelser, som medførte ca. 700 dødsfald, evakuering af ca.
en halv million mennesker og økonomiske tab på mindst 25
mia. EUR.
Med oversvømmelsesdirektivet er EU-medlemslandene blevet
enige om at vurdere og styre risikoen for ekstreme oversvømmelser enten i nationalt regi eller, i tilfælde af grænseoverskridende ekstreme oversvømmelser, ved at samarbejde på
tværs af landegrænser. Når hvert EU-medlemsland foretager
en vurdering af risikoen for sådanne ekstreme oversvømmelser, giver det mulighed for at reducere risikoen for negative
følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet.
Implementering af oversvømmelsesdirektivet i medlemslandene gennemføres i tre plantrin. I det første plantrin skal der
foretages en udpegning af risikoområder, hvor der må anses
at være en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelser
fra havet, fjorde, søer eller vandløb. Udpegningen sker på
baggrund af en vurdering. Det kan f.eks. være områder, hvor
tidligere oversvømmelser har forårsaget omfattende skader,
og hvor der ikke efterfølgende er foretaget forebyggende
foranstaltninger for at modvirke en lignende oversvømmelse.
Derudover kan der være tale om områder, hvor der har været større oversvømmelser, og hvor en efterfølgende ændring

af arealanvendelse (f.eks. fra landbrugsjord til byområde)
sandsynliggør, at en lignende oversvømmelse medfører
omfattende skader.
I forbindelse med første plantrin er der udarbejdet en rapport af Miljøministeriet ved Naturstyrelsen og Transportministeriet ved Kystdirektoratet i fællesskab. Denne ’fællesrapport’ (Miljøministeriet og Transportministeriet, 2011), som
er udsendt til alle kommuner i høring, indeholder forslag til
udpegning af risikoområder på baggrund af en foreløbig
vurdering af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb, søer, havet
og fjorde.
Det foreliggende materiale er en teknisk baggrundsrapport
udarbejdet på initiativ af Kystdirektoratet. Rapporten har til
formål at belyse den tekniske og metodiske baggrund for
vurdering og udpegning af områder med risiko for ekstreme
oversvømmelser fra havet og fjorde. Baggrunden for vurdering og udpegning af risikoområder for oversvømmelser fra
vandløb og søer behandles ikke i denne baggrundsrapport.
Rapporten er ikke del af høringsmaterialet, der er udsendt til
kommunerne.
Denne baggrundsrapport er opbygget som følger: Kapitel 2
giver nogle generelle oplysninger om selve oversvømmelsesdirektivet og deﬁnerer oversvømmelser såvel som oversvømmelsesfare og oversvømmelsesrisiko. Kapitel 3 indeholder
en mere detaljeret beskrivelse af oversvømmelsesrisikoen
inklusiv metoder til at kunne beregne oversvømmelsesrisikoen. I Kapitel 4 redegøres for den overordnede metode
for implementering af direktivets første fase. Analysen af
større historiske oversvømmelser som følge af stormﬂoder er
beskrevet i Kapitel 5. Kapitel 6 gennemgår metoden for og
resultater af vurderingen af potentielle fremtidige oversvømmelser. Kapitel 7 præsenterer forslaget til udpegning af
områder, hvor der vurderes at være en potentiel væsentlig
risiko for oversvømmelse fra havet og fjorde, eller hvor en
sådan må anses for sandsynlig. De udpegede risikoområder
beskrives kort.
Baggrundsrapporten suppleres med et omfattende bilag.
Udover bilag vedrørende gennemgangen af historiske stormﬂoder og design af screeningsvandstande, omfatter bilaget
også kortmateriale. Kortmaterialet er opdelt i kortgrupper
som bl.a. viser den geograﬁske udstrækning og afgrænsning
af vanddistrikterne og de pågældende hovedvandoplande,
lokaliteter for udvalgte historiske stormﬂodshændelser, hovedvandoplandenes topograﬁ og arealanvendelse såvel som
oversvømmelsesudbredelse ved forskellige ekstremvandstande i hovedvandoplandene. En oversigt over alle bilag ﬁndes
på side 104. Materialet er tilgængeligt på www.kyst.dk.
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2 Generelt om oversvømmel-

EU-medlemslandene har vurderet, at dette nås ved at udarbejde risikostyringsplaner, der fokuserer på forebyggelse, sikring og beredskab. Direktivet forpligter EU-medlemslandene
til at vurdere og styre risikoen for ekstreme oversvømmelser
enten i nationalt regi eller, i tilfælde af grænseoverskridende
ekstreme oversvømmelser, ved at samarbejde på tværs af
landegrænser. Når hvert EU-medlemsland foretager en
vurdering af risikoen for sådanne ekstreme oversvømmelser,
giver det mulighed for at reducere risikoen for negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk
aktivitet.

sesdirektivet
Som anført i indledningen, Kapitel 1, er den foreliggende
rapport en teknisk baggrundsrapport, der uddyber metodiske og tekniske aspekter i henhold til forslaget om
udpegning af risikoområder på baggrund af den foreløbige
vurdering af oversvømmelsesrisikoen fra havet og fjorde.
Dette kapitel uddyber direktivets hensigt og opbygning i
Kapitel 2.1, giver i Kapitel 2.2 faktuelle oplysninger om oversvømmelser i form af deﬁnitioner og kriterier, og gennemgår
forskellen mellem ’faren for oversvømmelse’ og ’risikoen for
oversvømmelse’ i Kapitel 2.3. Kapitel 2.4 indeholder en kort
redegørelse over styring af oversvømmelsesrisikoen.

Direktivet trådte i kraft den 27. oktober 2007.

Plantrin 1

Risikostyringsplaner

Kort over
oversvømmelsesfaren og -risikoen

Pla..

1. planperiode
2007

2008

2009

2010

2011

Figur 2.1 Det tidsmæssige forløb for implementering af oversvømmelsesdirektivet
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senest 22. dec. 2015

Plantrin 3
Plantrin 2

Vurdering og udpegning
af risikoområder

Risikostyringsplaner

senest 22. dec. 2013

Udpegning af potentielle risikoområder

2. feb. 2010

Bekendtgørelse nr. 121: Om vurdering og risikostyring fra oversvømmelser fra havet, fjorde eller
andre dele af søterritoriet
27. dec. 2009

Lov nr 1505: Om vurdering og styring af
oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer

23. okt. 2007

EU parlament: Oversvømmelsesdirektiv 2007/60/EF

Oversvømmelsesdirektivets (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser) hensigt er
ifølge artikel 1 ”at fastlægge en ramme for vurdering og
styring af oversvømmelsesrisici med henblik på at mindske
de negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv
og økonomisk aktivitet som følge af oversvømmelser i Fællesskabet.”

senest 22. dec. 2011

2.1. Direktivets hensigt og opbygning

Kort over oversvømmelsesfaren og -risikoen

I Danmark gennemføres direktivet i et samarbejde mellem
Miljøministeriet ved Naturstyrelsen (oversvømmelser fra
vandløb og søer) og Transportministeriet ved Kystdirektoratet (oversvømmelser fra havet og fjorde). Lovgrundlaget
for implementering af direktivet i Danmark er givet ved lov
nr. 1505 af 27. december 2009 om vurdering og styring af
oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, bekendtgørelse
nr. 121 af 2. februar 2010 om vurdering og risikostyring for
oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet, og bekendtgørelse nr. 1042 af 1. september 2010 om
samarbejde mellem Danmark og Tyskland om vurdering og
styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer i det
internationale vanddistrikt.

2012

2013

2. pl..

2014

2015

2016 År

Gennemførsel af oversvømmelsesdirektivet er opdelt i tre
plantrin:
•

•

•

1. Plantrin (2009-2011): Vurdering og udpegning af områder, hvor der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse eller, hvor en sådan må anses for sandsynlig.
2. Plantrin (2012-2013): Udarbejdelse af kort over faren
for oversvømmelse og kort over oversvømmelsesrisikoen i
de udpegede risikoområder.
3. Plantrin (2014-2015): Udarbejdelse af risikostyringsplaner for de udpegede risikoområder.

Første og andet plantrin varetages i fællesskab af Naturstyrelsen og Kystdirektoratet, hvor Kystdirektoratet varetager
aspekterne for så vidt angår oversvømmelser fra havet,
fjorde og andre dele af søterritoriet, mens Naturstyrelsen
varetager direktivets implementering for så vidt angår oversvømmelser fra vandløbene og søerne. I tredje plantrin udarbejder de berørte kommuner selv egne risikostyringsplaner
efter anvisning af Naturstyrelsen og Kystdirektoratet. De tre
plantrin er en del af en 6-årig planperiode. Det betyder, at
de ansvarlige myndigheder hvert sjette år skal revurdere og
ajourføre henholdsvis vurdering, udpegning, kort og planer.
Tidsforløbet for implementering af oversvømmelsesdirektivet
er vist i Figur 2.1.

Figur 2.2 Vanddistrikter og hovedvandoplande i Danmark
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Gennemførelsen af direktivet bygger på vandrammedirektivets (direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for
Fællesskabets politiske foranstaltninger) inddeling i vanddistrikter. Inddelingen af Danmark i ﬁre vanddistrikter fremgår
af bilag 1 i miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 932 af 24.
september 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og
internationale naturbeskyttelsesområder med senere ændringer) og af Bilag KG1, kort 1.1, i denne baggrundsrapport. De
ﬁre vanddistrikter:
Vanddistrikt I: Jylland og Fyn;
Vanddistrikt II: Sjælland;
Vanddistrikt III: Bornholm og
Vanddistrikt IV: Internationalt vanddistrikt
er underinddelt i 23 hovedvandoplande, se Figur 2.2 og Bilag
KG1, kort 1.2. Kort 1.3 i Bilag KG1 viser hovedvandoplande
sammen med kommunegrænserne.
I henhold til lov nr. 1505 af 27. december 2009 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og
søer, og bekendtgørelse nr. 121 af 2. februar 2010 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde
eller andre dele af søterritoriet sendes vurdering og udpegning af risikoområder i høring hos kommunerne i 1. plantrin.
Høringen af kommunerne er et nationalt initiativ. Høringsperioden er på 3 måneder og er beregnet på, at alle tilgængelige oplysninger indsamles, før den endelige udpegning af
risikoområder foretages ved afslutningen af 1. plantrin.

2.2. Oversvømmelser
Deﬁnitionen på en oversvømmelse kan være meget omfattende, idet den kan beskrive alt fra en oversvømmet kælder
eller baghave til permanente oversvømmelser. Overordnet
set kan en oversvømmelse dog være af forbigående eller
af permanent karakter. Permanent oversvømmelse skyldes
normalt en ændring i højdeforskellen mellem vandoverﬂaden og landarealet. Langs kysterne kan f.eks. en stigning i
havspejlet, en tektonisk landsænkning eller en kombination
af begge processer medføre en permanent oversvømmelse af
lavtliggende kystområder.
En forbigående oversvømmelse betegnes som en midlertidig
vanddækning af landarealer, der normalt ikke er dækket af
vand (Samuels et al., 2009). Her er således tale om oversvømmelse, når landområder bliver dækket af vand i en tidsbegrænset periode. I henhold til oversvømmelsesdirektivets
artikel 2, nr. 1, er det denne type af oversvømmelser, som
skal behandles af direktivet – permanente oversvømmelser
behandles ikke.
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Fra et naturrelateret synspunkt er en forbigående eller
tidsbegrænset oversvømmelse en naturlig proces: Enhver å
eller ﬂod går over sine bredder i forbindelse med en længere
nedbørsperiode, og lavtliggende kystområder er gennem
århundreder blevet oversvømmet i forbindelse med stormﬂoder. Oversvømmelser af normal eller ekstrem dimension
er derfor helt naturlige hændelser i områder med vandløb,
ﬂoder, søer, ﬂodmundinger og kyster. Men selvom oversvømmelser er naturlige, kan de udgøre en fare for de mennesker,
der lever i oversvømmelsesområderne. En fare opstår, når en
fysisk hændelse, et fænomen eller en aktivitet kan påføre
mennesket skade. Oversvømmelsesfaren udgøres derfor
af en oversvømmelseshændelse, som kan have skadelige
virkninger for mennesket og dets besiddelser. Oversvømmelsesfaren må derfor ses i spændingsfeltet mellem (naturlige)
oversvømmelser og menneskelige aktiviteter i et bestemt
område.
Fra et fagteknisk synspunkt kan oversvømmelser opdeles i
kategorier ud fra følgende kriterier (FLOODsite, 2009):
•
•
•
•

Oversvømmelsens kilde,
Geograﬁsk udstrækning af det oversvømmede område,
Årsag til oversvømmelsen,
Oversvømmelsens hastighed.

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

Oversvømmelser i kystzonen og i ﬂodmundinger, hvor
havet trænger ind i lavtliggende kystnære områder,
Oversvømmelser af områder langs åer og ﬂoder, hvor
åerne/ﬂoderne går over deres bredder,
Oversvømmelser af opland, bymæssige områder eller
koge, hvor kapaciteten af afvandingssystemet er utilstrækkelig i forhold til kraftige nedbørshændelser.

Årsager til oversvømmelser kan være kraftig nedbør, stormﬂoder, jordskælv (tsunami) eller oversvømmelser som følge af
brud på menneskeskabt oversvømmelsesbeskyttelse (f. eks.
diger).

Oversvømmelsers hastighed henviser til tidsperspektivet i
forbindelse med oversvømmelsers opståen, og strækker sig
fra kraftige og pludselige oversvømmelser til langsomt opstående oversvømmelser. Pludselige kraftige oversvømmelser
opstår normalt i bjergrigt terræn i forbindelse med en kraftig
nedbørshændelse (minutter – timer). Hurtige oversvømmelser kan forekomme i forbindelse med brud på f.eks. et dige
eller en dæmning, hvor en høj ydre vandstand presser store
mængder vand gennem bruddet og oversvømmer baglandet
(timer). Langsomme oversvømmelser opstår normalt ved, at
vandet opstuves over dage eller uger i oplandet til store ﬂoder, eller i byområder hvor underdimensionerede afvandingssystemer fører til, at vandet fra selv mindre nedbørshændelser ikke kan ledes væk gennem kloakkerne.
Oversvømmelser er endvidere kendetegnet af
•
•

forskellige sandsynligheder og
grader af potentielt skadesomfang.

Oversvømmelser af lavtliggende kystområder kan have
store konsekvenser i form af dødsofre og økonomisk skade.
Sandsynligheden for oversvømmelseskatastrofer i kystzonen
er lav, og oversvømmelserne kan varsles en til ﬂere dage i
forvejen. De kan dog ramme et stort geograﬁsk område,
hvor der opholder sig mange mennesker, hvis evakuering
kan vanskeliggøres på grund af ekstreme vejrforhold under
stormﬂoden.
Oversvømmelser fra ﬂoder og åer berører normalt store
områder af det nedre opland og kan forudses ﬂere dage før,
hændelsen opstår. Oversvømmelsernes hastighed er lav men
kan dog alligevel medføre meget store skader. Antallet af
dødsofre er normalt lavt.

2.3. Oversvømmelsesfare og oversvømmelsesrisiko
I faglitteraturen, og for den sags skyld også i oversvømmelsesdirektivet (artikel 6), omtales generelt faren for oversvømmelse og risikoen for oversvømmelse. For at skabe en bedre
forståelse af sammenﬂetningen af begreberne ’fare’ og
’risiko’ anvendes der i fagkredse den engelske S-P-R-C model
(Samuels et al., 2009). S-P-R-C modellen (Source – Pathway – Receptor – Consequences) er en simpel model, der
anskueliggør systemer og processer, som er årsag til speciﬁkke konsekvensers opståen. For at disse speciﬁkke konsekvenser opstår for mennesker, må der være en fare, som er
forårsaget af en ’kilde’ (source) eller initialhændelse (f.eks.
storm, kraftig nedbør). Endvidere kræver fremkomsten af de
speciﬁkke konsekvenser en ’modtager’ (receptor), som bliver
udsat for den føromtalte fare (f. eks. mennesker, genstande,
dyr, naturen). For at opnå et mere detaljeret billede af konsekvensernes omfang, er det også vigtigt at kende ’ruten’
(pathway) mellem kilden og modtagerne (f.eks. digebrud og
efterfølgende oversvømmelsesforløb, størrelsen af vandløbene og deres opland). Sidst i kæden står konsekvenserne
(consequences) for modtagerne (f.eks. død, stress, materielle
skader, miljøforringelse).
Når man taler om oversvømmelsesfaren, ser man på sandsynligheden for en oversvømmelse. Sandsynligheden for
en oversvømmelse beregnes normalt i en fareanalyse, som
omfatter analyse af kilden (source) og af oversvømmelsens
rute (pathway), se Kapitel 3.1.
Når man taler om oversvømmelsesrisiko, er det derimod
vigtigt at holde sig for øje, at oversvømmelsesrisikoen består
af 2 faktorer, jf. Figur 2.3:
•

Oversvømmelser i det øvre opland, bymæssige områder eller
koge opstår normalt lokalt efter kraftige nedbørshændelser.
Er vejrsituationen præget af et stort lavtryksområde, kan
denne type oversvømmelse udbrede sig over en hel region. I
tæt beboede områder kan oversvømmelserne have en voldsom effekt, som primært omfatter materielle skader.
Pludselig kraftig oversvømmelse, som normalt forekommer i bjergrigt terræn, opstår meget lokalt og er den type
oversvømmelse, som hyppigst opstår i Europa. På grund af
oversvømmelsens høje hastighed (ﬂodbølge) og den store
mængde drivgods er konsekvenserne af denne type oversvømmelse tit katastrofale, og kan bl.a. omfatte et stort antal
dødsofre og store materielle skader.

•

Sandsynligheden for oversvømmelse (resultatet af fareanalysen) og
de potentielle konsekvenser af oversvømmelse for mennesket og dets værdier.

Begge faktorer skal således være til stede, før der kan tales
om en oversvømmelsesrisiko. Det betyder, at der sagtens
kan forekomme oversvømmelser, uden at der opstår en
oversvømmelsesrisiko, hvis blot oversvømmelsesområdet er
affolket og fri for infrastruktur og andre værdier. Det vil sige,
at en fare ikke nødvendigvis fører til skadelige konsekvenser,
og at faren blot betyder, at der kan opstå skadelige konsekvenser afhængigt af eksponeringen og karakteregenskaber
af modtagerne.
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Sandsynligheden for at området
bliver oversvømmet

Negative følger for menneskers sundhed,
miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet i
det pågældende område

Figur 2.3 Oversvømmelsesrisiko: Sandsynlighed for og potentielle konsekvenser af en oversvømmelse.

Ved bedømmelse af oversvømmelsesrisikoen indgår de to
faktorer på lige fod, og oversvømmelsesrisikoen deﬁneres
derfor som produktet af de to faktorer:
Risiko [Rf] = sandsynlighed [Pf] x konsekvenser [E(D)]
Sandsynligheden opgøres i procent og viser, hvor stor sandsynligheden er for, at en oversvømmelseshændelse af en bestemt størrelse sker på et bestemt sted indenfor et bestemt
tidsrum. Konsekvenserne opgøres kvantitativt som tabet ved
en oversvømmelse målt i økonomiske måleenheder, dvs. i
kroner og øre.
Ud fra deﬁnitionen af oversvømmelsesrisikoen kan man se,
at oversvømmelsesrisikoen kan være stor, hvis der er en stor
sandsynlighed for, at et bestemt sted med kun et begrænset
antal værdier bliver oversvømmet, f.eks. fordi højvandsbeskyttelse mangler eller er utilstrækkelig. Risikoen kan tilsvarende være stor, hvis sandsynligheden for oversvømmelse er
meget lille, mens konsekvenserne er meget store, f.eks. hvis
en storby rammes af en oversvømmelse. I Kapitel 3 gives en
kort introduktion i, hvordan beregninger af sandsynlighed
og konsekvenser kan foretages, og hvilke forbehold der
nødvendigvis må tages ved sådanne beregninger.
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2.4. Styring af oversvømmelsesrisikoen
Oversvømmelsesrisikostyring (ORS), på engelsk Flood Risk
Management (FRM), fokuserer på at styre, dvs. reducere, risikoen ved oversvømmelser. Ved hjælp af ORS skal de potentielle negative konsekvenser af oversvømmelser for menneskers økonomiske aktiviteter, miljøet og kulturarv mindskes.
Betragter man ovenstående deﬁnition af oversvømmelsesrisiko, står det klart, at risikoen kan reduceres ved enten
at nedsætte sandsynligheden for en oversvømmelse, f.eks.
ved anlæggelse af kystbeskyttelse, eller ved at forsøge at
begrænse omfanget af de potentielle negative konsekvenserne af en oversvømmelse, f.eks. ved planlægning af færre
menneskelige aktiviteter i oversvømmelsestruede områder.
ORS-tilgangen har dog ikke blot til formål at reducere
oversvømmelsesrisikoen. Den stiller ligeledes krav om, at der
inddrages økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter i
planlægningen for derved at opnå den for samfundet mest
optimale risikoreduktion. Dermed kommer ORS til at fungere
som et værktøj til at sikre en bæredygtig udvikling i områder,
der potentielt er truede af oversvømmelse. ORS er en kontinuerlig proces, som kræver løbende undersøgelser, planlægning, implementering, overvågning og evaluering.

3. Risikoen for en oversvømmelse

På grundlag af historiske højvandshændelser undersøges
følgende:
•

Som beskrevet i Kapitel 2.3, består oversvømmelsesrisikoen af to faktorer, sandsynlighed for oversvømmelse
og de tilknyttede potentielle konsekvenser. For at kvantiﬁcere oversvømmelsesrisikoen benyttes den føromtalte
årsags-virkningskæde, S-P-R-C modellen, som opstilles for
oversvømmelser, se Figur 3.1. Sandsynligheden for oversvømmelse beregnes normalt indenfor en fareanalyse, som
omfatter analysen af kilden (source) og oversvømmelsens
rute (pathway). Opgørelsen af de potentielle konsekvenser
ved en oversvømmelse behandles indenfor en såkaldt sårbarhedsanalyse, som omhandler identiﬁkation af potentielle
modtagere (receptors) og vurderingen af skadeomfanget
(consequences) ved oversvømmelsen. I Kapitel 3.1 gives en
overordnet beskrivelse for gennemførelsen af en fareanalyse.
Kapitel 3.2 omhandler gennemførelsen af en sårbarhedsanalyse.

3.1. Fareanalysen
3.1.1 Kilden til oversvømmelsen
Fareanalysen starter med undersøgelse af alle registrerede
hændelser med ekstrem vandstand på en bestemt lokalitet.
Spektret af højvandshændelserne skal være så bredt som
muligt, dvs. fra moderate og hyppige til ekstreme og sjældne. Konkret betyder det, at højvande analyseres efter deres
sandsynlighed og højde. Højvande er normalt forårsaget af
en kombination af tidevandet og en opstuvning af vandet
ved kysten. Opstuvningen kan skyldes tre overordnede effekter, som kan optræde i kombination: (i) den barometriske
effekt skabt som følge af et aftagende atmosfærisk lufttryk
(lavtryk), (ii) opstuvning af vandet ved kraftig pålandsvind
og (iii) den ’dynamiske effekt’ ved forstærkning af opstuvningsdynamikken pga. landets facon; f.eks. seiching (stående
bølge i et lukket eller halvåbent vandområde) og funnelling
(et kystlandskab i form af en tragt, f.eks. en fjord, kan medføre ekstra opstuvning af vandet).

•
•

Sandsynlighedsfordelingen af højvandshændelserne ved
stormﬂoder med forskellig styrke,
Stormﬂodernes geograﬁske udstrækning,
Stormﬂodernes varighed.

Stormﬂodens påvirkning på kysterne beskrives normalt
ved hjælp af den maksimale vandstand under stormen,
som også svarer til stormﬂodens og derved vandstandens
kulminationstidspunkt. Opstår ﬂere stormﬂoder over et
længere tidsrum (50-100 år) ved et bestemt lokalitet, vil alle
de registrerede maksimale vandstande danne en dataserie
af uafhængige ekstreme vandstande, fordi vandstandene
indstillede sig under de enkelte ekstreme hændelser og altså
ikke repræsenterer de daglige vandstandsforhold på stedet.
Datagrundlaget for historiske stormﬂoder og deres ekstreme
vandstande er tit begrænset, og beregninger af sandsynligheden af højvande baserer sig ofte på nogle få hændelser
(f.eks. 5-10).
På grundlag af dataserien for ekstreme vandstande og statistiske beregninger kan sandsynligheden for en bestemt ekstrem vandstand beregnes. Sandsynligheden for en ekstrem
vandstand angives som en middeltidshændelse. En middeltidshændelse er den vandstand, der statistisk set forventes
at indtræffe eller blive overgået indenfor en vis tidsperiode
(f.eks. hvert 20. eller 100. år). Tidsperioden for, at en given
vandstand nås eller overskrides, betegnes tilsvarende som
middeltidsafstanden (MT). Angivelsen VS100 = +495 cm
DVR90 betyder således at en vandstand, der i gennemsnit
opstår 1 gang per 100 år (middeltidsafstand), på basis af en
lokal vandstandsstatistik beregnes til +495 cm DVR90. Det vil
sige, at sandsynligheden for, at vandstanden under en stormsituation når eller overskrider en højde på +495 cm DVR90,
statistisk set er 1 gang på 100 år eller 1 % per år. En mere
moderat stormﬂod med en lavere vandstand (f.eks. +403 cm
DVR90) vil således, statistisk set, have en større sandsynlighed på 10 % per år og derved indtræffe eller blive overgået
1 gang per 10 år.
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Figur 3.1 S-P-R-C model (Source – Pathway – Receptor – Consequences).
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Oversvømmelsens sandsynlighed og karakteregenskaber er
også afhængige af, om der er etableret højvandsbeskyttelse
(f.eks. et dige), eller om det kystnære bagland er beskyttet.
I områder uden højvandsbeskyttelse er sandsynligheden for
oversvømmelse af baglandet lig med sandsynligheden af
højvandet, som overskrider baglandets terrænhøjde.
I kystområder med højvandsbeskyttelse kan fareanalysen ikke
baseres på beregning af middeltidsafstanden for ekstreme
vandstande som den eneste variable parameter. En række
forskningsprojekter de seneste år har vist, at den måde en
højvandsbeskyttelse bliver delvis eller total beskadiget under
en storm, ikke kun sker som følge af en ekstrembelastning af
en enkelt parameter (f.eks. vandstand). Højvandsbeskyttelsens sikkerhed er snarere afhængig af en simultan påvirkning
af ﬂere parametre. Udover vandstanden er bølgernes højde,
periode og retning af afgørende betydning for beskyttelseskonstruktioner i kystzonen. Oversvømmelsessandsynligheden
skal derfor deﬁneres som sandsynligheden for konstruktionens funktionstab (beskyttelse mod oversvømmelse) ved
ekstreme vandstande og bølgepåvirkning.

3.1.2. Ruten af oversvømmelsen
Tages udgangspunkt i et højvandsbeskyttet kystområde, er
oversvømmelsessandsynligheden også afhængig af, om højvandsbeskyttelsen formår at bevare sin funktion, dvs. at forhindre vandet i at trænge ind i baglandet, eller om højvandsbeskyttelsen taber sin funktion, enten ved at gå i stykker
eller ved at konstruktionen overløbes med store mængder
vand. Sandsynligheden for oversvømmelse afhænger derfor
også af konstruktionens pålidelighed under de forskellige
belastninger fra bølger og ekstreme vandstande.
For at et højvandsbeskyttet kystområde kan blive oversvømmet, kræver det således, at der (i) er en stormﬂod med
ekstreme vandstande og bølger, som er af en størrelsesorden, som (ii) fører til, at konstruktionen svigter. Sandsynligheden for oversvømmelse af et beskyttet bagland er derfor
en funktion af begge sandsynligheder (a) sandsynlighed for
ekstreme vandstandspåvirkninger og bølger, og, (b) sandsynlighed for at konstruktionen svigter. Ved at undersøge
sandsynligheden for konstruktionens svigt, når man til næste
led i årsags-virkningskæden, som er ’ruten’. Her undersøges,
hvilken styrke og sikkerhed, der ligger i konstruktionen, hvor
konstruktionen muligvis svigter, og hvordan oversvømmelsens udbredelse kan være i baglandet.
Undersøgelsen af, om højvandsbeskyttelse svigter under en
storm, baserer sig grundlæggende på en systematisk identiﬁkation af alle relevante failure modes, som kan medføre, at
en konstruktions funktion går tabt under en stormﬂod. En
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failure mode er en fysisk proces ved eller i konstruktionen,
som kan bidrage til, at konstruktionen taber sin funktion.
En failure mode kan f.eks. være, at græslaget på digets forskråning lokalt eroderes væk, eller at et afgrænset område af
bagskråningens øverste del løsnes og skrider ned af bagskråningen (grundbrud). Selve digebruddet, hvilket er deﬁneret
som en åbning eller hul, der muliggør en konstant indstrømning af havvand, betragtes også som en failure mode.
Normalt kan alle failure modes inddeles i processer. Ved et
havdige inddeles de pågældende failure modes i processer,
der foregår på digets forskråning, på bagskråningen, inde i
selve konstruktionen og processer af mere overordnet karakter. Afgørende for alle failure modes er dog, at de bidrager
til, at der sker en oversvømmelse af baglandet. Bidragets
størrelse angives som en beregnet sandsynlighed. Samtidig
sættes alle failure modes i relation til deres fysiske bidrag til
digets overordnede funktionstab. Dvs. en lille skade på digets
græslag bliver til en lidt større skade på græs- og klæglaget,
som så bliver til et hul i digets overﬂade, som medfører, at
en større del af skråningen skrider ned eller bryder sammen.
Dette resulterer i, at digets krone skylles væk, hvilket til sidst
har den konsekvens, at vandet strømmer kontinuerligt hen
over diget, hvorved den resterende del af digets kerne skylles
væk: Resultatet er et fuldstændigt digebrud og en oversvømmelse af baglandet.
Disse procesrelaterede sammenhænge mellem failure modes
illustreres i form af et fejltræ, hvor den øverste begivenhed
(top-event) er oversvømmelsen af baglandet. Fejltræet er
udstyret med såkaldte ’porte’, som styrer samspillet mellem
forskellige failure modes. Ikke alle failure modes vil nødvendigvis blive aktiveret under en stormﬂod, ligesom nogle
failure modes først vil blive aktiveret, efter at andre failure
modes er foregået. Nogle failure modes vil altid aktiveres
synkront.
I forbindelse med vurderingen af konstruktionens styrke ved
undersøgelse af mulige failure modes er det også vigtigt at
vurdere mulige lokaliteter langs konstruktionen, hvor sandsynligheden for et brud er størst. Antallet og lokaliteter af
brudsteder vil have indﬂydelse på, hvor baglandet rammes af
oversvømmelse, og hvilken geograﬁsk udstrækning oversvømmelsen vil have. Der skal derfor undersøges, hvor der
sker en oversvømmelse f.eks. som følge af digebrud, hvor
store mængder vand strømmer ind i baglandet, og hvilken
rute vandet følger hen til ’modtageren’. Disse undersøgelser
er vigtige, da ikke alle oversvømmelser automatisk medfører
skader.

Undersøgelser af lokaliteten for oversvømmelse som følge
af f.eks. digebrud, såvel som undersøgelser af den mængde
vand, som strømmer ind i baglandet, kan på nuværende
tidspunkt kun håndteres ved at træffe realistiske antagelser
i forbindelse med opstilling af forskellige scenarier. En realistisk antagelse i forhold til fastlæggelsen af brudstederne
ved f.eks. et dige kan tage udgangspunkt i digekronens
højdeforløb. Ved steder hvor digets krone er lavt, f.eks. som
følge af sætninger, vil sandsynligheden for oversvømmelse
være større end på nabostrækninger, hvor kronen ligger
højere. Dette udgangspunkt indebærer dog, at et længdeproﬁl af digekronen er tilgængeligt. En anden parameter for
fastlæggelse af lokaliteterne for digebrud kan være strandens eller forlandets højde og bredde. Baggrunden herfor
er, at et højt og bredt forland vil medføre en mindre bølgepåvirkning på diget end på nabostrækningen, hvor forlandet
er lavt og smalt. Et yderligere scenarie kan omhandle, at der
ikke kun sker et digebrud, men at en sluse eller et udløb,
som beﬁnder sig i digets forløb, svigter og resulterer i en
oversvømmelse.
Ved undersøgelse af det indstrømmende vandvolumen er der
en række faktorer, der skal tages højde for:
•
•
•
•
•

Den væsentligste failure mode for oversvømmelsen (digebrud eller bølgeoverløb/konstant overløb),
Tidspunktet for digebruddet under stormﬂoden,
Forløbet af den ydre vandstandskurve under stormﬂoden
Den tidsmæssige udvikling af bruddet,
Allerede eksisterende oversvømmelser i baglandet som
følge af nedsat afvanding gennem sluser og udløb.

Ud fra de realistiske antagelser skal der udføres oversvømmelsesberegninger ved hjælp af computersimuleringer. Som
grundlag for computersimuleringerne anvendes en digital
højdemodel, som består af et net af terrænpunkter. Det er
hensigtsmæssigt at belyse det indstrømmende vandvolumen
gennem udarbejdelse af en standard stormﬂodskurve på
grundlag af historiske stormﬂoder. Herved opnås et repræsentativt billede af en vandstandskurve for en stormﬂod på
den konkrete lokalitet.
Generelt opnås de bedste undersøgelser ved, at der opstilles
ﬂere scenarier omkring digebrud og indstrømmende vandvolumen. Scenarierne skal især tage højde for forskellige antal
brud og brudtidspunkter i forhold til standard stormﬂodskurven. Der vil være stor forskel i vandmængden for et digebrud, som sker før vandstandens kulmination i forhold til et
brud, der først sker under en aftagende vandstand, forudsat
det samme tidsmæssige brudforløb.

Efter opstilling af scenarier for den geograﬁske placering,
tidspunkt og udvikling af konstruktionsbrud skal selve
oversvømmelsesprocessen i baglandet undersøges. Ved
en simulering af oversvømmelsesprocessen i baglandet fås
et detaljeret indblik i, hvor vandet strømmer hen, hvilken
hastighed det strømmer ind i baglandet med, om der ﬁndes
tærskler, som kan tilbageholde vandet i en periode eller fuldstændigt, eller om der modsat er vandløb og kanaler, som
kan transportere vandet langt ind i landet. Man får ligeledes
et overblik over, hvor højt vandet kommer til at stå i hele
oversvømmelsesområdet.

3.2. Sårbarhedsanalysen
Sårbarhedsanalysen starter med at fastlægge metoden og
formålet med analysen. Her skal ﬁre aspekter vurderes: Den
fysiske opløsning, analysens formål, allokering af ressourcer
for gennemførelse af analysen og data, som allerede er til
rådighed.
Den passende metode for gennemførelsen af en sårbarhedsanalyse afhænger meget af størrelsen på området, som
skal undersøges. Normalt skelnes der mellem tre typer af
undersøgelser: En sårbarhedsanalyse på nationalt (eventuelt internationalt) niveau refererer til hele landets kystlinje.
På et regionalt niveau vil sårbarhedsanalysen referere til
en delstrækning af en kystregion (f.eks. den danske del af
Vadehavet). Endelig kan sårbarhedsanalysen gennemføres
på lokalt niveau med formål at undersøge sårbarheden i en
enkelt kog, indenfor en kommunegrænse eller endda for
enkelte ejendomme.
Størrelsen på området påvirker ressourcebehovet og omkostninger til gennemførelse af analysen. En detaljeret analyse af
sårbarheden på objektbasis er derfor tit kun mulig på lokalt
niveau. Analyser på regionalt eller nationalt niveau bygger
derimod på en metodik, som kræver et mindre ressourcebehov, og derved medfører et lavere niveau af nøjagtighed
for sårbarheden. Messner et al. (2007) foreslår, at analyser
på nationalt eller internationalt niveau gennemføres efter en
makro-orienteret metode, på regionalt niveau bør der anvendes en meso-orienteret metode, og lokale undersøgelser
anvender mikro-orienterede metoder.
Især i den tyske litteratur ﬁndes der en klar opdeling af
sårbarhedsanalysen i henhold til den fysiske opløsning (f.eks.
Hamann og Reese, 2000; Meyer, 2005; Messner og Meyer,
2005):
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•

•

•

Mikro-orienterede metoder anvender en objektorienteret
tilgang, dvs. skader ved en oversvømmelse opgøres for
hvert enkelt objekt (f.eks. et hus).
Meso-orienterede metoder tager højde for forskellige enheder af arealanvendelse i baglandet, f.eks. boligområder
og erhvervs- og industriområder.
Makro-orienterede metoder tager højde for hele administrative enheder, f.eks. kommuner.

Spørgsmålet om den fysiske opløsning for sårbarhedsanalysen er endvidere tæt tilknyttet spørgsmålet om analysens
formål. Normalt skal analysens resultater indgå i forskellige
beslutningsprocesser. Makro-baserede analyser er målrettet
til at være beslutningsunderstøttende ved implementering
af national lov for reduktion af oversvømmelsesrisikoen,
hvorimod meso-baserede analyser skal understøtte beslutning af strategier til at reducere oversvømmelsesrisikoen for
en region i det pågældende land. Mikro-baserede analyser
har til formål at understøtte lokale beslutninger for konkrete
beskyttelsestiltag vedrørende risikoen for oversvømmelse.

samtidig gøre gennemførelsen af sårbarhedsanalysen meget
ressourcetung. Fokus bør derfor være på de modtagere, som
bidrager mest til den overordnede skade. Modtagerne kan
ifølge samfundsteoretiske teorier opdeles i enten håndgribelige eller ikke-håndgribelige skader. For de håndgribelige
skader gælder, at værdien kan prissættes i økonomiske
termer, mens de uhåndgribelige skader ikke umiddelbart kan
opgøres efter en fælles målestok, idet de ikke har en markedsværdi i første omgang. De potentielle konsekvenser af
en oversvømmelse kan derfor kvantiﬁceres som økonomiske
tab og uhåndgribelige skader.
Både de håndgribelige og de uhåndgribelige skader kan
videre underopdeles i direkte og indirekte skader. De direkte
skader er de skader, der opstår som følge af kontakt med
vandet, mens de indirekte skader er de følgevirkninger, som
de direkte skader har, jf. Figur 5.3.
Med opdelingerne opstår der ﬁre kategorier af skader:
•

3.2.1. Modtager af oversvømmelsen
For at kunne vurdere de potentielle konsekvenser af en oversvømmelse kræves først i sårbarhedsanalysen en undersøgelse og fastlæggelse af, hvilke objekter der eventuelt kommer
i kontakt med og bliver beskadiget af vandet. Undersøgelsen
af hvem og/eller hvad, der bliver ramt af oversvømmelsen,
omfatter to trin: I første trin fastlægges de objekter, som skal
analyseres i henhold til de negative konsekvensers omfang.
Det andet trin omhandler indhentning af detaljerede informationer om disse objekters antal, placering, økonomiske
værdi og sårbarhed overfor en oversvømmelse.
Fastlæggelsen af objekterne i første trin indeholder en klar
fastlæggelse og afgrænsning af hvem og/eller hvad, der
bliver ramt af oversvømmelse. Åbenlyst vil dette omfatte
de mennesker, der opholder sig i det potentielle område
og menneskenes værdier. Værdier er her deﬁneret bredt og
omfatter både ejendomme, ejendele, affektionsobjekter og
dyr. Men også miljøet og økosystemer såvel som kulturarv
mv. kan indgå i listen af de ’modtagere’, som undersøges
indenfor en sårbarhedsanalyse vedrørende oversvømmelser. I
den forbindelse er det igen vigtigt at holde sig for øje, at det
at være eksponeret for de potentielle konsekvenser ikke betyder, at en oversvømmelse nødvendigvis har konsekvenser
for modtagerne, men blot at der er en vis sandsynlighed for,
at oversvømmelsen kan få konsekvenser for dem.
Det afgørende spørgsmål er dog, hvilke modtagere der inkluderes i sårbarhedsanalysen. Ambitionen om at tage højde for
alle eksisterende modtagere i et område er forståelig, men vil
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•

•

•

De direkte håndgribelige skader vil typisk være forskellige
former for fysiske skader på bygninger, ejendele, afgrøder, infrastruktur o.l.
De indirekte håndgribelige skader omfatter værdier som
tab af produktionsevne, tab som følge af traﬁkale afbrydelser, omkostninger ved iværksættelse af beredskab o.l.
De direkte uhåndgribelige skader omfatter tab af menneskeliv, nedsat helbredsfunktion, tab af økologiske og
kulturelle værdier o.l.
De indirekte uhåndgribelige skader kan være psykiske
problemer for overlevende, tab af tryghed o.l.

I faglitteraturen bliver de håndgribelige og uhåndgribelige
skader yderligere opdelt i primære og sekundære skader,
hvor en primær skade står i direkte relation til oversvømmelseshændelsen. En sekundær skade deﬁneres som en skade,
der ligger mindst et kausaltrin væk fra oversvømmelseshændelsen.
Ved gennemførelsen af en sårbarhedsanalyse lægges der
mest fokus på direkte håndgribelige skader, som i faglitteraturen tit underopdeles i boligejendomme, erhvervs- og
industriejendomme, teknisk infrastruktur, køretøjer/biler, og
landbrugsprodukter. Ved oversvømmelser i bebyggede områder er skaden normalt størst ved ejendomme og indbo. Endvidere kan skader på køretøjer og biler bidrage med et større
beløb til den totale skade. Her skal der dog tages højde for,
at biler kan blive anvendt i forbindelse med evakuering, og
derfor bliver fjernet fra det område, som oversvømmes.

De ikke-håndgribelige skader kan behandles kvalitativt, hvor
mulige skadevirkninger blot beskrives verbalt. En anden
mulighed er at indføre en relativ rangering af skaderne ved
tildeling af et tal, som markerer den relative størrelse af
skaden.

3.2.2. Konsekvenserne af oversvømmelsen
Ved at sammenkøre et oversvømmelseskort med indhentede
oplysninger om skadesobjekterne kan konsekvenserne af
en oversvømmelse bestemmes; det kan undersøges hvilke
objekter, der rammes, hvor mange der bliver ramt, og hvor
omfattende de enkelte objekter rammes i forhold til oversvømmelsesdybden eller andre negative virkninger af oversvømmelsen. Afgørende for estimeringen af konsekvenserne
er, at sårbarheden af hvert skadesobjekt kvantiﬁceres. Dette
foretages ved at opstille såkaldte ’skadesfunktioner’.
Skadesfunktioner angiver skadesandelen (relativ skadesfunktion) eller det absolutte økonomiske tab (absolut skadesfunktion) for et bestemt skadesobjekt (f.eks. bygning, inventar,
infrastruktur) i forhold til størrelsen af bestemte oversvømmelsesegenskaber (f.eks. dybde, hastighed). Det er netop
disse informationer, som under delanalysen af ’ruten’ er
blevet fastlagt for konkrete scenarier (se afsnit 3.1.2). Af faglitteraturen fremgår det, at oversvømmelsesdybden er den
parameter med den største betydning, når skadesfunktioner
opstilles. De omtales derfor også ofte som dybdeafhængige
skadesfunktioner.
Dybdeafhængige skadesfunktioner er normalt gældende
på alle former af bygninger, på inventar, på maskiner og
transportmidler, på husdyrbesætning samt på afgrøder, foder
og gødning. Deﬁnitionen af de to førstnævnte typer giver
sig selv. Maskiner og transportmidler omfatter maskiner i
forbindelse med landbrugsdrift, mens transportmidler omfatter biler og andre transportmidler til privat transport. Posten
afgrøder, foder og gødning skal forstås som skader på disse
stoffer opbevaret på ejendommen.

Uhåndgribelige skader kan ikke kvantiﬁceres ved hjælp af
skadesfunktioner og bygger til en vis grad på subjektive
kriterier. Eksempler på uhåndgribelige skader er:
•
•
•

Formindsket tryghedsfornemmelse,
Tab af landskabelige værdier,
Ødelæggelse af kulturarv.

I stedet for at værdisætte ikke-håndgribelige skader kan der
gives en beskrivelse af problemstillingen og foretages en
kvalitativ vurdering. Vurderingen bør indgå som en faktor
sammen med prissætningen på de håndgribelige skader i
den samlede vurdering.
I de senere år har man dog arbejdet på at udvikle metoder,
som i et vist omfang kan kvantiﬁcere de uhåndgribelige
skader ved at lave et estimat over de omkostninger, der
er forbundet med at føre modtagernes tilstand tilbage til
tilstanden før oversvømmelsen. F.eks. kan de miljømæssige skader forårsaget af forurening kvantiﬁceres ved de
forventede udgifter til oprydning og oprensning, ligesom
de helbredsmæssige skader kan opgøres som udgifter, der
opstår i forbindelse med at få de ramte personer tilbage til
hverdagen.
Estimaterne skal tage højde for, at de forhold, hvorunder
genoprettelsen af tilstanden foregår, eventuelt ikke er
ideelle, da oversvømmelsen kan have forringet ressourcerne
i området. Endvidere vil sådanne estimater indeholde store
usikkerheder, da de er bygget på en lang række antagelser.
Indtil der foreligger en mere sikker metode, kan det være
nødvendigt at opgøre de uhåndgribelige værdier i analysen
efter deres egne målestokke.

Ikke dybdeafhængige skadesfunktioner er f.eks. gældende
for markskader. Her er tidspunktet for oversvømmelsen og
oversvømmelsens varighed af afgørende betydning, hvorimod oversvømmelsesdybden ikke er det. Afhængigt af
årstiden for oversvømmelsen kan denne gå ud over tilsåede
arealer eller afgrøde på rod. Denne afgrøde skal erstattes
ved ny tilsåning. Saltnedtrængen i markerne kan forringe
vækstbetingelserne og betyde et reduceret høstudbytte også
den følgende sæson.
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3.3. Beregning af oversvømmelsesrisikoen
Beregningen af oversvømmelsesrisikoen foretages ved at
multiplicere sandsynligheden for oversvømmelse og det
potentielle skadesbeløb for hvert antaget oversvømmelsesscenario. Oversvømmelsesrisikoen er dermed produktet af
sandsynlighed og det totale økonomisk tab ved et forudsat
konkret scenario. Resultatet præsenteres som et beløb per år
(kr./år), benævnt forventet årlig skade (FÅS).
Oversvømmelsessandsynligheden er beregnet indenfor
fareanalysen. Det totale økonomiske tab er beregnet ved
hjælp af sårbarhedsanalysen, hvor det totale tab for hver
skadestype beregnes først, og der efterfølgende foretages en
opsummering af alle tilgodesete skadestyper. Afhængig af
den valgte metode for inddragelse af skadernes værdi i sårbarhedsanalysen (relativ skadesværdi, absolut skadesværdi),
angives de generelle formler som:
Relativ skadesværdi:
SkadeType i = VærdiType i * Skadesandel f(sårbarhed af i, oversvømmelsesdybde)
Absolut skadesværdi:
SkadeType i = f(sårbarhed af i, oversvømmelsesdybde)
Den totale skade for et oversvømmelsesscenario beregnes
ved at opsummere skadesbeløbene for alle tilgodesete
skadestyper:
n

Skadetotal =

m

∑∑ (værdii,j * sårbarhedi,j)
i=1 j=1

med:
Sårbarhedi,j = f(egenskaber for typeni,j, oversvømmelsesegenskaberk, socioøkonomiske egenskaberl), målt i %.
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i = type af direkte håndgribelige skader (n potentielle typer)
j = objekt indenfor en type af direkte håndgribelige skader
(m potentielle objekter)
k = speciﬁkt oversvømmelsesscenario
l = type af socioøkonomisk system
Opsummeringen af risikoen over alle scenarier fastlægger
den totale oversvømmelsesrisiko for området:
0

Risikototal = ∑ (Pfk * Skadetotal k)
k=1

k = speciﬁkt oversvømmelsesscenario (forudgående fastlagte
scenarier)
Den totale risiko for oversvømmelse kan anvendes til at sammenligne oversvømmelsesrisikoen for to forskellige kystområder. Endvidere kan den totale oversvømmelsesrisiko bruges
til at følge udviklingen af oversvømmelsesrisikoen over tid,
f.eks. med 10 års mellemrum. Det er dog vigtigt, at grundlaget for beregning af oversvømmelsessandsynligheden og
sårbarheden i så fald er det samme.
I mange tilfælde er det ikke kun vigtigt at kende den totale
oversvømmelsesrisiko men også dens arealmæssige fordeling i området. Oversvømmelsesrisikoen kan præsenteres
i form af et risikokort, som giver et overblik over risikoen i
det pågældende område differentieret på delområder. Den
beregnede risiko er geo-kodet og summeres over prædeﬁnerede geometriske felter. Størrelsen af disse felter kan vælges
vilkårligt afhængig af den ønskede detaljeringsgrad. Denne
form for kortlægning er indeholdt i oversvømmelsesdirektivets 2. plantrin (jf. Oversvømmelsesdirektivet, artikel 6).

4 Overordnet metode for
implementering af

teten af de eksisterende menneskeskabte infrastrukturer
til oversvømmelsessikring, befolkningsområdets beliggenhed, områder med økonomisk aktivitet og udviklinger
på langt sigt, herunder klimaændringers indvirkning på
forekomsten af oversvømmelser, så vidt muligt tages i
betragtning.

direktivets første fase
Som nævnt i Kapitel 2.1 omfatter direktivets første fase en
foreløbig vurdering og udpegning af områder, hvor der en
potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse eller, hvor en
sådan må anses for sandsynlig. Direktivets artikel 41 beskriver den foreløbige vurdering af oversvømmelsesrisikoen, og
udpegning af risikoområder er fastlagt i artikel 52.
I henhold til en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen (artikel 4) skal tidligere større oversvømmelser beskrives:
•

•

Artikel 4, stk. 2 (b): En beskrivelse af historiske oversvømmelser, der tidligere har fundet sted og har forårsaget
omfattende skader på menneskers sundhed, miljø,
kulturarv og økonomiske aktiviteter, og som sandsynligvis
vil kunne gentage sig i fremtiden. Beskrivelsen skal endvidere omfatte oversvømmelsernes omfang og strømningsveje samt en vurdering af de skader, der er sket.
Artikel 4, stk. 2 (c): En beskrivelse af større oversvømmelser, der har fundet sted tidligere, hvor der kan forventes
omfattende skader som følge af lignende hændelser i
fremtiden.

Afgørende for artikel 4, stk. 2 (b, c) er historiske oversvømmelser af betydning og med omfattende skader. Nyere
hændelser med historisk høje vandstande, hvor højvandsbeskyttelsen (diger, højvandsmur) holdt, er udelukket i den
del af artikel 4. Først i artikel 4, stk. 2 (d) tages der højde for
disse hændelser:
•

1

Artikel 4, stk. 2 (d): Evt. en vurdering af, hvilke skader fremtidige oversvømmelser vil kunne forårsage på
menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske
aktiviteter, idet forhold såsom topograﬁ, vandløbenes beliggenhed og deres generelle hydrologiske og geomorfologiske kendetegn, herunder lavbundsarealer som ferske
enge og ådale som naturlige overløbsområder, effektivi-

Direktivet angiver yderligere at en foreløbig vurdering af
oversvømmelsesrisikoen, inklusiv beskrivelse af oversvømmelseshændelserne, gennemføres på baggrund af foreliggende
eller let tilgængelige oplysninger. Der vil således ikke blive
gennemført omfangsrige analyse- og modelarbejder i første
fase, men der udføres et ”screenings”-arbejde. Screeningsarbejdet begrundes også med, at artikel 4 og 5 skal gennemføres for alle 7.300 km kystlinje, som derfor betinger
anvendelse af makro-orienterede metoder på nationalt
niveau, jf. Kapitel 3.2.
En vurdering af oversvømmelsesrisikoen skal yderligere indeholde topograﬁske kort:
•

Artikel 4, stk. 2 (a): Topograﬁsk kort i passende skala, der
også viser arealanvendelsen, over vandområdedistriktet,
herunder grænserne for vandløbsoplandene, deloplande
og, hvor de ﬁndes, tilknyttede kystområder.

Udpegning af risikoområder efter artikel 5 skal efterfølgende
foretages på grundlag af den gennemførte foreløbige vurdering af oversvømmelser og deres potentielle skade på menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter,
som omhandlet i artikel 4. En foreløbig vurdering af fremtidige oversvømmelser og screening for potentielle risikoområder foretages i hvert af de 23 hovedvandoplande.
Artikel 4 og 5 skal anses som retningsvisende, for så vidt
angår fastlæggelsen af en overordnet metodisk fremgangsmåde for implementering af første fase. Metoden for en
foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisiko og udpegninger
af risikoområder for oversvømmelser omfatter tre overordnede trin, som vist i nedenstående Figur 4.1.

Artikel 4 er gennemført i § 3, stk. 1 og 4, § 4, stk. 1, § 13 og § 18, stk. 3 i lov nr. 1505 af 27. december 2009 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, og § 3, stk. 1,
2 og 4, § 5, stk. 1 og § 10 i bekendtgørelse nr. 121 af 2. februar 2010 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

2

Artikel 5 er gennemført i § 3, stk. 1 og § 13 i lov nr. 1505 af 27. december 2009 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, og § 3, stk. 1 og § 10 i bekendtgørelse nr.
121 af 2. februar 2010 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.
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Trin B
Fremtidige potentielle
oversvømmelser

Geograﬁsk område: vanddistrikt

Geograﬁsk område: hovedvandopland (HVO)

A1

A2

A3

Artikel 5

A4

B1

Udarbejdelse af kortmateriale for hver HVO

B2

Screening for “kilden” af potentielle oversvømmelser i hver HVO

B3

Screening for udbredelsen af potentielle
oversvømmelser i hver HVO

Udvælgelse i henhold til oversvømmelseshændelsens skadesomfang (fortid/fremtid)

B4

Screening for “modtager” af potentielle
oversvømmelser i hver HVO

Beskrivelse af udvalgte oversvømmelser af
betydning

B5

Screening for konsekvenser af potentielle
oversvømmelser i hver HVO

Beskrivelse af historiske oversvømmelser for
hvert vanddistrikt

Vurdering af rådigheden og kvaliteten af information/data vedr. oversvømmelseshændelsen

Artikel 4, stk. 2 (d)

Artikel 4, stk. 2 (b, c)

Trin A
Historiske oversvømmelser af
betydning og med omfattende skader

Trin C
Udpegning af risikoområder

Figur 4.1 Metodisk fremgangsmåde for udpegning af risikoområder i relation til oversvømmelsesdirektivets artikel 4 og 5.

Trin A omfatter udvælgelse og beskrivelse af historiske oversvømmelseshændelser af betydning i henhold til artikel 4,
stk. 2 (b, c). Beskrivelsen af historiske oversvømmelser har til
formål at påvise omfattende negative konsekvenser for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter,
der tidligere har fundet sted. Som grundlag for udpegning
af risikoområder er der for identiﬁcerede oversvømmelseshændelser foretaget en vurdering af rådighed og kvalitet
af de oplysninger, som beskriver den historiske hændelse,
og omfanget af de negative konsekvenser af hændelsen er
vurderet.
Trin B omfatter vurderingen af fremtidige potentielle oversvømmelser (artikel 4, stk. 2 (d)). Fremgangsmetoden for
Trin B baserer på S-P-R-C modellen (jf. Kapitel 3). Vurderingen tager hensyn til aspekter som topograﬁ, eksisterende
oversvømmelsessikring, befolkningsområdernes beliggenhed,
områder med økonomisk aktivitet, den formodede langsigtede udvikling mv. For oversvømmelser fra hav og fjorde er
der ud fra en skønnet havspejlsstigning vurderet, i hvilket
omfang klimaforandringer i fremtiden vil påvirke oversvømmelsesrisikoen i de enkelte kystområder.
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På grundlag af beskrivelsen af historiske oversvømmelser
for hvert vanddistrikt (Trin A) og vurderingen af fremtidige
oversvømmelser og deres potentielle skader indenfor hvert
hovedvandopland (Trin B) udpeges i Trin C områder med en
potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse, eller hvor en
sådan må anses for sandsynlig.
Den metodemæssige tilgang og resultaterne med hensyn til
Trin A uddybes i Kapitel 5. Deltrinene B2 og B3 behandles
i Kapitel 6. Deltrinene B4 og B5 gennemgås sammen med
metoden og kriterierne for den fælles foreløbige udpegning
af risikoområder (Trin C) i Kapitel 7.

5. Historiske oversvømmelser

5.1 Identiﬁkation af historiske oversvømmelseshændelser

Stormﬂoder er indtruffet med mellemrum op gennem
historien. Nogle stormﬂoder har været omfattende, mens
andre har haft en begrænset udbredelse. En stormﬂod
kan deﬁneres som en høj vandstand i havet, der medfører
oversvømmelse på land. Oversvømmelse skal her forstås som
en midlertidig vanddækning af arealer, der normalt ikke er
dækket med vand hidrørende fra havet, fjorde eller andre
dele af søterritoriet.

Gram-Jensen (1991) har lavet en detaljeret gennemgang af
historiske stormﬂoder i Danmark og Slesvig-Holsten frem til
1981 baseret på historiske og gerne samtidige kilder. Heraf
fremgår datering, og Gram-Jensen har kategoriseret stormﬂoderne efter beretningens troværdighed (sikker, mulig,
tvivlsom og forkert) og stormﬂodernes skønnede størrelse
(meget lille, lille, mindre, større, stor, meget stor, ukendt størrelse), jf. Tabel 5.1. Tilgængelige oplysninger om vejrforhold
og vandstande angives endvidere. Forfatteren gør selv opmærksom på, at de gengivne stormﬂodshøjder ikke umiddelbart er sammenlignelige over tid og sted, ligesom referencen
(koten) til højvandet varierer. Referér i øvrigt til Gram-Jensen
(1991) for yderligere oplysninger om kilder, kildekritik og
en generel diskussion af den historiske samfundsudvikling i
relation til stormﬂoder.

Selvom ordet stormﬂod associerer til, at der skal være
tale om vindforhold af stormstyrke i forbindelse med en
stormﬂod, behøver dette ikke at være tilfældet. Til brug for
gennemgang og udvælgelse af historiske hændelser ses
en storm som en meteorologisk hændelse, f.eks. blæsevejr
over nogle dage, og en stormﬂod som en hændelse med
ekstraordinær høj vandstand på kysten, der ikke nødvendigvis skyldes meteorologiske forhold i området. Dette kan for
eksempel være vejrfænomener væk fra det danske område,
langperiodiske bølgefænomener i lukkede eller halvlukkede
vandområder, kombinerede effekter af afstrømning fra vandløb og høj vandstand i havet, tsunamier mv., der forårsager
oversvømmelsen. Registrerede stormstyrker i de enkelte
stormﬂodstilfælde indgår i udvælgelseskriterierne i screeningen, jf. nedenfor.
Betegnelsen stormﬂod bliver i den indledende gennemgang
anvendt bredt om hændelser med enten beretninger om/
registrering af høje vandstande og/eller beretninger om oversvømmelse fra havet. I det videre arbejde med kategorisering
og udvælgelse af de historiske hændelser vil relativt almindeligt forekommende ekstraordinære højvande, ekstreme
vandstandshændelser uden tilknyttede oversvømmelser og
de deciderede stormﬂoder blive adskilt, ligesom oversvømmelsers karakter og omfang beskrives.
Kapitel 5.1 beskriver overordnet identiﬁkation og udvælgelse
af stormﬂoder, Kapitel 5.2 beskriver de anvendte parametre
og kriterier i screeningen af de historiske stormﬂoder, Kapitel
5.3 gennemgår udvælgelsen af de stormﬂodshændelser, der
også i fremtiden vurderes potentielt at have et betydeligt
skadesomfang, og i Kapitel 5.4 redegøres nærmere for de
udvalgte stormﬂoders karakteristika.

Tabel 5.1 Klassiﬁkation af stormﬂoder ifølge Gram-Jensen (1991).

Stormﬂodsliste
Oplysninger er på listen [i Gram-Jensen, 1991] opstillet som følger:
År – dato – beretningens troværdighed – stormﬂodens størrelse – sted – kilde(r) –
eventuelle bemærkninger
Beretningens troværdighed angives således:
Sikker

stormﬂoden er fyldestgørende dokumenteret.

Mulig

stormﬂoden er ikke dokumenteret, men intet tyder på, at beretningen er forkert.

Tvivlsom

beretningen synes utroværdig, men kan ikke bestemt påvises at
være forkert.

Forkert

beretningen er påviseligt ukorrekt.

Stormﬂodernes skønnede størrelse angives således:
[ml]

meget lille

[l]

lille

[mi]

mindre

[st]

større

[s]

stor

[ms]

meget stor

[?]

størrelse? (= ukendt størrelse)

Nærværende screening af oversvømmelser tager udgangspunkt i Gram-Jensen (1991), der er den eneste samlede
oversigt over stormﬂoder i Danmark. Tilbage i tiden (før ca.
1890) refereres udelukkende til stormﬂoder nævnt i GramJensen som ’sikker’ og ’stor’ eller ’meget stor’ og med lokalitetsreference til det nuværende danske område. En del af de
stormﬂoder, som af Gram-Jensen er klassiﬁceret som ’mulig’,
er ganske givet indtruffet. Disse er dog frasorteret grundet
den manglende datakvalitet af hændelserne. Inddelingen
i de skønnede størrelser er subjektiv. En ’lille’ eller ’mindre’
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stormﬂodshændelse kan udmærket have medført betydelig
lokal oversvømmelse. Det anerkendes, at en del lokaliteter
har oplevet stormﬂoder bagud i tid, der ikke fremgår af
screeningen, idet en første frasortering er foretaget med
udgangspunkt i Gram-Jensens klassiﬁkation.
Omkring 1890 opsatte DMI en halv snes vandstandsmålere
langs de danske kyster til løbende måling af vandstand.
Selvom der i ﬂere havne har været udført målinger forud for
1890, som kan være tilgængelige, markerer dette et skift i
monitering af vandstande og vandstandsvariationer i Danmark. De ti målestationer er ikke nok til at give et retvisende
og dækkende billede af ekstreme vandstande i Danmark, da
der kan være stor geograﬁsk variation. Målingerne indikerer
dog ofte, hvorvidt der i forbindelse med en given hændelse
kan være indtruffet ekstraordinære højvande på en given
lokalitet.
Siden opsætningen af de første vandstandsmålere er ﬂere
kommet til, og selvom nogle er blevet nedlagt igen, eksisterer der i dag omkring 80 vandstandsmålestationer. Hertil
kommer målinger fra Flensborg og enkelte andre tyske målestationer, der er relevante i forbindelse med stormﬂodshændelser i Danmark. Der kan derfor i dag gives en ret detaljeret
beskrivelse af vandstandsudvikling over tid og sted i forbindelse med stormﬂod indenfor det danske område. Målte
ekstreme vandstande anvendes i screeningen fra 1890 og
sammenholdes med Gram-Jensen (1991) frem til 1981, også
de som af Gram-Jensen er karakteriseret som mindre/lille.
Fra midten af 1970erne ﬁndes rapporter om stormﬂoder for
Jyllands vestkyst og Vadehavet i Kystdirektoratets arkiver.
Siden 1991 er der udarbejdet udtalelse til Stormrådet i forbindelse med højvandshændelser der, statistisk set, forekommer sjældnere end en gang pr. 20 år på en given kyststrækning. For udbetaling af stormﬂodserstatning har Stormrådets
praksis været, at hændelsen skal ledsages af vindforhold af
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stormstyrke. Hændelser, hvor storm-kriteriet ikke er opfyldt,
er dog stadig blevet ledsaget af en udtalelse, hvorfor oplysningerne er umiddelbart tilgængelige. Frem til omkring år
2000 er der områder, f.eks. Sjællands Østersøkyst, Bornholm og det sydfynske område, hvor vandstandsmålinger
er mangelfulde. Til alle screenede hændelser, og specielt
efter år 1890, er der søgt yderligere kilder til oplysning om
hændelsens karakter (vandstand, meteorologiske forhold) og
omfang (oversvømmelsesudbredelse, skader, menneskelige
konsekvenser).
I screening for historiske hændelser og deres omfang er
således primært anvendt:
•
•

•

•

Oplysninger om stormﬂoder i Gram-Jensen (1991) år 350
f.v.t. - 1981,
Oplysninger om maksimalvandstande ved danske
målestationer år 1890 - 2010, primært fra Sørensen og
Ingvardsen (2007),
Supplerende screening for ekstremhændelser i tilgængelig litteratur for områder og perioder ikke dækket af
ovenstående kilder,
Screening af litteratur for identiﬁcerede hændelser vedrørende stormﬂodens karakter og omfang.

På baggrund af screeningen foretages udvælgelsen af
hændelser til det videre arbejde, jf. kapitel 6. Det har ikke
været hensigten at redegøre udtømmende for de enkelte
hændelser, hvortil der kan tilvejebringes yderligere materiale.
Endvidere er der for stormﬂoder, der kan karakteriseres som
almindeligt forekommende ekstraordinære højvande, ikke
søgt supplerende oplysninger/kilder udover Gram-Jensen
(1991) og Sørensen og Ingvardsen (2007). Der er for alle
screenede stormﬂoder udarbejdet dataark i relation til nedenstående metode med vurdering af rådighed og kvalitet af
information/data. Dataark er samlet i Bilag A.

5.2 Metode til screening af oversvømmelser;
parametre og kategorier
I udarbejdelse af oversigten over historiske stormﬂoder og
vurdering af rådighed og kvalitet af information/data opereres med fem kategorier: Vandstand, Meteorologi, Oversvømmelse, Skader og Menneskelige konsekvenser. For hver af de
fem kategorier er parametrene ’Datarådighed’, ’Datakvalitet’
og ’Fænomen’ vurderet på en skala fra 0-3. Screeningen
af hver identiﬁceret stormﬂod kan således ses som en 5*3
matrix, jf. Tabel 5.2. Kategorierne er beskrevet i de følgende
afsnit 5.2.1 – 5.2.5. Afsnit 5.2.6 beskriver de anvendte kriterier i vurderingen for de enkelte kategorier og parametre.
Endelig giver afsnit 5.2.7 en opsummering af arbejdsproces
og erfaringer fra screeningen.
En forenklet oversigt over screeningskriterierne, på baggrund
af beskrivelserne i afsnit 5.2.1 – 5.2.6, ses af Tabel 5.3.
Screeningskategorier og -kriterier er ikke i alle tilfælde uafhængige. Endvidere vil de enkelte stormﬂoder/oversvømmelsers omfang afgøre, hvorvidt der er søgt yderligere afklaring
i kildemateriale om f.eks. skadesomfang og menneskelige
konsekvenser. Der er med andre ord screenet mere detaljeret
for kraftige end for relativt ubetydelige stormﬂoder.
Screeningen er subjektiv. Det er et mål at afdække stormﬂodshistorien så korrekt som muligt og søge at karakterisere
identiﬁcerede stormﬂoder ud fra ensartede kriterier. Det er
dog en vurderingssag, baseret på varierende kildegrundlag,
at foretage denne karakteristik. Endvidere tegner screeningen ikke det fuldstændige billede af hændelserne. Inddragelse af yderligere kildemateriale vil kunne ændre vurderingen
for både fænomener, datarådighed og datakvalitet for de
enkelte hændelser. Overordnet vurderes screeningen dog at
give et retvisende billede af stormﬂodshistorikken.
De screenede stormﬂoder ses af Tabel 5.4 og med resultaterne af vurderingen i Bilag B. Oplysning om kilder for de
enkelte stormﬂoder og deres udbredelse er, som nævnt,
samlet i Bilag A.

Tabel 5.2

5.2.1 Vandstandsmåling
Den maksimale vandstand under en stormﬂod fortæller om,
hvor ekstrem hændelsen er. Maksimalvandstanden relateres til den normale vandstand eller middelvandstanden ved
kysten. Varigheden af højvande kan endvidere have stor
betydning for konsekvenserne i form af oversvømmelser og
skader. Således kan en længerevarende periode med høje
vandstande forårsage større ødelæggelser end en kortvarig
ekstremvandstand under en stormﬂod.
Oplysninger om maksimalvandstande og vandstandsforløb
ved stormﬂoder kan stamme fra samtidige historiske beretninger, efterfølgende genfortællinger og fortolkninger, fra
vandstandsmålinger (f.eks. brætmålinger og fra analoge/digitale vandstandsmålere), fra højvandssøjler og -mærker, være
udledt fra kort over en given oversvømmelses udbredelse
eller være udledt i efterfølgende numeriske modelleringer og
analyser over stormﬂodsforløb.
Vandstande angives i cm DVR90 (Dansk Vertikal Reference).
Tidligere målte vandstande i referencesystemet DNN (Dansk
Normal Nul) er omregnet til cm DVR90 ved brug af programmet KMS-trans (Kort- og Matrikelstyrelsen, kms.dk)
for lokaliteter, hvor forskellen mellem de to systemer ikke er
umiddelbar tilgængelig i litteraturen. Tidlige angivelser i andre mål (tommer, fod, alen) er omregnet ifølge Gram-Jensen
(1991). Både tilbage i tid og i forbindelse med nyere kilder
kan vandstande være opgivet i forhold til ’daglig vande’,
til ’middelvandstanden’, til ’kajkanten’ eller lignende. Disse
angivelser er vurderet i relation til tidspunkt for hændelsen
for bedst muligt at kunne relateres til DVR90.
Middelvandstanden ændrer sig over tid som følge af klimavariationer og landhævning/-sænkning. Vi taler da om relative ændringer i middelvandstand. Skiftet fra DNN til DVR90,
der begge er baseret på præcisionsnivellementer, er sket som
en konsekvens af disse ændringer, da nul ikke var nul længere. Man ’anlagde’ derfor et nyt nulpunkt for vandstanden,
der var gældende omkring 1990. I for eksempel Esbjerg steg
middelvandstanden fra ca. år 1890 til 1990 med 11 cm (=
forskellen mellem DNN og DVR90).

Anvendt matrix i screening af historiske stormﬂoder.

Historisk Stormﬂod <dato>
Datakvalitet

Datarådighed

’Fænomen’

Vandstand (jf. afsnit 5.2.1 + 5.2.6)

0-3

0-3

0-3

Meteorologi (jf. afsnit 5.2.2 + 5.2.6)

0-3

0-3

0-3

Oversvømmelse (jf. afsnit 5.2.3 + 5.2.6)

0-3

0-3

0-3

Skade (jf. afsnit 5.2.4 + 5.2.6)

0-3

0-3

0-3

Ofre (jf. afsnit 5.2.5 + 5.2.6)

0-3

0-3

0-3
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Tabel 5.3 Opsummering af screeningskriterier, jf tekst.

Skala 0-3

Datarådighed

Datakvalitet

VANDSTANDSMÅLING

’Fænomen’
’højde’

0

Ingen måling eller angivelse af vandstandshøjde

Ingen information, udelukkende kvantitative
eller modstridende oplysninger

Ingen datarådighed, målinger uden indikation
af ekstremer, ubetydelige oversvømmelser

1

En eller få angivelser; relativt høje vandstande
målt udenfor stormﬂodsområde

Begrundet tvivl af oplysninger, oplysninger med
stor usikkerhed eller indirekte information

Relativt høje, men dog almindeligt forekommende vandstande på lokaliteter

2

Sikker registrering og/eller samtidige beretninger fra ﬂere lokaliteter

Samtidige og uafhængige kilder med sammenlignelige vandstande, troværdige målinger

Meget høje vandstande ved ﬂere lokaliteter,
ekstrem høj ved enkeltlokalitet

3

Flere sikre registreringer eller anden sikker
dokumentation, f.eks. stormﬂodssten

Dokumenteret ved målinger eller efterfølgende
videnskabelig analyse foretaget

Ekstremt høje vandstande ved ﬂere stationer,
specielt hvis langvarigt høje vandstande.

METEOROLOGI

’vejr’

0

Oplysninger om vindretning og vindstyrke
indenfor stormﬂodsområde mangler

Kun kvantitative udsagn eller ikke samtidig
kilde, eller modstridende information

Dårligt beskrevne forhold eller vejr, der karakteriseres som almindeligt

1

Oplysninger om vindretning og vindstyrke
eksisterer indenfor stormﬂodsområde

Kun enkelte beskrivelser af vindretning og
-styrke men ingen beskrivelse af vejrudvikling

Dårligt beskrevne men betydelig oversvømelse,
eller godt beskrevne uden estraordinært vejr

2

Troværdig beretning, eller mulig ud fra data, af
vejrudvikling op til og under stormﬂod

Adskillige samtidige og løbende målinger, der
også dækker det ramte område

Kraftig storm/orkan med kortvarig påvirkning

3

Målinger fra ﬂere stationer i DK og/eller forhold
tidligere analyseret og beskrevet

Uafhængige vind- og trykmålinger, dækkende
afrapportering/analyse af forløb foretaget

Meteorologiske forhold forårsager kraftig
stormﬂod; eller andre ekstraordinære vejrforhold

OVERSVØMMELSE

’udstrækning’

0

Ingen kilder, der oplyser om oversvømmelse
eller sandsynliggør, at der har været oversvømmelse

Ingen eller ringe datarådighed (0-1)

Ingen datarådighed, ingen eller ringe oversvømmelse, eller begrænset til havnearealer mv.

1

Oplysning om oversvømmelse, men ikke redegør for omfanget på oversvømmede lokaliteter

Ingen samtidig kilde med angivelse af lokalitet
og omfang. Fragmentarisk kildedækning.

Betydelig oversvømmelse er forekommet på en
eller enkelte lokaliteter

2

Oplysning om lokaliteter, og kilder sandsynliggør, at omfang berører mennesker direkte

Oversvømmelsens udstrækning synes geograﬁsk dækket, men med mangelfuld oplysning
om omfang

Betydelig oversvømmelse er forekommet langs
en længere kyststrækning

3

Uddybende beskrivelser fra ﬂere lokaliteter af
uafhængige kilder.

Oversvømmelsens omfang og udstrækning er
dokumenteret for betydende lokaliteter

Betydelig oversvømmelse er forekommet vidt
udbredt indenfor et eller ﬂere farvandsområder

SKADER

’omfang’

0

Ingen oplysning om oversvømmelse eller lokalitet, eller hvor skader ikke direkte henføres til
stormﬂod

Kun ikke-samtidige kilder, der ikke synes at bygge på historisk/videnskabelig dokumentation

Ingen oversvømmelse eller ingen betydelig
oversvømmelse i beboede områder

1

Oplysning om oversvømmelser, hvor det er
overvejende sandsynligt, at der er sket skader

Speciﬁk reference til skader, men oversvømmelse ufuldstændig beskrevet

Lokale skader, der ikke anses som omfattende
indenfor det stormﬂodsramte område

2

Samtidige kilder, der eksplicit beretter om
skader på navngivne lokaliteter

Detaljeret beskrivelser af lokal stormﬂod, eller,
samstemmende beretninger om ødelæggelser.

Relativt omfattende skader på enkeltlokaliteter,
eller betydelige langs en længere kyststrækning

3

Stormﬂodsskader formidlet på nationalt niveau,
eller sandsynligt at oplysninger eksisterer i
arkiver

Nogenlunde tilstrækkelig afdækning af skadesomfang i kilder, herunder gerne efterfølgende
vedr. udbedring

Omfattende skader i større by eller på en del
lokaliteter på tværs af farvandsområder eller
vanddistrikter

MENNESKELIGE
KONSEKVENSER

’ofre’

0

Ingen oplysninger

Ingen eller tvivlsomme oplysninger

Ingen oplysninger, ingen oversvømmelse, eller
meddelelse om, at der ikke har været ofre.

1

Tvivlsomme oplysninger eller oplysninger, der
ikke er samtidige

Kilder baseret på mundtlig overlevering

Der er foretaget koordineret evakuering forud
for eller under stormﬂoden

2

Oplysninger fra ﬂere kilder, koblet direkte til
lokaliteter for oversvømmelsen

Kilder er samtidige og ofﬁcielle

Flygtninge efterfølgende stormﬂoden, eller
efterfølgende fraﬂytning, ekspropriation o. lign.

3

Hvis der er foretaget opgørelse over ofre: døde,
evakuerede, forﬂyttede, eller der meddeles
’ingen ofre’

Udførlige beskrivelser/opgørelser over
evakuerede, ﬂygtninge eller døde med stedfæstelse for dødsfald

Dødsfald på land, der direkte kan relateres til
stormﬂoden
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Tabel 5.4 De 127 historiske stormﬂoder, der indgår i vurderingen.

Historiske stormﬂodshændelser
1.-4. november 1532

26. december 1836

16.-17. februar 1916

30. november 1988

1.-3. oktober 1575

7.-8. januar 1839

23.-24. oktober 1921

14. - 15. februar 1989

24. december 1593

2.-3. februar 1843

2. november 1921

28. november 1989

30. juni 1596

20.-21. august 1845

17.-19. december 1921

26. januar 1990

25. september 1597

20.-21. oktober 1845

31. december 1921 - 1. januar 1922

26. - 28. februar 1990

30. november-1. december 1615

9.-10. januar 1852

30. august 1923

9. - 10. januar 1991

25. november 1623

1.-2. januar 1855

9.-12. oktober 1926

20. - 21. december 1991

25. november 1624

23.-24. august 1860

23.-24. november 1928

17. januar 1992

9.-10. december 1624

15.-16- november 1861

18.oktober 1936

11.-13. januar 1993

10. februar 1625

19.-20. december 1862

27. - 28. oktober 1936

21. - 23. januar 1993

20.-21. marts 1625

29.-30 december 1867

23.-24. november 1938

21. - 22. februar 1993

6. juni 1630

6.-7. februar 1868

13. november 1941

10. - 11. januar 1995

11.-12.oktober 1634

12.-13. november 1872

9. november 1945

3. - 4. november 1995

10.-11. januar 1694

16.-17. december 1873

24.-26. oktober 1949

17. november 1995

8.-9. januar 1714

20.-24. oktober 1874

4. januar 1954

6. - 7. februar 1995

24.-25. december 1717

14.-15. oktober 1881

22. december 1954

3.-4. december 1999

25.-26. februar 1718

24.-26. november 1890

16. - 17. februar 1962

29. - 30. januar 2000

31. december 1720

19.-20. november 1893

23. - 24. februar 1967

30. oktober 2000

20.januar 1756

10-13. februar 1894

15. januar 1968

16. november 2001

13. oktober 1760

23. december 1894

19. - 20. november 1973

20. december 2001

7.-12. december 1792

5.-8. december 1895

3. - 4. januar 1976

2. januar 2002

24.-26.januar 1794

24.-27. marts 1898

20.-22. januar 1976

28. - 29. januar 2002

24.-26. december 1806

26. december 1902

14. - 15. februar 1979

20. - 23. februar 2002

15.-16. januar 1818

6. april 1904

24.-25. november 1981

6. december 2003

1.-4. december 1821

30.-31. december 1904

18. - 19. januar 1983

8. - 9. januar 2005

12.-15. november 1824

12.-13. marts 1906

28. november 1983

1.- 2. november 2006

3.-5. januar 1825

3.-4. december 1909

1. - 4. januar 1984

12. januar 2007

3.-5. februar 1825

5.-6. november 1911

13. - 14. januar 1984

19. januar 2007

27. november - 1. december 1825

30.-31. december 1913

6. - 7. november 1985

18. marts 2007

17. oktober 1828

9.-10. januar 1914

2. - 3. december 1986

9. november 2007

16.-18. oktober 1834

29. september 1914

12. - 13. januar 1987

1. marts 2008

18.-19. december 1835

4. december 1914

16. oktober 1987

Først for nyligt er det, gennem undersøgelser der kombinerer vandstandsmåling, præcisionsnivellementer og satellitdata, blevet muligt at adskille bidragene fra klimabetinget
havspejlsstigning og landhævning/-sænkning fra hinanden
(Knudsen, Engsager og Khan, 2009; Knudsen et al., 2010;
Madsen, 2009). Der er forskel på de absolutte havspejlsstigninger mellem enkeltlokaliteter i Danmark, men i gennemsnit svarer stigningsraten til det globale gennemsnit på 1,8
mm/år for perioden år 1900 - 2000. Tilsvarende er der for
Danmark i perioden 1990-2006 fundet en stigningsrate på
3,2 mm/år, der også stemmer godt overens med det globale
gennemsnit (Knudsen, Engsager og Khan, 2009; Knudsen et
al., 2010; IPCC, 2007; http://sealevel.colorado.edu/).

Landhævningen, der stadig foregår som en konsekvens af
afsmeltningen efter sidste istid, og som kan regnes lineært
over et tidsrum på hundrede år, er mindst i den sydvestlige del af landet (ca. 0,3 mm/år) og størst i det nordligste
Jylland (ca. 2,1 mm/år). Når fremtidens klimaændringer og
mulige scenarier for havspejlsstigning tages i betragtning, vil
konsekvenserne ikke blive de samme overalt i Danmark, idet
landhævningen til en vis grad, og mest mod nord og øst i
Danmark, vil afbøde konsekvenserne af havspejlsstigningen.
Klimaændringernes indﬂydelse på vandstanden fremover vil
blive yderligere behandlet i Kapitel 6.
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Der sker sætninger/sænkninger af landet på lokalt eller
regionalt niveau grundet geologiske og/eller geotekniske
forhold. Nyere målinger viser sætningsrater på op til 1 cm/år
(Karsten Vognsen, pers. komm.). Det er også alment kendt,
at opfyldte arealer f.eks. i forbindelse med havne sætter sig
efter anlæggelse (f.eks. Harnow et al., 2008). I forbindelse
med mange kystnære byer, der ofte er anlagt på marine
aﬂejringer, er der i tidens løb sket sætninger, og mange
steder ﬁndes kulturlag under nuværende bebyggelser. Uden
at være et mål for nærværende undersøgelse, er det dog
vigtigt at pointere, at der i forbindelse med en del byer kan
være sket markante ændringer i ’gadeplan’. Dette medvirker
til, at det kan være svært at udrede og relatere en historisk
vandstand til nutidens bybillede.

For borgeren i det oversvømmede hus er det ligegyldigt, om
det er havet, der stiger eller undergrunden, der sætter sig. I
en sammenligning mellem stormﬂoder og deres styrke er viden om de ovennævnte parametre dog vigtig. Stormﬂodens
styrke (målt som maksimalvandstanden) skal ses i relation
til middelvandstanden på det tidspunkt, den indtræffer. Da
middelvandstanden løbende ændres, gør udgangspunktet
for målingen det også. Der kan således deﬁneres en ’trendfri
vandstand’ ud fra middelvandstanden i 1990, hvis nulpunkt
ændres over tid i takt med ændringen i middelvandstanden på en given lokalitet. Som eksemplet i Tabel 5.5 viser,
vil angivelser i DNN, DVR90, og Trendfri Vandstand være
forskellige, og forskellene afhænger af, hvor i landet man
beﬁnder sig. Således vil f.eks. vandstanden under stormﬂoden i Esbjerg i 1909 være 9 cm højere i forhold til middelvandstanden (den trendfri vandstand) end vandstanden
under stormﬂoden i 1999, selvom angivelserne i både DNN
og DVR90 er lavere. I udarbejdelse af højvandsstatistikker
anvendes som regel trendfri vandstande, da det er afvigelsen
fra 0-niveauet, der fokuseres på. I det videre arbejde vil her
dog for overskuelighedens blive refereret til vandstande i cm
DVR90, med mindre andet er angivet.

Endvidere sker der løbende ændringer i morfologiske og
hydrodynamiske forhold, der kan have stor betydning for en
given lokalitet. Det kan være erosion på kysten eller ændringer i sejlløb og placeringen af grunde, der gør, at et område
pludseligt eller gradvist bliver mere (eller mindre) udsat for
stormﬂoder. Det kan af samme grund være forbundet med
betydelig usikkerhed at sammenligne historiske og nutidige
stormﬂoder og deres konsekvenser, hvis kystforholdene har
ændret sig.

De maksimalt forekommende vandstande ved en given
lokalitet eller langs med kysterne afhænger af mange faktorer som f.eks. tidevand, kystens orientering, havområdets
udformning og størrelse, havdybder mm. Generelt ses de
højeste vandstande at forekomme i Vadehavet, efterfulgt
af Vestkysten, de indre farvande og de vestjyske fjorde,
som illustreret i Figur 5.1. På trods af forskellige længder af
dataserierne ses det tydeligt, at niveauerne for de maksimale
vandstande varierer. Ekstremerne skal derfor ses i relation til,
hvor de er målt. En vandstand på 300 cm vil således være
almindelig i Vadehavet, mens den yderst sjældent forekommer på Sønderjyllands østkyst.

Endelig vil der i forbindelse med stormﬂoder ofte forekomme
bølger på kysten, ligesom der kan være nogen variation i
vandstanden med måske få hundrede meters mellemrum på
grund af vindstuvning og gradienter i vandspejlet. Idet en
vandstand i dag normalt måles i et rør eller en brønd et bestemt sted, hvor målingerne afspejler et gennemsnit over en
periode (typisk 10 minutter til 1 time) af et roligt vandspejl,
vil bidraget fra bølger samt den geograﬁske variation altid
give anledning til usikkerhed. Målte vandstande kan derfor
også kun ses som vejledende for den kyststrækning, de er
målt på. Det forventes generelt, at jo længere tilbage i tiden
stormﬂoden er indtruffet, des større er usikkerheden på de
målte/angivne maksimalvandstande.

Tabel 5.5 Udvalgte vandstande fra Esbjerg og Frederikshavn, der viser forskelle mellem vandstande målt i DNN, DVR90 og ’Trendfri vandstand’ (Data fra Sørensen
og Ingvardsen, 2007).

Vandstande (cm) Frederikshavn

Vandstande (cm) Esbjerg

Dato

DNN

DVR90

’trendfri’

23.12.1894

152

154

10.10.1926

149

151

25.11.1981

148

07.11.1985
27.02.1990
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Dato

DNN

DVR90

’trendfri’

152

24.11.1981

433

422

423

150

26.01.1990

413

402

402

150

150

24.11.1928

400

389

396

145

147

147

03.12.1909

391

380

389

142

144

144

03.12.1999

392

381

380

cm DVR90
600

500

400

300

200

100

0
1987 Rønne

1892 Gedser

1955 Rødbyhavn

1955 Køge

1888 København

1891 Hornbæk

1972 Holbæk

1971 Kalundborg

1890 Korsør

1890 Slipshavn

1973 Odense

1949 Fynshav

1889 Fredericia

1888 Århus

1976 Grenå

1909 Randers
1964 Hals

1894 Frederikshavn

1972 Nørresundby

1973 Nibe-Sebbersund

1930 Løgstør

1959 Lemvig
1935 Thyborøn Havn

1972 Skovlunde

1972 Kloster

1971 Ringkøbing

1973 Bork

1943 Skagen

1966 Hirtshals

1969 Hanstholm

1975 Thyborøn Hav

1935 Thorsminde Havn

1931 Hvide Sande Havn

1890 Esbjerg

1919 Ribe
1935 Ballum

1961 Havneby

1920 Højer

Figur 5.1 Top-10 vandstandsmålinger ved 38 målestationer og niveauforskelle i ekstremvandstande langs Danmarks kyster. Årstal angiver længden af serierne,
og den røde linje viser variationen i statistiske 100-årshændelser ifølge Sørensen og Ingvardsen (2007).

5.2.2 Meteorologi
Stormﬂoder relaterer oftest men ikke altid (f.eks. ved en
tsunami, jf. Buch et al., 2005) til meteorologiske forhold.
Stormﬂoder forekommer da i situationer, hvor store gradienter i det atmosfæriske tryk over det skandinaviske og
nordeuropæiske område medfører høje vindhastigheder.
Omvendt medfører mange storme ikke nævneværdigt forhøjede vandstande på kysterne.

giske forhold kan rekonstrueres for nogle hændelser tilbage i
tiden. De seneste ca. 40 år er vejrprognoserne gradvist blevet
markant bedre, og ofte er synoptiske vejrkort fra stormhændelser umiddelbart tilgængelige, ligesom analyser af vejrforholdene, der ledte frem til en given stormﬂod, vil være det.
Mere interessant end blot de maksimale vindhastigheder og
deres retning, er da også den generelle udvikling i vejrsystemer forud for og under en stormﬂodshændelse.

Pålidelige målinger af vind i Danmark eksisterer fra nogle få
stationer tilbage til omkring 1870erne. Der har siden været
oprettet en række stationer, f.eks. ved fyrskibe, hvor der med
faste intervaller er målt vindstyrke. En del stationer er blevet
nedlagt igen. Atmosfæriske trykmålinger/-registreringer
eksisterer noget længere tilbage i tiden med den længste
serie fra Stockholm tilbage til 1756 (Moberg et al., 2002)
og kan medvirke ved rekonstruktion af vejrforhold under
stormﬂoder tilbage i tiden. Analyser af dette falder dog
udenfor screeningen. Her konstateres blot, at de meteorolo-

Grundet kompleksiteten i udformningen af de danske
farvande og kystlinjen vil der være en række meteorologiske forhold, der kan give anledning til stormﬂod. Dette
kan f.eks. være gentagne lavtrykspassager, der over dage til
uger presser vand ind i de danske farvande; et enkelt meget
kraftigt lavtryk med en bane, der gør, at vandet ’skubbes’ ind
på Nordsøkysten; eller vindforhold, der skaber langperiodiske
bølgefænomener eller specielle og sjældne stuvningsgradienter. Interessant i vurderingen af de meteorologiske fænomener er, hvorvidt og hvorfor de ledsages af stormﬂod på
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kysten, herunder variationer i de meteorologiske forhold, der
kan føre til stormﬂod på både lokalt, regionalt og nationalt
niveau. Storm er dog stadig en vigtig parameter, hvorfor
registrerede og klassiﬁcerede storme i Danmark 1891- 2010
ifølge Cappelen (2009) og Cappelen og Rosenørn (2010), jf.
Tabel 5.6, inddrages i screeningen. Samme forfattere præsenterer også en omregningstabel for vindstyrke mellem de
ældre måleangivelser i Beaufort, knob og meter pr. sekund
(m/s). For stormﬂoder tilbage i tiden er Gram-Jensen (1991)
den primære kilde til information, mens DMI altovervejende
er kilde til information om de meteorologiske forhold efter
1890. Meteorologi vurderes som en kombination af styrke
og interessante meteorologiske forhold i relation til stormﬂoder.

5.2.3 Oversvømmelse
I forbindelse med historiske stormﬂodshændelser er det relevant at se på, hvor omfattende oversvømmelserne har været.
Mange stormﬂoder har kun forårsaget oversvømmelse
på lavtliggende havne- og kajområder, strandengsarealer
og marskområder, lavtliggende enge omkring åudløb mv.
Oversvømmelsen er da kendetegnet ved at være en naturlig
del af arealernes virke. Havnekajen ligger ’i vandkanten’,
strandenge og marskområder er afhængige af jævnlige oversvømmelser for at kunne opretholde deres naturlige karakter
og udvikling, og i forbindelse med å-udløb vil et længevarende højvande bremse afstrømningen, og vandstandsstigningen vil forplante sig bagud i systemet.
Fokus skifter. For mange havne og havnebyer har det før i
tiden været en naturlig del af det at være beliggende ved
vandet, et vilkår, at der indimellem kom et højvande, der

trængte op i gaderne og ind i de lavest beliggende huse.
Skete det stille og roligt, blev der måske ikke engang taget
notits af oversvømmelsen i de skrevne kilder. Mange lave
områder i forbindelse med kysterne har været brugt som
høslet tilbage i tiden. Her håbede man måske ligefrem på, at
engene blev oversvømmet hver eller hver anden vinter, således de kunne blive tilført næringsstoffer til næste års høslet.
Når der en sjælden gang kom en stormﬂod om sommeren,
der bortskyllede høstakke og måske medførte druknede får
og kreaturer, var det en katastrofe i datidens samfund.
Det var ud fra et andet samtidsbillede, stormﬂodshistorien
blev skrevet. – Og selvom der måske var ﬂere byer, der
oplevede oversvømmelser, var det altså ofte skader på landbruget, der var fokus på: Det gennembrudte engdige, de
mistede får og de vandlidende marker. Lokalt kan en stormﬂod da have haft store konsekvenser, selvom den i nutidens
billede er ubetydelig.
Når en oversvømmelse i forbindelse med stormﬂod skal
vurderes, er det vigtigt at se på i hvilken kontekst, oversvømmelsen sker. Mange historiske stormﬂoder forvoldte
stor skade, da de indtraf, men vil i dag være at regne for
ubetydelige. Det kan være fordi, vi i dag har sikret os med
højvandsbeskyttelse i form af diger mv., eller fordi vandstanden, der dengang forvoldte skader, i dag end ikke ville være
at betragte som en stormﬂod. Her overfor står samfundsudviklingen de seneste hundrede år, og de stormﬂoder tilbage
i tiden, som også i dag ville medføre betydelige oversvømmelser. Samfundsudviklingen har gjort, at vi i dag bebor
områder, som ikke tidligere var bebygget, og hvor der måske
ingen menneskelige interesser var på spil. Disse områder er
formentlig ikke nævnt i de historiske kilder. Så, udover at for-

Tabel 5.6 Klassiﬁkation af storme i Danmark, 1891-2010. Oversat fra Cappelen (2009); Cappelen og Rosenørn (2010).

Klassiﬁkation
Klassiﬁkation af storme er baseret på en klimatologisk vurdering, baseret på højeste 10-minutters middelvind.
N eller n - Vind fra nord
E eller e - Vind fra øst
S eller s - Vind fra syd
W eller w - Vind fra vest
X eller x - variable vindretninger
* eller * - snestorm (ingen vindretninger indikeret i de ﬂeste tilfælde)

Klasse 4

Klasse 3

Klasse 2

Klasse 1

Stor

Lille

Stor

Lille

Stor

lille

Stor

lille

Stærk storm
til orkan
> 28,5 m/s

Stærk storm
til orkan
> 28,5 m/s

Stærk storm

Stærk storm

Storm

Storm

Stormende kuling

Stormende kuling

> 26,5 m/s

> 26,5 m/s

> 24,5 m/s

> 24,5 m/s

> 21 m/s

> 21 m/s

National
> 30%

Regional
0-30%

National
> 30%

Regional
10-30%

National
> 30%

Regional
10-30%

National
> 30%

Regional
10-30%
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holde sig til at ældre beretninger kan være både vildt overdrevne eller underdrevne i forhold til nutidens samfund og/
eller meget ufuldstændige, skal vurderingen ses i relation til
tidspunktet for oversvømmelsen. Generelle betragtninger om
den historiske udvikling vil indgå i udvælgelsen af historiske
stormﬂoder sammen med en vurdering af stormﬂodernes
oversvømmelsespotentiale i dag og fremover, jf. Kapitel 5.3.
En oversvømmelses omfang kan ses både i relation til den
geograﬁske udstrækning og ’oversvømmelsesdybden’.
Dybden eller omfanget af oversvømmelsen på de individuelle stormﬂodslokaliteter relaterer til skadespotentialet
og risikoen for ofre i forbindelse med stormﬂoden, der, alt
andet lige, vil stige, jo højere vandet står i gaderne. Her ses
i relation til vurdering af oversvømmelsen primært på, hvor
udbredte oversvømmelser stormﬂoden har afstedkommet og
sekundært på omfanget på de enkelte lokaliteter.
En stormﬂod kendetegnes af, at den mest ekstreme vandstand, i relation til de normalt maksimalt forekommende
vandstande, opleves på en eller ﬂere lokaliteter og med
relativt mindre ekstreme vandstande andre steder. Ved en
undersøgelse af oversvømmelsers geograﬁske udstrækning
fokuseres på, om der under stormﬂoden er sket oversvømmelse på en enkelt eller få isolerede lokaliteter (punkt(er)),
om der er sket oversvømmelse på en kyststrækning eller få
strækninger (linje(r)), eller om der er sket oversvømmelse
indenfor et eller ﬂere vandområder og/eller vanddistrikter
(region(er)), Figur 5.2.

5.2.4 Skader
Skader i forbindelse med stormﬂoder er svære at opgøre.
Selvom det totale overblik over de direkte materielle skader
er til stede et stykke tid efter oversvømmelsen, vil en samlet
opgørelse kræve, at der også ses på aﬂedte effekter, som
skitseret i Figur 5.3.
Idet skadesbegrebet vil blive behandlet mere indgående i
relation til udpegning af risikoområder på baggrund af den
foreløbige risikovurdering i Kapitel 7, jf. også Kapitel 3.2, følger her kun kort nogle overvejelser til brug for screeningen.
Der er ikke i vurderingen af skader taget hensyn til tab af
menneskeliv, der indgår som særskilt parameter i screeningen for menneskelige konsekvenser, jf. nedenfor i afsnit
5.2.5.
De seneste ca. 20 år er stormﬂodsskader opgjort i forbindelse med udbetalinger fra Stormrådet (www.stormraadet.dk).
Her ﬁndes oplysning om antal udbetalinger, gennemsnitlige
forsikringsudbetalinger og totalsummer tilknyttet de enkelte
stormﬂodshændelser. Endvidere ﬁndes oversigt over områder
udpeget ved de enkelte stormﬂoder, samt oversigt over skadelidtes adresser (stormraadet.dk; Stormrådet, 2010). De udbetalte beløb fra Stormrådet, jf. Figur 5.4, kan anvendes som
indikator af, hvor store skader stormﬂoderne siden 1991
har afstedkommet. Beløbene giver dog ikke et retvisende
billede af stormﬂodens økonomiske konsekvenser. Beløbene
fortæller intet om den efterfølgende periodes konsekvenser i
form af ødelagt infrastruktur, tabt arbejdsfortjeneste, udgift
til genopbygning af diger mv. Af tallene fremgår heller ikke,
om eksisterende diger blev gennembrudt under stormﬂoden
eller de investeringer, der siden sidste stormﬂod er brugt til
genopførelse, forstærkning eller nyopførelse af højvandsbeskyttelse til at imødegå fremtidige hændelser.
Til brug for screeningen er der foretaget et skøn af skader
på en kombination af kildemateriale og på vurderingerne af
oversvømmelsesudstrækning og vandstandshøjder. Vurderingen foretages således ikke uafhængigt af screeningerne for
disse to parametre/kategorier.

Figur 5.2 Vurdering af oversvømmelsesudbredelse sker ud fra, om der er
sket oversvømmelse på en lokalitet, en kyststrækning, eller indenfor en region.

Der er ikke anvendt en omregning til nutidskroner. Tilgængelige oplysninger om beløb på skader og/eller efterfølgende
skadeserstatninger fra staten eller pengeindsamling fra
befolkningen indgår i den samlede vurdering. Her er det igen
værd at bemærke, at der tidligere var et fokus rettet mod
landbrug og forsynings-/fødevaresikkerhed mere end på
bygninger og løsøre, hvilket selvfølgelig besværliggør sammenligning.
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Figur 5.3 Skadestyper ved en oversvømmelse.

Ligeledes er kystnære ejendomsværdier steget markant gennem de seneste årtier, og der er gennem de seneste 50 - 100
år sket en markant udbygning i kystnære byer og opført
store potentielt oversvømmelsestruede sommerhusområder.
Borgere i byer, der jævnligt oplever stormﬂoder, har i en vis
grad indrettet boliger og indbo herefter. Det vil formentlig
betyde, at skaderne ikke er så store her som i byer, der yderst
sjældent oplever oversvømmelse.
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Vurdering af skadesomfang ses som en summering af
skaderne indenfor hele det stormﬂodsramte område. Her
vil en større by med betydelige oversvømmelser, skønsmæssigt, i skadesopgørelsen svare til ﬂere mindre byer ramt af
en oversvømmelse af tilsvarende karakter. Vurdering er sket
i relation til samtlige registrerede stormﬂoder. Der vil senere i
udvælgelsen ske yderligere sondring på vanddistriktsniveau.
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Indikationer på skadesomfang ﬁndes i en del kilder, og der
ﬁndes økonomiske delopgørelser over de seneste 20 års
stormﬂoder. Der er dog aldrig foretaget en egentlig opgørelse af skader i forbindelse med en stormﬂod i Danmark.
Rådighed og kvalitet af data er derfor også vurderet lempeligt, da der for selv de bedst belyste oversvømmelseshændelser kun er foretaget partielle opgørelser.
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Figur 5.4 Udbetalte stormﬂodserstatninger fra Stormrådet siden 1991 (Data
fra www.stormraadet.dk; OEM, 2009).
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5.2.5 Menneskelige konsekvenser
Vi har i dag med langtidsvejrudsigter, stormﬂodsvarsling,
stormﬂodsberedskaber og forskellige indsatsberedskaber,
oversvømmelsesbeskyttelse i form af diger mv. god mulighed
for at forberede os på stormﬂoder og træffe foranstaltninger
til at minimere skader og forhindre tab af menneskeliv.
Vi ved ofte ﬂere dage i forvejen, at en potentiel farlig
situation er under opsejling. Der eksisterer et pålideligt
varslingssystem for alle danske farvande med prognoser for
vandstandsudvikling. Alle med en internet- eller telefonadgang har mulighed for løbende at følge prognoser for
vandstandsudviklingen. Dette har uomtvisteligt minimeret
tab af menneskeliv i forbindelse med stormﬂoder i nyere
tid, og varslingen i kombination med diverse beredskaber
giver mulighed for i situationen netop at iværksætte tiltag til
forhindring af dette.
Indimellem varsles stormﬂod, og beredskaber iværksættes,
uden dog at stormﬂoden indtræffer. Men alene det, at vi i
dag ﬂere steder har ’forskanset’ os bag diger, gør, at vores
sikkerhed mod stormﬂoder og oversvømmelse er øget betragteligt. Så længe digerne holder.
Tilbage i tiden var der også diger, især i Vadehavet, men
nogen egentlig beskyttelse mod oversvømmelse gav de ikke i
deres daværende udformning sammenlignet med i dag. Der
var ofte intet andet forudgående varsel om stormﬂod end
en vandstand, der steg og steg. I nogle områder kunne man
hurtigt redde mennesker og dyr op på højere liggende land
og således undgå at blive fanget af vandet. I andre områder
var det vanskeligt, da der ikke var egnede områder at trække
sig tilbage til i nærheden. Samtidig kan man forestille sig, at
folk i områder, som sjældent rammes af alvorlig stormﬂod,
var både uvidende om naturens luner og uforberedte på,
hvad man kan gøre, når katastrofen indtræffer.
Såvel dengang som nu må dødsfald være det væsentligste
kriterium i vurderingen af en stormﬂods alvor og konsekvens.
I forhold til dødsfald ses i screeningen udelukkende på ofre
på land, hvis død direkte kan relateres til oversvømmelsen.
Omkomne til havs ved grundstødninger og forlis medregnes
ikke. Der ses endvidere på, om der i relation til stormﬂoden
er sket evakuering af folk eller/og om stormﬂoden har forårsaget ﬂygtninge.
Evakuering kan være svært at deﬁnere i historisk sammenhæng, da folk som nævnt naturligt vil søge mod sikkert
land. Her forstås evakuering som en koordineret handling,
der varskoer og bidrager til at bringe folk i sikkerhed forud
for stormﬂodens kulmination. Evakuering kan forekomme

både i tilfælde, hvor der efterfølgende sker oversvømmelse,
og i tilfælde hvor f.eks. digerne holder på en strækning, eller
oversvømmelse udebliver. I tilfælde af evakuering, deﬁneret
i relation til screeningen, kan folk drage tilbage til deres
boliger umiddelbart efter stormﬂoden.
Hvis der er ﬂygtninge, betyder det, at husene er ubeboelige
i det mindste over et længere tidsrum (uger, måneder),
inden folk kan ﬂytte tilbage, eller at borgene permanent må
fraﬂytte deres ejendomme.

5.2.6 Kriterier anvendt i screeningen
Der redegøres for registreringen af historiske stormﬂoder.
Kriterierne anvendt i screeningen af stormﬂoderne for parametrene vandstand (’højde’), meteorologi (’vejr’), oversvømmelse (’udbredelse’), skader (’omfang’) og menneskelige
konsekvenser (’ofre’) gennemgås. Notater for de enkelte
stormﬂoder foreﬁndes i dataark, Bilag A, mens hovedresultater af screeningen ses i Bilag B og gennemgås i Kapitel 5.3.
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 I, II, III, IV
Det angives, hvilke vanddistrikter der potentielt har været
berørt af stormﬂodshændelsen.
Hovedvandoplande 1.1-1.15, 2.1-2.6, 3.1 & 4.1 (på dataark)
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 GramJensen (1991) [G-J], via ekstremvandstande fra Sørensen
og Ingvardsen (2007) [S&I] og efterfølgende hændelser,
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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.

Hvis der er ﬂere samtidige og uafhængige kilder, der rapporterer ens/sammenlignelige vandstande relateret til middelvandstand eller daglig vande; der eksisterer ﬂere ensartede angivelser på pålidelige stormﬂodssten/-søjler; eller der
eksisterer troværdige målinger fra aﬂæsning af vandstandsbræt mv., vurderes kvalitet til 2.

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’).

Hvis der efterfølgende stormﬂoden er lavet videnskabeligt
baserede analyser af vandstande/vandstandsudvikling under
stormﬂoden; eller hvis der er målinger af maksimalvandstand
fra mere end en pålidelig vandstandsmåler (analog/digital)
indenfor området ramt af stormﬂod (gerne suppleret med
oplysning om forløb), således at der kan skabes et rimeligt
overblik over hændelsen, vurderes kvalitet til 3.

Hvis der hverken eksisterer tilgængelige vandstandsmålinger eller angivelser af vandstande i kilder fra en stormﬂod;
hvis der kun berettes om ’høj vandstand’ uden indikation af
oversvømmelse vurderes rådighed til 0.
Ved stormﬂoder, hvor der eksisterer en eller få angivelser
af vandstande; hvor der er målt relativt høje vandstande,
men udenfor området ramt af stormﬂod; eller hvis der kun
forekommer sammenlignende udsagn som ”vandstanden
var den højeste siden” eller ”stormﬂoden lignede den i ..”,
vurderes rådighed til 1.
I tilfælde af, at der er få sikre registreringer/målinger af
vandstande indenfor området ramt af stormﬂod; samtidige
beretninger om oversvømmelser fra adskillige lokaliteter, der
indikerer ekstreme vandstande; sekundære kilder, hvorfra
maksimalvandstande kan udledes, vurderes rådighed til 2.
Når der til en stormﬂod er ﬂere sikre registreringer af
vandstande indenfor området ramt af stormﬂod, og hvor
vandstandsforløb gerne må eksistere eller kunne genskabes;
eller hvis der er mange samtidige beretninger om oversvømmelser, hvor til der ﬁndes stormﬂodssøjler/-sten, vurderes
rådighed til 3.
Hvor rådighed af information/data er vurderet til 0; hvor der
kun eksisterer kvantitative udsagn om vandstandshøjder;
eller hvor der er modstridende information fra lokaliteter for
stormﬂod, vurderes kvalitet til 0.
Hvis der kun eksisterer indirekte registreringer, f.eks. på baggrund af kort; hvis vandstande angives med stor usikkerhed
fra primær kilde; er baseret på ikke-videnskabelig sekundær
kilde; eller der af en eller anden grund kan sås begrundet
tvivl om rigtighed af oplysninger, vurderes kvalitet til 1.
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Hvis rådighed er vurderet til 0; eller hvis der ikke i målinger fra stationer ses vandstande, der tilnærmelsesvis virker
høje sammenlignet med øvrige ekstremvandstande fra de
respektive stationer; eller hvis der i historiske kilder berettes
om små og, set i relation til det historiske stormﬂodsbillede
i øvrigt, ubetydelige oversvømmelser; eller hvis størrelsen i
Gram-Jensen (1991) ikke er vurderet stor eller meget stor for
hændelser før år 1890, vurderes ’højde’ til 0.
Hvis der indtræffer vandstande i litteraturen og i målinger, som er relativt høje, men som vurderes at være af en
almindeligt forekommende karakter på de givne lokaliteter,
vurderes ’højde’ til 1.
Hvis beskrevne vandstande i historiske kilder for stormﬂoder
før ca. år 1900 (senere i områder med lav målerdækning)
ligger på niveau med de makismalt målte vandstande fra
et område/en lokalitet ramt af stormﬂod (usikkerheder ved
højdeangivelsen mv. taget i betragtning); eller hvis vandstandene ved ﬂere vandstandsmålere (evt. i kombination med
lokale kilder) viser meget høje vandstande, vurderes ’højde’
til 2.
Hvis beskrevne vandstande i historiske kilder for stormﬂoder
før ca. år 1900 (senere i områder med lav målerdækning)
ligger over niveau for de makismalt målte vandstande fra et
område/en lokalitet ramt af stormﬂod; eller hvis der er pålidelige målte højeste vandstande for lokaliteter med en datalængde over 25 år; eller målinger er tæt på de maksimale
niveauer ved ﬂere stationer, specielt hvis den høje vandstand
synes længerevarende set i relation til vandstandsforløbet,
vurderes ’højde’ til 3.

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’.
For stormﬂoder, hvor der ikke eksisterer oplysninger om både
retning(er) og styrke af storme indenfor området ramt af
stormﬂod, vurderes rådighed til 0.
For stormﬂoder, hvor der eksisterer kilder, der oplyser om
både styrke og retning af storme indenfor det stormﬂodsramte område, vurderes rådighed til 1.
I tilfælde hvor der eksisterer kilder, der oplyser om både
styrke og retning af storme indenfor det stormﬂodsramte
område, og hvor der er samtidige troværdige beretninger
om vejrudviklingen op til og under stormﬂoden; eller hvor
det er overvejende sandsynligt, at vejrudviklingen (herunder maksimale middelvinde) vil kunne beskrives med en vis
detaljeringsgrad ud fra eksisterende meteorologiske målinger
(DMI’s arkiver), vurderes rådighed til 2.
Ved stormﬂoder, hvor der eksisterer målinger fra ﬂere
stationer fra det danske område, eller hvor vejrudviklingen
er analyseret og beskrevet i litteraturen (gerne i relation til
stormﬂodshændelsen), vurderes rådighed til 3.
Hvor rådighed af information/data om meteorologiske
forhold er vurderet til 0; hvor der kun eksisterer kvantitative udsagn om de meteorologiske forhold (ex. ’Der blæste
en vældig vind den dag ude fra vest’); hvor kilden ikke er
samtidig; eller hvor der er modstridende information fra tæt
beliggende lokaliteter indenfor stormﬂodsområdet, vurderes
kvalitet til 0.
Hvor der kun eksisterer enkelte kilder med beskrivelse af
retning og styrke, men ingen beskrivelse af vejrudvikling i
forbindelse med stormﬂoden, vurderes kvalitet til 1.
Hvor der er adskillige samtidige og løbende manuelle målinger/vurderinger af vindstyrke og -retning i forbindelse med
stormﬂoden, der også dækker det stormﬂodsramte område,
men hvor der kan være betydelig usikkerhed på målingerne
(f.eks. operatørafhængighed ved angivelser i Beaufort),
vurderes kvalitet til 2.
Hvor der eksisterer mange uafhængige løbende målinger af
vind- og trykforhold, der også dækker udover det stormﬂodsramte område; hvor der tidligere er lavet analyser af

vejrforhold og -udvikling, der forholder sig kildekritisk; hvor
beskrivelse af vejrudviklingen er tilgængelig fra afrapporteringer, synoptiske vejrkort o. lign.; eller hvor belysningen af
de meteorologiske forhold, der leder til stormﬂoden i øvrigt
forekommer kvalitativt dækkende til beskrivelse af hændelsen, med eventuel inddragelse af relevante oplysninger der
hidrører udenfor det danske område, vurderes kvalitet til 3.
Hvis rådighed er vurderet til 0; eller hvis de meteorologiske
forhold forekommer meget almindelige, og der i øvrigt ikke
synes at have været nævneværdigt høje vandstande i forbindelse med stormﬂoden, vurderes ’vejr’ til 0.
Hvis de meteorologiske forhold er dårligt beskrevne, f.eks.
kun angivet ved styrke og retning, men synes at have forårsaget betydelig oversvømmelse; eller hvis meteorologiske
forhold et godt beskrevet og stormﬂoden synes at have
forårsaget nogen oversvømmelse, uden at vejrforholdene i
øvrigt har været ekstraordinære, vurderes ’vejr’ til 1.
Hvis der har været tale om meget kraftig storm/orkan, der
enten har forårsaget meget høj vandstand lokalt; eller hvis
der har været et større område, der har været ramt af stormﬂod, men hvor stormﬂoden i øvrigt ikke synes at have haft
en langvarig påvirkning, vurderes ’vejr’ til 2.
Hvis de meteorologiske forhold har en karakter, så usædvanligt høje vandstande ses over større områder; hvis vandstanden i forbindelse med stormﬂoden længe har været meget
høj over et større område; hvis de meteorologiske forhold
alene ikke umiddelbart kan forklare vandstandsudviklingen;
hvis der er to eller ﬂere ekstreme vejrsituationer med meget
kort tids mellemrum (dage-uger), eller hvis der er andre
interessante vejrfænomener, der gør sig gældende, og hvor
rådighed og kvalitet af data i øvrigt er af nogenlunde beskaffenhed, vurderes ’vejr’ til 3.
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.
For stormﬂoder, hvor der ikke ﬁndes kilder, der oplyser om
oversvømmelse, eller hvor kilden ikke tydeligt sandsynliggør,
at der har været oversvømmelse, vurderes rådighed til 0.
For stormﬂoder, der oplyser om oversvømmelse på
lokalitet(er), men ikke på nogen måde redegør for oversvømmelsens omfang på oversvømmede lokaliteter, vurderes
rådighed til 1.
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I tilfælde af, at der oplyses om lokalitet(er) for oversvømmelse, og kilden (vandstandsmåling, historisk beretning mv.)
sandsynliggør, at oversvømmelsen har haft et omfang, der
direkte berører mennesker, samt at det vurderes, at der eksisterer kilder fra berørte områder, vurderes rådighed til 2.
I tilfælde af at der i relation til oversvømmelsen ﬁndes uddybende beskrivelser af, hvilke områder på stormﬂodsramte
lokaliteter, der har været oversvømmet; eller der fra uafhængige kilder ﬁndes oplysninger fra ﬂere lokaliteter på en
kyststrækning (linje); eller der meldes om oversvømmelse og
omfang fra ﬂere lokaliteter indenfor forskellige vanddistrikter
og/eller farvandsområder, der sandsynliggør mere omfattende oversvømmelse; eller der i forbindelse med målinger
af ekstreme vandstande eksisterer kilder, der indikerer, at
der har været omfattende oversvømmelse på en eller ﬂere
lokaliteter, en eller ﬂere strækninger, eller i et eller ﬂere vanddistrikter/farvandsområder, vurderes rådighed til 3.
Hvis rådighed af data/information er vurderet til 0; eller hvis
rådighed er vurderet til 1, vurderes kvalitet til 0.
Hvis der ikke ﬁndes tilgængelige samtidige beretninger eller
fortegnelser mv. over oversvømmelsen med angivelse af
lokalitet og omfang; eller hvis der i et område med vandstandsmålinger ikke er målt vandstandshøjder, der sandsynliggør beretninger om oversvømmelser; eller hvis kilder
vurderes fragmentariske i forhold til stormﬂodens/oversvømmelsernes formodede udstrækning, vurderes kvalitet til 1.
Hvor oversvømmelsens udstrækning synes rimeligt geograﬁsk dækket, men hvor oplysninger om oversvømmelsesomfang under stormﬂoden forekommer sparsom/mangelfuld,
vurderes kvalitet til 2.
Når udstrækningen af oversvømmelse i relation til stormﬂoden er dokumenteret for betydende lokaliteter, og der er
beretninger om oversvømmelsesomfang, som minimum på
den hårdest ramte lokalitet; eller der eksisterer samtidige
eller efterfølgende analyser of oversvømmelsens udbredelse
baseret på originale kilder og/eller data, vurderes kvalitet til
3.
For stormﬂoder, hvor rådigheden af data er vurderet til 0;
hvor der ikke er beretninger om oversvømmelse eller om
stormﬂodsrelaterede skader på land; hvor oversvømmelse
har været minimal; hvor oversvømmelse udelukkende er sket
på strandenge, lavtliggende kajarealer og havneområder eller
lignende, hvor der ikke er/har været nævneværdig beboelse/
infrastruktur, vurderes ’udstrækning’ til 0.
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For stormﬂoder, hvor betydelig oversvømmelse er forekommet på en eller enkelte lokaliteter, vurderes ’udstrækning’ til
1.
For stormﬂoder, hvor betydelig oversvømmelse er forekommet langs en længere kyststrækning, vurderes ’udstrækning’
til 2.
For stormﬂoder, hvor betydelig oversvømmelse er forekommet vidt udbredt indenfor et eller ﬂere farvandsområder,
eller ﬂere vanddistrikter, vurderes ’udstrækning’ til 3.
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.
For stormﬂoder, hvor der ikke eksisterer oplysninger om
oversvømmelse; hvor der ikke eksisterer oplysninger om
lokaliteter for oversvømmelse; eller hvor der kun berettes om
skader, der ikke kan relateres til stormﬂoden (f.eks. stormskader), vurderes rådighed til 0.
For stormﬂoder, hvor der er oplysninger om oversvømmelser
på navngivne lokaliteter, og hvor det er overvejende sandsynligt, at der er sket skader, vurderes rådighed til 1.
For stormﬂoder med samtidige kilder, der eksplicit beretter
om skader på huse mv. for navngivne lokaliteter (og gerne
på ’bydels’-/gadeniveau), fotodokumentation, samtidige
optegnelser af oversvømmelser fra mindst en del af det
stormﬂodsramte område; eller som efterfølgende har gennemgået analyse af oversvømmelsesudbredelse og -omfang,
gerne med reference til skader, vurderes rådighed til 2.
Hvis de samtidige kilder er af en karakter, at oversvømmelsen
og dens skader er formidlet på nationalt niveau gennem
aviser og politisk, og oversvømmelsen i øvrigt er veldokumenteret ift. udstrækning; hvis der eksisterer opgørelser
over oversvømmelsesomfang og skader for stormﬂodsramte
lokaliteter; eller hvis det er sandsynligt, at oplysninger vil
kunne gøres tilgængelige gennem søgen i lokalarkiver mv.,
vurderes rådighed til 3.
Hvis rådighed er vurderet til nul; hvis kilder forekommer i høj
grad at overdrive oversvømmelsen/skader; hvis kilder ikke er
samtidige, og ikke synes at hvile på identiﬁcerede historiske
kilder eller videnskabelige (f.eks. bygningshistoriske) undersøgelser, vurderes kvalitet til 0.

Hvis oversvømmelsens udstrækning er ufuldstændigt beskrevet, men der er speciﬁk reference til skader; eller hvis
oversvømmelsens udstrækning er udmærket beskrevet, men
der ikke er speciﬁk reference til skader, vurderes kvalitet til 1.
Hvis der til stormﬂoden er detaljerede beskrivelser af
oversvømmelse og skader for en stormﬂod med begrænset udstrækning; eller der til stormﬂoder med betragtelig
udstrækning er samstemmende beretninger om ødelæggelsesomfang, vurderes kvalitet til 2.
Hvis der er tilstrækkelig viden om både maksimalvandstande
(og gerne vandstandsforløb) for en eller ﬂere lokaliteter,
oversvømmelsens udstrækning er klarlagt, der eksisterer
viden om skadesomfang, der er evt. udarbejdet opgørelser
over materielle skader, der kan ﬁndes efterfølgende kilder,
der beretter om udbedring af skader; eller skaderne i relation
til stormﬂoden i øvrigt synes tilfredsstillende godtgjort, vurderes kvalitet til 3.
Hvor rådighed er vurderet til 0; hvor der ikke er sket
oversvømmelse i forbindelse med stormﬂoden; eller hvor
oversvømmelsen har haft et ubetydeligt skadesomfang i
ikke-bebyggede områder eller er begrænset til ikke-beboede
havnearealer, vurderes skadernes ’omfang’ til 0.
Hvis der i forbindelse med stormﬂoden er sket skader lokalt,
og som ikke er vurderet som omfattende indenfor det stormﬂodsramte område; eller udbetalinger fra Stormrådet (efter
1991) ikke overstiger 10 mio. kr. (som rettesnor), vurderes
’omfang’ til 1.
Er skaderne vurderet som relativt omfattende indenfor
enkelte lokaliteter (byer el. lign); er der opgjort betydelige
skader over en længere kyststrækning eller indenfor et eller
ﬂere farvandsområder eller vanddistrikter; eller udgør udbetalinger fra Stormrådet (efter 1991) mellem 10 og 30 mio. kr.
(som rettesnor), vurderes ’omfang’ til 2.
Medfører stormﬂoden omfattende skader i storby; eller er
der relativt omfattende skader på en del lokaliteter på tværs
af farvandsområder eller vanddistrikter; eller udgør udbetalinger fra Stormrådet (efter 1991) over 30 mio. kr. (som
rettesnor), vurderes ’omfang’ til 3.
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 om-

komne højere end kilder til oplysning om evakuerede og
ﬂygtninge.
Hvis der til stormﬂoden ikke umiddelbart foreﬁndes oplysninger om ofre, vurderes rådighed til 0.
Hvis der til stormﬂoden eksisterer senere kilder til oplysning
om ofre på land; eller hvis oplysninger om ofre synes tvivlsomme, vurderes rådighed til 1.
Eksisterer der pålidelige oplysninger om ofre fra ﬂere kilder
direkte koblet til lokaliteter for stormﬂoden, om end tallene
synes overdrevne; eller oplyses med usikkerhed, at der ikke
har været ofre, vurderes rådighed til 2.
Hvor der er foretaget opgørelser over ofre, enten ved at kilder oplyser antal døde, at der er foretaget evakuering, eller
der i kilder dateret efter stormﬂoden meldes om ﬂygtninge;
eller der meddeles, at der ikke har været dødsofre, vurderes
rådighed til 3.
Er vurdering for rådighed 0; eller er oplysninger særdeles
tvivlsomme, vurderes kvalitet til 0: er kilden til oplysning om
ofre baseret på mundtlige overleveringer, vurderes kvalitet
til 1, eller er kilderne om ofre samtidige og ofﬁcielle (aviser,
kirkebøger mv.), vurderes kvalitet til 2.
Foreligger der udførlige og troværdige beskrivelser af og/
eller opgørelser over evakuerede, ﬂygtninge eller døde med
stedfæstelse for dødsfald; eller der meddeles med sikkerhed,
at der ikke har været ofre, vurderes kvalitet til 3.
Hvis rådighed er vurderet til 0; hvis der ikke har været ofre,
fordi der ikke har været oversvømmelse; eller hvis der ikke
i kilder er meddelt ofre i forbindelse med stormﬂoden, vurderes ’ofre’ til 0.
Hvis der er foretaget evakuering på basis af stormﬂodsvarsel,
upåagtet at stormﬂoden ikke medførte oversvømmelse af
det evakuerede område; eller der foreligger oplysninger om,
at der er foretaget koordineret evakuering forud for eller
under stormﬂoden, vurderes ’ofre’ til 1.
Hvis der i forlængelse af stormﬂoden har været ﬂygtninge,
der indenfor en horisont på måneder ikke har kunnet ﬂytte
tilbage; eller hvis stormﬂoden har medført at folk efterfølgende har måttet fraﬂytte f.eks. ved ekspropriation eller ved
opgivelse af stormﬂodsramt land, vurderes ’ofre’ til 2.
Afstedkommer stormﬂoden dødsfald på land, der direkte
kan relateres til stormﬂoden, vurderes ’ofre’ til 3.
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5.2.7 Opsummering af screeningsmetode og kildekritik
Der er ud fra ovennævnte metode gennemført screening af
127 stormﬂodshændelser i Danmark i perioden år 1532 2010. En del af disse har ikke eller kun i ringe omfang medført oversvømmelser, mens andre har afstedkommet store
oversvømmelser med betydelige skader til følge. I ’nyere
tid’ krævede 1872 stormﬂoden mange dødsofre, men ellers
synes de senest dokumenterede dødsfald som direkte konsekvens af stormﬂod at være fra den 30. august 1923. Her
omkom 19 arbejdere, der var i færd med byggeriet af Rejsbydiget i Vadehavet. For enkelte dødsfald, som for eksempel et
drukningstilfælde ved fortøjning af båd under stormﬂoden
den 1. – 2. november 2006, kan det selvfølgelig diskuteres,
om dødsfaldene sker som en direkte konsekvens af stormﬂoden. Der kan dog på baggrund af screeningen konstateres,
at vi i Danmark gennem det seneste århundrede stort set har
været forskånet for dødsofre i relation til oversvømmelser fra
hav og fjorde.
For perioden før 1890 er der udelukkende medtaget hændelser, der af Gram-Jensen (1991) kategoriseres som ’sikre’
og er vurderet ’stor’ eller ’meget stor’ (og enkelte kategoriseret større/stor). Ved gennemgang af stormﬂodshistorien
konstateres, at der har været hændelser i de indre danske
farvande tilbage i tiden, som har medført betydelig skade
lokalt, men som er frasorteret i nærværende screening ved
ikke at inddrage Gram-Jensen’s (1991) kategorier ’lille’, ’mindre’ eller ’større’. Ud fra en nutidig betragtning synes disse
hændelser dog underordnet i det samlede danske stormﬂodsbillede. Tilsvarende synes Gram-Jensen i en del tilfælde
at overvurdere omfanget af hændelser i Vadehavet og på
Jyllands Vestkyst i forhold til resten af landet. Dette kan være
en konsekvens af det generelt store fokus på stormﬂoder
i disse områder hos befolkningen og politisk op gennem
tiden, og de generelt højere og mere dramatiske vandstande.
Litteraturen synes også mere dækkende for det sydvestjyske område som helhed og med mange indberetninger om
stormﬂod i de skrevne kilder. Disse betragtninger ændrer dog
ikke ved, at Gram-Jensen har udført et formidabelt stykke
arbejde til afdækning af den danske stormﬂodshistorie.
Fra 1890 og frem til i dag er stormﬂodshændelser primært
udvalgt på baggrund af målte vandstande ved danske vandstandsstationer, og hvor dækningsgraden gradvist er øget
med tiden, jf. afsnit 5.2.2. Dette betyder dels, at der til en
række hændelser tilbage i tiden er mangelfuldt datagrundlag
for vandstande mange steder i de danske farvande og dels,
at der er en overrepræsentation af stormﬂodshændelser i
de seneste ca. 40 år. Overrepræsentationen skyldes da, at
kriterium for udvælgelse er ’en top 5’- rangering ved en af
de 36 medtagne vandstandsstationer, og hvor den korteste
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serie (Kolding) kun har data fra 1986 og frem. I screeningen
er inddraget vandstandsmålinger/-registreringer fra andre
lokaliteter end de 36 nævnte, hvor disse måtte foreﬁndes
(herunder fra Flensborg). Det vurderes (i kombination med
Gram-Jensen (1991) og andre kilder), at alle betydende
stormﬂodshændelser er medtaget. Det kan dog være svært
at vurdere omfanget af hændelser, hvor der kun er sket
enkelte registreringer af vandstande.
Der er siden 1991 udbetalt erstatninger fra Stormrådet ved
stormﬂod. Indberetninger til og udtalelser fra Stormrådet
indgår supplerende i screening af de senere års hændelser.
Udpegning af stormﬂodsramte kyster fra Stormrådet skal ses
som brutto-udpegninger: Et område eller en længere kyststrækning kan således være udpeget som stormﬂodsramt,
uden at der nødvendig er sket oversvømmelse eller skader.
Selv om screeningen er foretaget med konsekvens ud fra de
opstillede kriterier, er denne naturligvis til en vis grad subjektiv. Her vil både tilgængelighed af kilder, beskrivelser fra
hændelserne og sammenligning mellem hændelser betyde
en vis usikkerhed i screening af stormﬂoderne. Afhængigt
af hændelsens geograﬁske udbredelse og skadesomfang, er
det også forskelligt, hvor stor en indsats, der er brugt til afdækning af de enkelte hændelser. Her har formålet primært
være at afdække, hvorvidt der er data til rådighed samt
hvilken kvalitet, disse har indenfor kategorierne ’vandstand’,
’meteorologi’, ’oversvømmelse’, ’skader’ og ’menneskelige
konsekvenser’. Oversigten over de screenede stormﬂoder, bilag B, må derfor også ses som et katalog, der kan udbygges.
For de screenede stormﬂoder siden år 1891 er set på, om de
meteorologiske forhold har været kendetegnet ved storm
ud fra Cappelen og Rosenørn (2010). Forfatternes katalog
har været til stor hjælp ved afdækning af stormﬂoderne,
idet der ofte har kunnet ﬁndes kildemateriale vedr. stormhændelserne og de meteorologiske forhold, der har kunnet
relateres til stormﬂoderne. Der er stormﬂodshændelser, hvor
andre kilder beretter om vinde af stormstyrker, uden at disse
fremgår af kataloget. Dette kan både skyldes usikkerhed
i beretningerne fra andre kilder, samt at stormstyrke kun
har været målt lokalt. Cappelen og Rosenørn (2010) synes
at have en overrepræsentation af storme de seneste 20 år.
Dette kan skyldes, at et kriterium for erklæring for stormﬂod fra Stormrådet er, at der har været storm indenfor det
danske område, og hvor kataloget for de senere år derfor er
udarbejdet mere detaljeret.
De meteorologiske forhold, der fører til stormﬂod, er mangeartede og komplekse i forhold til hvor på kysterne, der sker
stormﬂod. En beskrivelse af disse ligger udenfor screeningen,

idet de meteorologiske forhold dog vil blive beskrevet mere
detaljeret for de udvalgte stormﬂoder, jf. Kapitel 5.4.
Specielt for de indre danske farvande ses dog tilfælde af
stormﬂoder meget lokalt ved helt speciﬁkke vindretninger,
ligesom der iagttages ﬂere stormﬂodshændelser, uden at der
tilnærmelsesvis i kilderne berettes om storm. Tilsvarende ses
ﬂere tilfælde af oversvømmelse i de indre farvande under
storme med pålandsvind, uden at vandstanden ved kysten
synes specielt høj. Her ses specielt i havnebyer, at havneområder er blevet oversvømmet, ved at vand fra bølgeoverslag
ikke har kunnet løbe tilbage i havet. Der konstateres også,
at det i en del tilfælde kan være svært at anskue stormﬂodsskader forårsaget af oversvømmelser isoleret fra de, som
er forårsaget af bølger, eller som er forårsaget af vinden.
Endelig kan det være svært at skelne mellem deciderede
oversvømmelser og erosion på kysten, specielt i ældre kilder
fra Jyllands vestkyst.

Generelt kan udledes, at stormﬂoderne udviser stor både
rumlig og tidslig variation i deres forekomst. Langs Nordsøkysten og i Vadehavet forekommer stormﬂoderne nogenlunde
regelmæssigt, idet der dog iagttages ﬂere stormﬂoder i
nogle perioder end i andre. I de indre danske farvande forekommer større stormﬂoder tilsyneladende sjældnere, men
de indtræffer. I forhold til oversvømmelsernes udbredelse og
skadernes omfang ses, og især for Vadehavet, at en øget
højvandsbeskyttelse har mindsket konsekvenserne. For de
indre kyster, og senest i november 2006, har oversvømmelser
dog afstedkommet betydelige skader ved ﬂere lejligheder.
Der ses ﬂere tilfælde af gentagne stormﬂoder med kort
tids mellemrum, f.eks. i 1825 og 1921. Disse gentagelser
kan betyde et øget skadesomfang i forhold til, hvis der kun
indtræder en stormﬂod. I det sidstnævnte tilfælde blev den
nordsjællandske kyst ramt af tre stormﬂoder indenfor en
måned. På udsatte kyststrækninger betød det, at skader på
diger ikke kunne nå at udbedres, før de næste stormﬂoder
indtraf.
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5.3 Udvælgelse af stormﬂoder på grundlag
af skadesomfang.

•

Der foretages en udvælgelse ud fra de screenede stormﬂoder
til det videre arbejde. Udvælgelsen foretages på grundlag af
skadesomfanget, sekundært oversvømmelsesudbredelsen,
da de indtraf, og af det potentielle skadesomfang, hvis de
indtræffer i dag eller i fremtiden.

•

Stormﬂoderne udvælges ud fra følgende kriterier:
•

At de forvoldte omfattende skader, da de indtræf; eller at
de potentielt vil forårsage store skader, hvis de indtræffer
nu eller i fremtiden.
At datarådighed og datakvalitet er tilstrækkelig til at
kunne rekonstruere hændelsen.
Samlet set skal de udvalgte stormﬂoder dække alle vanddistrikter og hovedvandoplande.

•
•

•

At de udvalgte stormﬂoder afspejler forskellige meteorologiske forhold.
At de udvalgte stormﬂoder repræsenterer forskellige
stormﬂodsforløb (vandstande mv.)
At de udvalgte stormﬂoder udgør et repræsentativt
udvalg, der samtidig i antal er håndterbart.

På baggrund af screeningen rangeres de indtrufne stormﬂoder efter ’skadesomfang’, sekundært efter ’oversvømmelsens udbredelse’, ’vandstandshøjde’ og ’meteorologi/vejr’
(SOVM). Menneskelige konsekvenser er ikke medtaget i rangeringen, da der generelt er dårlig datarådighed vedrørende
evakuering og evt. senere fraﬂytning i relation til stormﬂodshændelser. Oplysninger om dødsfald er dog formentligt godt
gengivet, ligesom der for enkelte hændelser er meddelt, at
der ikke er sket dødsfald som direkte konsekvens af hændelsen. Tabel 5.7 viser de 60 hændelser med formodet største
skadesomfang (Kolonne I).

Tabel 5.7 Udvælgelse af stormﬂoder til det videre arbejde ud fra skadeomfang og datarådighed og -kvalitet, jf. tekst.

Rang
SOVM

I
VOSM

OMSV

II

III

Avg.

1

1

1

11.-12.oktober 1634

1,63

2

2

2

12.-13. november 1872

3,00

12.-13. november 1872

12.-13. november 1872

3

3

3

24.-25. november 1981

2,88

24.-25. november 1981

24.-25. november 1981

4

4

4

1.- 2. november 2006

2,50

1.- 2. november 2006

1.- 2. november 2006

5

5

13

27. nov. - 1. dec. 1825

1,50

6

17

6

30.-31. december 1904

2,00

30.-31. december 1904

30.-31. december 1904

7

18

9

3.-5. februar 1825

1,63

8

8

15

3. - 4. januar 1976

3,00

3. - 4. januar 1976

9

9

16

21. - 22. februar 1993

2,38

21. - 22. februar 1993

10

21

33

24.-25. december 1717

1,25

11

96

41

10. februar 1625

1,13

12

6

5

8. - 9. januar 2005

2,38

13

7

7

3. - 4. november 1995

1,88

14

19

8

4. januar 1954

2,00

15

20

10

10.-11. januar 1694

1,75

16

61

11

6.-7. februar 1868

1,38

17

22

17

3.-4. december 1999

2,50

18

23

20

5.-8. december 1895

1,38

19

24

21

3.-4. december 1909

2,50

3.-4. december 1909

20

25

22

5.-6. november 1911

2,25

5.-6. november 1911

38

8. - 9. januar 2005

8. - 9. januar 2005

4. januar 1954

3.-4. december 1999

3.-4. december 1999

Rang

I

II

VOSM

OMSV

21

26

23

23.-24. oktober 1921

1,88

22

27

24

2. november 1921

2,13

2. november 1921

23

28

25

17.-19. december 1921

2,13

17.-19. december 1921

24

29

34

3.-5. januar 1825

1,25

25

30

35

18.-19. december 1835

1,38

26

31

45

1.-4. november 1532

0,88

27

63

26

29.-30 december 1867

1,38

28

67

43

12.-15. november 1824

0,75

29

97

36

25.-26. februar 1718

0,88

30

98

44

24. december 1593

0,50

31

99

45

31. december 1720

1,00

32

11

46

16. - 17. februar 1962

2,38

16. - 17. februar 1962

33

12

51

23.-24. november 1928

2,25

23.-24. november 1928

34

13

52

26. - 28. februar 1990

2,00

26. - 28. februar 1990

35

38

47

12. januar 2007

2,25

12. januar 2007

36

39

60

26. december 1836

1,50

37

40

61

15.-16. november 1861

1,50

38

104

78

25. september 1597

0,50

39

105

79

20.-21. marts 1625

0,75

40

106

80

24.-26. december 1806

1,00

41

107

81

17. oktober 1828

1,00

42

62

12

24.-26. november 1890

1,25

43

95

14

25. november 1624

0,50

44

10

27

6. - 7. november 1985

2,00

6. - 7. november 1985

45

32

18

30. august 1923

2,25

30. august 1923

46

33

19

1. marts 2008

2,50

1. marts 2008

47

34

28

29. - 30. januar 2000

2,13

29. - 30. januar 2000

48

35

37

7.-8. januar 1839

1,25

49

36

38

20.-22. januar 1976

2,75

20.-22. januar 1976

50

65

29

23. - 24. februar 1967

2,38

23. - 24. februar 1967

51

100

30

6. juni 1630

1,13

52

101

39

1.-2. januar 1855

1,13

53

102

40

14.-15. oktober 1881

1,25

54

14

48

26. januar 1990

2,13

55

15

53

30.-31. december 1913

1,75

56

16

54

9. - 10. januar 1991

2,38

9. - 10. januar 1991

57

41

49

9. november 2007

2,25

9. november 2007

58

42

55

6. - 7. februar 1995

1,63

59

43

62

18.oktober 1936

1,75

60

44

63

27. - 28. oktober 1936

2,00

SOVM

III

Avg.

6. - 7. november 1985

26. januar 1990

9. november 2007

27. - 28. oktober 1936

39

Tabellen viser ligeledes rangering efter ’vandstandshøjde’,
sekundært ’oversvømmelsens udbredelse’, ’skadesomfang’
og ’meteorologi/vejr’ (VOSM), samt rangeret efter ’oversvømmelsens udbredelse’, sekundært ’meteorologi/vejr’,
’skadesomfang’ og ’vandstandshøjde’ (OMSV).
De 60 hændelser er herefter vurderet for datarådighed og
datakvalitet. Idet der stilles relativt høje krav til det videre
arbejde med de udvalgte stormﬂoder, sættes som første
betingelse, at det samlede gennemsnit af datarådighed og
datakvalitet (for kategorierne vandstand, meteorologi, oversvømmelse og skader) skal være mindst 2,0. Disse stormﬂodshændelser videreføres i tabellen (Tabel 5.7, Kolonne
II). Hermed frasorteres mange af de betydelige hændelser
tilbage i tiden, som har dårlig datarådighed og datakvalitet.
Der er dog også hændelser af nyere dato, f.eks. hændelserne i 1995, der synes dårligere beskrevne end de øvrige
samtidige hændelser. Der er herefter 27 hændelser tilbage til
videre vurdering.
Af de resterende hændelser ses, jf. Bilag B, at disse samlet
set dækker alle vanddistrikter og hovedvandoplande i Danmark. Ud fra screeningen tegner sig et overordnet geograﬁsk
mønster for stormﬂoder i Danmark, hvor der til hændelser
knytter sig følgende områder: Vadehavet; den centrale del af
Jyllands vestkyst; Skagerrak-kysten og de nordlige Kattegatkyster; Limfjorden; det sydlige Kattegat og det nordlige
Bælthav; det sydlige Bælthav og den vestligste Østersø;
samt Bornholm. En del stormﬂodshændelser dækker ﬂere
områder/hovedvandoplande, ligesom nogle hændelser dækker lokaliteter på tværs af vanddistrikter. Endvidere gælder,
at nogle af stormﬂoderne forårsagede betydelige skader på
nogle lokaliteter indenfor de respektive områder men ikke på
andre lokaliteter. Tilsvarende fremtidige stormﬂodshændelser
kan dog eventuelt have potentiale til at medføre betydelige
skader også på andre lokaliteter. I den videre udvælgelse af
stormﬂodshændelser er der derfor ikke en skarp opdeling
mellem de, der forårsagede skade, da de indtraf og de, der
ikke gjorde.
I Vadehavet (Hovedvandoplande 1.10 og 4.1) er 16 af de 27
stormﬂodshændelser noteret i screeningen: 24. - 25. november 1981, 30. - 31. december 1904, 3. - 4. januar 1976, 3. 4. december 1999, 3. - 4. december 1909, 5. - 6. november
1911, 16. - 17. februar 1962, 23. - 24. november 1928, 26.
- 28. februar 1990, 6. - 7. november 1985, 30. august 1923,
20. - 22. januar 1976, 23. - 24. februar 1967, 26. januar
1990, 9. - 10. januar 1991 og 27. - 28. oktober 1936.
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Ud fra en samlet vurdering udvælges 24. - 25. november
1981 og 3. - 4. december 1999 stormﬂoderne til det videre
arbejde. I vurderingen er indgået det nuværende beskyttelsesniveau i Vadehavet, og hvor ﬂere af ovennævnte forudgående stormﬂoder førte til opførelse af nye diger, forstærkning af eksisterende diger og anden stormﬂodssikring langs
Jyllands vadehavskyst og på Vadehavsøerne.
Novemberstormen 1981 medførte rekordhøje vandstande
i både Vadehavet, langs vestkysten og i Limfjorden, og der
anrettedes betydelig skade i Vadehavet. I modsætning til det
ret langvarige stormforløb i 1981, var decemberorkanen i
1999 kendetegnet ved en hurtig passage. Her måltes også
rekordhøje vandstande ﬂere steder, og der var en kraftig
vandstandsgradient langs med kysten. Stormﬂoden kulminerede omkring lavvande, og der er af ﬂere spekuleret i, hvilke
skader stormﬂoden ville have udrettet, hvis vandstanden
havde været øget ved tidevandet. Selvom stormﬂoden udrettede nogen skade, kunne en endnu højere vandstand under
hændelsen have udrettet betydelig større skade.
På den centrale del af Jyllands vestkyst (Hovedvandoplande
1.2 (kun vestkysten), 1.4, 1.8) er følgende stormﬂoder
medtaget: 24. - 25. november 1981, 8. - 9. januar 2005, 16.
- 17. februar 1962, 26. - 28. februar 1990, 6. - 7. november 1985, 20.-22. januar 1976, 26. januar 1990 og 9. - 10.
januar 1991.
Ud fra en samlet vurdering udvælges 24. - 25. november
1981 og 8. - 9. januar 2005 stormﬂoderne til det videre
arbejde. I vurderingen er indgået det nuværende beskyttelsesniveau langs vestkysten. Stormﬂoden i november 1981
førte til ﬂere gennembrud af klitterne og oversvømmelser af
baglandet. Under stormﬂoden i 2005, hvor der måltes rekordhøje vandstande ﬂere steder på vestkysten var der ingen
klitgennembrud og skaderne var begrænset til havnearealer.
I vurderingen er ikke indgået lokale stormﬂodshændelser
i Nissum og Ringkøbing Fjorde, idet disse ses underordnet
skadespotentialet ved gennembrud fra Vesterhavet. Problematikker vedrørende opstuvning af vand, når sluserne er
lukkede gennem en periode, og vindstuvningseffekter i de
to fjorde vil blive behandlet i gennemgangen af de enkelte
hovedvandoplande med tilhørende ’indre screeningsvandstande’.
For Skagerrak-kysten og de nordlige Kattegat-kyster (Hovedvandoplande 1.1, 1.3, 1.5, 1,6) er følgende stormﬂoder
medtaget, idet der ikke nødvendigvis til alle hændelserne
er berettet om skader indenfor alle hovedvandoplande: 24.
- 25. november 1981, 1. - 2. november 2006, 8. - 9. januar
2005, 4. januar 1954, 17. - 19. december 1921,

26. - 28. februar 1990, 6. - 7. november 1985, 1. marts
2008, 29. - 30. januar 2000, 20. - 22. januar 1976, 23. - 24.
februar 1967, 26. januar 1990 og 9. november 2007.
Ud fra en samlet vurdering udvælges stormﬂoderne 24. - 25.
november 1981 (Hovedvandopland 1.1) og 6. - 7. november
1985 til det videre arbejde; hændelser der begge skabte
generelt høje vandstande i det nordlige Kattegat. Endvidere
medtages stormﬂoden 1. - 2. november 2006 for så vidt angår kysten syd for Limfjordens udløb i Kattegat (Hovedvandoplande 1.3, 1.5, 1.6). Flere stormﬂodshændelser i Randers
og Mariager Fjorde har været meget lokale, primært styret
af vindretninger direkte på fjordene/kysterne. Disse vil blive
diskuteret i relation til gennemgang af hovedvandoplandene.
For Limfjorden (Hovedvandopland 1.2) er følgende stormﬂoder medtaget: 24. - 25. november 1981, 30. - 31. december
1904, 8. - 9. januar 2005, 26. - 28. februar 1990, 12. januar
2007, 6. - 7. november 1985, 1. marts 2008, 29. - 30.
januar 2000, 20. - 22. januar 1976, 26. januar 1990 og 9. 10. januar 1991.
Ud fra en samlet vurdering udvælges stormﬂoderne 24. - 25.
november 1981 og 8. - 9. januar 2005 til det videre arbejde.
I 1981 gjorde den langvarige storm, at der blev presset vand
ind i Limfjorden og skabte stormﬂod. I januar 2005 var der
forud for stormﬂoden en generel øget vandstand i Limfjorden, der, sammenholdt med meget kraftig blæst den 5.
januar, førte til rekordhøje vandstande på sydsiden af den
centrale del af Limfjorden. Ekstremt højvande i den østlige
del af Limfjorden følger mere vandstanden i Kattegat end
i Nordsøen. Under stormﬂoden 8. - 9. januar 2005 måltes
således ikke ekstremt høje vandstande her, hvorfor stormﬂoden 6. - 7. november 1985 udvælges i stedet.
For det sydlige Kattegat og det nordlige Bælthav (Hovedvandoplande 1.7, 1.9, 1.11 (del af), 1.12 (del af), 1.13, 1.14
(del af), 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 (del af)) er følgende stormﬂoder
medtaget: 12. - 13. november 1872, 1.- 2. november 2006,
30. - 31. december 1904, 3. - 4. januar 1976, 21. - 22.
februar 1993, 4. januar 1954, 2. november 1921, 17. - 19.
december 1921, 26. - 28. februar 1990, 12. januar 2007, 6.
- 7. november 1985, 1. marts 2008, 29. - 30. januar 2000,
9. november 2007.
Ud fra en samlet vurdering udvælges stormﬂoderne 1. - 2.
november 2006 og 9. november 2007 til det videre arbejde.
Endvidere udvælges stormﬂoden 12. - 13. november 1872
for kyststrækninger grænsende op til det sydlige Bælthav. I
november 2006 oplevede ﬂere kyststrækninger de højeste
målte vandstande nogensinde, og der var oversvømmelser
i ﬂere kystbyer. November 2007 stormﬂoden anrettede kun

moderate lokale skader. Under 1872 stormﬂoden var der en
kraftig gradient i vandspejlet op gennem bælterne, hvorfor
vandstandene mod nord ikke var så ekstreme som længere
mod syd. Lokale stormﬂodshændelser i f.eks. de østjyske
fjorde og i Isefjorden og Roskilde Fjord er ikke medtaget her,
men vil blive diskuteret i relation til gennemgangen af de
respektive hovedvandoplande.
For det sydlige Bælthav og den vestligste Østersø (Hovedvandoplande 1.11 (del af), 1.12 (del af), 1.14 (del af), 1.15,
2.4, 2.5 (del af), 2.6) er følgende stormﬂoder medtaget: 12.
- 13. november 1872, 1. - 2. november 2006, 30. - 31. december 1904, 3. - 4. januar 1976, 21. - 22. februar 1993, 4.
januar 1954, 2. november 1921, 17. - 19. december 1921,
1. marts 2008 og 9. november 2007.
Ud fra en samlet vurdering udvælges stormﬂoderne 12. 13. november 1872 og 1. - 2. november 2006 til det videre
arbejde. Endvidere udvælges stormﬂoden 9. november 2007
for kyststrækninger grænsende op til det nordlige Bælthav
og stormﬂoden 30. - 31. december 1904 for det sydøstligste Danmark. Både 1872 og 1904 stormﬂoderne anrettede
betydelig skade langs kysterne. På trods af en relativ dårlig
datadækning er 1904 stormﬂoden valgt til at repræsentere
vandstande ved Østersøkysten. Stormﬂoden ramte også bl.a.
Det Sydfynske Øhav, men repræsenteres ikke på kysten her.
Lokale stormﬂodshændelser i f.eks. de sydøstjyske fjorde er
ikke medtaget her, men vil blive diskuteret i relation til gennemgangen af de respektive hovedvandoplande. Endvidere
er der dårlig datadækning af vandstande på Østersøkysterne
af Sjælland, Møn og Falster, hvorfor lokale fænomener også
her vil blive diskuteret i relation til gennemgang af hovedvandoplandene.
For Bornholm (Hovedvandopland 3.1) er følgende stormﬂoder medtaget og udvalgt: 12. - 13. november 1872 og
30. - 31. december 1904. Begge stormﬂoder medførte store
skader i kystbyer. Stormﬂodsmønsteret på Bornholm bliver
behandlet mere indgående i forbindelse med gennemgang
af Vanddistriktet/Hovedvandoplandet. Her gør sig især gældende, at vandstandsvariationerne er relativt små, hvorved
vind- og bølgepåvirkning spiller en forholdsmæssig større
rolle end ved mange af de øvrige danske kyster. Endvidere
har det ved screeningen vist sig vanskeligt at ﬁnde sammenhængende målinger af øvrige vandstande og beskrivelser af
stormﬂodsskader.
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foretaget, så hver kyststrækning er repræsenteret ved to og
netop to stormﬂodshændelser. Stormﬂoderne vurderes som
repræsentative i forhold til vandstandshøjder, vandstandsforløb, oversvømmelsesudbredelser og skadesomfang. Endvidere er der forskelle i de meteorologiske forhold, der ledte til
stormﬂoderne. Beskrivelser af de otte udvalgte stormﬂoder
følger i Kapitel 5.4, og i Kapitel 6 relateres vandstandene fra
stormﬂoderne til potentiel fremtidig oversvømmelsesfare.

På baggrund af ovenstående gennemgang og vurdering
udvælges 8 stormﬂoder til det videre arbejde (jf. Tabel 5.7,
kolonne III). Tabel 5.8 viser screeningsresultater for de 8
udvalgte hændelser.
Afgrænsningen af stormﬂodernes udbredelse er foretaget
under hensyntagen til datarådighed og datakvalitet for de
berørte strækninger. Endvidere er afgrænsningen, efterfølgende udpegningen af de ovennævnte otte stormﬂoder,

Tabel 5.8 Stormﬂoderne, der er udvalgt, med angivelse af screeningsresultat. (R = datarådighed, D = datakvalitet).

Dato
Vanddistrikt

12.-13. nov. 30.-31. dec. 24.-25. nov. 6.-7. nov. 3.-4. dec. 8.-9. jan.
1872
1904
1981
1985
1999
2005
I

x

x

II

x

x

III

x

x

3

2

IV
Vandstand

Meteorologi

Oversvømmelse

Skader

Konsekvenser
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R

x

x

x

x

x

x
3

1.-2. nov. 9. nov.
2006
2007
x

x

x

x

3

2

x
2

3

3

D

3

2

3

3

3

2

3

2

Højde

3

2

3

3

2

3

3

2

R

3

2

3

2

3

3

3

3

D

3

2

3

3

3

3

3

3

Vejr

3

2

3

2

3

3

3

3

R

3

2

2

1

2

2

2

2

D

3

2

3

1

2

2

2

2

Udstrækning

3

3

3

2

2

3

3

1

R

3

2

3

2

2

2

2

2

D

3

2

3

2

2

2

2

2

Omfang

3

3

3

1

2

2

3

1

R

3

3

3

0

3

3

3

0

D

3

2

3

0

3

3

3

0

Ofre

3

0

1

0

1

1

1

0

5.4 Beskrivelse af udvalgte større oversvømmelser
Herunder følger i afsnittene 5.4.1 – 5.4.8 en beskrivelse af
hver af de 8 i kapitel 5.3 udvalgte stormﬂoder:
•
•
•
•
•
•
•
•

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
9. november 2007

Beskrivelserne tager udgangspunkt i den meteorologiske
forcering, der førte til stormﬂoden. Her redegøres kort for
vejr- og vandstandsforløb med speciel reference til det primære område for stormﬂoden. Oversvømmelsesudbredelse,
skadesomfang og menneskelige konsekvenser gennemgås
kort i relation til oversvømmede lokaliteter, ligesom der
redegøres for strækninger/regioner, der ikke blev oversvømmet under hændelsen. Beskrivelsen uddyber den allerede
foretagne screening og baseres på tilgængelige kilder, herunder vandstandsdata.
Hensigten med beskrivelserne er at skabe et overblik over de
enkelte stormﬂoder og deres konsekvenser. For yderligere
oplysninger om hændelserne henvises til den refererede litteratur. For ﬂere hændelser foreligger beskrivelser og analyser
umiddelbart tilgængeligt, hvorfor disse i vidt omfang gengives uredigeret. Afsnittene fremstår grundet det varierede kildemateriale og stormﬂodernes forskelligartede udmøntning
på kysterne med en forskelligartet opbygning og længde.

5.4.1 Stormﬂoden den 12. - 13. november 1872

Figur 5.5 Stormﬂoden 12.-13. november 1872. Farvelægning angiver
kyststrækninger, hvor stormﬂoden er repræsenteret i den efterfølgende screening.

Stormﬂoden ramte de sydlige dele af Danmark, Figur 5.5
og Bilag KG2, kort 2.1, det sydligste Sverige og den tyske Østersøkyst og var kendetegnet ved usædvanligt høje
vandstande i de indre danske farvande langs kysterne
syd for en linje mellem København og Vejle. Stormﬂoden
anrettede omfattende skader og krævede mange ofre i
både Danmark og Tyskland. Dels i kraft af de omfattende
ødelæggelser, med samtidige og efterfølgende beretninger
fra de katastroferamte områder, og dels i kraft af et stort
genopbygningsarbejde og etablering af nye og større diger
langs især de danske Østersøkyster, markerer stormﬂoden
en milepæl i den danske stormﬂods- og landskabshistorie.
Takket være et omfattende arbejde med indsamling og
analyse af meteorologiske data og vandstande fra før, under
og efter stormﬂoden, er stormﬂoden særdeles godt belyst.
Endvidere har voldsomheden af stormﬂoden, antallet af ofre
og de omfattende skader betydet, at stormﬂoden den dag i
dag ’huskes’ langs de syddanske kyster gennem de skriftlige
kilder, mindesten og ved de eksisterende diger til beskyttelse
mod lignende hændelser; mest udtalt ved de falsterske og
lollandske kyster mod Østersøen. De berørte kyster har ikke
tilnærmelsesvis siden 1872 oplevet så kraftig en stormﬂod,
hvorfor de meget ekstreme vandstande kan være svære at
forholde sig til i dag.
”Stormﬂoden af 13de November 1872 er saa mærkelig,
at den og dens Virkninger fortjene at blive almindelig
kjendte.” (P. Hansen, 1879)
Meteorologiske forhold og vandstande.
De detaljerede studier af især Colding (1881) og Baensch
(1875), jf. også Hansen (1879); Nielsen (2007), danner basis
for vores viden om vejr og vandstandsudviklingen i den
vestlige Østersø forud for og under stormﬂoden. I takt med
at viden om meteorologiske forhold er blevet mere detaljeret, er forståelsen af de forhold, der førte til stormﬂoden,
det også. Der foreligger en del historiske beskrivelser og
tolkninger af vejrudviklingen af bl.a. Baensch (1875); Colding
(1881); KI (1988); Petersen (1924) og fra en række mere
populærvidenskabelige publikationer. En del har spekuleret i,
hvorvidt vejret i dagene op til stormﬂoden var medvirkende
til de ekstremt høje vandstande. Nyere undersøgelser synes
dog at fastslå, at den meget sjældne, kraftige og langvarige
ØNØ-storm under stormﬂoden alene var i stand til at hæve
vandstanden til de målte niveauer (Bork, Rosenhagen og
Müller-Navarra, 2010; Bork og Müller-Navarra, 2009).
Colding (1881) præsenterer i forskellig detaljeringsgrad
vandstandsforløb og ekstremvandstande for knap 200
lokaliteter langs kysterne i den vestlige Østersø, bælterne,
Kattegat og Nordsøen, hvoraf udvalgte maksimalvandstande
er gengivet i Tabel 5.9 i cm DVR90 (trendfri) og i Bilag KG2.
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Tabel 5.9 Stormﬂoden 12. – 13. november 1872. Vurderede og registrerede vandstande under stormﬂoden (efter Colding, 1881)

Hovedvandopland

Lokalitet

Vandstand

Hovedvandopland

Lokalitet

Vandstand

1.11 Lillebælt/Jylland

Dyvig Havn, Als

350

2.4 Køge Bugt

Køge

286

1.11
1.11

Aarøsund

350

2.4

Kalvebod Strand

270

Flensborg

335

2.5 Smålandsfarvandet

Fuglsang, Nakskov

286

1.11

Aabenraa

334

2.5

Albuen, Lolland

270

1.11

Haderslev

333

2.5

Grønsund på Møn

262

1.11

Sønderborg

319

2.5

Grønsund Færge, Falster

254

1.11

Kolding

310

2.5

Tårs Færge

253

1.11

Aistrup Vig , Kolding

302

2.5

Fredsholm, Nakskov

238

1.11

Dreiens Odde, Kolding

255

2.5

Hasselø, Nyk. Falster

223

1.11

Fredericia

215

2.5

Stubbekøbing

220

1.11

Vejle

191

2.5

Nakskov Havn

215

1.12 Lillebælt/Fyn

Lyø

317

2.5

Sakskøbing

191

1.12

Assens

301

2.6 Østersøen

Lineslyst pr. Rødby

317

1.12

Sølyst. Gamborg Fjord

285

2.6

Nyord

317

1.12

Middelfart

270

2.6

Kramnitse Gab, Rødby

302

1.12

Strib

223

2.6

Lidsø i Rødbyfjord

293

1.14 Storebælt

Spodsbjerg

284

2.6

Nysted

278

1.14

Tranekær Fyr, Langeland

268

2.6

Præstø Bugt, Feddet

270

1.15 Det Sydfynske Øhav

Ærøskøbing

348

2.6

Rødvig

270

1.15

Søby, Ærø

325

2.6

Stege

262

1.15

Marstal

300

2.6

Gedserodde Fyr

254

1.15

Dyrborg, Faaborg

286

2.6

Koster Færge, Møn

254

1.15

Fåborg

286

2.6

Lindersvold, Præstø

254

1.15

Fjellebro Ladeplads, Fåborg

286

3.1 Bornholm

Boderne i Aaker

207

1.15

Vester Åby, Fåborg

286

3.1

Rønne

207

1.15

Bagenkop

284

3.1

Gudhjem

200

1.15

Strandhusene, Svendborg

254

3.1

Arnager

192

1.15

Svendborg

246

3.1

Neksø Havn

192

1.15

Rudkøbing

237

1.15

Thurø

207

Vandstandene fremstår derved lidt højere end ved en direkte
omregning fra fod til cm, idet stigningen i middelvandstanden siden 1872 er indregnet. Af Colding (1881) ses endvidere afbildninger af vandstandsforholdene i den vestlige
Østersø til forskellige tidspunkter, og KI (1988) viser kurver
over maksimalvandstanden under stormﬂoden, Figur 5.6.
Der er en tidslig forskydning, hvor maksimalvandstandene
indtræffer senere, jo længere mod vest i Østersøen, man
kommer. Kulminationstidspunkt for stormﬂoden er om
morgenen/formiddag den 13. november ved Bornholm,
ved middagstid i Køge Bugt, først på eftermiddagen ved
Lolland og Falsters kyster, og først på aftenen i det sydfynske
område, ved Sønderjyllands kyster og i Lillebælt. Stormﬂoden
er endvidere karakteriseret ved en stor vandstandsgradient
på over 1,5 m i Øresund og Bælterne, Figur 5.7 og ved dens
langvarighed. Af Colding (1881) ses f.eks. at vandstanden
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konstant var over 157 cm/5 fod i op til 30-35 timer på lokaliteter i Sønderjylland.
Som nævnt ﬁndes der på en del lokaliteter, i såvel Danmark
som Tyskland, stormﬂodssten og -søjler, der angiver vandstande under stormﬂoden. Der er dog en del usikkerheder
i relation til vandstandsangivelserne, der kan være i relation
til ’normal vandstand’, daglig vande eller uden angivelse af
reference. Endvidere kan der være usikkerhed i ’oversættelsen’ mellem de tyske angivelser og de danske. Selvom de
varierende grænsedragninger i Sønderjylland og Nordslesvig
tilbage i tiden næppe har påvirket validiteten af registreringer, er der dog forskel på angivelser af vandstande fra kilde
til kilde. I originalkilderne er vandstande som regel angivet
i fod og ½ eller ¼ brøker heraf, alternativt i fod og decimaltommer. I senere kilder er angivet vandstande i cm, idet
der dog ikke altid redegøres for reference til højdesystem.
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Figur 5.6 Kort med isolinjer af maksimale vandstande under stormﬂoden i cm DNN (efter KI, 1988).

Et eksempel på usikkerheder i højdereferencer mellem forskellige kilder fra Tyskland er givet af Mudersbach og Jensen
(2009).
Nogle målinger forventes at være foretaget under stormﬂoden, mens mange sandsynligvis er efterfølgende indirekte
målinger baseret på skarnlinjer, mærker på huse og lignende. Hertil kommer, som redegjort for af Hansen (1879),

at bølger, dønninger og lokal vindpåvirkning gør, at det ikke
er middelvandspejlet, der er registreret men en lidt højere
vandstand. Endelig vil en oversvømmelse/digebrud kunne
medføre ændringer i vandstanden på kysten, der sammen
med kraftig vind vil medføre en øget stuvningseffekt inde i
land. Hansen (1879) beretter således om vandstande på op
til 14-15 fod ved Gjedesby inde i Bøtø Nor på Sydfalster.
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Samlet set vurderes de angivne maksimalvandstande i
tilgængelige kilder at give et retvisende billede af de aktuelle
forhold under stormﬂoden, idet der dog generelt for individuelle vandstandsangivelser forventes en usikkerhed i størrelsesordenen 15-30 cm (for enkelte målinger ca. 50 cm).

5.4.2 Stormﬂoden den 30. - 31. december 1904

Figur 5.8 Stormﬂoden 30.-31. december 1904. Farvelægning angiver
kyststrækninger, hvor stormﬂoden er repræsenteret i den efterfølgende screening.
Figur 5.7 Vandstandsgradient i Østersø-Nordsø-systemet under stormﬂoden
den 12.-13. november 1872.

Oversvømmelser, skader og menneskelige konsekvenser
Der forekom overalt på de ramte kyster oversvømmelser af
lavtliggende områder, og stormﬂoden forårsagede omfattende skader. Af ramte lokaliteter kan nævnes: Bornholm,
Amager, Køge Bugt, Præstø Bugt, Falsters østkyst, Lollands
Sydkyst, Det sydfynske Øhav, det sydlige Jyllands østkyst
og syd- og vestkysterne af Fyn. Alene på Lolland og Falster
omkom ca. 80 personer. Det totale antal omkomne angives i
diverse kilder til omkring 270; heraf en del i forbindelse med
skibsforlis.
Skaderne og udgifterne efter stormﬂoden kan være svære at
opgøre, selvom der for ﬂere lokaliteter er lavet økonomiske
overslag. Stormﬂoden blev betragtet som en national katastrofe, og der blev iværksat en landsindsamling, ligesom der
blev lavet en digelov og iværksat store digebygningsarbejder
og beredskaber langs de berørte kyster. Yderligere oplysninger om og referencer til 1872 stormﬂoden ﬁndes i Bilag A .

Stormﬂoden til nytåret 1904 er den af de medtagne stormﬂoder, der er dårligst beskrevet, hvad angår de meteorologiske forhold og vandstande. Derimod er lokaliteter for
oversvømmelserne udmærket gengivet. Stormﬂoden ramte
dels kysterne mod Østersøen, Figur 5.8 og Bilag KG2, kort
2.2, og dels kysterne i det sydfynske område og Sønderjyllands østkyst.
Meteorologiske forhold og vandstande.
Der er i relation til stormﬂoden beretning om storm fra øst
og nordøst (citeret fra Gram-Jensen, 1991), der efterfølger
storm fra vest. Cappelen og Rosenørn (2010), jf. også Rosenørn (2000), har ikke registreret stormstyrker. Yderligere data
forventes at kunne ﬁndes hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og/eller Sveriges Meteorologiske Institut (SMHI).
Der eksisterer tilsyneladende ingen direkte målinger fra
Bornholm og Østersøkysten. Beretninger og fotograﬁer
herfra sammenholdt med øvrige kilder og målte vandstande
dokumenterer dog hændelsen tilfredsstillende.
Af målte vandstande ses fra Fredericia den 2. højeste målte
vandstand (1889-2007) med 143 cm, Korsør 148 cm (3.
højeste), Slipshavn 124 cm (3.), Gedser 138 cm (9.) ifølge
Sørensen og Ingvardsen (2007). I Tyskland måltes ifølge
Gram-Jensen (1991) i Travemünde 222 cm over middelvandstand og i Flensborg 233 cm. Der ﬁndes endvidere anslåede
vandstande fra enkelte lokaliteter, og vandstande vil kunne
rekonstrueres ud fra oversvømmelsesudbredelsen ved yderligere lokaliteter, jf. tabel 5.10. Der er tillige opsat stormﬂodsmarkeringer på ﬂere lokaliteter på Fyn og i Sønderjylland.
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Tabel 5.10 Stormﬂoden 30. – 31. december 1904. Registrerede vandstande
og referencer til maksimalvandstande under stormﬂoden cm
DVR90 (trendfri) eller angivelser i cm over daglig vande (o.d.v.).

Lokalitet

Vandstand

Kilde

Århus

117

Målt (Data fra Sørensen og Ingvardsen, 2007)

Fredericia

150

Målt (Data fra Sørensen og Ingvardsen, 2007)

Slipshavn

131

Målt (Data fra Sørensen og Ingvardsen, 2007)

Gedser

145

Målt (Data fra Sørensen og Ingvardsen, 2007)

Nysted

188 (o.d.v.)

nysted-lokalhistorie.dk/aarbog_1904.htm

Køge

220 (o.d.v)

nordhild.eu/stormf.html

Flensborg

233

5.4.3 Stormﬂoden den 24. - 25. november 1981

Målt (Ifølge Gram-Jensen, 1991)

Oversvømmelser, skader og menneskelige konsekvenser
Der var oversvømmelse i Dragør, Avedøre, Køge, Kolding,
Præstø, Kalundborg, Nykøbing F., Stubbekøbing, Nysted,
Sakskøbing, Gedser, Nyborg, Fåborg, Rudkøbing, Nexø,
Rønne, Middelfart, Assens, Fredericia, Hou Fyr, Korsør,
Nyborg, Gedser, Svendborg, Nakskov, Skælskør, Orehoved,
Vordingborg, Fakse Ladeplads, Rødvig, Marstal, Grønsund,
Stralsund (D), Flensborg (D), Skanør (S), Malmø (S), Trelleborg
(S) m.ﬂ. (Gram-Jensen, 1991; Illustreret Tidende, 1905;
Lokalarkivet i Nakskov, 2010, m.ﬂ.). Der vil ganske givet
kunne ﬁndes en del materiale i lokalarkiver mv. Dog synes
det umiddelbart tilgængelige materiale at sandsynliggøre,
at livet relativt hurtigt vendte tilbage til det normale mange
steder, selvom der i diverse kilder berettes om armod blandt
landmænd og ﬁskere, og især på Bornholm, som følge af
oversvømmelserne.

Figur 5.9 Stormﬂoden 24.-25. november 1981. Farvelægning angiver
kyststrækninger, hvor stormﬂoden er repræsenteret i den efterfølgende screening.

Stormen i november 1981 var ledsaget af de hidtil kraftigste
vindstyrker i det 20. århundrede og var endvidere kendetegnet af dens varighed og af ledsagende stormﬂod langs
vestkysten, i Vadehavet og i Limfjorden, Figur 5.7 og Bilag
KG2, kort 2.3. Stormﬂoden er beskrevet med hensyn til de
meteorologiske forhold, vandstande og beredskab mv. på
udmærket vis ved diverse forfattere i bladet Vejret (1982).
Meteorologiske forhold og vandstande.
’Meget stærk WSW-storm med vindstød til orkanstyrke.
Varede mere end et døgn og ramte hele Danmark’ (GramJensen, 1991).
De meteorologiske forhold gengives som beskrevet i KI
(1988):
’Periode: 19-11-81 00 til 23-11-81 00.’
’Vind: Sydøst 20 m/s, senere sydvest 15 til 20 m/s og til slut
vestnordvest 15 til 20 m/s. Den 21. kl. 18 er der stort set
ingen vind i Kattegat.’
’Vejrforløb: Et lavtryk på 980 mb vest for Skotland (20.nov
kl. 00), når under kraftig uddybning frem til Sydnorge kl. 21.
Det blæser stærkt c. 20 m/s fra syd og sydvest i Østersøen
og Botniske Bugt. I Nordsøen vestsydvest ca. 25 m/s. Den 21.
kl. 00 passerer et trug Danmark fra nordvest, og vinden øger
fra vest og nordvest til ca. 25 m/s. Den 21. nov. kl. 12 ligger
lavtrykket nær Ålandsøerne, vinden er nu aftaget i Nordsøen, men over Danmark og i det meste af Østersø-området
er vinden vestnordvestlig ca. 20 m/s.’
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’Periode 23-11-81 00 til 27-11-81 00.’
’Vind: Sydvest og vest 20 til 25 m/s.’
’Vejrforløb: Den 23. nov. kl. 12 beﬁnder der sig et lavtryk
på 965 mb, nær Færøerne, det bevæger sig langsomt frem
mod Sydnorge, hvortil det når kl. 06. den 24. Over modelområdet [indre danske farvande] er der på dette tidspunkt
fra 15 til 25 m/s mellem sydvest og sydøst. I Nordsøen er der
vest og nordvest 25 til 30 m/s. Den 24. om eftermiddagen,
når den orkanagtige storm ind over Danmark med 25 til 30
m/s omkring vest. Lavtrykket ligger den 25. kl. 00 mellem
Gotland og Ålandsøerne, og over Danmark og Nordsøen er
der nu nordvestlig storm. I sydlige og østlig del af Østersøen
er der storm fra sydvest og vest. Lavtrykket går næsten i stå
lidt nord for Rigabugten, så vinden holder sig længe.’

Tabel 5.11 Stormﬂoden 24.-25. november 1981. Registrerede maksimalvandstande under stormﬂoden

Under stormﬂoden er der ved ﬂere målestationer målt de
højeste vandstande nogensinde (fra start af måleserier og
til og med år 2010). Af Tabel 5.11 og Figur 5.10 ses, at der
blev målt ekstremt høje vandstande langs hele vestkysten fra
grænsen til Skagen, samt i Limfjorden. Endvidere var vandstanden meget høj i det nordlige Kattegat.

Hovedvandopland

Lokalitet

Vandstand

1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak

Skagen

124

1.1

Frederikshavn

150

1.1

Hals

147

1.1

Hirtshals

139

1.1

Hanstholm

173

1.2 Limfjorden

Thyborøn Havn

186

1.2

Lemvig

174

1.2

Løgstør

191

1.2

Nibe-Sebbersund

150

1.2

Nørresundby

144

1.4 Nissum Fjord

Thorsminde Havn

311

1.8 Ringkøbing Fjord

Hvide Sande Havn

298

1.10 Vadehavet

Esbjerg

422

1.10

Ribe

489

1.10

Ballum

462

1.10

Havneby

437

4.1 Kruså/Vidå

Højer

460

Vandstandskurver fra Højer og Esbjerg fremgår af Vejret
(1982) og kan på baggrund af data rekonstrueres for yderligere lokaliteter. Simuleringer af forløb (vind, vandstand,
strøm) for indre danske farvande for perioderne 19. - 23.
november hhv. 23. – 27. november ﬁndes i KI (1988), og
simuleringer for Limfjorden i KI (1988b).

24. - 25. november 1981
Vadehavet

Storebælt/Sjælland

Odense

Fredericia

Kolding

Aabenraa

Fynshav

Rødbyhavn

Gedser

Korsør

Ballen

Hundested

Hornbæk

Drogden

Køge

1888

1973

1889

1986

1980

1949

1955

1892

1890

1993

1986

1891

1992

1955

1976

1909

Århus

1894

Grenå

Randers

1943

1964

1972

150 144
139 186

191

147

174
298

Lillebælt

Frederikshavn

Skagen

Hals

Nørresundby

1930

1959

311

Kattegat
Nibe-Sebbersund 1973

1935

Løgstør

Thyborøn Havn

Lemvig

1969

1966

1975

Hirtshals

Hanstholm

1890

1979

1919

173

489

3
4

Thyborøn Hav

Esbjerg

1935

422

Limfjorden
Thorsminde Hav

Ribe

1961

437 462
460

Thorsminde Havn 1935

Ballum

1920

2

Hvide Sande Hav 1981

Havneby

1

Hvide Sande Havn 1931

Højer
rk/år

Vestkysten

150
124

156

5
6
7
8
9
10

.

>10

142

117

137

Figur 5.10 Rangering af de målte vandstande på ’top-20’ for udvalgte målestationer i Danmark (Bemærk de forskellige længder af serierne!). Vandstande er i cm
DVR90. Data fra Sørensen og Ingvardsen (2007), suppleret med måledata frem til og med 2010.
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Oversvømmelser, skader og menneskelige konsekvenser
Der eksisterer udførlige journaler og rapporter i Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Instituts arkiver i
forbindelse med stormﬂodsberedskabet i Vadehavet. Dele
af materialet er tilgængeligt i Vejret (1982) og KI (1982).
1981-stormﬂoden førte til etablering af Stormﬂodsberedskabet for vestkysten.

5.4.4 Stormﬂoden den 6. - 7. november 1985

Stormﬂoden afstedkom klitbrud langs vestkysten og digebrud i Vadehavet. Langs vestkysten skete især oversvømmelser ved Hvide Sande, Thorsminde, Vrist, Thyborøn og Agger. I
Vadehavet oplevedes oversvømmelser ved Tarphage, Esbjerg,
Fanø, Mandø og Rømø. Endvidere oversvømmelser i ﬂere
Limfjordsbyer. Der skete ikke brud på det fremskudte dige
ved Højer eller på det forstærkede dige ved Ribe.
Skaderne på ﬂere af lokaliteterne var omfattende. Der stod
bl.a. omkring 1,5 m vand i gaderne (og husene) i Nordby på
Fanø, og på Mandø stod kun enkelte huse oven vande. Der
er ikke udført en fuldstændig opgørelse af skadesomkostningerne, men forskellige kilder angiver disse til mellem 0,5-1
mia. kr.; heraf er størstedelen stormskader (f.eks. www.
forsikringogpension.dk: 244.000 skader til en værdi af 827
mio. kr.).
Der blev i forbindelse med stormﬂoden foretaget evakueringer på Vadehavsøerne og ﬂere steder langs Jyllands Vadehavskyst. Endvidere blev der foretaget evakueringer under
oversvømmelserne langs vestkysten og i Limfjorden.

Figur 5.11 Stormﬂoden 6.-7. november 1985. Farvelægning angiver kyststrækninger, hvor stormﬂoden er repræsenteret i den efterfølgende screening.

På grund af storm i Nordsøen var der forhøjede vandstande
nord for bælterne og på Jyllands Skagerrak kyst, Figur 5.11
og Bilag KG2, kort 2.4.
Meteorologiske forhold og vandstande.
’Vind: Kattegat: Sydøst drejende sydvest og vest ca. 15 m/s.
Nordsøen: Syd og sydøst 10-15 m/s drejende vest og nordvest øgende til 24-28 m/s.
Vejrforløb: Den 5. november kl. 00 ligger der et større og
ikke særligt intenst lavtryk over de Britiske Øer på 975 mb,
men i løbet af dagen udvikles det pludseligt over Nordsøen
til et rigtigt stormlavtryk. Den 6. november kl. 03 ligger
lavtrykket ved Sydnorge og er nået ned i 950 mb. Lavtrykket
bevæger sig øst på, ind igennem Skagerrak, ind over Syd- og
Mellemsverige, for så den 7. at svinge nord på under opfyldning. Lavtrykket giver i Nordsøen storm fra vest og nordvest
24-28 m/s. Det store fald i lufttrykket over Skagerrak samt
en vindretning, der sender masser af Nordsø-vand ind i Skagerrak, får vandet højt op i Kattegat og i bælterne. Bølgen er
sendt af sted, og selv om vinden aftager hurtigt omkring den
6.-7. november fortsætter vandet med at stige’ (KI, 1988).
Der blev registreret ekstremt høje vandstande langs Jyllands
Skagerrakkyst, det nordlige Jyllands Kattegatkyst samt langs
Nordsjællands Kattegatkyst, høje vandstande i Limfjorden
og langs vestkysten og forhøjede vandstande i Vadehavet
jf. tabel 5.12 og ﬁgur 5.12. Der er i relation til stormﬂoden
udarbejdet prognoser, minutrapporter samt anden afrapportering i forbindelse med stormﬂodsberedskab på Vestkysten
og i Vadehavet (KI, 1985). Materialet ﬁndes i Kystdirektoratets arkiver.
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Oversvømmelser, skader og menneskelige konsekvenser
Stormﬂoden gav mindre oversvømmelser i Vadehavet, i Limfjorden og på de nordlige Kattegatkyster.
’Stormﬂoden i 1985, der ramte de indre farvandes kyster,
gav beskedne skader i forhold til stormﬂoden i 1981.’ (OEM,
2009). ’Efter stormﬂoden i november 1985 blev der givet
tilsagn om, at staten kunne afholde et beløb på indtil 15
millioner kr. som godtgørelse til skadelidte og tilskud til reparation af diger mv.’ (FT, 2007; FT, 1986).

Tabel 5.12 Stormﬂoden 6.-7. november 1985. Registrerede maksimalvandstande under stormﬂoden.

Hovedvandopland

Lokalitet

Vandstand

1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak

Skagen

149

1.1

Frederikshavn

147

1.1

Hals

166

1.1

Hirtshals

139

1.1

Hanstholm

162

1.2 Limfjorden

Thyborøn Hav

199

1.2

Nibe-Sebbersund

135

1.2

Nørresundby

143

1.3 Mariager Fjord

Hadsund

116

1.3

Hobro

122

1.5 Randers Fjord

Randers

173

1.6 Djursland

Grenå

170

1.7 Århus Bugt

Århus

162

2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

Holbæk

173

2.3 Øresund

Hornbæk

164

2.3

København

121

6. - 7. november 1985
Vadehavet

Limfjorden

Kattegat

Lillebælt

Slipshavn

Kalundborg

1892

1890

1890

1971

1955

Korsør

1955

Køge

Gedser

1949

1888

Rødbyhavn

1980

1891

Fynshav

1986

København

Aabenraa

1889

Hornbæk

Kolding

170

143
139

Fredericia

275

1888

3

1976

162

Storebælt/Sjælland

Århus

166 149

2

Grenå

1894

1909

1943

Randers

Frederikshavn

1964

1930

Skagen

1959

1

Hals

Løgstør

1935

1972

Lemvig

1966

Nørresundby

Thyborøn Havn

1969

Nibe-Sebbersund 1973

Hirtshals

1975

Hanstholm

1890

1979

1919

Thyborøn Hav

Esbjerg

Thorsminde Hav

Ribe

1935

Thorsminde Havn 1935

Ballum

1920

1961

Hvide Sande Hav 1981

Havneby

Hvide Sande Havn 1931

Højer
rk/år

Vestkysten

173

162

164

135

4

147

5
6
7
8

273

9
10
>10

339
366

208
371 376 324

234

166
199

146 142

112

116

121

Figur 5.12 Rangering af de målte vandstande på ’top-20’ for udvalgte målestationer i Danmark (Bemærk de forskellige længder af serierne!). Vandstande er i cm
DVR90. Data fra Sørensen og Ingvardsen (2007), suppleret med måledata frem til og med 2010.
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5.4.5 Stormﬂoden den 3.-4. december 1999

På det tidspunkt var stormen begyndt at løje af i det øvrige
land. Det var altså kun syd for lavtrykscentrets bane, at man
ﬁk vindstød af orkanstyrke. I Nordjylland ﬁk man dog nogle
steder vindstød af stormstyrke (ca. 25 m/s) både på forsiden
og bagsiden af lavtrykket’ (Voldborg, 2000). Orkanen er
endvidere afrapporteret i DMI (1999), Cappelen (2000) og
præsenteret i TV2 (2009). Jf. i øvrigt ﬁgurerne 5.14 og 5.15
for registrerede maksimale vindhastigheder og vindstød.

Figur 5.13 Stormﬂoden 3. december 1999. Farvelægning angiver kyststrækninger, hvor stormﬂoden er repræsenteret i den efterfølgende
screening.

Torsdag den 3. december 1999 blev Danmark ramt af den
kraftigste orkan i det 20. århundrede (DMI, 2009). Under
lavtrykspassagen blev der målt ekstremt høje vandstande i
Vadehavet, mens ﬂere østjyske fjorde praktisk talt blev ’tømt
for vand’, Figur 5.13 og Bilag KG2, kort 2.5.
Meteorologiske forhold og vandstande
’Fra klokken ca. 15 fredag den 3. december 1999 og til ud
på natten passerede et lavtryk landet med vinde af orkanstyrke, der blandt andet gav anledning til meget høje
vandstande langs den jyske vestkyst. Lavtrykkets bane var fra
Nordsøen over Thyborøn, Kattegat mellem Anholt og Læsø
til Sverige’ (DMI, 2009). For en simulering (animation) af
orkanens bane, trykfordelingen og vindhastigheder, jf. www.
dmi.dk/dmi/3decanimation.gif.
’På 12 timer faldt trykket i centret fra 995 hPa til 958 hPa
under bevægelse fra havet vest for Hebriderne til mellemste
Nordsø. Trykket nåede sin laveste værdi, 952 hPa, under bevægelse fra Skive over Anholt til Svenskekysten, for derefter
kun langsomt at fyldes op’.
’Allerede kl. 15 utc den 3. december meldte Blåvand om
vindstød til 79 knob (knap 40 m/s) fra sydvest og langt ind
i Sønderjylland var der vindstød til ca. 33 m/s, hvilket er
grænsen til orkan. Kl. 18 utc havde Rømø meldt vindstød til
næsten 50 m/s, hvilket er helt ekstremt. Derefter brød deres
vindmåler ned. Kl. 21 utc meldte Kastrup Lufthavn om vindstød på godt 41 m/s, og næsten hele det sydlige Danmark lå
nu under for vindstød af orkanstyrke. Orkanen var nu også
ved at nå Bornholm, som nåede de kraftigste vindstød i tiden
fra 21 utc til midnat utc, hvor Rønne meldte om 40 m/s.

Figur 5.14 Højeste målte middelvindhastigheder, 3. december 1999 (Kilde:
DMI, 2009).

Figur 5.15 Kraftigste målte vindstød, 3. december 1999 (Kilde: DMI, 2009).

Varsling og beredskaber
Stormen var varslet i god tid idet ’Allerede om tirsdagen den
30. november viste de numeriske prognoser at noget meget
voldsomt kunne udvikle sig til fredag den 3. december.
Da vi nåede torsdag den 2. december viste de ﬂeste LAMprognoser at der skulle udvikle sig et meget kraftigt lavtryk,
der kunne medføre orkanvindstyrker, og at det havde direkte
kurs mod Danmark’. ’Desværre var der nogle følgevirkninger,
som f.eks. forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst, som
var mindre godt varslet. Det sidste skyldtes, at E-15 HIRLAM
ved kørslen baseret på den 3. dec. kl. 00 utc forudsagde
lavtryksbanen for sydligt. Faktisk var prognosen, der var
udarbejdet 12 timer tidligere, bedre’ (Voldborg, 2000).
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Kystdirektoratet (dengang Kystinspektoratet) beretter overordnet om forløbet af stormﬂoden:
’DMI varslede den 2. december orkan i Vadehavsområdet til
indtrædelse den 3. december hen på eftermiddagen/først på
aftenen. Den 3. december var tidspunkterne for de astronomiske højvande kl. ca. 11 om formiddagen og det næste
højvande ved midnatstid. Lavvandstidspunktet var ca. kl. 17’.
Vandstandsforløbet [vandstande i DNN]
’Frem til kl. 13.15 var vandstanden endnu ikke over 2 m ved
nogle af de fem vandstandsmålere i Vadehavet. I timerne
herefter stiger vandstanden kraftigt især fra kl. 16 hen til
mellem kl. 18 og kl. 20.30, hvor vandstanden kulminerer ved
de forskellige lokaliteter. Vandstanden ved Ribe Dige steg
som den første kraftigt og nåede 5,1 m kl. 18.15, hvorefter
måleren gik i stykker. Ved Højer toppede vandstanden med
4,53 m kl. 19.30. Ved Esbjerg toppede vandstanden med
3,98 m kl. 18.30. Ved Ballum Dige blev vandstanden 4,35 m
kl. 18.45 og ved Havneby 3,56 m kl. 20.45.’
Forløbet af varslingen og beredskabet
’DMI udsendte varsel om forhøjet vandstand kl. 11.06: Ved
Esbjerg forventedes mellem kl. 14 og kl. 18 mellem 2,5 m og
3 m. Ved Højer forventedes mellem kl. 14 og kl. 18 mellem
2,5 m og 3 m, og om aftenen mellem 3,0 og 3,5 m.
DMI udsendte sine første 7-timers vandstandsprognoser
mellem kl. 11 og 12. Disse prognoser forudsagde de højeste
vandstande på de fem forskellige lokaliteter i Vadehavsområdet med vandstandsmålere til mellem 2,88 og 3,24 m DNN.
Disse ville indtræde mellem kl. 15 og 16.
Næste prognose blev udsendt kl. 12.05 og var næsten
uændret med ændringer på under 10 cm for vandstandene
om eftermiddagen. Denne prognose rakte frem til kl. 19, til
hvilket tidspunkt vandstanden ved Højer forventedes til 2,91
m, hvilket var højere end tidligere på eftermiddagen.
Næste prognose blev udsendt kl. 13.08 rækkende frem til kl.
20. Denne prognose forventede nu de højeste vandstande
senere på dagen end de tidligere prognoser. Der forventedes
vandstande mellem 2,52 m og 3,47 m mellem kl. 18.45 og
20, hvor vandstanden på de 3,47 m forventedes ved Højer
kl. 20.
Næste prognose blev udsendt kl. 14.14. Der forventedes
en vandstand på 3,57 m ved Højer kl. 19.30 og 19.45.
For Esbjerg forventedes højeste vandstand til 2,53 m til kl.
18.30. For de tre øvrige lokaliteter forventedes fra 3,10 m til
3,41 m; for to af stederne stadigt stigende ved prognosens
sluttidspunkt kl. 21.
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På basis af prognosen indførtes lokalvarsel for Ballum-Kolby
Dige kl. 14.30.
På grund af digernes forskellige styrke mod stormﬂod er
Vadehavsområdet inddelt i ﬁre forskellige varslingsområder,
og der er yderligere en særlig varsling for Ballum-Kolby Dige.
Næste prognose udsendtes kl. 15.03. Denne forventede nu
højeste vandstand ved Højer kl. 20.30-20.45 med 3,51 m.
Ved Esbjerg forventedes 2,42 m og 2,43 m som det højeste
kl. 18.30 henholdsvis kl. 21.30. For de tre øvrige lokaliteter
forventedes mellem 3,20 og 3,43 m i tiden kl. 20.15 til 21.
Næste prognose udsendtes kl. 16.06. Prognosen var næsten
uændret med vandstand ved Højer 3,57 m kl. 20.30, 2,66 m
ved Esbjerg til kl.18.15 og 3,22 m til 3,49 m for de øvrige tre
lokaliteter.
Kl. 16.30 meddeler DMI, at vinden tiltager yderligere indtil
kl. 20.
Kl. 16.40 indføres almindeligt beredskab. Kystdirektoratet
beder DMI om at beregne hvert kvarter.
Kl. 16.56 varsler DMI mellem 3,0 og 3,5 m ved Esbjerg og
mellem 3,5 og 4,0 m vandstand ved Højer. Prognosetallene
er: Højer: 3,50 m kl.20.45. Esbjerg: 3,40 m kl. 18.15. Ribe:
5,06 kl. 18.45. De to resterende lokaliteter: 3,53-3,75 m kl.
20.45-21.
Kl. 17.00 meddeler DMI telefonisk ny prognose, med varsel
om vandstand ved Esbjerg mellem 3 og 3,5 m, ved Højer
mellem 3,5 og 4 m og ved Ribe højere end 5 m mellem kl.
18 og 19.
På baggrund af Ribe-prognosen, samt at de aktuelle vandstande ligger højere, end hvad der tidligere er forudsagt,
indføres derfor forhøjet beredskab i område 3 kl. 17.00.
Kl. 17.25 indføres forhøjet beredskab for område 4 på baggrund af Ribe prognosen og den aktuelle Ribe vandstand på
4,48 m.
DMI’s prognose udsendt kl. 18.02 forudsiger nu en højeste
vandstand på 4,18 m ved Højer til kl. 19.45 og 4,65 m ved
Ballum kl. 20.
Der indføres forhøjet beredskab for område 1 kl. 18.05.
Kl. 18 og 18.15 er vandstanden ved Ribe steget til 5,1 m,
hvorefter måleren går ud af drift.
Kl. 18.40 indfører stormﬂodsledelsen alarmberedskab for
område 3.
DMI meddeler kl. 18.45, at vinden går mod VNV, at den
endnu ikke er aftaget men snart burde aftage. Stadig stormstyrke de næste par timer.
Den første melding om skader indkommer kl. 21.25 fra Juvre
Dige, hvor digeformanden mener, der er sket brud på diget.

Kl. 21.30 er vandstandene generelt faldet til under 3 m.
Alarmberedskabet for område 3 afblæses kl. 22.00.
Det forhøjede beredskab afblæses den 4. december kl. 1.25.
Almindeligt beredskab afblæses kl. 10.35’ (KI, 1999).

Vandstande
Af de maksimale vandstande ved målerne i Vadehavet under
stormﬂoden, jf. Tabel 5.13, iagttages en rekordhøj vandstand ved måleren i Ribe på 500 cm DVR. Måleren ophørte
med at fungere, da kablet blev revet over af ﬂodskarn ved
denne vandstand, hvorfor vandstanden sandsynligvis har
været endnu højere her. Vandstandene rangerer i øvrigt højt
i dataserierne fra målestationerne: Højer 442 cm (3. højeste),
Havneby 367 cm (5. højeste), Ballum 424 cm (5. højeste),
Esbjerg 381 cm (4. højeste). Der er endvidere målt høje men
dog ikke ekstreme vandstande langs vestkysten, i Limfjorden
og i det nordlige Kattegat (S&I), jf. Figur 5.16, og KI (1999b).

Der foreﬁndes vandstandsvarslinger, vandstandskurver med
residualer, samt minutrapporter over stormﬂodsberedskabet
i Vadehavet i Kystdirektoratets arkiver. Her ﬁndes også oplysninger om vandstande, varsling og beredskab for den jyske
vestkyst, der dog ikke er en del af det deﬁnerede primære
stormﬂodsområde.
Et overblik over udviklingen af stormﬂoden, indeholdende en
graﬁsk præsentation af residualer, gives endvidere af Nielsen
og Nielsen (2000). Nielsen (2000) redegør for prognoser i
forbindelse med stormﬂoden. I forbindelse med stormﬂoden
blev beboerne på Mandø evakueret (Nielsen og Nielsen,
2000).

Tabel 5.13 Stormﬂoden 3. december 1999. Registrerede maksimalvandstande under stormﬂoden.

Hovedvandopland

Lokalitet

1.10 Vadehavet

Esbjerg

381

1.10

Ribe

500

1.10

Ballum

424

1.10

Havneby

367

Højer

442

4.1

Kruså/Vidå

Vandstand

3. december 1999
Vadehavet

Limfjorden

Kattegat

Lillebælt

Storebælt/Sjælland

Århus

Odense

Fredericia

Kolding

Aabenraa

Fynshav

Rødbyhavn

Gedser

Korsør

Slipshavn

Kalundborg

Hornbæk

København

Køge

1888

1973

1889

1986

1980

1949

1955

1892

1890

1890

1971

1891

1888

1955

1909

1976

1894

Grenå

Randers

1943

Frederikshavn

1930

Skagen

1959

1964

Løgstør

1935

1972

Lemvig

1966

Hals

Thyborøn Havn

1969

Nørresundby

Hirtshals

1975

Nibe-Sebbersund 1973

Hanstholm

1890

Thyborøn Hav

1919

1979

Esbjerg

1935

Thorsminde Hav

Ribe

Thorsminde Havn 1935

Ballum

1920

1961

Hvide Sande Hav 1981

Havneby

1

Hvide Sande Havn 1931

Højer
rk/år

Vestkysten

500

2
3

442

4
5

381

265

367 424

130

6

120

7

109

8
9
10
>10

122
261

232 195 183 127

124
132 127 105

125 140

128

Figur 5.16 Rangering af de målte vandstande på ’top-20’ for udvalgte målestationer i Danmark (Bemærk de forskellige længder af serierne!). Vandstande er i cm
DVR90. Data fra Sørensen og Ingvardsen (2007), suppleret med måledata frem til og med 2010.
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Udover den tydelige vindstuvningsgradient af vandspejlet
ind mod kysten, ses endvidere en kraftig gradient mellem Esbjerg og Ribe, hvor der er en forskel i vandstand på ca. 120
cm omkring tidspunkt for maksimalvandstanden, selvom der
kun er ca. 20 km mellem stationerne. ’Mens Vadehavsstationerne Esbjerg, Ballum og Vidå [Højer], samt (især) Havneby
på læsiden af Rømø, i nogen grad lå i læ af Vadehavsøerne
Sylt, Rømø og Fanø, ﬁk kysten omkring Ribe orkanens fulde
styrke at mærke. Med vind fra VSV havde orkanen frit løb
fra Nordsøen ind mod kysten omkring Ribe, og det gav
anledning til den helt ekstreme vandstand på 5,12 m [500
cm DVR]’. ’Der kan altså konstateres store lokale forskelle i
vandstanden inden for det ret lille område, som Vadehavet
udgør’ (Nielsen og Nielsen, 2000).

5.4.6 Stormﬂoden den 8. - 9. januar 2005

KDI har siden år 2000 haft en vandstandsmåler opsat på
vaden ud for Ribe til monitering af blandt andet gradienten i
havspejlet ind mod Ribe under stormﬂodssituationer.

Figur 5.17 Stormﬂoden 8.-9. januar 2005. Farvelægning angiver kyststrækninger, hvor stormﬂoden er repræsenteret i den efterfølgende
screening.

De maksimale vandstande indtræffer stort set samtidig med
lavvandet. Selvom vandstandsmaksimum sjældent indtræffer
ved højvande, viser residualerne, at stormﬂodsvandstanden
kunne have været omkring en meter højere, hvis den var
indtruffet nær højvandstidspunktet.

En relativ kortvarig orkanagtig storm forårsagede ekstremt
høje vandstande langs Vestkysten og oversvømmelser i havnene, Figur 5.17 og Bilag KG2, kort 2.6. Der blev endvidere
målt rekordhøje vandstande i den vestlige del af Limfjorden,
hvor blandt andet ﬂere byområder oplevede oversvømmelser.
Vejr, vandstandsforhold og prognoser er detaljeret beskrevet
af DMI (2005) i et case-study tilgængeligt på http://ocean.
dmi.dk/case_studies/surges/08jan05.php.

Af ovennævnte beskrivelser og af vandstandskurver fra
orkanen ses, at vandstanden steg meget hurtigt frem mod
kulminationstidspunktet, hvorefter den aftog relativt hurtigt
igen. Der er således tale om en kortvarig stormﬂod med
meget kraftig vindpåvirkning af vandoverﬂaden i det lavvandede vadehav.
Oversvømmelser, skader og menneskelige konsekvenser
Umiddelbart efter stormﬂoden blev der foretaget en foreløbig opgørelse af skader på diger mv. fra den del af Vadehavsområdet, der er omfattet af det Syd- og Sønderjyske
stormﬂodsberedskab (KI, 1999,c). På en del diger rapporteres om ingen skader eller kun skader af mindre betydning
(Novrup Dige, Darum – Tjæreborg Dige, Ribe Dige, Mandø
Bydige, Mandø Havdige, Havneby Dige, Kirkeby Dige, Ballum – Koldby Dige (sommerdige), Fremskudt Dige), mens
der meldes om store skader og/eller digegennembrud på
Rejsby Dige, Juvre Dige og Ballum Dige. Der skete endvidere
et klitgennembrud på vestkysten ved Vrist, hvor et mindre
sommerhusområde blev oversvømmet. Der blev foretaget
evakuering af beboerne på Mandø. For skadesudbetalinger
henvises til Stormrådet (2000; 2000b).
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Meteorologiske forhold og vandstande.
Fredag den 7. januar bevægede et kraftigt vinterlavtryk
under udvikling fra den østlige del af Atlanterhavet frem til
Irland over Skotland. Lavtrykket udviklede sig til et stormlavtryk på vej hen over den nordlige Nordsø. Sent lørdag
eftermiddag lå lavtrykket lige vest for Oslo-fjorden, og gav
ophav til orkan-vinde langs Vestkysten.
Kl. 23.30 lørdag aften var der stadig storm ved Skagen, og
ved Hammershus på Bornholm var der vindstød nær orkanstyrke. I resten af landet var vindstyrkerne nede omkring
hård vind til hård kuling.
Vejret og de overordnede prognoser og vandstandsforhold er
beskrevet i DMI (2005b), jf. dog Figurerne 5.18 og 5.19 og
Tabel 5.14.
Af sidstnævnte ﬁgur ses, at der generelt indtraf de højeste
målte vandstande nogensinde langs den centrale del af den
jyske vestkyst og i den vestlige del af Limfjorden indtil Løgstør. Vandstanden i Løgstør har muligvis været endnu højere.

Tabel 5.14 Stormﬂoden 8.-9. januar 2005. Registrerede maksimalvandstande
under stormﬂoden.

Figur 5.18 Højeste ti-minutters middelvind (blå) og kraftigste vindstød (rød)
under orkanen den 8. januar 2005. For de ﬂeste stationer er der
desuden angivet kraftigste vindstød (røde tal)(DMI, 2005).

Hovedvandopland

Lokalitet

Vandstand

1.2 Limfjorden

Thyborøn Havmåler

263

1.2

Thyborøn Havn

189

1.2

Ferring

316

1.2

Lemvig

181

1.2

Skive

176

1.2

Thisted

166

1.2

Løgstør

205

1.4 Nissum Fjord

Thorsminde Havn

316

1.8 Ringkøbing Fjord

Hvide Sande Havmåler

303

1.8

Hvide Sande Havn

301

8. - 9. januar 2005
Vadehavet

Lillebælt

Storebælt/Sjælland

Frederikshavn

Randers

Grenå

Århus

Odense

Fredericia

Kolding

Aabenraa

Fynshav

Rødbyhavn

Gedser

Korsør

Slipshavn

Kalundborg

Hornbæk

København

Køge

1943

1894

1909

1976

1888

1973

1889

1986

1980

1949

1955

1892

1890

1890

1971

1891

1888

1955

1930

Skagen

1959

1964

Løgstør

1935

1972

Lemvig

1966

Hals

Thyborøn Havn

1969

Nørresundby

Hirtshals

1975
263

Kattegat
Nibe-Sebbersund 1973

Hanstholm

1890

Thyborøn Hav

1919

2

1979

Esbjerg

1935

303 316

Limfjorden
Thorsminde Hav

Ribe

1961

Thorsminde Havn 1935

Ballum

1920

1

Hvide Sande Hav 1981

Havneby

Hvide Sande Havn 1931

Højer

rk/år

Vestkysten

189 181 205

301

3
4

132

5
6

140

7

119

8
9

402

120

125

10
>10

355 331 342

334

114 105

129

126 111

Figur 5.19 Rangering af de målte vandstande på ’top-20’ for udvalgte målestationer i Danmark (Bemærk de forskellige længder af serierne!). Vandstande er i cm
DVR90. Data fra Sørensen og Ingvardsen (2007), suppleret med måledata frem til og med 2010.
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Varsling og beredskaber
Stormen blev varslet dagen før kl. 13.23 af DMI, der betegnede stormen som ’Danmarks bedst forudsagte storm’
(DMI, 2005c). Alle varsler udsendt af DMI i forbindelse med
stormen og stormﬂoden den 8. – 9. januar 2005 er refereret
i Beredskabsstyrelsen (2005), hvori hele beredskabet omkring
hændelsen kort evalueres.
Oversvømmelser, skader og menneskelige konsekvenser
Stormen kostede 4 mennesker livet. Ingen af dødsfaldene var
dog relateret til stormﬂoden, selvom mange under stormen
og stormﬂoden udsatte sig selv (og andre) for fare. I Beredskabsstyrelsen (2005) beskrives ﬂere tilfælde af katastrofeturisme: ’Kommunernes Landsforening ﬁnder det problematisk, at tv-stationerne sender direkte fra et skadesområde,
hvor al udgang er frarådet af politiet af hensyn til borgernes
sikkerhed. F.eks. konstaterede Løgstør Kommunes redningsberedskab, at stormﬂoden i byen blev et tilløbsstykke med
ﬂere hundrede nysgerrige i biler. Det var derfor nødvendigt
at holde området afspærret og bevogtet’. ’Kystdirektoratet
oplever ”katastrofeturisme” som et stigende problem, både
i mængde og i graden af fare ”katastrofeturister” udsætter
sig for. Under orkanen kørte mange mennesker ud til Vestkysten og andre udsatte områder. Det medførte fastkørte biler
i klitområderne, hvilket hindrede Kystdirektoratets arbejde,
og der var traﬁkkaos i Thorsminde og Hvide Sande havne,
hvilket begrænsede og vanskeliggjorde mulighederne for
at udføre præventivt arbejde. Mange af disse mennesker
udsatte sig selv for unødig fare, fordi de kørte fast i klitområder eller kørte i havneområder, hvor skiltningen var væk og
vandstanden så høj, at kajkanten ikke kunne ses’.
’Den kraftige vestenvind forårsagede sammen med højvandet meget høje vandstande og oversvømmelser langs store
dele af Vestkysten, men værst var det i Limfjorden, hvor
vandet ligefrem blev stuvet ind. Det ﬁk blandt andet store
konsekvenser for indbyggerne i Løgstør og Skive, hvor Hjemmeværnet måtte evakuere ﬂere hundrede på grund af vand
i gaderne’.
’I Løgstør oplevede indbyggere højeste vandstand nogensinde, da vandet stod 2,26 meter over dagligt vande [muligvis
ikke korrekt vandstand], og i Thy brød digerne sammen ved
Krik Vig og Helligsø Drag, så også her måtte der omfattende
evakueringer til. Flere steder i landet var strømmen afbrudt i
kortere eller længere perioder’.
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5.4.7 Stormﬂoden den 1.- 2. november 2006

Figur 5.20 Stormﬂoden 1.-2. november 2006. Farvelægning angiver kyststrækninger, hvor stormﬂoden er repræsenteret i den efterfølgende screening.

1.-2. november 2006 ramtes de indre danske farvande
af den kraftigste stormﬂod i nyere tid, Figur 5.20. Der var
udbredte oversvømmelser langs mange kyster og i mange
byer, med vandstande der ﬂere steder var de højeste, der
nogensinde er registreret, jf. Figur 5.21 og Bilag KG2, kort
2.7. Vejr, vandstandsforhold og prognoser/varsling er detaljeret beskrevet af DMI (2008) i et case-study tilgængeligt på
http://ocean.dmi.dk/case_studies/surges/01nov06.php. Jf.
også Nielsen (2007), Nielsen og Huess (2007), KDI (2006) og
DMI (2006).
Meteorologiske forhold og vandstande
’Ved middagstid den 31. oktober lå der et lavtryk på 975980 Hpa over det norske Vestlandet. I løbet af natten til
den 1. november forplantede dette lavtryk sig sydpå over
Sjælland og Sydsverige, for til sidst at smelte sammen med et
sekundært, mindre dybt lavtryk, placeret over Ålandsøerne.
De to lavtryk dannede tilsammen en langstrakt lavtrykszone,
som først lagde sig over den centrale Østersø, og siden længere østpå, over de baltiske randstater. Samtidigt etablerede
et højtryk sig vest for de Britiske Øer, og denne placering
af høj/lavtryk gav fra om eftermiddagen den 1. november
nordenvind over hele den skandinaviske halvø.
Der var først stærk storm (BF 11) over den østligste del af
Nordsøen, og det gav ekstremt høje bølger (13 meter eller
mere) ud for Norges vestkyst og sydpå ned mod Tyske Bugt.
Efterhånden som stormvejret forplantede sig østover aftog
vindstyrken noget, så nordenvinden nåede stormende kuling
(BF 9) først over Kattegat, senere over den centrale Østersø.

Denne ret sjældne situation, med en bred nordstrømning der
omfatter Kattegat og den centrale Østersø samtidigt eller
næsten samtidigt, er særligt risikabel for de indre danske
farvande. Den bevirker, at Bælthavet bliver ’stoppet til’ med
vand, der strømmer til fra begge sider. Derfor blev vandstanden rekordhøj, selv om vindstyrken ikke var det.
De danske 3-timers synopper viser et dyk i overﬂadetrykket
over Kattegat omkring midnat den 1. november. På bagsiden af lavtrykket kommer et vindspring, idet vinden drejer
skarpt fra vestlig eller vestsydvestlig retning til stik nord kl.
3 om morgenen. 10-meters vinden topper ca. kl. 6, ved en
vindstyrke på 22-23 m/sek (BF 9). Ved Bornholm oplever man
det samme trykfald og vindspring ca. 6 timer senere, men
her når vindhastigheden kun op på 17-18 m/sek. Vindstyrken aftager herefter gradvist, idet trykket stiger til ca. 1020
hPa. Vindretningen holdes i nord i mere end 1½ døgn’ (DMI,
2008).
Der blev mange steder målt vandstande omkring 180 cm og
ﬂere steder var vandstandene endnu højere, hvilket betød,
at vandstandene i det sydlige Kattegat, i Bælterne og i det
sydfynske område generelt var de højeste, der er målt de
seneste 100 år.
Oversvømmelser, skader og menneskelige konsekvenser
Der forekom oversvømmelser på mange af de berørte
kyststrækninger og i mange kystbyer, jf. Stormrådet (2007;
2008; 2009) for et overblik over fordelingen af anmeldte
skader på kommuneniveau.
Udbetalingen fra Stormrådet på ca. 375 mio. kr. dækker
over knap 4000 anmeldelser. Det er dog ikke foretaget en
egentlig opgørelse af det samlede økonomiske skadesomfang. Takket være de kommunale beredskaber mv. omkom
ingen under stormﬂoden (en person, der druknede ved
fortøjning af båd regnes her ikke som en direkte konsekvens
af stormﬂoden).

Tabel 5.15 Stormﬂoden 1.-2. november 2006. Registrerede maksimalvandstande under stormﬂoden.

Hovedvandopland

Lokalitet

Vandstand

1.3 Mariager Fjord

Hadsund

145

1.3

Hobro

140

1.5 Randers Fjord

Randers

176

1.5

Udbyhøj

176

1.6 Djursland

Grenå

148

1.7 Århus Bugt

Århus

172

1.7

Ballen, Samsø

171

1.11 Lillebælt/Jylland

Vejle

170

1.11

Fredericia

161

1.11

Kolding

152

1.11

Åbenrå

170

1.11

Fynshav

171

1.12 Lillebælt/Fyn

Bogense

172

1.12

Assens

158

1.13 Odense Fjord

Gabet

174

1.13

Klintebjerg

173

1.13

Odense

172

1.14 Storebælt

Kerteminde

170

1.14

Slipshavn

175

1.15 Det Sydfynske Øhav

Svendborg

185

1.15

Valdemar Slot

179

1.15

Fåborg

167

2.1 Kalundborg

Kalundborg

161

2.1

Sjællands Odde

143

2.5 Smålandsfarvandet

Korsør

177

2.5

Karrebæksminde

165

2.5

Bandholm

180

2.5

Nakskov

180

2.6 Østersøen

Rødbyhavn

162

2.6

Gedser

137

2.6

Kalvehave

143
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1. - 2. november 2006
Vadehavet

Limfjorden

Kattegat

Lillebælt

Køge

1992

1955

1986

1891

1993

Drogden

Hundested

1890

Hornbæk

Ballen

162

Korsør

1892

1949

1955

1980

Gedser

Fynshav

161

Rødbyhavn

Aabenraa

1986

1889

172

2

Storebælt/Sjælland

Kolding

1973

1976

Fredericia

1909

1888

Grenå

1894

Odense

Randers

1943

1

Århus

Frederikshavn

1930

1964

1959

Skagen

Løgstør

1935

Hals

Lemvig

1966

1972

Thyborøn Havn

1969

Nørresundby

Hirtshals

1975

Nibe-Sebbersund 1973

Hanstholm

1890

1979

1919

Thyborøn Hav

Esbjerg

1935

Thorsminde Hav

Ribe

1961

Thorsminde Havn 1935

Ballum

1920

Hvide Sande Hav 1981

Havneby

Hvide Sande Havn 1931

Højer
rk/år

Vestkysten

177

152 158

3

172

4
5
6

148

7
8
9
10
>10

137
125

97

133

Figur 5.21 Rangering af de målte vandstande på ’top-20’ for udvalgte målestationer i Danmark (Bemærk de forskellige længder af serierne!). Vandstande er i cm
DVR90. Data fra Sørensen og Ingvardsen (2007), suppleret med måledata frem til og med 2010.

5.4.8 Stormﬂoden den 9. november 2007

Lavtrykket gav den 9. november anledning til kraftig nordvestenstrømning over store dele af landet med vindhastigheder
typisk mellem 15 og 20 m/s (middelvind).
De kraftigste vinde blev observeret i morgentimerne langs
den jyske vestkyst, hvor der i Thorsminde, Blåvandshuk og
på Rømø blev observeret egentlig storm. I Thorsminde blev
der den 9. november kl. 05:30 (dansk lokal tid) observeret en
middelvindhastighed på 24,7 m/s og ved Blåvandshuk blev
der samme dag kl. 08:50 observeret 25,0 m/s. På Rømø blev
der kl. 06:30 observeret 25,8 m/s.

Figur 5.22 Stormﬂoden 9. november 2007. Farvelægning angiver kyststrækninger, hvor stormﬂoden er repræsenteret i den efterfølgende
screening.

En kraftig blæst gav anledning til højvande i de indre farvande og til lokal stormﬂod (DMI, 2007), jf. Figur 5.22 og
Bilag KG2, kort 2.8.
Meteorologiske forhold og vandstande
’Et lavtryk under uddybning bevægede sig i løbet af den 8.
november 2007 fra Færøerne mod sydøst og lå ved midnatstid natten mellem den 8. og 9. november i Oslofjorden.
Lavtrykket bevægede sig derefter under langsom opfyldning
videre mod øst og lå et døgn senere over Gotland.
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Det kraftige vindfelt trak i løbet af formiddagen længere
mod øst således at der i Kattegat omkring middagstid den 9.
november 2007 typisk var 18-20 m/s fra nord med vindstød
op mellem 25 og 30 m/s.
Den kraftige blæst gav i første omgang anledning til forhøjet
vandstand i Vadehavet. Da det kraftige vindfelt senere på
dagen den 9. november blev etableret over Skagerrak og
Kattegat, blev vand presset ned i den sydlige del af Kattegat
og Bælthavet og gav anledning til forhøjet vandstand ved de
fynske og sjællandske Kattegatkyster, i Odense Fjord, i Århus
Bugt samt i Øresund’ (DMI, 2007b).

Der måltes høje, men dog ikke ekstremt høje, vandstande
ved en række stationer. Høje vandstande, ca. 130 – 140
cm langs den østjyske, fynske og vest- og nordsjællandske
Kattegatkyst, hvor højest rangerede er Slipshavn 128 cm (4.)
og Kalundborg 132 cm (5.). Den kraftige blæst kan lokalt
have medført stuvning og bølgerelateret oversvømmelse, der
ikke fremgår af de registrerede vandstande, jf. Tabel 5.16 og
Figur 5.23.

Tabel 5.16 Stormﬂoden 9. november 2007. Registrerede maksimalvandstande under stormﬂoden.

Oversvømmelser, skader og menneskelige konsekvenser
’Efter stormﬂoden den 9. november 2007 blev der anmeldt
118 skader. Hårdest ramt var Kerteminde og Odsherred kommuner. Det karakteristiske for denne stormﬂod var, at hele
73 pct. af de skaderamte tidligere har været ramt af stormﬂod. Især ét område blev hårdt ramt, nemlig Mesinge på
Fyn. Her blev 57 fritidshuse oversvømmet ved både novemberstormen i 2006 og novemberstormen 2007. Man har nu
opført et dige i området’ (Stormrådet, 2008).

Hovedvandopland

Lokalitet

Vandstand

1.7 Århus Bugt

Ballen, Samsø

143

1.9 Horsens Fjord

Horsens

140

1.12 Lillebælt/Fyn

Bogense

137

1.13 Odense Fjord

Odense

159

1.14 Storebælt

Kerteminde

145

1.14

Slipshavn

128

2.1 Kalundborg

Kalundborg

132

2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

Hundested

150

2.2

Holbæk

158

2.3 Øresund

Hornbæk

144

2.3

København

132

2.5 Smålandsfarvandet

Korsør

110

2.5

Karrebæksminde

104

9. november 2007
Vadehavet

Limfjorden

Kattegat

Lillebælt

Storebælt/Sjælland

1890

1955

1892

1888

Korsør

1955

Køge

Gedser

1949

1891

Rødbyhavn

1980

København

Fynshav

1986

Hornbæk

Aabenraa

1889

1971

Kolding

1973

1890

Fredericia

1888

Kalundborg

Odense

Slipshavn

Århus

1909

1976

1894

Grenå

1943

Randers

Frederikshavn

1930

Skagen

1959

1964

Løgstør

1935

1972

Lemvig

1966

Hals

Thyborøn Havn

1969

Nørresundby

Hirtshals

1975

Nibe-Sebbersund 1973

Hanstholm

1890

1979

1919

Thyborøn Hav

Esbjerg

1935

Thorsminde Hav

Ribe

1961

Thorsminde Havn 1935

Ballum

1920

Hvide Sande Hav 1981

Havneby

Hvide Sande Havn 1931

Højer
rk/år

Vestkysten

1
2
3
4

128

5

132

6

132

7
8

142

9
10
>10

144
139

120
149

111

140

113

110

Figur 5.23 Rangering af de målte vandstande på ’top-20’ for udvalgte målestationer i Danmark (Bemærk de forskellige længder af serierne!). Vandstande er i cm
DVR90. Data fra Sørensen og Ingvardsen (2007), suppleret med måledata frem til og med 2010.
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6 Vurdering af potentielle
fremtidige oversvømmelser
Til vurdering af potentielle fremtidige oversvømmelser er der
foretaget en screening af alle Danmarks kystområder i forhold til oversvømmelsesudbredelse ved forskellige ekstremvandstande. Screeningen foretages dels i et år 2010 scenarie
med udgangspunkt i de udvalgte beskrevne historiske
stormﬂodshændelser, og dels i et år 2060 år scenarie hvor
vandstandene er tillagt et klimabetinget bidrag. Kapitel 6.1
gennemgår den anvendte metode i screeningen og redegør
herunder for valg af den klimabetingede fremskrivning af
ekstremvandstande. Kapitel 6.2 præsenterer resultaterne af
screeningen i forhold til oversvømmelsesudbredelse, og der
foretages en første udvælgelse af områder med potentielt
betydelige fremtidige oversvømmelser som baggrund for
udpegningen af risikoområder i Kapitel 7.

6.1 Metodisk tilgang for vurdering af potentielle fremtidige oversvømmelser
Der redegøres for baggrunden for udvælgelse af screeningsvandstande, ekstremvandstandenes sandsynlighed for at
indtræffe i fremtiden vurderes, og metode og modeller for
den visuelle screening gennemgås.

6.1.1 Screeningsvandstande og klimaændringer
Til brug for vurderingen af potentielle fremtidige oversvømmelser konstrueres screeningsvandstande med udgangspunkt i de 8 udvalgte stormﬂoders udbredelse og
registrerede maksimale vandstande (jf. Kapitler 5.3 & 5.4).
Idet der til hver kyststrækning er udpeget to repræsentative
stormﬂoder, tilknyttes ligeledes to screeningsvandstande,
S1 & S2, hvor S2 angiver den højeste screeningsvandstand
for år 2010. Idet stormﬂoderne udmønter sig forskelligt
langs de danske kyster, er der også stor forskel på, hvor høje
screeningsvandstandene er. Screeningsvandstandene er konstrueret for længere kyststrækninger. Dette vil ofte betyde,
at screeningsvandstanden på nogle lokaliteter eller langs
nogle kyststrækninger ligger over de aktuelle registreringer,
der ligger til grund for denne. Under mange stormﬂoder er
der kraftige gradienter i vandstanden på langs af kysten. I
screeningen er sådanne gradienter kun i begrænset omfang
medtaget, hvorfor der kan være store forskelle i screeningsvandstande på tæt beliggende lokaliteter. Udvælgelse af og
repræsentation af screeningsvandstandene på kysten har da
også i en del tilfælde været en skønssag.
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Tilsvarende konstrueres ud fra S1 og S2 to screeningsvandstande for år 2060, S3 og S4, Tabel 6.1, hvori er indregnet et
bidrag for klimabetinget havspejlsstigning, jf. nedenfor.
Tabel 6.1 Benævnelse af screeningsvandstandene.

Screeningsvandstand

År 2010

År 2060

S1 & S2

S3 & S4

Screeningsvandstandene S1 og S2
Screeningsvandstandene år 2010, jf. Bilag C, er med udgangspunkt i de 8 stormﬂoder fastsat til:
1872 stormﬂoden:
For Hovedvandsopland 1.11 screenes for vandstanden 335
cm fra grænsen og til og med indre del af Kolding Fjord. For
den resterende del (Fredericia og t.o.m. Vejle Fjord) screenes
for vandstanden 215 cm. For Hovedvandopland 1.12 screenes for vandstanden 286 cm med undtagelse af Båring Vig,
hvor der screenes for vandstanden 215 cm. Screeningen fører til en let underestimering af vandstande ved Assens og en
overestimering ved Båring Vig. For Hovedvandopland 1.14
screenes for vandstanden 286 cm langs Langelands østkyst.
Grundet den kraftige gradient i vandstande under stormﬂoden fører dette til en overestimering langs Nordlangelands
østkyst. For Hovedvandopland 1.15 screenes for vandstanden 286 cm. På Langelands Vestkyst samt den sydøstfynske
kyst fører dette til en overestimering grundet gradienten i
vandspejlet under stormﬂoden. For Hovedvandopland 2.4
screenes for vandstanden 286 cm, hvorved vandstanden ved
Dragør overestimeres. For Hovedvandopland 2.5 screenes
for vandstanden 286 cm langs kysterne af Lolland, Falster
og Møn; med undtagelse af Østersøkysten af Falster, hvor
der screenes for vandstanden 317 cm. Screeningen fører til
en overestimering af vandstande mod Smålandsfarvandet
grundet den kraftige gradient i vandstande under stormﬂoden. For Hovedvandopland 2.6 screenes for vandstanden
317 cm. Screeningen fører til en overestimering af vandstande i Præstø Bugt. For Hovedvandopland 3.1 screenes for
vandstanden 207 cm.
1904 stormﬂoden:
Der screenes for vandstanden 180 cm for Hovedvandopland
2.4, Sjællandsdelen af Hovedvandopland 2.5, Hovedvandopland 2.6 vedrørende Sjælland, Møn og Falsters Østkyst samt
for Hovedvandopland 3.1.
1981 stormﬂoden:
Til brug for screeningen anvendes i Hovedvandoplandene
1.10 og 4.1 vandstanden 480 cm for hele Vadehavet og
Skallingen indtil Blåvandshuk. For vestkysten (Hovedvandoplandene 1.10, 1.8, 1.4, 1.2, 1.1) anvendes vandstanden 300

cm fra Blåvands Huk til Bovbjerg og vandstanden 240 cm
herfra og t.o.m. Lodbjerg. Fra Lodbjerg til Bulbjerg anvendes vandstanden 175 cm og fra Bulbjerg til Skagen, samt
Kattegatkysten af Hovedvandopland 1.1. (inkl. Læsø) og den
østlige del af Limfjorden (Hovedvandopland 1.2) anvendes
vandstanden 150 cm. For den vestlige del af Limfjorden
screenes for vandstanden 190 cm.
1985 stormﬂoden:
Screeningsvandstanden 165 cm anvendes for Hovedvandopland 1.1, for den østlige del af Limfjorden mellem Nibe og
Hals (Hovedvandopland 1.2) samt Hovedvandoplandene 1.3,
1.5, 1.6, 1.7 (Jyllandsdelen), 2.2 og 2.3. I relation til de aktuelt indtrufne vandstande under 1985 stormﬂoden fører dette
til en overestimering af vandstandene for Mariager Fjord
og for Øresund syd for Helsingør. Set i relation til det øvrige
stormﬂodsbillede for disse områder, vurderes vandstanden
dog som repræsentativ.
1999 stormﬂoden:
For den sydlige del af Vadehavet (Hovedvandoplandene
1.10 og 4.1) anvendes screeningsvandstanden 500 cm. Fra
mellem Ribe og Esbjerg mod nord i Vadehavet, på Fanø,
vestkysten af Rømø samt vestkysten af Jylland indenfor hovedvandoplandet anvendes screeningsvandstanden 400 cm.
Endvidere konstrueres en ’indre’ screeningsvandstand på 160
cm for Nissum Fjord (Hovedvandopland 1.4) og Ringkøbing
Fjord (Hovedvandopland 1.8). Screeningsvandstanden på
160 cm ligger over aktuelle målinger fra fjordene, men vurderes på baggrund af lokale stuvningsfænomener i fjorden
at være repræsentativ i screeningsfasen.
2005 stormﬂoden:
Der screenes for vandstanden 205 cm i den vestlige del af
Limfjorden (Hovedvandopland 1.2) og for vandstanden 316
cm langs vestkysten (Hovedvandoplande 1.2, 1.4, 1.8). I
Limfjorden ligger screeningsvandstanden mange steder lidt
over de aktuelt indtrufne under stormﬂoden.
2006 stormﬂoden:
Den anvendes en screeningsvandstand på 180 cm for Hovedvandoplandene 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13,
1.14, 1.15, 2.1 samt for Hovedvandoplande 2.5 og 2.6 med
undtagelse af Falsters østkyst. På nogle kyststrækninger
enten under- eller overestimeres vandstanden.
2007 stormﬂoden:
Den anvendes en screeningsvandstand på 155 cm for
Hovedvandoplandene 1.7 (vedr. Samsø og Tunø), 1.9, 1.13,
1.14 (vedr. Fyn), 2.1, 2.2, 2.3 og 2.5 (vedr. Sjælland).

Klimaændringer
Klimaændringer kan medføre ﬂere og mere omfattende
oversvømmelser i fremtiden. En vurdering af betydningen af
klimaændringer for oversvømmelser fra hav og fjorde i Danmark er foretaget med udgangspunkt i prognoserne fra FNs
Klimapanels fjerde hovedrapport (IPCC, 2007), vurderinger
i forbindelse med regeringens strategi for tilpasning til klimaændringer (Regeringen, 2008) samt fra DMIs (Danmarks
Meteorologiske Institut) seneste vurdering om fremtidens
havniveau udmeldt på Danmarks nationale Klimatilpasningsportal, www.klimatilpasning.dk, i maj 2010 (Klima- og
Energiministeriet, 2010).
Konsekvenser af klimaændringerne op gennem dette århundrede i Danmark forventes at være en generel havspejlsstigning, ﬂere ekstreme nedbørshændelser med kraftigere
regnskyl og øget vinternedbør.
Fra DMI forventes en generel havspejlsstigning på 10 - 120
cm frem til år 2100. Heri indgår dels et bidrag ud fra den
nyeste viden om dynamiske processer i iskapperne, som ikke
var inkluderet i prognoserne i FNs Klimapanels rapport, og
dels er der taget hensyn til regionale forskelle og lokale forhold som landhævning. Vinternedbøren øges med 1 – 43 %
afhængigt af scenarievalg (A2, B2 og EU2C), og intensiteten
i ekstreme nedbørshændelser, f.eks. angivet som maksimum
døgnnedbør, øges i en størrelsesorden af 20 % i forhold til i
dag. Hertil kommer en mindre stigning i middelvinden (1-4
%) og i de maksimale vindhastigheder/stormstyrker (1-10 %)
samt mulige ændrede meteorologiske strømningsmønstre.
Især et øget vindbidrag og en generel havspejlsstigning vil
få betydning for oversvømmelser fra hav og fjorde i forbindelse med ekstremhændelser. Havspejlsstigningen kan dog
påvirke langtidsudviklingen i vandløb, ligesom der for nedre
vandløbsstrækninger kan være en kombineret effekt af oversvømmelse fra hav og vandløb under fremtidige ekstreme
stormﬂodshændelser. Modelleringer af vindforhold foretaget
af DMI viser, at især den jyske vestkyst kan blive berørt af
mere ekstreme stormﬂodsvandstande, mens der ikke kan
udledes en entydig effekt ved de indre kyster, udover den
påvirkning et generelt stigende havspejl medfører i forhold til
ekstreme vandstande.
I screeningen for potentielle fremtidige oversvømmelser
kvantiﬁceres klimaændringerne udelukkende i forhold til en
generel havspejlsstigning, dvs. uden potentielle tillæg for
ﬂere og kraftigere storme. De fremtidige ekstremvandstande
tillægges et bidrag svarende til den generelle havspejlsstigning. Vindbidragene medregnes ikke, idet de er små, og der
ikke for alle farvande er entydige resultater, der peger i en
bestemt retning i påvirkningen af ekstremvandstandene.
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For at perspektivere effekten af en havspejlsstigning til
en gennemsnitlig levetidsbetragtning, er denne vurderet
i et 50-årigt perspektiv, dvs. frem til år 2060. Til brug for
screeningen er der anvendt en generel vandstandsstigning
på 30 cm, der forventes at indtræffe i et tidsinterval omkring
år 2060, f.eks. år 2055-2065. Indførslen af et tidsinterval er
foretaget for at signalere usikkerheden på den fremtidige
havspejlsstigning. En 30 cm stigning synes dog ud fra den
nuværende udvikling at være sandsynlig i dette århundrede.
For nemheds skyld, og for at kunne vurdere betydningen
af landhævning, refereres denne vandstandsstigning til år
2060.
Havspejlsstigningen er udregnet ud fra DMI’s vurdering om
fremtidens havniveau (www.klimatilpasning.dk), hvor der
forudses en stigning på 30 – 100 cm frem til år 2100 (heri er
ikke indregnet øget vindbidrag og landhævning, i modsætning til ovenfor nævnte interval på 10 - 120 cm). Ud fra en
omregning til år 2060 af DMIs forudsete stigningsinterval i
år 2100 og afsættelse af intervallets 2/3-dels punkt fås stigningen på 30 cm frem til år 2060. I den videre screening for
potentielle fremtidige oversvømmelser fra hav og fjorde, og
kombinerede oversvømmelser fra hav og vandløb, indregnes
et geograﬁsk midlet bidrag fra landhævning indenfor hvert
hovedvandopland, hvilket medfører, at den reelle klimabetingede vandstandsstigning bliver lidt mindre (22 – 28 cm), jf.
nedenstående afsnit.
Screeningsvandstandene S3 og S4
År 2060 screeningsvandstandene, S3 og S4, er fremkommet
ved at tillægge år 2010 screeningsvandstandene et bidrag
for en generel havspejlsstigning på 30 cm og et fradrag for
landhævning, jf. Bilag C.
Fradraget for landhævning er størst mod nord og øst i
Danmark og skal ses som en anslået middelværdi indenfor
hvert hovedvandopland. Grundet hovedvandoplandenes opbygning kan der indenfor ﬂere af disse være stor variation i
landhævningen. Endvidere sker der mange steder lokale sætninger mv. Disse er der ikke taget højde for ved konstruktion
af screeningsvandstandene. Idet den absolutte landhævning
ses i et 50-årigt perspektiv, er fradraget i havspejlsstigningen
anslået til 2-8 cm, og hvor der er rundet op til hele cm.
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Sandsynlighed for stormﬂodshændelser/screeningsvandstande
Der er for screeningsvandstandene vurderet, hvor sandsynlig
forekomsten er på de respektive kyster. Sandsynligheden
er angivet som middeltidsafstand, hvor for eksempel en
vandstand med en middeltidsafstand på 100 år, statistisk
set, vil nås eller blive overgået en gang på hundrede år, jf.
i øvrigt Sørensen og Ingvardsen (2007) og OEM (2009) for
beskrivelser af højvandsstatistikker. Ligesom ved konstruktion af screeningsvandstandene, hvor de bagvedliggende
stormﬂodsvandstande kan variere langs med kysten, gælder,
at middeltidsafstanden vil variere langs en kyst for en given
vandstand. Det betyder, at en middeltidsafstand fra en
målestation ikke uden videre kan overføres til en lokalitet et
stykke væk. Endvidere har højvandsstatistikkerne en begrænset gyldighed for meget ekstreme hændelser; primært fordi
de ikke er indtruffet, eller de er indtruffet forud for registrerede måleserier. I begge tilfælde vil disse meget ekstreme
hændelser ikke kunne indeholdes i de udarbejdede statistikker. Endvidere vil højvandsstatistikkerne, og usikkerheden på
middeltidsafstanden, være påvirket af måleseriernes længde.
1872 stormﬂodens ekstreme vandstande i det sydøstlige
Danmark kan således ikke vurderes ud fra højvandsstatistikkerne i Sørensen og Ingvardsen (2007). Ud fra registreringer
af stormﬂoder i Køge i Gram-Jensen (1991) har DHI (2008),
jf. også Kampmann (2006) og Ledgaard og Frisk (2001),
udarbejdet en ’alternativ’ højvandsstatistik, der medtager
historiske stormﬂodsvandstande, der langt overgår de, som
er indtruffet i perioden med registreringer. Herved ændres
middeltidsafstandene radikalt. Set i relation til screeningsvandstanden for Køge (S2) på 286 cm vil dette ifølge DHI
(2008) svare til en middeltidsafstand på ca. 500-600 år, mens
der ikke kan udledes en værdi fra statistikken i Sørensen
og Ingvardsen (2007). Til brug for screeningens anvendelse
af sandsynlighed er resultatet fra Køge overført til øvrige
screeningsvandstande, der er baseret på ekstremerne fra
1872-stormﬂoden. Det er vurderet, at også andre kyststrækninger tilbage i tiden har været ramt af ekstreme vandstande, der overgår de, som er registreret ved de respektive
målestationer og/eller at det kan ske i fremtiden. De angivne
middeltidsafstande skal dog tages med forbehold og er mest
vejledende i forhold til, om screeningsvandstandene er relativt normalt forekommende (10-100 år), sjældne (100-500
år) eller meget sjældne (>500 år).

6.1.2 Havoversvømmelsesmodellen
I metoden til visuel screening af oversvømmelsesfare og
udarbejdelse af tilhørende kort over oversvømmelsernes
udbredelse kombineres en detaljeret digital terrænmodel,
Danmarks Højdemodel (KMS, 2010a) med en oversvømmelsesmodel, Havoversvømmelsesmodellen.
Danmarks Højdemodel
Den digitale terrænmodel i Danmarks Højdemodel (DHM)
giver en meget detaljeret gengivelse af terrænets højde over
havoverﬂaden når træer, huse og halmballer mv. er fjernet.
DHM er dannet ud fra en landsdækkende højdemåling ved
hjælp af laserscanning fra ﬂy. Jævnfør Kort- og Matrikelstyrelsen (www.kms.dk) for yderligere oplysninger om præcision, metadata mv. (KMS, 2010a;b).
I henhold til den danske bekendtgørelse om vurdering og
risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre
dele af søterritoriet (BEK nr. 121) skal vurderingen af oversvømmelsesrisikoen omfatte de arealer, der midlertidig kan
blive vanddækket med vand hidrørende fra havet, fjorde eller
andre dele af søterritoriet. Bekendtgørelsen omfatter således
ikke hele Danmark, men kun de kystnære områder som
potentielt kan blive oversvømmet; nu eller i fremtiden.
Der er lavet en afgrænsning i DHM af kystområder, der
repræsenterer en overordnet geograﬁsk afgrænsning af
kystnære arealer i hvert hovedvandopland, hvor potentielle
risikoområder kan blive udpeget. Afgrænsningen tager højde
for den regionale variation i hydrodynamiske forhold (vind,
vandstand, tidevand, seiching mv.), der dominerer langs den
pågældende kyststrækning. Kystområdet i hvert hovedvandopland afgrænses af kystlinjen, hovedvandoplandets grænser og på landsiden ved hjælp af en højdelinje i 1m-interval.
Fastlæggelsen af højdelinjen for afgræsning af kystområdet
indenfor hvert hovedvandopland baseres på den teoretiske
antagelse, at alle kunstige højvandsbeskyttelseskonstruktioner er ikke-eksisterende. Herved fastsættes det maksimale område i hvert hovedvandopland, som potentielt kan
oversvømmes af vand hidrørende fra havet eller fjorde.
Oversvømmelsens udbredelse begrænses herved kun af den
naturlige topograﬁ og afstanden til kystlinjen, og højdelinjen
fastlægges ved kombinationen af (a) den historiske maksimale vandstand indenfor en geograﬁsk region, (b) en faglig
vurdering af de hydrodynamiske forhold i regionen og (c) et
tillæg for en klimabetinget havspejlsstigning. Oplysningerne
på den historiske maksimale vandstand skal være sikker, og
den pågældende storm skal være veldokumenteret:

HVSmaks., historisk + ΔHVSklima, 2100 = HVS*maks., potentiel , hvor
HVSmaks., historisk: Historisk maksimalt højvande
ΔHVSklima, 2100: Maksimalt bidrag for havspejlsstigning
frem til år 2060, og
HVS*maks., potentiel: Fremtidige potentielle maksimale
højvande [i helt antal m]
For alle hovedvandoplandene med undtagelse af 1.10 og
4.1 fastlægges afgrænsningen ved 4 m / 400 cm DVR90.
For hovedvandopland 1.10 (Vadehavet) fastlægges afgrænsningen ved 6 m / 600 cm DVR90. For det internationale
vanddistrikt, hovedvandopland 4.1 (Vidå-Kruså) fastlægges
afgrænsningen ved 7 m / 700 cm DVR90. For sidstnævntes
vedkommende er afgrænsningen lavet i overensstemmelse
med afgrænsningen i Tyskland på 700 cm DHHN-92 (højde i
Danmark = højde i Tyskland + 2 cm).
Afgrænsningen af kystområderne indenfor hvert hovedvandopland er vist i på kortene i Bilag KG3. Kystområderne er
inddelt i højdeintervaller med en ækvidistance på 50 cm. For
en lettere tolkning er geometriske registreringer som huse,
vejer, jernbaner og åer medtaget fra Top10-DK (KMS, 2001).
Havoversvømmelsesmodellen
Havoversvømmelsesmodellen er et screeningsværktøj til at
screene en kyststrækning for faren for oversvømmelse og
er baseret på DHM. Modellen er udviklet af det af Regeringen nedsatte Videnscenter for Klimatilpasning, Klima- og
Energiministeriet, i samarbejde med bl.a. Center for Massive
Data Algorithmics (MADALGO), www.madalgo.au.dk, som
et værktøj til klimatilpasning på www.klimatilpasning.dk.
Værktøjet er endnu ikke (marts 2011) offentliggjort på
portalen, og der er til vurderingen af potentielle fremtidige
oversvømmelser anvendt en foreløbig version (ultimo 2010).
Screeningen er derfor foretaget med forbehold for efterfølgende korrektioner og udbedringer af fejl og mangler.
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Figur 6.1 Oversvømmelse af kystnære arealer i Juelsminde ved brug af Danmarks Højdemodel i kombination med Havoversvømmelsesmodellen. Områder, der ligger lavere end stormﬂodsvandstanden, og som står i direkte forbindelse med havet, bliver oversvømmet.

I Havoversvømmelsesmodellen oversvømmes et område kun,
hvis det er i direkte kontakt med havet (inklusive fjorde mv.)
ved en given vandstand, Figur 6.1. Der er ingen tidsfaktor
i oversvømmelsesberegningen for havvandets udbredelse,
dvs. havvandet har uendelig lang tid til at udbrede sig ind i
baglandet. Endvidere er det den lavest beliggende tærskel
i terrænet, der afgør hvor stort et areal, der oversvømmes i
modellen. Modellen vil derfor give et billede af det maksimale areal for en mulig oversvømmelse ved den givne vandstand. I relation til en stormﬂodshændelse vil resultatet da
kun vises i relation til maksimalvandstanden, da oversvømmelsesudbredelsen i relation til vandstandsforløbet forud for
maksimalvandstanden ikke medtages.

6.1.3 Visuel screening og antagelser
Potentielle oversvømmelser og deres udbredelse ud fra
screeningsvandstandene er vurderet visuelt for alle Danmarks
kystområder, jf. afsnit 6.1.2, i relation til år 2010 vandstande
(S1 & S2) og år 2060 vandstande (S3 & S4). Screeningen
omfatter, som nævnt, ikke hvor meget vand et område oversvømmes med, altså hvor højt vandet står i gaderne, men
afdækker blot den geograﬁske udstrækning af oversvømmelsen.
Ved undersøgelse af oversvømmelsernes udbredelse forudsættes, at eksisterende højvandsbeskyttelse (dige, højvandsmur, dæmning mv.) holder, og at baglandet kun oversvømmes, såfremt vandstanden overstiger højden af beskyttelsen.
Sluseporte, højvandsskot mv. antages at være funktionelle.
Der sker ikke erosion af kysten, f.eks. af strandvolde og klitter, i en grad der medfører oversvømmelse af baglandet.
Idet menneskeskabte konstruktioner generelt er fjernet i
DHM, vil dette kunne betyde, at terrænmodellen ikke giver
et retvisende billede af en potentiel oversvømmelse. Ligeledes er der på nogle lokaliteter etableret mobile højvandsbarrierer, der kun er i funktion under stormﬂod. Begge dele vil
betyde, at der ikke gives et retvisende billede af potentielle
oversvømmelser ud fra det nuværende beskyttelsesniveau.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figur 6.2 Konsekvenserne af et stigende havspejl ved kysterne, jf. tekst.

Varigheden af højvandet og tiden, det tager for den pågældende oversvømmelse at udbrede sig maksimalt ind i land,
er ikke inkluderet i screeningen. Screeningen forholder sig
således ikke til tidsfaktoren i relation til den potentielle oversvømmelse i baglandet.
Oversvømmelsen antages at ske enten på en enkelt eller
få isolerede lokaliteter, på en eller få kyststrækninger eller
indenfor et eller ﬂere vandområder og/eller vanddistrikter.
Endvidere vurderes, hvorvidt oversvømmelsen potentielt
kan øges i tilfælde af, at der i tilknytning til det oversvømmede areal ﬁndes større åudløb mv. Hvor dette er tilfældet foretages en supplerende screening for kombinerede
oversvømmelser fra vandløb og hav/fjorde i samarbejde med
Naturstyrelsen. Endelig er der gennemført en kontrol af
oversvømmelsesudbredelsen for enkelte lokaliteter, hvor der
er konstateret fejl i enten højdemodel eller Havoversvømmelsesmodel, f.eks. en sluse som er registreret åben.
Konsekvenserne af en fremtidig havspejlsstigning er ﬂersidige. Lavtliggende kystområder kan blive permanent
oversvømmet, Figur 6.2 - a). Under stormvejr kan den
klimabetingede havspejlsstigning medføre en forøget påvirkning af eksisterende højvandsbeskyttelse (f.eks. diger),
som medfører, at konstruktionen svigter (f.eks. digebrud),
Figur 6.2 - c). Tilsvarende vil en potentiel øget erosion foran
højvandsbeskyttelsen på grund af havspejlsstigningen kunne
true konstruktionens stabilitet, Figur 6.2- b).

I screening af oversvømmelser i år 2060 (S3 & S4) ses dog
udelukkende på, hvorvidt yderligere områder relateret til den
forhøjede ekstremvandstand under stormﬂoder bliver oversvømmet. Hvis højvandsbeskyttelsen ikke har en tilstrækkelig
højde, kan store områder blive oversvømmet udover de, som
er identiﬁceret for år 2010, Figur 6.2 - d).
I henhold til oversvømmelsesdirektivet skal screening for
potentielle oversvømmelser og deres udbredelse fokusere på
områder, hvor fremtidige oversvømmelser vil kunne forårsage omfattende skader på menneskers sundhed, miljø,
kulturarv og økonomiske aktiviteter. Hensigten i den videre
visuelle screeningsproces er derfor at identiﬁcere områder,
hvor der kan ske omfattende skader i relation til menneskelige aktiviteter og værdier. Skaderne ved oversvømmelse
antages at være størst i områder med høj koncentration af
bygninger. Fokus har derfor været på byer og større sommerhusområder. I den forbindelse er alle typer af bygninger
(helårsbeboelse, landbrug, fritidshuse, erhverv etc.) udpeget
som den type af ’modtager’ for en oversvømmelse, som danner grundlaget for den videre screeningsproces.
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6.2 Den visuelle screening for potentielle
fremtidige oversvømmelser
Der er for alle hovedvandoplande foretaget en visuel
screening af oversvømmelsesfaren fra havet ved brug af
Danmarks Højdemodel i kombination med Havoversvømmelsesmodellen, jf. afsnittene 6.1.2 og 6.1.3. I screeningen
er anvendt to år 2010 vandstande (S1 & S2) og to år 2060
vandstande (S3 & S4), jf. Bilag C, der sammen med den maksimale oversvømmelsesudbredelse udgør ’kilden’ henholdsvis
’udbredelsen’ til potentielle fremtidige oversvømmelser, jf.
Figur 4.1. Det udarbejdede kortmateriale til brug ved screeningen fremgår af Bilag KG4. Kortmaterialet er opdelt i to
sæt, hvor det ene hører til år 2010 screeningsvandstandene,
og det andet hører til år 2060 screeningsvandstandene. For
hvert hovedvandopland indeholder det første kort i sættene
(nr. 0) en oversigt over de tilknyttede detailkort.
Screeningsvandstandene indenfor de enkelte hovedvandoplande, afsnittene 6.2.1 - 6.2.23, kan være differentierede
i relation til stormﬂodshændelsen, der ligger til grund for
vandstanden, ligesom der langs kysterne ved samme hændelse kan være store gradienter. Screeningsvandstandene er
vurderet for længere kyststrækninger, hvorfor disse på nogle
lokaliteter kan ligge over niveauet for den aktuelle hændelse,
der ligger til grund for screeningsvandstanden.
Større, afgrænsede, potentielt oversvømmelsestruede
områder, der identiﬁceres i forbindelse med den visuelle
screening, udvælges til videre vurdering af den foreløbige
oversvømmelsesrisiko. De afgrænsede områder benævnes
’polygoner’, hvor udtrykket relaterer til de efterfølgende GISdatatræk, udregninger og graﬁske præsentation. Udtagne
’polygoner’, der nævnes i gennemgangen af den visuelle
screening indenfor de enkelte hovedvandoplande, er derfor
afgrænsede områder, hvor der ud fra primært oversvømmelsesudbredelse og bebyggelsestæthed er vurderet, at området
kan indeholde værdier, der gør, at konsekvenserne ved en
fremtidig oversvømmelseshændelse vil være omfattende. De
deﬁnerede polygoner, vist samlet i afsnit 6.2.24, er således i
fokus i den senere foreløbige udpegning og risikovurdering,
der præsenteres i Kapitel 7.
Der er i forbindelse med screeningen identiﬁceret kystnære
lokaliteter, hvor nærliggende vandløb kan medføre en øget
kombineret oversvømmelsesrisiko fra vandløb og fra havet
og fjorde. Disse er efterfølgende gjort til genstand for en
supplerende screening sammen med områder identiﬁceret
i Naturstyrelsens screening af oversvømmelser fra vandløb,
hvor der kan være yderligere risiko for oversvømmelse fra
havet og fjorde.
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Afrapporteringen af screeningen i de individuelle hovedvandoplande har karakter af opremsning. Enkeltejendomme/få
ejendomme, der er i fare for at blive oversvømmet, nævnes
normalt ikke, idet fokus er på større sammenhængende
områder med betydelige ejendomsværdier.
Endvidere gøres opmærksom på følgende forbehold:
•
•

Lokalitetsbenævnelser kan være upræcise i afrapporteringen af screeningen grundet manglende lokalkendskab.
Screening for oversvømmelsesudbredelsen kan være
behæftet med fejl, der skyldes unøjagtigheder og fejl i
Danmarks Højdemodel og/eller i Havoversvømmelsesmodellen, som nævnt i Kapitel 6.1.

Endelig gælder, at screeningen er foretaget for potentielle
fremtidige oversvømmelser. Dette ligger implicit i formuleringerne i de følgende afsnit. Her refereres direkte til oversvømmelserne, som de tager sig ud ifølge Danmarks Højdemodel
og Havoversvømmelsesmodellen. Eventuelt foretagne valideringer af de aktuelle forhold bemærkes.

6.2.1 Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak
Indenfor hovedvandopland 1.1 screenes for potentielle fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.2 og oversvømmelsesudbredelse
fremgår af Bilag KG4, kort 1.1-1 til 1.1-14.
Tabel 6.2 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak.

Hovedvandopland/delområde

S1

S2

S3

S4

1.1a

Nordlige Kattegat, Skagerrak

150

165

172

187

1.1b

Nordlige Kattegat, Lodbjerg - Bulbjerg

165

175

187

197

1.1c

Nordlige Kattegat, Agger Tange

165

240

187

262

Ved vandstandene S2 (165 cm) og S4 (187 cm) sker der
ingen nævneværdig oversvømmelse på Skagerrak-kysten.
Ved Hirtshals er oversvømmelse begrænset til kajer og havnearealer.
Ved Skagen, S2 (165 cm), sker oversvømmelse af kajarealer;
et areal som udvides ved vandstanden S4 (187 cm). Oversvømmelsen når henover Auktionsvej, men berører kun i
begrænset omfang boliger. Endvidere ses oversvømmelse af
et areal nord for havnen berørende i størrelsesorden en snes
boliger. Mellem Skagen og Strandby vil der kunne ske oversvømmelse af lavtliggende områder bag forklitten, fx ved
Bunken Camping, ved Ålbæk og ved Bratten. Ved Strandby
kun begyndende oversvømmelse af kajarealer ved S2 (165
cm). Området forøges ved S4 (187 cm), og der kan ske

oversvømmelse af lavtliggende boliger i den sydøstlige del af
byen. Enge oversvømmes mellem Strandby og Frederikshavn,
inkl. lystbådehavn.
Ved Frederikshavn sker oversvømmelse af lavtliggende
kajarealer ved S2 (165 cm); et område, der udvides ved
vandstanden S4 (187 cm), hvor oversvømmelse når over
Havnepladsen (vej), men kun i begrænset omfang forventes
at berøre boliger. Ved Sæby vil der (S4) ske begyndende
oversvømmelse af områder ved havnen samt ifm. å-udløbet.
Mellem Sæby og Hals vil der ske oversvømmelse af de lave
strandenge langs en stor af strækningen, ligesom der kan
ske oversvømmelse af havnearealer i Voerså og Aså. Ligeledes vil en del sommerhuse kunne oversvømmes allerede
ved S2 (165 cm), eksempelvis Sønderklit, og en del landejendomme langs kysten mellem Gerå og Hou oversvømmes
ved S4 (187 cm). En del sommerhuse er i fare for oversvømmelse ved det nordlige Hou. Oversvømmelse af Hals havn og
boliger tættest ved havnen (S2); ved S4 udvides antallet af
boliger, der berøres.
Ved Egense sker der tilsyneladende oversvømmelse af en del
af sommerhusområdet allerede ved S2 (165 cm). I det sydlige
Egense ved Sandgravvej ses oversvømmelse af de lavest
beliggende landejendomme ved (S4) 187 cm. Oversvømmelse af lavtliggende strandenge mellem Egense og Øster
Hurup. Ved Øster Hurup kan hytter oversvømmes (S4) tillige
med lystbådehavn og enkelte sommerhuse nord herfor.
Enkelte huse syd for Øster Hurup ved å-udløb oversvømmes ved S2 og S4 (ca. 10 bygninger). Ved Als sker der ingen
oversvømmelse. Ved Halvrebene kan enkelte huse nærmest
vandet blive berørt, ligesom oversvømmelse ved Als Odde
kan forekomme (S4). På Læsø ses oversvømmelse af havnearealer i Vesterø og Østerby og af enkelte ejendomme langs
sydkysten (S4).
På vestkyststrækningen Lodbjerg-Bulbjerg (Delområde 1b: S2
(175 cm), S4 (197 cm)) ses ingen nævneværdig oversvømmelse langs kysten. Lavtliggende kajarealer i Hanstholm
oversvømmes. Langs Agger Tange (Delområde 1c: S2 (240
cm), S4 (262 cm)) ses ingen oversvømmelse.
Konklusion
Konkluderende for hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat/
Skagerrak, vil der på en del lokaliteter være oversvømmelser
af havnearealer, sommerhuse og helårsbeboelse. Hverken
hver for sig eller samlet giver udbredelse af oversvømmelser
og antallet af oversvømmede ejendomme anledning til at
udvælge polygoner til videre beregning på baggrund af de
screenede vandstande.

6.2.2 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden
Indenfor hovedvandopland 1.2 screenes for potentielle fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.3 og oversvømmelsesudbredelse
fremgår af Bilag KG4, kort 1.2-1 til 1.2-32.
Tabel 6.3 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 1.2 Limfjorden.

Hovedvandopland/delområde

S1

S2

S3

S4

1.2a

Limfjorden, vestlige Limfjord

190

205

214

229

1.2b

Limfjorden, Nibe - Hals

150

165

174

189

1.2c

Limfjorden, Vestkysten

240

316

264

340

Der vil ikke i hovedvandoplandet ske oversvømmelse, f.eks.
grundet overløb på klitter og skråningsbeskyttelse, langs
vestkysten ved S2 (316 cm) og S4 (340 cm). Under stormﬂod
er der normalt en kraftig gradient i vandstanden fra vestkysten ind igennem kanalen til Thyborøn by, hvorfor Thyborøn
også er screenet i forhold til screeningsvandstandene for den
vestlige del af Limfjorden. Kajer og havneområder oversvømmes ved S1 (190 cm) og oversvømmelsen kan potentielt
brede sig til en del beboelsesejendomme ved S2 (205 cm)
og S4 (229 cm), og hvor der muligvis er en lav tærskel for
oversvømmelse.
Grundet en tilsyneladende ikke ubetydelig oversvømmelsesudbredelse i bebyggede områder, udvælges en polygon for
Thyborøn.
Der er etableret et dige rundt om virksomheden Cheminova
på Rønland, der skulle være dimensioneret til forekommende
ekstremvandstande. Diget er muligvis ikke dimensioneret til
screeningsvandstandene S2-S4. Ligeledes er der diger mod
fjorden til beskyttelse af Harboøre, hvorfor oversvømmelsen
er svær at vurdere, da åbne sluser i modellen oversvømmer
store områder allerede ved lave vandstande.
Oversvømmelse af de yderste rækker sommerhuse mod
Gjeller Sø på Gjellerodde og af marina og feriecenter ved
Nørrevinkel (S1-S4). Oversvømmelser i Lemvig. Oversvømmelsesomfanget er dog usikkert grundet eksisterende
højvandsbeskyttelse på havnen, hvor skot lukkes i tilfælde af
stormﬂod. Ved S4 oversvømmes området mellem havnen og
Vestergade/Torvet og der er via Enghaven forbindelse til Lemvig Sø, hvor ejendomme på begge sider af vejen oversvømmes tillige med en del kolonihaver ned til søen.
Oversvømmelse ved Krik og ved Helligsø Drag (S1/S2), der
udvides ved S3/S4, hvor også sommerhusområde ved Oddesund oversvømmes.
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Oversvømmelse af lystbådehavn og kajer i erhvervshavn
i Struer (S1). Ved S4 oversvømmes dele af Fiskergade,
Østergade og Bredgade. I Skive oversvømmes lystbådehavn
og erhvervsområde ved S1. Der kan være en oversvømmelsesproblematik i forbindelse med udløbet af Karup Å og i
forbindelse med boligområde mellem Ågade og Englyst. I
Thisted oversvømmes ved S2 kajer, havn og ejendomme nord
for Østerbakken. Ved S4 udvider oversvømmelsen sig til vest
for Thisted Kystvej og Østerbakken.

6.2.3 Hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord
Indenfor hovedvandopland 1.3 screenes for potentielle fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.4 og oversvømmelsesudbredelse
fremgår af Bilag KG4, kort 1.3-1 til 1.3-3.
Tabel 6.4 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord.

1.3

I Nykøbing Mors oversvømmes en stor del af byen ved S2 og
S4. Der sker oversvømmelse af boligejendomme på begge sider af Nørrebro og N. A. Christiansensvej, i området vest for
den gamle bydel af Provst Schades Alle og Klingenbergsgade
såvel som ved golfbanen.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende oversvømmelse fra havet ved Nykøbing Mors, og der udvælges
en polygon.
I Løgstør oversvømmes bydelen nær havnen ved S2. Der sker
ingen nævneværdig oversvømmelse ved Nibe.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Løgstør, og der udvælges en
polygon.
I Ålborg/Nørresundby oversvømmes områderne nord for
Skydebanevej og Peder Skrams Gade og Strandvejen i Ålborg
ved S2 (165 cm). Ved S4 (189 cm) vil områder omkring Borgergade også være berørt. I Nørresundby sker oversvømmelse i området omkring Mellem Broerne og områder omkring
Nordre Havnegade (S2). Ved S4 udvides oversvømmelsen til
Vestergade, Thistedvej og Engvejen.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Ålborg/Nørresundby, og der
udvælges en polygon.
Der forekommer oversvømmelse af en lang række, og i
denne sammenhæng mindre omfattende, lokaliteter langs
Limfjorden, herunder lystbådehavne, mindre sommerhusområder og enkeltejendomme.
Konklusion
Udvælgelse af polygoner fra hovedvandopland 1.2 Limfjorden: ’Thyborøn’, ’Nykøbing Mors’, ’Løgstør’ og ’Ålborg/
Nørresundby’.

Hovedvandopland

S1

S2

S3

S4

Mariager Fjord

165

180

189

204

Hobro: Ved S2 (180 cm) synes oversvømmelse at nå over
Brogade til et areal/boligområde omkring Jernbanegade,
Adelgade og Skivevej. Boligområde oversvømmes langs den
østlige del af Vesterfjord. Området udvides ikke markant ved
S4 (204 cm).
Mariager: Havneområder oversvømmes, samt enkelte boliger
tæt ved havnen på den anden side af Fjordgade (S2). S4
giver oversvømmelse på den anden side af Fjordgade, langs
Havnevej og et stykke op ad Rosengade.
I Hadsund oversvømmes bygninger ud mod fjorden og havnearealer ved S2, og omfang udvides ved S4.
Idet der vurderes at ske nogen oversvømmelse i både Hobro,
Mariager og Hadsund ud fra de screenede vandstande S2
og S4, udvælges en polygon bestående af hele Mariager
Fjord. Udvælgelsen af hele fjorden er endvidere begrundet i
fjordens specielle udformning, hvor sjældne hændelser kan
give sig udslag i høje vandstande i hele fjorden.
Konklusion
Udvælgelse af polygon fra hovedvandopland 1.3 Mariager
Fjord: ’Mariager Fjord’.

6.2.4 Hovedvandopland 1.4 Nissum Fjord
Indenfor hovedvandopland 1.4 screenes for potentielle fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.5 og oversvømmelsesudbredelse
fremgår af Bilag KG4, kort 1.4-1 til 1.4-2.
Tabel 6.5 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 1.4 Nissum
Fjord.

Hovedvandopland/delområde

S1

S2

S3

S4

1.4a

Nissum Fjord

300

316

326

342

1.4b

Nissum Fjord, indre vandstand

160

186

De mest omfattende skader ved oversvømmelse forventes
at kunne ske i forbindelse med stormﬂod langs vestkysten.
Der ses intet overløb af klitten ved vandstande op til S4 (342
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cm). Her er forudsat, at der ikke sker erosion af klitten i et
omfang, der medfører klitbrud, og endvidere forudsættes
slusen i Thorsminde at være funktionel. Havnearealer udenfor slusen oversvømmes.
Da slusedriften påvirker vandstanden i Nissum Fjord, og der
kan ske lokal stuvning i fjorden, er der endvidere screenet for
en indre vandstand (1.4b Nissum Fjord, indre vandstand), der
er regnet ens for hele fjorden. Sandsynligheden for vandstandene vil være mindst langs den vestlige del af fjorden
grundet de fremherskende vindretninger under storme.
Der sker oversvømmelse af en del af Thorsminde by allerede
ved vandstande omkring 120 cm, for vandstanden S1 (160
cm) oversvømmes en stor del af Thorsminde, tillige med
store engområder og tidligere inddæmninger langs fjorden.
Endvidere synes der at være forbindelse mellem Nissum og
Ringkøbing Fjorde ved denne vandstand. Ved vandstanden
S3 (186 cm) udvides oversvømmelsesudbredelsen lidt, men
selvom meget store områder er oversvømmet rammes kun
få ejendomme, idet de næsten alle er placeret over denne
højde både ude i landskabet og i byer.
Mellem Bækbyvej og Klitvej, ved Vedersø Klit Camping og
syd herfor (Vedersø), vil en række sommerhuse blive oversvømmet. Endvidere ses oversvømmelse af Holmsland Klit
Golf og sommerhuse øst herfor.
Storå og ﬂere mindre vandløb har deres udløb i Nissum
Fjord. En yderligere oversvømmelsesudbredelse fra Storå, udover den som er medtaget i den indre screeningsvandstand,
forekommer ikke sandsynlig (Vemb mv.) ud fra et havoversvømmelsesperspektiv.
Konklusion
Konkluderende for hovedvandopland 1.4 Nissum Fjord, vil
der ved de screenende vandstande ske oversvømmelse af
havnearealer og af nogle sommerhuse og helårsbeboelser.
Hverken hver for sig eller samlet giver udbredelsen af oversvømmelser og antallet af oversvømmede huse anledning til
at udtage polygoner til videre beregning på baggrund af de
screenede vandstande.

6.2.5 Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord
Indenfor hovedvandopland 1.5 screenes for potentielle fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.6 og oversvømmelsesudbredelse
fremgår af Bilag KG4, kort 1.5-1 til 1.5-4.
Tabel 6.6 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 1.5 Randers
Fjord.

1.5

Hovedvandopland

S1

S2

S3

S4

Randers Fjord

165

180

189

204

I Randers oversvømmes et område på nordsiden af fjorden,
Bådevænget og boligområdet Østre Enghave ved S2 (180
cm) tillige med havnearealer og kajer og boliger i området
omkring Dronningensgade. Ved S4 (204 cm) ses oversvømmelse på den vestlige side af Randers i Gudenådalen, der
berører boligområderne Vasen, og dele af Fjordvang og
Gudenåparken. Ved S4 vil oversvømmelse ved Østre Enghave udvides til at omfatte Benzonvej nord for Toldbodgade,
ligesom en del af Romaltparken oversvømmes.
Ved Uggelhuse oversvømmes huse nærmest kysten på
Engvej og Fjordvej, og der sker i Allingåbro oversvømmelse
af det vestlige boligområde (vest for Kirkestien og Granbakkevej) langs Hovedgaden. Endvidere sker der muligvis
oversvømmelse ved Udbyhøj.
Der ses en potentiel betydelig oversvømmelse i Randers og
oversvømmelse af andre mindre områder langs fjorden. Ud
fra de screenede vandstande S2 og S4 udvælges en polygon
bestående af hele Randers Fjord. Udvælgelsen af hele fjorden
er endvidere begrundet i fjordens specielle udformning, hvor
sjældne hændelser kan give sig udslag i høje vandstande i
hele fjorden. Oversvømmelsesudbredelsen langs især den
nordlige, og i øvrigt tyndt befolkede, side af fjorden er usikker. Der har tidligere været hændelser med oversvømmelse
i Allingåbro og ikke i Randers, og omvendt, og stormﬂoder
i fjorden synes at forekomme under særlige meteorologiske
forhold (meget speciﬁkke vindretninger).
Gudenåen løber gennem Randers og har sit udløb i Randers Fjord. Da det vurderes, at der kan ske en udvidelse af
oversvømmelsesomfanget ved kombineret oversvømmelse
fra Gudenå og Randers Fjord, er der foretaget supplerende
screening i samarbejde med Naturstyrelsen. Herved udvides
oversvømmelsesudbredelsen i Randers.
Konklusion
Udvælgelse af polygon fra hovedvandopland 1.5 Randers
Fjord, foretaget på baggrund af screening for kombineret
oversvømmelse fra vandløb (Gudenå) og hav (Randers Fjord):
’Randers Fjord’.
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6.2.6 Hovedvandopland 1.6 Djursland

6.2.7 Hovedvandopland 1.7 Århus Bugt

Indenfor hovedvandopland 1.6 screenes for potentielle fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.7 og oversvømmelsesudbredelse
fremgår af Bilag KG4, kort 1.6-1 til 1.6-6.

Indenfor hovedvandopland 1.7 screenes for potentielle fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.8 og oversvømmelsesudbredelse
fremgår af Bilag KG4, kort 1.7-1 til 1.7-4.

Tabel 6.7 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 1.6 Djursland.

Tabel 6.8 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 1.7 Århus
Bugt.

1.6

Hovedvandopland

S1

S2

S3

S4

Djursland

165

180

189

204

Lystbådehavn ved Bønnerup Strand oversvømmes ved S4
(204 cm); ingen oversvømmelse af sommerhuse på den landværts side af Havet (vejnavn). Ingen nævneværdig oversvømmelse videre langs kysten til Grenå.
I Grenå vil der ske oversvømmelse ved S4 (og i mindre
omfang S2) af boligområder mellem Havnevej og Ringvejen
langs med åen. Oversvømmelserne strækker sig mod vest til
Sønderbro, Kærvej og Kobbrovej. Den gamle bydel berøres
dog ikke. Endvidere oversvømmes havnearealer, lystbådehavne og erhvervsarealer. Oversvømmelse kan muligvis
potentielt forøges i forbindelse med høj afstrømning fra
Kolindsund. Dette er der dog ikke set nærmere på.
Grundet en tilsyneladende ikke ubetydelig oversvømmelsesudbredelse i bebyggede områder, udvælges en polygon for
Grenå.
Oversvømmelse af havnearealer på Anholt.
Ved Øerne oversvømmes de yderste rækker sommerhuse ved
Gåsehage ved S2 (180 cm), og ved S4 udvides området ved
Øerne, ligesom der kan ske oversvømmelse af en del af sommerhusområdet ved Elsegård Strand (især den sydvestlige del
af området på begge sider af Vestensøvej og Samsøvej).
Ebeltoft havn og lystbådehavn oversvømmes ved S2 og S4
kystværts Søndre Strandvej tillige med enkelte ejendomme
landværts vejen. Mellem Lyngsbæk Strand og Handrup
Strand på sydsiden af kystvejen oversvømmes enkelte ejendomme. I den vestlige del af Lyngsbæk Strand sker mindre
oversvømmelse, hvor også huse n. f. Fuglsøvej rammes af
oversvømmelse ved S2. Enkelte ejendomme oversvømmes
mellem Lyngsbæk og Sletterhage.
Konklusion
Udvælgelse af polygon fra hovedvandopland 1.6 Djursland:
’Grenå’.
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Hovedvandopland/delområde

S1

S2

S3

S4

1.7a

Århus Bugt, Jylland

165

180

189

204

1.7b

Århus Bugt, Samsø og Tunø

155

180

179

204

Ved Skødshoved Strand lystbådehavn oversvømmes de
yderste boligejendomme på Rosenvej og Bellisvænget samt
yderste huse nord/vest for Skødshoved (parallelt med Søren
Jeppesensvej) ved S2 (180 cm) og S4 (204 cm). Lystbådehavn
ved Knebel Bro oversvømmes tillige med de yderste huse
langs Holmbjergvej (S2 & S4). Ejendomme oversvømmes ved
Egens Havhuse og Nappedam Marina tillige med enkelte
ejendomme søværts Strandvejen mellem Kalø og Havhuse.
Ved Havhuse oversvømmes ejendomme langs Strandvej og
Havhusevej (østlige del) ved S2 og S4.
Ved S4 oversvømmes tilsyneladende en stor del af arealet
ved Studstrupværket, hvilket bør undersøges nærmere. Studstrup marina oversvømmes ved S2 og S4, vandet trænger ind
mellem Åstrup Strandvej og Anton Mejers Vej. De yderste
ejendomme på Skæring Strand oversvømmes tilsyneladende
ved Skæring Strand ved S2 og S4, og enkelte ejendomme
langs Havbakkevej (mellem Skæring og Skæring Strand)
oversvømmes ved S4.
Potentiel oversvømmelse ved Risskov og Vejlby Fed og af
Egå Marina. Ved S4 (204 cm) viser oversvømmelsesmodellen
store oversvømmelser af husene placeret tættest mod kysten
på strækningen fra Egåens udløb til omkring Rønnevej og
langs med Egåen. I henhold til oversvømmelsesmodellen
skyldes disse oversvømmelser ved S4 en for lav terrænkote af
en kort vejstrækning lige umiddelbar nordvest for Egå Sluse.
Der kan muligvis være fejl/unøjagtigheder ved oversvømmelsesmodellen. Højdekoten af sluse og vejen omkring slusen
undersøges nærmere.
Ved S2 oversvømmes enkelte havneområder i Aarhus og
ved S4 oversvømmes af en stor del af havnearealer og kajer
i de ydre dele af havnen. Tilsyneladende ingen betydende
oversvømmelser udenfor havneområder.
Ajstrup Strand, oversvømmelse S2 og S4 af område ved
Ajstrup Strandvej ud for Engbovej. Endvidere i sydlig del af

Ajstrup Strand oversvømmelser mellem Hyldevænget og
Mosevænget.
Samsø og Tunø: Oversvømmelse S2 og S4 af havn og beboelsesområde nord for Ballenvej (Kalkhavesvej, Nylandsvej
m.ﬂ.) i Ballen. Enkelte ejendomme oversvømmes i Besser på
Besser Smedegade (S2 og S4). Ved Langør, Koldby Kås og på
Tunø ses oversvømmelse af havnearealer.
Konklusion
Konkluderende for hovedvandopland 1.7 Århus Bugt, vil der
på en del lokaliteter være oversvømmelser af havnearealer,
sommerhuse, og helårsbeboelse. Hverken hver for sig eller
samlet giver udbredelsen af oversvømmelser og antallet af
oversvømmede huse anledning til at udtage polygoner til
videre beregning på baggrund af de screenede vandstande.
Forholdene ved Egå og Studstrupværket, specielt ved S4,
undersøges nærmere.

6.2.8 Hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord
Indenfor hovedvandopland 1.8 screenes for potentielle fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.9 og oversvømmelsesudbredelse
fremgår af Bilag KG4, kort 1.8-1 til 1.8-6.
Tabel 6.9 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord.

Hovedvandopland/delområde

S1

S2

S3

S4

1.8a

Ringkøbing Fjord

300

316

326

342

1.8b

Ringkøbing Fjord, indre vandstand

160

I Ringkøbing sker ved S1 (160 cm) oversvømmelse af
nordvestligt beliggende bolig-, hotel- og erhvervskvarter fra
Vester Strandsbjerg til Vester Kær. Endvidere ses nogen oversvømmelse af erhvervsområde på havn samt lystbådehavn.
Området udvides ved S3 (186 cm).
Ved S1 ses en meget begrænset oversvømmelse (jollehavn
og enkelte sommerhuse), ved S3 en noget større oversvømmelse af området ved Bork og Falen.
Ved Hvide Sande (S1) sker oversvømmelse af bebyggelser
nærmest fjorden og mindre oversvømmelse ved Nørregade,
samt indre havnearealer. Oversvømmelse ved Nørregade
udvides mod vest ved S3.
Skjern Å har sit udløb i Ringkøbing Fjord. En yderligere
oversvømmelsesudbredelse fra Skjern Å, udover den som er
medtaget i den indre screeningsvandstand, forekommer ikke
sandsynlig (Skjern mv.) ud fra et havoversvømmelsesperspektiv.
Konklusion
Konkluderende for hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord,
vil der ved de screenende vandstande ske oversvømmelse af
havnearealer og af nogle sommerhuse og helårsbeboelser.
Hverken hver for sig eller samlet giver udbredelsen af oversvømmelser og antallet af oversvømmede huse anledning til
at udtage polygoner til videre beregning på baggrund af de
screenede vandstande.
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6.2.9 Hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord
De mest omfattende skader ved oversvømmelse forventes
at kunne ske i forbindelse med stormﬂod langs vestkysten.
Der ses intet overløb af klitten ved vandstande op til S4 (342
cm). Her er forudsat, at der ikke sker erosion af klitten i et
omfang, der medfører klitbrud, og endvidere forudsættes
slusen i Hvide Sande at være funktionel. Havnearealer udenfor slusen oversvømmes.
Da slusedriften påvirker vandstanden i Ringkøbing Fjord,
og der kan ske lokal stuvning i fjorden, er der endvidere
screenet for en indre vandstand, der er regnet ens for hele
fjorden. Sandsynligheden for vandstandene vil være mindst
langs den vestlige del af fjorden grundet de fremherskende
vindretninger under storme. Screeningsvandstanden ligger
over de aktuelle målinger fra målestationer rundt om fjorden. Screeningsvandstanden vurderes dog at være repræsentativ og realistisk grundet potentiel øget stuvning over
lavtliggende engarealer, hvilket er dokumenteret for tidligere
hændelser, f.eks. under stormﬂoden 8.-9. januar 2005.

Indenfor hovedvandopland 1.9 screenes for potentielle fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.10 og oversvømmelsesudbredelse
fremgår af Bilag KG4, kort 1.9-1 til 1.9-5.
Tabel 6.10 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord.

1.9

Hovedvandopland

S1

S2

S3

S4

Horsens Fjord

155

180

180

205

Norsminde Havn oversvømmet ved S2 (180 cm) og S4 (205
cm). Sluse ved Norsminde lukkes ifølge kilde ved vandstande
i havet over +35 cm DVR90. Ved Saksild Strand oversvømmes lavtliggende ejendomme (sommerhuse) langs å-systemet
ved S2; ved S4 især oversvømmelser langs Strandparksvej
og imellem Jensens Plads og Strandagervej. Ved Hov Strand
Camping sker der oversvømmelser ved S2 og S4 af næsten
hele området ved campingpladsen og af enkelte sommerhuse, som ligger op til campingpladsen. Hov Færgehavn og
lystbådehavnen oversvømmes ved S2 og S4, og boligejen-
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domme mellem Strandgade og Grønnevej oversvømmes ved
S2. Ved S4 udvides oversvømmelsen til Nørreled. Oversvømmelse også langs Øster Alle.

Konklusion
Udvælgelse af polygoner fra hovedvandopland 1.9 Horsens
Fjord: ’Horsens’ og ’Juelsminde’.

Tilsyneladende sker der oversvømmelse i en lavtliggende
zone over Gylling Næs under S2 og S4. Enkelte landejendomme oversvømmes (Der er tilsyneladende diger, status
ukendt). På Alrø sker oversvømmelse på den nordlige del af
øen; få ejendomme berøres. Ved Sondrup Strand sker muligvis oversvømmelse ved S2 og S4 af husene langs Sondrupvej.
Der er diger på strækningen. Ifølge højdemodellen er højden
ca. 150 cm DVR90. Den reelle digehøjde (mindste kronekote)
er dog ukendt. På Husodde Strand Camping sker oversvømmelse af de laveste kystnære dele (SØ-hjørne) af pladsen ved
S2 og S4.

6.2.10 Hovedvandopland 1.10 Vadehavet

I Horsens er der en sluse mellem Horsens Fjord og Nørrestrand (Stensballe Sund), hvorfor der ikke forventes oversvømmelse ved Nørrestrand. For havnen og lystbådehavnen
sker oversvømmelse ved S2 og S4. Bolig- og erhvervsområdet mellem Sønderbrogade og Høegh Guldbergsgade
oversvømmes ved S2. Oversvømmelsen udvides ved S4 til
området vest for Sønderbrogade og op til Godsbanegade.
Oversvømmelsen ved S4 vil muligvis kunne udbrede sig til
Bygholmparken og boligområdet Enghave. Erhvervsejendomme langs Høegh Guldbergs Gade mod Horsens Å og evt.
ejendomme mellem Enghavevej og Langelandsgade oversvømmes ved S4. Grundet en tilsyneladende ikke ubetydelig
oversvømmelsesudbredelse i bebyggede områder, udvælges
en polygon for Horsens.
Hjarnø og Endelave: Oversvømmelse af havne, strandenge
mv. Kun i meget begrænset omfang berøres boliger (Endelave: Enkelte ejendomme nord for Vesterby).
Snaptun Havn oversvømmes ved S2 og S4. Ved As Vig oversvømmes en stor del af sommerhusområdet ved S2 og S4.
Oversvømmeslsen breder sig bagud langs åen til den anden
side af Gludvej ved S4. Digeprojekt er gennemført/under
udarbejdelse, status og koten på diget er dog ukendt.
Juelsminde: Nord for Juelsminde og øst for Gludvej oversvømmes området med sommerhuse mv. ved S2 og S4.
Ifølge Havoversvømmelsesmodellen oversvømmes havnen
og hele den østlige del af Juelsminde (øst for Ringvejen og
Strandhusevej) mellem havnen og Bjørnsknude. Der er planer
for fremtidssikring af byen mod oversvømmelse; ﬂere ’nu
og her’ tiltag er muligvis allerede gennemført. Grundet en
tilsyneladende ikke ubetydelig oversvømmelsesudbredelse i
bebyggede områder, udvælges en polygon for Juelsminde.
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Indenfor hovedvandopland 1.10 screenes for potentielle
fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.11 og oversvømmelsesudbredelse fremgår af Bilag KG4, kort 1.10-1 til 1.10-8.
Tabel 6.11 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 1.10 Vadehavet.

Hovedvandopland/delområde

S1

S2

S3

S4

1.10a

Vadehavet

480

500

507

527

1.10b

Vadehavet, n.f. ml. Ribe og Esbjerg, Fanø,
vestkyst Rømø

400

480

427

507

1.10c

Vadehavet, vestkysten n.f. Blåvand

300

400

327

427

På strækningen nord for Blåvand er den eneste lokalitet med
potentiel oversvømmelse ved udløbet af Henne Å, idet der
ved både S1 (300 cm) og S2 (400 cm), er forbindelse via åen
til Filsø.
Sydlig del af Blåvand by oversvømmes mellem Blåvand
Strand og Tanehedevej ved S2 (480 cm). Ved S1 (400 cm)
sker der ingen oversvømmelse af byen grundet diget ved
Hvidbjerg. Skallingen oversvømmes (S1). I Ho Bugt oversvømmes engene ved S1. Ved S2 oversvømmes ejendomme
mellem Fjordvej og Søndertoften.
I Varde Ådal oversvømmes ved S1 Enghavevej og Vestervænget. Ved S2/S4 udvides oversvømmelsen til at omfatte Dr.
Margrethesvej og Åvejen og i bykernen op til Storegade og
Brogade. Ved S2 sker oversvømmelse af rensningsanlæg ved
Nordre Boulevard.
Ejendomme langs Kirkegade nordvest for Alslev by oversvømmes delvist ved S2 og S4. Ved Sjelborg Strand oversvømmes ejendomme mellem Borgsvej og Sjelborg Strandvej
ved S2 (og delvist ved S1). Ved Hjerting oversvømmes de
yderste huse langs Strandpromenaden ned til Toftevænget
ved S1, og anden husrække oversvømmes ved S4. Ved S2
oversvømmes engarealet mellem Hjerting og Sædding, som
betyder at boligejendomme langs Havbækken og delvist
Ådalen og Gudenåvej oversvømmes.
På Esbjerg Havn oversvømmes ved S1 kajer og havneområder. Ved S2 udvides oversvømmelsen til Hjertingvej og
Gormsgade. Endvidere sker oversvømmelse af Lergravparken
og de nærliggende boligejendomme.

Der er syd for Esbjerg diger langs alle de lavtliggende kyststrækninger, der med undtagelse af Ballum-Koldby diget
(kronehøjde ca. 390 cm DVR), har en højde over 527 cm
DVR90 (S4). Ud fra screening udelukkende for vandstand, vil
der derfor ikke ske oversvømmelse i baglandet. Der vil kunne
være en ’bagvandsproblematik’ i perioder hvor sluserne
grundet høje vandstande i havet er lukkede. Dette er der
screenet for af Naturstyrelsen. På kortmaterialet vises områderne med oversvømmelse, hvilket skyldes at ﬂere sluser/
udløb er sat som ’åben’ i Havoversvømmelsesmodellen, som
må anses som en fejl.
På Fanø kan der potentielt ske oversvømmelse ved S2 og
S4 ved Nordby og Sønderho. På havnen i Havneby på Rømø
sker oversvømmelse ved S1, ligesom det er tilfældet på
begge sider af Vestergade. På Mandø sker ingen oversvømmelse af ejendomme ud fra de screenede vandstande.
Konklusion
Hverken hver for sig eller samlet giver udbredelsen af oversvømmelser og antallet af oversvømmede huse anledning til
at udtage polygoner til videre beregning på baggrund af de
screenede vandstande. i hovedvandopland 1.10 Vadehavet.

der syd for Vestbanevej. Imellem Boulevarden og jernbanen
oversvømmes alle områder bortset fra den gamle bykerne.
Øst for jernbanen er alle arealer oversvømmet bortset fra et
mindre område omkring Langelinie.
Der ses en potentiel betydelig oversvømmelse i Vejle ud fra
de screenede vandstande S2 og S4, hvorfor der udvælges en
polygon.
Vejle Å og Grejs Å, der har sit udløb i Vejle Å, løber gennem
Vejle. Da det vurderes, at der kan ske en udvidelse af oversvømmelsesomfanget ved kombineret oversvømmelse fra
Vejle Å og Vejle Fjord, er der foretaget supplerende screening
i samarbejde med Naturstyrelsen.
Lige syd for Vejle Fjord oversvømmes huse ved Sullerup
Strandvej ved S1. Marinaen ved Brejninge oversvømmes
lokalt. Oversvømmelse af campingpladsen og huse nordøst
for Mads Madsens Vænge ved Hagen Strand (S1). Ved Rands
Fjord oversvømmes allerede ved S1 store områder af Høl by,
hvor i S4 (242 cm) kun områderne nord for Hølvej og Båskærvej ikke oversvømmes (Høl/Hølsminde). Oversvømmelsen
breder sig ind i landet på den anden side af motorvejen. Enkelte kystnære huse ved Trelde Strand oversvømmes ved S1.

6.2.11 Hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland
Indenfor hovedvandopland 1.11 screenes for potentielle
fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.12 og oversvømmelsesudbredelse fremgår af Bilag KG4, kort 1.11-1 til 1.11-13.
Tabel 6.12 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland.

Hovedvandopland/delområde

S1

S2

S3

S4

1.11a

Lillebælt/Jylland

180

335

207

362

1.11b

Lillebælt/Jylland, n.f. Fredericia

180

215

207

242

Ingen nævneværdige oversvømmelser mellem Juelsminde og
Rosenvold. Rosenvold Camping og tilhørende marina oversvømmes ved S1 (180 cm) tillige med enkelte ejendomme
på strækningen til Bredballe. Oversvømmelse ved S2 (215
cm) af område på begge sider af Dampskibsvejen og langs
Brønsvigvej inklusiv marina ved Bredballe.
Vejle: Ved S1 (180 cm) oversvømmes en del af havnearealerne og lystbådehavn. Oversvømmelsen udbreder sig langs
med Ørstedsgade og vil påvirke boligområderne mellem
Fjordgade og Parkvej. Oversvømmelsen vil fortsætte op langs
Vejle Å vest for Landevej 170 og indre dele af byen mellem
Vestre Engvej og Ågade. Potentiel oversvømmelse af enge
langs med åen syd for Bredstenvej. Ved S4 (242 cm), vest
for vej 442/Boulevarden, oversvømmes samtlige boligområ-

Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende oversvømmelse fra havet ved Hølsminde, og der udvælges en
polygon.
Fredericia: Ved S1 (180 cm) oversvømmes havnearealer langs
med Prinsessegade og Svovlsyrekaj og langs Værftsvej. Oversvømmelsen udbreder sig ind mod byen ved Gothersgade
og udbreder sig op mod Fynsgade og Vendersgade. I den
sydlige del af byen oversvømmes marinaen og engområder
samt enkelte erhvervsbygninger øst for Strandvejen. Ved S4
(362 cm) oversvømmes alle havnearealer med undtagelse af
”olieterminaler”. Oversvømmelsen omfatter jernbaneanlægget lang Holstensvej og udbreder sig op til Engparken. I den
østlige del af byen udbreder oversvømmelsen sig til Sjællandsgade og Jyllandsgade. Mod syd udbreder oversvømmelsen sig til enge vest for jernbanen.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Fredericia, og der udvælges en
polygon.
På strækningen fra Fredericia til Skærbæk oversvømmes de
mindre dalindskæringer ved S4. Oversvømmelsen berører
kun i meget begrænset omfang boliger. I Skærbæk ved
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S1 oversvømmes udelukkende havneområderne syd for
Fjordvejen. I S4 oversvømmes tillige boligejendomme nord
for Fjordvejen, dog i mindre omfang. Skærbækværket
oversvømmes tilsyneladende ved S2 og S4. På nordsiden af
Kolding Fjord (Strandhuse) vil de kystnære ejendomme syd
for Fjordvej blive oversvømmet ved S4 og delvist under S1.
Udover oversvømmelse ved Fjordvej oversvømmes tillige huse
syd for Gammel Strandvej ved S4 og delvist ved S1.
Kolding: Ved S1 (180 cm) oversvømmes alle havnearealer
og marinaen syd for Jens Holms Vej. I S4 (362 cm) udvides
oversvømmelsen nordover til Mejsevej. Endvidere sker oversvømmelser i den indre by i kvarterer langs med Kolding Å.
Oversvømmelsen breder sig mod vest ind i ådalen.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Kolding, og der udvælges en
polygon.
Ved Binderup Strand oversvømmes ejendomme langs Kystvejen, og ved Grønninghoved oversvømmes ejendomme øst for
Skovvejen og øst for Fredskovvej ved S1. Ved S4 oversvømmes tillige ejendomme (sommerhuse) vest for førnævnte
veje i begrænset omfang. Ved Hejlsminde (S1) oversvømmes
ejendomme langs Toldbakken. I S2 (335 cm) oversvømmes
hele det trekantede område mellem Banedæmningen og
Toldbakken. Syd for slusen oversvømmes husene langs Hejlsmindebakken. Øst for Hejlsminde oversvømmes ved S1 den
nordligste del af Anslet Strand Camping. I S2 oversvømmes
over halvdelen af campingpladsen. Ved Sandersvig sker ved
S1 oversvømmelse af især ejendomme nord for Hulvejen.
I S4 oversvømmes hele området med bebyggelse nord for
Hulvejen og de østligste huse syd herfor. Ved S2/S4 oversvømmes landejendomme på Ørbyhage. Langs nordsiden
Haderslev Fjord sker der ingen nævneværdige oversvømmelser, der berører ejendomme.
I Haderslev by oversvømmes ved S1 arealer langs med
fjorden, på nordsiden langs med Pakhuskajen og Godskajen,
og på sydsiden berøres især arealer ved lystbådehavnen. Der
kan forventes oversvømmelse op til Fisketrappen. Under S2/
S4 oversvømmes arealerne nord for Pakhuskajen og området
syd for Naffet. Endvidere sker oversvømmelse af erhvervsområder op til Nordhavnsvej. På sydsiden omfatter oversvømmelsen Sydhavnsvej og erhvervsområdet ved Fjordagervej.
Mod vest oversvømmes ejendomme ned til Haderslev Dam/
Inderdammen samt langs Møllestrømmen. Endvidere oversvømmes omkørselsvej 170.
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Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Haderslev, og der udvælges en
polygon.
På den sydlige side af Haderslev Fjord oversvømmes den
nordligste del af boligområdet ved Starup. Årøsund: Enkelte
bygninger ved havnen oversvømmes ved S1. Ved S2/S4
oversvømmes hele havnen og bygninger langs Ved Færgegården. Syd for Årøsund oversvømmes en mindre del af
campingpladsen Gammelbro, ved S2/S4 oversvømmes ca.
1/3 af campingpladsen. På Årø bliver byen og størstedelen af campingpladsen ikke oversvømmet ved S1. Ved S4
oversvømmes campingpladsen og alle områder bag digerne.
Ved Flovt Strand oversvømmes ved S1 enkelte ejendomme
langs med åen/bækken. Ved S4 oversvømmes alle ejendomme langs bækken. Ved Hejsager Strand oversvømmes
ved S1 ejendomme i den østlige del og ved S2/S4 tillige alle
kystnære ejendomme vest herfor langs Hejsager Strandvej
indtil Kelstrupvej. Ved S1 og S2 oversvømmes områderne
mellem Bøgetoft og Grønkærhøjvej. Mod nord afgrænses
oversvømmelsen af Nørretoft. Ved S1 oversvømmes dele af
ViIstrup Strand, ved S2/S4 hele området. Ved Diernæs Strand
oversvømmes ejendomme langs Diernæs Strandby ved S1,
ved S2/S4 oversvømmes hele området. Ved Sønderballe
Strand oversvømmes enkelte ejendomme og lystbådehavn
ved S1. Ved S2/S4 oversvømmes ca. halvdelen af ejendommene langs Sønderballe Strand. På Kalvø oversvømmes
Hotel/Restaurant ved S2/S4. Enkelte huse langs Lønholt ved
Loddenhøj oversvømmes ved S1; ved S2/S4 oversvømmes
husene langs Lønholt og Barsbæklund. Skarrev Camping
oversvømmes delvist ved S1, og oversvømmes helt ved S2/
S4 tillige med ejendomme på begge sider af Skarrevvej og
enkelte ejendomme ved Skarkær.
Aabenraa: Oversvømmelse af havnearealer ved S1 på
Sydhavnen og oversvømmelsen fortsætter mod nord på
begge sider af H.P. Hansens Gade og Gasværksvej. Ved S2/
S4 oversvømmes en relativ stor del af Aabenraa, mod nord
op til Karpedam, og mod vest op til Madevej. Yderligere
oversvømmes hele Sydhavnen og Sønderjyllandskajen, Kystvejen og området vest og øst for Vestvejen. Enstedværket
oversvømmes.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Aabenraa, og der udvælges en
polygon.
Møllebækken løber gennem Aabenraa og har sit udløb i
Aabenraa Fjord. Da det vurderes, at der kan ske en udvidelse af oversvømmelsesomfanget ved kombineret oversvøm-

melse fra Møllebækken og Aabenraa Fjord, er der foretaget
supplerende screening i samarbejde med Naturstyrelsen.
Enkelte ejendomme oversvømmes på begge sider af Varnæs
Hoved ved S1. Færgeleje ved Ballebro (Ballebro-Hardeshøj)
oversvømmes ved S1. Ved Vemmingbund sker oversvømmelse ved S3 (207 cm) af området ved og bag Vemmingbund Strandvej (mellem Vemmingbundvej og Stenbæk).
Oversvømmelsen udvides lidt ved S2 og S4. Oversvømmelse
af Gammelmark Strand Camping, Gammelmark, ved S3
og delvist ved S1. Det samme er gældende for ’Spar Es’
Camping ved Skeldebro. Endvidere oversvømmes området
omkring Cathrinesminde Teglværk, Illerstrandvej, ved S2.
Ved S2/S4 sker oversvømmelse ved Rendbjerg Marina og
ejendomme på Marinavej, Fjordvej og Lågmajvej. Ved Egernsund sker ved S2/S4 oversvømmelse af ejendomme på begge
sider af havnevej og langs Svinget (Broager) og enkelte
boligejendomme, erhvervsejendomme, marina mv. på Gamle
Færgevej og Toftvej.
I Gråsten er der ved S4 (362 cm) forbindelse ml. Nybøl Nor
og Slotssøen via krydset ved Bocks Bjerg og Kongevej, hvorved en del af Gråstens kvarterer omkring Nygade oversvømmes. Dette sker ikke ved S2 (335 cm). Oversvømmelse af
nogle ejendomme langs Flensborg Fjord, f.eks. ved Dalsager
og Sandager, ved S2 og S4.
I Sønderborg sker ved S2/S4 oversvømmelse af (på Jyllandssiden) ejendomme søværts Nordvestkajen, og langs med
Sundgade, samt lidt ’op ad’ Ankersgade og Langbrogade.
På Alssiden oversvømmes erhvervsejendomme søværts Nørre
Havnegade og erhvervs- og boligejendomme på begge sider
af Havbogade, Søndergade og Sønder Havnegade. Endvidere sker oversvømmelse af ejendomme på Strandvænget
og ved Ringgade. Oversvømmelsen kan potentielt brede sig
fra Ringgade til kvarteret på begge sider af Grundtvigs Alle;
afgrænset af Friheds Alle og Skovvej. Ved S1 sker oversvømmelse af de ’nederste’ ejendomme ved Sønder Havnegade
mv.
Ved Augustenborg sker ved S2/S4 oversvømmelse på den
anden side af Omfartsvejen, hvorved nogle boliger i Spang
oversvømmes. Endvidere oversvømmes nogle ejendomme
samt havn/marina langs Havnen, Lilledamsstien og Nydam.
Langs kysten rundt om Als (S2/S4) oversvømmes lavtliggende
områder. Få ejendomme berøres. Færgelejer i Fynshav
og Mommark oversvømmes. Undtagelser er på Sydals og
Kegnæs, hvor (primært) sommerhusejendomme oversvøm-

mes: Hele området ved Skovbyballe, Sønderkobbel Camping,
strækningen langs Sønderstrand, Fløjmose og Østerbyvej. Vej
427 oversvømmes ﬂere steder og Kegnæs/Sydals opdeles i
ﬂere ’øer’.
Konklusion
Udvælgelse af polygoner fra hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland: ’Vejle’, ’Hølsminde’, ’Fredericia’, ’Kolding’,
’Haderslev’, ’Aabenraa’.

6.2.12 Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn
Indenfor hovedvandopland 1.12 screenes for potentielle
fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.13 og oversvømmelsesudbredelse fremgår af Bilag KG4, kort 1.12-1 til 1.12-7.
Tabel 6.13 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn.

Hovedvandopland/delområde

S1

S2

S3

S4

1.12a

Lillebælt/Fyn

180

286

205

311

1.12b

Lillebælt/Fyn, Båring Vig

180

215

205

240

Til hovedvandoplandet hører sydvestkysten af Ærø, langs
hvilken der ikke sker nævneværdig oversvømmelse. Potentielt kan der ske oversvømmelse i Vitsølavningen ved S2 (286
cm) og S4 (311 cm).
På Lyø oversvømmes ved S1 (180 cm) - S4 (311 cm) strandengsområder, og lavtliggende dalstrøg på den østlige side
af øen landværst Østensvej oversvømmes. Ingen ejendomme
oversvømmes.
På Fyn oversvømmes ved S2/S4 (delvist ved S1) Noret på
Horneland, og oversvømmelse af ejendomme ved Knoldsvej,
Mågevej og Fiskerstien. Mindre oversvømmelser ved Sinebjerg Skov og ved Lyøvej. Færgeleje i Bøjden samt Bøjden
Landevej oversvømmet i forbindelse med oversvømmelse af
Noret mellem Dyndkrogen og Kalvørevej.
I Helnæsbugten sker ved S1 oversvømmelse af havn ved
Falsled samt lavtliggende områder ved Bjerghammer og
engene syd for Strandby. Ved S2/S4 udvides oversvømmelsen
ved Falsled og Falden til at omfatte enkelte ejendomme på
strækningen Hesseløjevej – Horne Strandvej. Ejendomme
oversvømmes ved Brunshuse og Brydegård (S2/S4), ligesom
vej over til Helnæs oversvømmes både nord og syd for Agernæs. Helnæs Made oversvømmes tillige med ejendomme på
den nordligste del af Strandbakken på østsiden af Helnæs.
Illum oversvømmes delvist.
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Vejen til Torø oversvømmes ved S1, og der sker i Torø Huse
oversvømmelse af ejendomme ved Norsvej og Fiskemaen.
Oversvømmelsens udstrækning øges ikke markant ved S2.
Assens: De lavest beliggende havne- og marinaområder
langs med Næsvej, Åkrogen, Søndre- og Nordre Havnevej
samt Ved Stranden oversvømmes ved S1. Ved S2/S4 udvides
oversvømmelsen på den anden side af Søndre Ringvej og i
den nordlige del til arealer søværts Ramsherred.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Assens, og der udvælges en
polygon.
En stor del af Bågø oversvømmes, men oversvømmelsen
berører kun i meget begrænset omfang ejendomme.
Nord for Assens oversvømmes ved S2/S4 ådalen ved Åborgs
Minde op til Sandager, samt nord herfor det lavtliggende
område syd for Ved Klinten op til Baunevej. Her sker
oversvømmelse af de yderste ejendomme beliggende på
Ved Klinten på Sandager Næs. Endvidere berøres dele af
campingpladsen og lavtliggende områder i forbindelse med
Emtekær Nor op til Orelundvej og Bredningen. Ådalen ’over’
Wedellsborgvej op til Tanderup oversvømmes. Oversvømmelse af lavtliggende marine områder lige nord for Wedellsborg
Gods og omkring Hygind Bæk og Hybæk.
Oversvømmelse af lavtliggende områder på begge sider af
Føns. Allerede ved S1 synes ejendomme på Juul Nielsensvej
og Holmevej berørt syd for Føns; ved S2/S4 oversvømmes
endvidere ejendomme på Præsteengen. Nord for Føns
berøres kun enkelte ejendomme; ved S2/S4 oversvømmes
Ronæsbrovej og dele af Ronæs, inklusiv Ronæs Strand Camping. Viby Ådal oversvømmes og vejene Fjordvej og Svinøvej,
der ligger lavt i landskabet mellem Ronæs og Gamborg,
oversvømmes tillige med lystbådehavnen. Enkelte ejendomme oversvømmes ved Skrillinge Strand.
Det sydlige Middelfart. Lystbådehavnen oversvømmet ved
S1. Ved S2/S4 oversvømmes bådeoplagspladsen og området
øst for Østre Hougvej, dele af Fænøsund Park, samt de nedre
del af Teglgårdsvej. Oversvømmelse af enkelte ejendomme
ved Hindsgavl Bro, samt lavtliggende områder nord herfor
(S2/S4). Oversvømmelse af dele af Galsklint Camping ved S1,
størstedelen oversvømmet ved S2/S4.
Oversvømmelse (S1) af lystbådehavn ved Kongebrovej og
mindre oversvømmelser af havnearealer langs Havnegade og
ved Havnegyden. Oversvømmelse ved enkelte ejendomme
langs med kysten op til Strib og oversvømmelse af festival-
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området under broen. Ved S2/S4 sker oversvømmelse landværts Havnegade på strækningen mellem Torvet og Hans
Bangsvej. Oversvømmelsen omfatter ejendomme landværts
Algade og Østergade og langs Jernbanegade. Oversvømmelse af en række ejendomme langs Gamle Strandvej og
Strandvejen; i Strib endvidere lystbådehavn og ejendomme
på Tjærepletten og Ved Fyret.
Endvidere sker ved S2/S4 oversvømmelse ved Ved Dæmningen og området bag. Oversvømmelsen strækker sig ind til og
omfatter ejendomme på Enghaven, Mosevænget og Søborg
Alle. Det bemærkes dog her, at screeningsniveauet er meget
højt (lav sandsynlighed) set i relation til ekstremvandstande
og 1872-hændelsen, hvor der var en kraftig nedadgående
gradient i vandstanden gennem Lillebælt.
Ved Båring Vig sker der ved S1 (180 cm) og S2 (215 cm) nogen oversvømmelse ved Vejby Fed i relation til Avlby Mølleby.
Ved S4 (240 cm) oversvømmes hele sommerhusområdet ved
Vejby Fed (størstedelen ved S2), tillige med ejendommene
øst herfor på Elmevangsvej og Engvejen.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende oversvømmelse fra havet ved ’Vejby Fed’, og der udvælges en
polygon.
Ved Varbjerg Strand oversvømmes nogle ejendomme allerede ved S1. Ved S4 oversvømmes ejendomme på begge
sider af Engdraget og ejendomme på den søværts side af
Bakkevej. Ejendomme oversvømmes i området Solvej, Åvej,
Hyttevej og Bro Strandvej.
Skåstrup Strand: Ved S3 (205 cm) oversvømmes ejendomme
ved Vestermosen og et par ejendomme ved Engsvinget. Ved
S2 og S4 udvides antallet af ejendomme moderat, og der
sker endvidere oversvømmelse af ejendomme på Pilevænget.
Bogense: Havoversvømmelsesmodellen giver ikke et retvisende billede af oversvømmelserne af de lave inddæmmede
områder på begge sider af og i selve Bogense by, idet disse
alle optræder oversvømmede ved en vandstand på 150 cm.
Da størstedelen af byen ligger under 205/240 cm, bør byen
undersøges nærmere i relation til dige/dæmningshøjder. Der
er tilsyneladende forbindelse mellem Kragelund Kanal over
Slettens Landevej til Nærå Strand (sidstnævnte beliggende i
Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord).
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Bogense, og der udvælges en
polygon.

I forbindelse med naturgenopretningsprojektet på Gyldensteens område skal der i nær fremtid ses på oversvømmelsesscenarier. For nuværende kan Nordfyns Kommune være
behjælpelig med oplysninger om digehøjder mv. Tilsvarende
gør sig gældende, at der er tvivl om, hvor stor en del af
arealerne øst for Nærå Strand, der reelt oversvømmes ved S1
(180 cm).
Konklusion
Udvælgelse af polygoner fra hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn: ’Assens’, ’Vejby Fed’ og ’Bogense’.

6.2.13 Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord
Indenfor hovedvandopland 1.13 screenes for potentielle
fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.14 og oversvømmelsesudbredelse fremgår af Bilag KG4, kort 1.13-1 til 1.13-3.
Tabel 6.14 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 1.13
Odense Fjord.

1.13

Hovedvandopland

S1

S2

S3

S4

Odense Fjord

155

180

180

205

Screeningsvandstanden på 180 cm svarer til højvandet 1.-2.
november 2066, og vandstanden har muligvis lokalt været
endnu højere.
Ved Hasmark oversvømmes ved S2-S4 (180 cm – 205 cm)
en del ejendomme nær Kattegat og mod Odense Fjord. Ved
205 cm synes der ikke at ske oversvømmelse fra Kattegat på
strækningen Tørresø, Bårdesø, Jørgensø; disse områder vil
opleve oversvømmelser fra vandstande på omkring 215 cm.
Ved både S2 (S3) og S4 vises oversvømmelse af de inddigede
områder langs den vestlige del af Odense Fjord. Der kan
være steder, hvor oversvømmelsen er reel, dog er der stor
tvivl om modellens validitet i forhold til eksisterende diger på
strækningen.

Tværvej. Oversvømmelser af lavtliggende områder mellem Seden Strand og Lindø på primært den søværts side af
Kertemindevej/ Munkebovej (165), hvorved enkelte landejendomme oversvømmes. Landværts Kertemindevej kan ske
oversvømmelse omkring Brolandvej. Endvidere kan oversvømmes ejendomme på Mosekrogen og Mosevangen i det
vestlige Munkebo (jf. endvidere nedenstående vedrørende
hovedvandopland 1.14 Storebælt Fyn).
Oversvømmelse (potentielt, da oversvømmelsesbeskyttelse
er foretaget for nylig) af ejendommene i Dalbybugten, og af
lavtliggende områder på den vestlige del af Hindsholm; herunder langs Langøvej og Bogensøvej og ejendomme beliggende på Dunhammeren, Marehalmen, Fløjelsgræsset m.ﬂ.
Der ses en potentiel betydelig oversvømmelse i Odense og
oversvømmelse af andre mindre lokaliteter langs Odense
Fjord. Ud fra de screenede vandstande udvælges en polygon
bestående af hele Odense Fjord. Udvælgelsen af hele fjorden
er endvidere begrundet i fjordens specielle udformning, hvor
sjældne hændelser kan give sig udslag i høje vandstande i
hele fjorden. Oversvømmelsesudbredelsen langs især den
vestlige, og i øvrigt tyndt befolkede, side af fjorden er usikker.
Odense Å (og Stavis Å) løber gennem Odense og har udløb
i Odense Fjord. Da det vurderes, at der kan ske en udvidelse
af oversvømmelsesomfanget ved kombineret oversvømmelse
fra Odense Å og Odense Fjord, er der foretaget supplerende
screening i samarbejde med Naturstyrelsen. Herved udvides
oversvømmelsesudbredelsen i Odense.
Konklusion
Udvælgelse af polygon fra hovedvandopland 1.13 Odense
Fjord, foretaget på baggrund af screening for kombineret
oversvømmelse fra vandløb (Odense Å) og hav (Odense
Fjord): ’Odense Fjord’.

Langs Odense Kanal sker oversvømmelse i Stige af ejendomme langs Lodsvej og ejendommene på Stigevej søværts herfor. Endvidere oversvømmes området med haveforeningen
’Munkemaen’, og på den anden side af kanalen oversvømmes haveforeningen ’Bågø’ mv. mellem Havnegade og Østre
Dæmningsvej. Igen med forbehold for åbne sluser mv.
Oversvømmelse ved S4 af havne- og kajarealer i Odense
Havn. Oversvømmelsen breder sig dog ikke, eller kun i
begrænset omfang, ud over området afgrænset af Kanalvej,
Todbodgade og Havnegade. Enkelte ejendomme berøres i
Seden og nogle ﬂere i Seden Strand langs Muslingevej og
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6.2.14 Hovedvandopland 1.14 Storebælt
Indenfor hovedvandopland 1.14 screenes for potentielle
fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.15 og oversvømmelsesudbredelse fremgår af Bilag KG4, kort 1.14-1 til 1.14-4.
Screeningsvandstanden S2 på Langelands-delen af hovedvandoplandet ligger langs størstedelen af østkysten over de
målte vandstande under 1872 stormﬂoden, der ligger til
grund for screeningen.
Tabel 6.15 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 1.14 Storebælt.

Hovedvandopland/delområde

S1

S2

S3

S4

1.14a

Storebælt, Fyn

155

180

180

205

1.14b

Storebælt Fyn, Langeland

180

286

205

311

Fynshoved: Oversvømmelse af de yderste ejendomme på
Horseklint og Sandvejen ved S1 (155 cm) - S4 (205 cm), samt
af lavtliggende engområder langs østsiden af Hindsholm.
Potentiel oversvømmelse af tidligere inddæmmede områder
på Hindsholm.
Kerteminde: I den nordlige del langs Hindsholmvej mellem
vejkrydset Hindsholmvej/Hverringvej og Hyrdevej oversvømmes ejendomme langs Kikkenborg, Lisbeth og Johannes
Minde, Ærenprisvej, Kerteminde Camping, og de lavest
beliggende dele af Røllikevej, Anemonevej og Gyvelvej.
Lystbådehavn og havnearealer omkring Marinavejen og
Nordre Havnekaj oversvømmes (S2), med mindre udvidelse af
oversvømmet areal ved S4. Mod Kertinge Nor oversvømmes
kvarteret mellem Borgmester Hansensvej – Birkevej – Vestergade (Fyrrevænget), og der sker oversvømmelse af ejendomme på Longsvej, Enghaverne, Lillestranden, Tværgade og
Fiskergade. Tilsyneladende sker oversvømmelser i hele den
sydlige bydel ved S4.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende oversvømmelse fra havet ved Kerteminde, og der udvælges en
polygon.
Fra Kertinge Nor oversvømmes enkelte ejendomme i Munkebo på den anden side af Munkebovej, ligesom ejendomme
oversvømmes ved Strandlysthuse og Noret. Oversvømmelse
af enkelte ejendomme ved Nordenhuse (Drejet) ved S2 og
S4.
Nyborg (ved S2 og S4): Der sker tilsyneladende ingen nævneværdig oversvømmelse af arealer nord for motorvejen. Ved
en vandstand på omkring 220 cm (det vil sige 15 cm over
screeningsvandstanden S4) oversvømmes dele af området,
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men sydfra. Højdeforhold af og oversvømmelsessikring af
motorvej og jernbanegrav er usikker. Potentiel udbredelse
af oversvømmelsen til området omkring Nyborg Station bør
undersøges nærmere. Oversvømmelse af natur ved Knudshoved og Skt. Knuds Golfbane. Oversvømmelse af erhvervshavnearealer ved Slipshavn mellem Delﬁnvej og Lindholm
Havnevej.
Oversvømmelse af de indre havneområder og centrum i
Nyborg for S2, et område der udvides i S4, og omfatter
Toldbodgade, Havnegade, Strandvejen, Dronningensvej,
Havnepladsen, Havnepromenaden, Lystbådevej og området
op mod Dyrehavevej. Endvidere oversvømmes de nederste
ejendomme på Ansgarsvej. Endelig oversvømmes naturområder ved Holckenhavn Fjord og naturområdet Noret syd
herfor, dog uden at berøre ejendomme nævneværdigt.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Nyborg, og der udvælges en
polygon.
Oversvømmelse S2 og S4 af ejendomme mellem Kystvejen
og Maemosevej inkl. Strandvej og Engtoften ved Tårup
Strand.
På Langelands nordende sker oversvømmelse af en del af
området ved Nordstrand (Hou), primært Lyngvej og Engvej
ved S1 (180 cm) og S3 (205 cm). Området oversvømmes
næsten totalt ved S2/S4 (286 cm/311 cm).
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Nordstrand, om end ikke i en
størrelsesorden som ﬂere øvrige danske lokaliteter, og der
udvælges en polygon.
Langs Langelands østkyst oversvømmes relativt store områder ved S2, en del ved S1. Områderne er sparsomt bebyggede og oversvømmelserne berører enkeltejendomme nord
for Spodsbjerg, med undtagelse af Løkkeby, hvor nogle
sommerhuse berøres.
I Spodsbjerg oversvømmes havnen ved S1 (180 cm). Ved
S3 (205 cm) udvides oversvømmelsen på den anden side af
Spodsbjergvej og til de nederste ejendomme på Rævegade
og Pederstrupvej. Ved S2 (286 cm) og S4 (311 cm) udvides
området og omfatter også ejendomme på Skippervænget. I
den sydlige del af Spodsbjerg oversvømmes ejendomme søværts Drejet ved S1 og ejendomme på begge sider af Drejet
ved S3, og hvor størstedelen af området er oversvømmet ved
S2/S4.

Videre syd langs østkysten oversvømmes ved S2 sommerhusområdet ved Bukkemose. Selvom store arealer potentielt kan
oversvømmes berører disse kun enkelte ejendomme langs
den resterende del af den langelandske østkyst.
Konklusion
Udvælgelse af polygoner fra hovedvandopland 1.14 Storebælt: ’Kerteminde’, ’Nyborg’ og ’Nordstrand’.

Skindhandlervej, Sylten og Planken berøres. Oversvømmelse
af lavtliggende havne- og kajområder. Ved S2/S4 udvides
oversvømmelsen på ovennævnte veje og omfatter også
Engdraget. Humblevej oversvømmes ligesom oversvømmelsen kan nå henover omfartsvejen. Centralt i Rudkøbing
oversvømmes en række ejendomme mellem Havnegade og
Ramsherred. En del ejendomme ved Ramsherred bliver dog
ikke berørt. Endvidere oversvømmes den yderste række huse
lige syd for broen på Strandløkken og Broløkken.

6.2.15 Hovedvandopland 1.15 Det Sydfynske Øhav
Indenfor hovedvandopland 1.15 screenes for potentielle
fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.16 og oversvømmelsesudbredelse fremgår af Bilag KG4, kort 1.15-1 til 1.15-9.
Tabel 6.16 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 1.15 Det
Sydfynske Øhav.

1.15

Hovedvandopland

S1

S2

S3

S4

Det Sydfynske Øhav

180

286

205

311

På Langeland sker ved S1 (180 cm) oversvømmelse i Bagenkop af havn og af boligområder ved Værftsvej, Havnegade,
Klintevej og Strandgade. Ved S2 (286 cm) udvides området
betragteligt til også at omfatte ejendomme på Strandvænge,
Harresvej, Stormgade, Bredgade og de nederste dele af
Østergade, hvorved ca. halvdelen af byen oversvømmes.
Gennem potentiel oversvømmelse ved Klise Nor oversvømmes store områder ind i land op til Magleby. Herved berøres
også enkelte ejendomme bagerst i Bagenkop. Oversvømmelse af de yderste ejendomme ved Nordenbro Vesteregn.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Bagenkop, og der udvælges en
polygon.
Ved S1 potentiel risiko for oversvømmelse af ejendomme
mellem Østersøvej og Ristinge Camping. Ved S2/S4 (286
cm/311 cm) sker oversvømmelse af ovennævnte samt ejendomme nord for campingpladsen (Præstens Enge, Ristinge
Fælled). Endvidere afskæres Ristinge Klint og de ikkeoversvømmede ejendomme derude fra resten af Langeland,
idet hele baglandet oversvømmes. Ved S2 oversvømmes
endvidere lavning langs Kædeby Has indtil Vestergårdsvej,
ligesom lavningen bag Kædeby Haver oversvømmes. Oversvømmelsen berører en række enkeltejendomme. Tilsvarende
oversvømmes lavtliggende områder omkring Lindelse Nor
ved S2 (sker også ved S1/S3, der er dog betydelig usikkerhed
vedr. diger mv.)
Rudkøbing: Ved S1 kan der muligvis ske oversvømmelse i
den sydlige del langs dalen, hvorved nogle ejendomme ved

De nederste ejendomme på Rifbjerg Strand oversvømmes,
Emmerbølle Strand Camping oversvømmes delvist, de kystnære ejendomme i Stoense Udﬂyttere oversvømmes ved S1
og S2. Ved Lohals oversvømmes havn og havnenære områder ved Nordstrandsvej og dele af Smedegade (S1-S4).
Ved Revsøre og Bøsøre på Fyn sker oversvømmelse af ejendomme ved Åhusene og yderste ejendomme på Bellisvej.
Delvis oversvømmelse af Bøsøre Strand Camping ved S1, udvidelse af oversvømmelsen ved S2. Oversvømmelse ved Stokkebæk og Strandlyst Strand (S2). Oversvømmelse fra ’bagsiden’ i Lundeborg af ejendomme på Skovstien, Engvejen,
Fiskergade og Momleby, efter oversvømmelse af Kystvej og
ejendomme på begge sider af denne (S2). Havnen oversvømmes. Oversvømmelse af enkelte ejendomme på Elsehoved og
en del ejendomme langs hele Skårupøre Strandvej (S2).
I Svendborg sker ved S1 (180 cm) og S3 (205 cm) oversvømmelse på Skårupøre samt ved rensningsanlægget. Centralt
i Svendborg sker oversvømmelse af kajer og havnenære
arealer søværts Østre Havnevej og Nordre Havnevej samt
på begge sider af Jessens Mole. De nederste dele af Frederiksgade og Sankt Peder Stræde oversvømmes tillige med
kvarteret ved færgehavnen op til Brogade og Kulinggade.
Endvidere sker potentiel oversvømmelse af de yderste
ejendomme på Niels Juels Vej. På Tåsinge iagttages oversvømmelse af de yderste ejendomme i området ved Vindeby
Vinkelvej, Vindeby Sundvej og Vindeby Strandvej samt
enkelte andre ejendomme, og på Thurø den yderste del af
Møllegården Camping, arealer i forbindelse med lystbådehavne og marinaer, dele af Thurø Camping og Smørmosevej,
samt ejendomme på Skippervej og Valborgs Kasse.
Ved S2 (286 cm) og S4 (311 cm) ses en udvidelse af det
oversvømmede område. Centralt i Svendborg oversvømmes
hele Frederiksø, og oversvømmelsen breder sig fra havnen
op til Søholmsvej, Ørkilsgade og Jernbanegade. Oversvømmelsen breder sig til den anden side af Nyborgvej, hvor
ejendomme og parkeringsarealer i et område mellem Nyborgvej og Dronningholmsvej oversvømmes. Potentielt sker
også oversvømmelse ved Hulgade mellem Toldbodgade og
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Møllergade. Yderligere ejendomme oversvømmes på begge
sider af Niels Juels Vej samt på begge sider af Rønne Alle og
Strandvej. Oversvømmelse af den yderste række huse langs
Strandhuse, Skovsbostrand m.ﬂ.
På Tåsinge (S2/S4) sker ligeledes oversvømmelse af de yderste ejendomme mod Svendborgsund ved Tordenskjoldsvej,
Præstemosen, Degnemosen, Bratenvej, Olfert Fischers Vej
og Jens Munks Vejvest for broen/Sundbrovej. Øst herfor
oversvømmes den yderste række ejendomme langs Kystvejen sammen med ejendomme på begge sider af Troensevej
i området ved lystbådehavnen. Oversvømmelsen udvides til
alle ejendomme på Vindeby Vinkelvej samt en stor del af
ejendommene på Vindeby Sundvej og Vindeby Standvej.
Endvidere oversvømmes ejendommene på Vindevbyørevej
på nær de, som ligger op mod Troensevej. En del af bygningerne ved Valdemar Slot oversvømmes. På Thurø udvides
oversvømmelserne indenfor de førnævnte områder.
På den resterende del af Tåsinge berører oversvømmelserne
kun i begrænset omfang ejendomme; enkelte ejendomme
ved Tørvemosevej, ved Sundbrovej, der ligeledes oversvømmes, langs Vemmenæsvej, på Stenodden, Stjoul Fiskervej,
Monnet, og Vornæs ind i land fra Vejlen (S2 og S4).
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende oversvømmelse fra havet ved Svendborg, og der udvælges en
polygon, som inkluderer Tåsinge og Thurø.
Mellem Svendborg og Fåborg oversvømmes en snes fritliggende ejendomme langs kysten mod vest til Ny Holstensprøve. Ved Ny Holstensprøve og herfra ind mod Fåborg
oversvømmes de yderste ejendomme langs en del af strækningen ved S2 og S4.
I Fåborg sker ved S1/S3 oversvømmelse af hele havneområdet op til Havnegade, Chr. D. IXs Vej, Banegårdspladsen
og Færgevej, og med enkelte ejendomme oversvømmet
på den landværts side af disse. Oversvømmelsen breder sig
bagud fra Banegårdspladsen til Sundvænget, Sundstien og
den forreste del af Diernæsvej, og videre langs Sundvejen til
ejendomme på Brønnersvej og Æblehaven.
Ved S2/S4 udvides oversvømmelsen til ejendommene mellem
Havnegade og Vestergade på Havnesiden, og på sundsiden
udvides oversvømmelsen til at omfatte hele området mellem
Banegårdspladsen, Sundvejen, Grønnegade, Kirkestræde og
Markedspladsen. Der oversvømmes endvidere ejendomme
langs Klostergade, Hospitalsstræde, Brønnersvej og Æblehaven, samt enkelte ejendomme vest for havnen. Endelig sker
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der sydvest for Fåborg oversvømmelse i Dyreborg af nogle
ejendomme langs Dyreborgvej.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Fåborg, og der udvælges en
polygon.
På de sydfynske (beboede) øer med undtagelse af Ærø sker
ved S2/S4 total eller næsten total oversvømmelse af Skarø,
Hjortø og Birkholm, mens oversvømmelserne på Drejø,
Avernakø og Bjørnø er mindre omfattende set i relation til
berørte ejendomme.
På Ærø sker ved S1/S2 oversvømmelse i Marstal af ejendomme på den søværts side af Havnegade samt af området ved
Marstal Camping, og i Ærøskøbing og Søby oversvømmes
havnene. Ved S2/S4 oversvømmes i Søby enkelte ejendomme
landværts Havnevejen, i Ærøskøbing oversvømmes tillige de
yderste ejendomme på Søtoften og Søkildevej, og en del
veje på Ærø, f.eks. til Ommelshoved og Uhrehoved, oversvømmes. I Marstal oversvømmes yderligere ejendomme på
landsiden af Havnegade i den sydlige del af byen.
Konklusion
Udvælgelse af polygoner fra hovedvandopland 1.15 Det
Sydfynske Øhav: ’Bagenkop’, ’Svendborg’ og ’Fåborg’.

6.2.16 Hovedvandopland 2.1 Kalundborg
Indenfor hovedvandopland 2.1 screenes for potentielle fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.17 og oversvømmelsesudbredelse
fremgår af Bilag KG4, kort 2.1-1 til 2.1-7.
Tabel 6.17 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 2.1 Kalundborg.

2.1

Hovedvandopland

S1

S2

S3

S4

Kalundborg

155

180

180

205

I Jammerland Bugt sker ved S4 (205 cm), og i begrænset
omfang ved S2/S3 (180 cm), oversvømmelse af en del af
sommerhusområdet nord for Halleby Å’s udløb. Oversvømmelse sker både fra havsiden og fra å-siden. Ved Svallerup
Strand kan potentielt ske vandindtrængen (er formentlig
slusereguleret, hvilket dog ikke fremgår af havoversvømmelsesmodellen) nord for Holmen, der medfører oversvømmelse

af de bagerste dele af sommerhusområdet ved Moseholmen,
Kærholmen, Holmevej, Holmekrogen, Søndervej, Frødammen, Nørrevang, Solkrogen, Tjørnelunden m.ﬂ.
I Kalundborg sker ved S2 oversvømmelse af lavtliggende
arealer fra Gisseløre ind mod byen, hvilket berører ejendomme langs Fjordvej, Lundevænget, Fjordvænget, Strandstien,
Strandvænget, Valdemarsgade, Vestre Havnevej, Vestre Havneplads, Hærvigsgade, Bautrupsvej og nedre del af Skibbrovej. Oversvømmelsen breder sig ind i byen i området ved Banegårdspladsen til Jernbanevej-Bredgadekvarteret og videre
landværts Elmegade. Mod øst sker tilsyneladende oversvømmelse af området indtil og på den anden side af Slagelsevej,
hvor blandt andre vejene N. Valdemars Alle, Ingeborgs Alle
og Svanevej berøres. Det oversvømmede område udvides
lidt, og især mod øst ved S4. Der er dog tvivl om, hvorvidt en
del af området er slusereguleret ift. kanalerne. I den øvrige
del af Kalundborg Fjord berøres kun enkelte ejendomme.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende oversvømmelse fra havet ved Kalundborg, og der udvælges en
polygon.
For Sejerø Bugt sker ved Saltbæk Vig potentielt oversvømmelse ved S2. Kronekote af dæmningen (Vrøj) er dog
usikker. En oversvømmelse berører kun enkelte ejendomme.
Oversvømmelse af en mindre del af camping- og sommerhusområdet ved Eskebjerg Vesterlyng (S1-S4), af havnearealer i Havnsø (S2-S4), nogle sommerhuse ved Ellinge Strand,
samt af sommerhuse yderst på Sjællands Odde langs Duevej
og afgrænset af Gåsegangen og Hyldebro Strandvej.
På Sejerø ses ved S4 oversvømmelse af en del af havneområdet og af ﬂere mindre områder, der berører nogle sommerhuse.
Langs Kattegatkysten sker ved S4 oversvømmelse af enkelte
ejendomme vest for Flyndersø i den østligste del af hovedvandoplandet.
Konklusion
Udvælgelse af polygoner fra hovedvandopland 2.1 Kalundborg: ’Kalundborg’.

6.2.17 Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord
Indenfor hovedvandopland 2.2 screenes for potentielle fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.18 og oversvømmelsesudbredelse
fremgår af Bilag KG4, kort 2.2-1 til 2.2-7.
Tabel 6.18 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 2.2 Isefjord
og Roskilde Fjord.

2.2

Hovedvandopland

S1

S2

S3

S4

Isefjord og Roskilde Fjord

155

165

179

189

I Holbæk sker mindre oversvømmelser ved S2 (165 cm) og
S4 (189 cm) af havnearealer og af enkelte ejendomme landværts Strandmøllevej. Rundt langs Isefjorden berøres ﬂere
steder de mest kystnært beliggende sommerhuse, lystbådehavne, ligesom enkelte veje oversvømmes ved S4.
I Nykøbing oversvømmes kvarteret omkring Brorsonsvej
og Kingosvej potentielt ved S1-S4, hvilket dog kan følge
af manglende registrering af sluse/højvandsbeskyttelse i oversvømmelsesmodellen (det samme gælder for Hovvig).
Det vurderes dog, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Nykøbing S., og der udvælges
en polygon.
Oversvømmelse af Rørvig Havn og den forreste række
ejendomme syd herfor, samt af en del af sommerhusområdet nord for Rørvig ved Langesølodden, mellem Korshage
Fjordvej og Hyttevej (ved S2-S4).
Rundt langs Roskilde Fjord ses ligeledes en del lokale oversvømmelser, specielt i forbindelse med sommerhusområder,
f.eks. ved Hyllingeriis øst for Skuldelev, den nordligste del af
Jyllinge (ind i land fra Strandvænget), Neder Dråby, Nordskov/Kulhuse og ved Sølager.
I Roskilde oversvømmes ved S4 lystbådehavn, arealer ved
Vikingeskibsmuseet tillige med enkelte ejendomme vest for
Frederiksborgvej.
I Frederikssund ses oversvømmelse af centrale dele af byen
ved S2-S4. Oversvømmelsen omfatter ved S4 dels området
afgrænset af Havnegade-Østergade-Jernbanegade-Stenværksvej-Stationsparksen og en del af de primært rekreative
arealer syd herfor, dels et område søværts Færgevej, og dels
et område på begge sider af broen.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende oversvømmelse fra havet ved Frederikssund, og der udvælges en
polygon.

81

I Frederiksværk oversvømmes ved S4 et større område på
begge sider af Hundestedvej. Kysten er digebeskyttet, og
oversvømmelse kan bero på fejl i oversvømmelsesmodel.

Strandlund-Edlevej-Jacobsens Alle og Hyemans Alle-Tuborg
Parkvej.

Det vurderes dog, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Frederiksværk, og der udvælges en polygon.

Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Hellerup, og der udvælges en
polygon.
Der sker oversvømmelse ved S4 af lavtliggende kajarealer ved
Svanemøllen Havn, og langs ﬂere af kanalerne i København,
herunder på Christianshavn/Amager af de inderste dele af
Amagerbrogade, Kløvermarken og Prags Boulevard.

I Hundested sker ved S4 udelukkende oversvømmelser af
havnearealer.
Konklusion
Udvælgelse af polygoner fra hovedvandopland 2.2 Isefjord
og Roskilde Fjord: ’Nykøbing S.’, Frederikssund’ og ’Frederiksværk’.

6.2.18 Hovedvandopland 2.3 Øresund

Endvidere sker oversvømmelse på Amager af et område
ud for Amager Strandpark, der afgrænses ind i land af
Øresundsvej-Engvej-Øresundsmotorvejen (S4). Der sker en
markant udvidelse i forhold til screening ved vandstanden S2
(165 cm).

Indenfor hovedvandopland 2.3 screenes for potentielle fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.19 og oversvømmelsesudbredelse
fremgår af Bilag KG4, kort 2.3-1 til 2.3-7.

Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Kastrup, og der udvælges en
polygon.

Tabel 6.19 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 2.3 Øresund..

2.3

Hovedvandopland

S1

S2

S3

S4

Øresund

155

165

177

187

Konklusion
Udvælgelse af polygoner fra hovedvandopland 2.3 Øresund:
’Hellerup’ og ’Amager-Kastrup’.

6.2.19 Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt
Der ses langs Kattegatkysten ingen oversvømmelse, med
undtagelse af kajer og havnearealer i Gilleleje, Hornbæk og
Helsingør Nordhavn. I Helsingør begrænser oversvømmelsen
sig tillige til havnearealer.

Indenfor hovedvandopland 2.4 screenes for potentielle fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.20 og oversvømmelsesudbredelse
fremgår af Bilag KG4, kort 2.4-1 til 2.4-4.

Mod syd langs Øresundskysten oversvømmes en del lystbådehavne (f.eks. Snekkersten og Sletten Havn) ligesom
enkelte ejendomme ned til Sletten Havn. Syd herfor sker
oversvømmelse af nogle ejendomme på begge sider af Gl.
Strandvej. Der sker tilsyneladende endvidere oversvømmelse
(S4) af ejendomme på Strandvænget og Strandmarken
ligesom strandpark- og marinaområdet ved Nivå oversvømmes. Lige syd for Nivå sker ifølge oversvømmelsesmodellen
oversvømmelse af det lavtliggende natur- og boligområde.
Området er dog formentlig slusereguleret og sikkert i relation til de screenede vandstande. Oversvømmelse af de yderst
beliggende ejendomme langs den nordlige del af Rungsted
Strandvej og af Rungsted Havn og Vedbæk Havn (S2-S4).
Ved Taarbæk sker oversvømmelse af havn samt af en del de
forreste ejendomme mod Øresund syd herfor til Bellevue.

Tabel 6.20 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 2.4 Køge
Bugt.

Oversvømmelse af boligkvarter i Hellerup syd for Charlottenlund Fort (S1-S4). Ved S4 afgrænses oversvømmelsen af
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2.4

Hovedvandopland

S1

S2

S3

S4

Køge Bugt

180

286

202

308

Selv ved lave screeningsvandstande oversvømmes en del
af det sydlige Amager, hvilket selvfølgelig kan bero på en
fejl i modellen. En nærmere undersøgelse (Steffen Svinth,
personlig kommunikation) antyder dog, at der sandsynligvis
er mangler i oversvømmelsesbeskyttelsen, der gør, at den
potentielle oversvømmelsesudbredelse ved de screenede
vandstande er reel. Samtidig gør sig naturligvis gældende, at
vandstandene S2 (286 cm) og S4 (308 cm) er betydeligt højere end for den nordlige del af Amager i hovedvandopland
2.3 Øresund. Under 1872 stormﬂoden, hvorfra vandstandene er udledt, jf. kapitel 6.1, var der en kraftig gradient i
vandspejlet, der ikke afspejles i screeningsvandstandene.

Lokalt i hovedvandoplandet kan screeningsvandstanden
derfor være højere end de reelt indtrufne under den aktuelle
hændelse, da samme screeningsvandstand anvendes for
længere strækninger.
Ved S4 (308 cm) oversvømmes i Dragør stort set hele området øst for A.P. Møllers Alle (rensningsanlægget undtaget) og
øst for Jægervej. Fra sydøst når oversvømmelsen til mellem
Krudttårnsvej og Fasanvænget og mod syd til Hartkornsvej.
Hele det sydlige Amager oversvømmes, og oversvømmelsen breder sig på begge sider af Kongelundsvej (mod øst
afgrænset af Englandsvej) op til Ørestaden og den nordlige
del af Amager.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende oversvømmelse fra havet ved Tårnby-Dragør, og der udvælges en
polygon.
Fra syd breder oversvømmelsen sig potentielt fra Kalveboderne til Sydhavnskvarteret og til Hvidovre/Friheden. I Sydhavnen (med forbehold i forhold til eksisterende oversvømmelsesbeskyttelse) breder oversvømmelsen sig til området
mellem jernbanerne og Sydhavnsgade (og videre ind i hovedvandopland 2.3 Øresund).
I Hvidovre breder oversvømmelsen sig langs Vigerslevparken (Harrestrup Å/Damhusåen) og til de tilstødende veje på
begge sider. Oversvømmelsen breder sig langs kysten ind i
land til Beringgårdsvej, Lunagervej, Grønkærvej, landværts
Bavnevej, Strandby Alle og langs Avedøre Havnevej op til Gl.
Køge Landevej. Syd for Avedøre Havnevej breder oversvømmelsen sig op til Gl. Køge Landevej. Ved S1 (180 cm) og S3
(202 cm) ses ligeledes oversvømmelser indenfor det nævnte
område; om end i mere moderat omfang. Oversvømmelsen
af Avedøre Holme er muligvis ikke reel i modellen, og kan
skyldes en fejl, da området er oversvømmelsesbeskyttet og
dimensioneret efter 1872 stormﬂodsvandstandene.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Hvidovre, og der udvælges en
polygon.
Sydvest herfor ses oversvømmelse af ejendomme mod
strandparken ved S1/S3; ved S2/S4 når oversvømmelsen til
Gl. Køge Landevej, Ishøj Strandvej, Hundige Strandvej. Endvidere ses oversvømmelse langs Store Vejleå og i Ishøj tillige på
den anden side af Ishøj Strandvej indtil jernbanen.

Ved Greve ses oversvømmelse af ejendomme nærmest
kysten ved S4. Endvidere oversvømmes et større område på
den landværts side af Greve/Mosede landevej. Ved S3 sker
der ingen nævneværdig oversvømmelse langs strækningen
fra Greve til syd for Trylleskoven. Ved Solrød Strand sker
oversvømmelse af kystnære ejendomme ved S1/S3, ligesom
enkelte ejendomme ved Jersie Strand. Ved S4 oversvømmes et område på den anden side af Karlslunde/Karlstrup
Strandvej, og områder på begge sider af Solrød strandvej
oversvømmes, hvor oversvømmelsen synes at udbrede sig
dels via lavt beliggende arealer ved Solrød Byvej og dels fra
Cordozavej i det sydlige Jersie.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende oversvømmelse fra havet ved Solrød Strand, og der udvælges en
polygon.
Ved Ølsemagle oversvømmes arealer landværts Københavnsvej allerede ved S1 via kanalen mellem Hellebækvej og
Snogebækvej. Kanalen er formentlig slusereguleret. Ved S4
ses oversvømmelse indtil Fuglsangs Alle-Rishøjvej, ligesom
størstedelen af Køge oversvømmes med undtagelse af en del
af den gamle bykerne og boligområder mod vest og sydvest,
rensningsanlægget i Ølsemagle og Køge Sygehus.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende oversvømmelse fra havet ved Køge/Ølsemagle, og der udvælges
en polygon.
Køge Å løber gennem Køge og har udløb i Køge Bugt. Da
det vurderes, at der kan ske en udvidelse af oversvømmelsesomfanget ved kombineret oversvømmelse fra Køge Å og
Køge Bugt, er der foretaget supplerende screening i samarbejde med Naturstyrelsen.
Syd for Køge oversvømmes Strandvejen og Solgårdsparken i
den nordligste del af Strøby Egede ved S4 (og i mindre omfang ved S1) tillige med ejendomme landværts Stevnsvej og
den forreste række ejendomme langs Kystvejen. Et mindre
område oversvømmes bag Kystvejen ved Vibevænget-Svanevej, og sommerhusområdet ved Magleby Skov oversvømmes
(S4).
Konklusion
Udvælgelse af polygoner fra hovedvandopland 2.4 Køge
Bugt: ’Tårnby-Dragør’, ’Hvidovre’, ’Ishøj’, ’Solrød Strand’ og
’Køge’.

Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende oversvømmelse fra havet ved Ishøj, og der udvælges en polygon.
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6.2.20 Hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet
Indenfor hovedvandopland 2.5 screenes for potentielle fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.21 og oversvømmelsesudbredelse
fremgår af Bilag KG4, kort 2.5-1 til 2.5-11.
Grundet en kraftig nedadgående gradient fra Østersøen
gennem sundene til Smålandsfarvandet er screeningsvandstande ved nogle lokaliteter højere end de reelt indtrufne
vandstande under stormﬂoden i 1872, der ligger til grund
for screeningsvandstandene.
Tabel 6.21 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet.

Hovedvandopland/delområde

S1

S2

S3

S4

2.5a

Smålandsfarvandet, Lolland-Falster og sunde

180

286

205

311

2.5b

Smålandsfarvandet, Falsters østkyst

180

317

205

342

2.5c

Smålandsfarvandet, Sjælland

155

180

180

205

Ingen nævneværdige oversvømmelser på Bogø. Ved Fanefjord på Møn oversvømmes Grønsundvej sammen med
sommerhuse ved Hermodsvej og Hårbøllevej ved S2/S4. Der
sker ikke oversvømmelse langs Falsters østkyst (delen tilhørende hovedvandoplandet). Områder bag diget vises som
oversvømmede i modellen, men er ikke udtryk for det reelle
billede, da oversvømmelse synes at ske fra vest, og sluser
formentlig er registreret som åbne.
Langs Falsters vestkyst oversvømmes ved S2/S4 (286 cm/311
cm) Hasselø By og Hasselø Plantage. I Nykøbing oversvømmes havnearealer og ejendomme søværts Strandgade,
Toldbodgade, Vestergade og, ind i land, et område omkring
Engboulevarden op til jernbanen (S4). Endvidere oversvømmes ejendomme landværts Strandboulevarden. Langs den
resterende del af Falsters kyst ses mindre oversvømmelser af
enkeltejendomme, nogle sommerhuse og boliger, kajarealer
og lystbådehavne.
Lolland (vedr. sydkysten jf. afsnit 6.2.21). Ved S2/S4 oversvømmes i Guldborgsund ejendomme langs Kystvejen i
Sundby, tillige med ejendomme syd for i kvarteret Smedstrupvej – Engmosevej. Potentiel oversvømmelse i sænkningen langs Nykøbingvej mellem Toreby og Sakskøbing (S4).
Nakskov Fjord/Nakskov. Ved S1/S3 oversvømmes lavtliggende arealer på Lolland og øerne i Nakskov Fjord. I Nakskov
oversvømmes især ejendomme beliggende ud til Havnegade.
Oversvømmelsen breder sig videre fra Nakskov Indrefjord
ifølge oversvømmelsesmodellen, hvilket skyldes, at sluseportene står åbne. Ved S4 oversvømmes dele af Nakskov og
store områder på det vestlige Lolland. Selvom det ligesom
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ovenfor gælder, at oversvømmelsesudbredelsen kan være
overdrevet i forhold til digebeskyttelsen af kysterne på den
vestlige Lolland, synes oversvømmelsen af de nordlige bydele
at være reel. Her oversvømmes boligkvartererne blandt andet
mellem Svingelsvej, Svingels Alle, Tårsvej og Fællesskabsvej.
En mindre del af centrum oversvømmes ikke, men der ses
oversvømmelse af Nygade-Østergade kvarteret, ligesom
kvarteret syd for havnen oversvømmes.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Nakskov, og der udvælges en
polygon.
Delvis oversvømmelse af færgeleje/havn i Tårs ved S3,
oversvømmelse af hele området omkring færgelejet ved S2/
S4. Delvis oversvømmelse ved Onsevig og Kragenæs ved S1/
S3. Ved S4 udvides oversvømmelsen og omfatter tillige en
del enkeltejendomme, lystbådehavne mv. Øerne i Smålandsfarvandet oplever i forskellig grad oversvømmelser. Således
berører oversvømmelse ved S4 kun i begrænset omfang
(relativt i forhold til antal ejendomme) boliger på Fejø og
Femø, mens ﬂere andre øer (f.eks. Askø og Lilleø) sættes
under vand.
På Sjælland ses ved Vordingborg oversvømmelse i områderne
ved Færgegårdsvej, Volmersgade og langs Orevej indtil Fyrrevænget ved S1/S3. Ved S4, der er en ekstrem høj screeningsvandstand her, udvides området mod nord og vest.
I bunden af Avnø Fjord oversvømmes sommerhusområdet
ved S2/S3 (180 cm). Her er højvandsbeskyttelse. Højden af
denne kendes dog ikke, men området er meget lavt beliggende. Oversvømmelse ved Avnø Naturcenter og af lavtliggende områder bag op til Lundby. Oversvømmelsen berører
næsten udelukkende enkeltejendomme. Potentiel oversvømmelse ved Enø/Karrebæksminde allerede ved S1 (155 cm).
Ved S2-S4 oversvømmes den nordvestlige del af Enø (med
campingplads og sommerhusområde) og i Karrebæksminde
ses oversvømmelse af havn, Langelinie samt af området
afgrænset af Ved Molen, Patricksvej og Lundegårdsvej.
Oversvømmelse ved Bisserup Strand ved S2-S4. Oversvømmelsen sker dels via Kristianholmsvej-Skovløbervej-Dybsøvej
bag om sommerhusområdet, og dels langs Gammel Strandvej, hvor også Marinaområdet langs Bisserup Havnevej oversvømmes. Oversvømmelse af havnearealer i Skælskør og af
næsten hele sommerhusområdet ved Kobæk Strand (S2-S4).
Potentiel oversvømmelse i Korsør (og Halsskov) af havnearealer og langs Havnegade ved S1. Ved S4 ses, udover førnævnte, mere udbredt oversvømmelse i det centrale Korsør,
lavtliggende arealer langs Korsør Nor, i kvartererne omkring

Mellemvangen og Tovesvej, mellem Strandvej og Revvej,
mellem Revvej-Bragesvej-Halsskovvej, og af hele det vestlige
Halsskov (Søbrinken, Odinsvej, Thorsvej, Lokesvej mv.).

Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Gedser, og der udvælges en
polygon.

Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Korsør, og der udvælges en
polygon.
Generelt ses i øvrigt en række oversvømmelser af lystbådehavne og af enkelte ejendomme langs den vestsjællandske
kyst. På Agersø berører oversvømmelse i begrænset omfang
ejendomme (S2-S4), mens den østlige del af Kirkehavn på
Omø oversvømmes (S2-S4).
I Musholm bugt (S4) oversvømmes sommerhusområdet, der
afgrænses af Broholmvej, Blidsøvej og Strandvænget. Ved
Stillinge Strand oversvømmes området landværts Drøsselbjergvej. Marinaen ved Mullerup Stand oversvømmes tillige
med sommerhusområdet nord herfor (Thorvald Jensens Vej,
Plantagevej, Fægangsvejen, Mindevej, Hvedevænget, Pilevej,
Poppelvej, Havbovej m.ﬂ.).
På Reersø (S4) oversvømmes stort set hele sommerhusområdet, hele havneområdet mv., og kun den centrale ældre del
af landsbyen oversvømmes ikke.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Reersø, og der udvælges en
polygon.
Konklusion
Udvælgelse af polygoner fra hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet: ’Nakskov’, ’Korsør’ og ’Reersø’.

6.2.21 Hovedvandopland 2.6 Østersøen
Indenfor hovedvandopland 2.6 screenes for potentielle fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.22 og oversvømmelsesudbredelse
fremgår af Bilag KG4, kort 2.6-1 til 2.6-6.
Tabel 6.22 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 2.6 Østersøen.

2.6a+b

svømmelser, idet havnen og nogle ejendomme ved Hesnæs
dog oversvømmes.

Hovedvandopland

S1

S2

S3

S4

Østersøen

180

317

205

342

Der sker ikke langs Lollands sydkyst oversvømmelse ved de
screenede vandstande, og den afbildede oversvømmelsesudbredelse er et resultat af åbne sluser.

Møn: Langs Råbylille Strand ses ingen oversvømmelse ved S1
(180 cm), men ved S3 (205 cm) oversvømmes en del af området ’bagfra’ ifølge modellen. Ved S2/S4 sker oversvømmelse også direkte fra Østersøen. Oversvømmelse af Klintholm
havn ved S1, Klintholm Havnevej ved S3, og ved S2/S4 tillige
ejendomme på begge sider af Amandastræde. Ved Borre/Ny
Borre ses oversvømmelse gennem Borre Sømose allerede ved
170 cm. Spejlsby oversvømmes ved S2/S4. Sommerhusområde ved Ulvshale oversvømmes ved S2/S4.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Ulvshale, og der udvælges en
polygon.
Lavtliggende ejendomme langs Nyord Havnevej og Søndergade oversvømmes ved S1-S4.
I Stege oversvømmes ved S1 ejendomme ved Ved Havnen,
Nørresti/Havnestræde, Ved Stranden, Billedhuggerstræde,
Søndersti og Fiskerstræde; ved S4 udbredes oversvømmelserne både mod sundet og mod noret. Oversvømmelse (S4)
ved Røddinge og lokalt andre steder.
Langs den sjællandske kyst oversvømmes havnen i Kalvehave
(S1) og ved S2/S4 ejendomme langs Kalvehave Havnevej og
nedre del af Strandvej. I Kindvig og Bønsvig oversvømmes de
yderste rækker sommerhuse ligesom nogle enkeltejendomme (S4), og ved Rone Klint oversvømmes den vestlige halvdel
af sommerhusene. Oversvømmelse (S2/S4) af kystnære og
centrale dele af Præstø, oversvømmelse af Feddet Camping og oversvømmelse af havnen, ejendomme kystværts
Klintevej, og langs Strandhovedvej og Strandvejen i Fakse
Ladeplads, og havnen i Rødvig.
Det vurderes, at der kan være en potentiel betydende
oversvømmelse fra havet ved Præstø, og der udvælges en
polygon.
Konklusion
Udvælgelse af polygoner fra hovedvandopland 2.6 Østersøen: ’Gedser’, ’Ulvshale’ og ’Præstø’.

På Falster ses oversvømmelse af Gedser ved S2/S4 (317
cm/342 cm). Langs Falsters nordøstkyst ses ingen større over-
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6.2.22 Hovedvandopland 3.1 Bornholm

6.2.23 Hovedvandopland 4.1 Vidå-Kruså

Indenfor hovedvandopland 3.1 screenes for potentielle fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.23 og oversvømmelsesudbredelse
fremgår af Bilag KG4, kort 3.1-1 til 3.1-6.

Indenfor hovedvandopland 4.1 screenes for potentielle fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde. Screeningsvandstande fremgår af Tabel 6.24 og oversvømmelsesudbredelse
fremgår af Bilag KG4, kort 4.1-1 til 4.1-3.

Tabel 6.23 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 3.1 Bornholm.

Tabel 6.24 Screeningsvandstande [cm DVR90] i hovedvandopland 4.1 VidåKruså.

3.1

Hovedvandopland

S1

S2

S3

S4

Bornholm

180

207

205

232

Oversvømmelse i Rønne af havnearealer nord og syd for indløbet ved S2 (207 cm). Ved S4 (232 cm) øges oversvømmelsen ikke markant, idet enkelte yderligere ejendomme mod
Nordre Kystvej oversvømmes. I Nexø oversvømmes havnearealerne ved S2. Ved S4 oversvømmes tillige området mellem
Sdr. Landevej og Mosevej, hvor der ligger nogle boliger.
Ellers ses rundt langs kysten på Bornholm oversvømmelse af
havne og lystbådehavne og af enkelte ejendomme.
Konklusion
Konkluderende for hovedvandopland 3.1 Bornholm, vil der
på en del lokaliteter være oversvømmelser af især havnearealer. Hverken hver for sig eller samlet giver udbredelsen
af oversvømmelser og antallet af oversvømmede huse
anledning til at udvælge polygoner til videre beregning på
baggrund af de screenede vandstande.
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4.1

Hovedvandopland

S1

S2

S3

S4

Vidå-Kruså

480

500

508

528

Kyststrækningen er digebeskyttet. Ud fra en screening udelukkende baseret på vandstandene S1-S4 (480 – 528 cm), vil
der ikke ske oversvømmelse i baglandet. Der vil kunne være
en ’bagvandsproblematik’ i perioder, hvor sluserne grundet
høje vandstande i havet er lukkede. Dette er der screenet for
af Naturstyrelsen. På kortmaterialet vises området med oversvømmelse, hvilket skyldes at Vidå-slusen er sat som ’åben’ i
Havoversvømmelsesmodellen, som må anses som en fejl.
Konklusion
Hverken hver for sig eller samlet giver udbredelsen af oversvømmelser og antallet af oversvømmede huse anledning til
at udtage polygoner til videre beregning på baggrund af de
screenede vandstande. i hovedvandopland 4.1 Vidå-Kruså.

6.2.24 Oversigt over alle udvalgte polygoner
På baggrund af den visuelle screening ved hjælp af Havoversvømmelsesmodellen er der udvalgt i alt 45 polygoner.
Områderne indenfor polygonerne er blevet identiﬁceret som
områder til den videre vurdering af oversvømmelsesrisikoen
ved hjælp af efterfølgende GIS-datatræk, udregninger og
graﬁsk præsentation. De udvalgte polygoner i hvert hovedvandopland er listet i Tabel 6.25.

Tabel 6.25 Oversigt over alle udvalgte polygoner.

Vanddistrikt

Hovedvandopland

(I.) Jylland & Fyn

1.1

Nordlige Kattegat, Skagerrak

-

1.2

Limfjorden

4

Thyborøn , Nykøbing Mors, Løgstør, Ålborg/Nørresundby

1.3

Mariager Fjord

1

Mariager Fjord

1.4

Nissum Fjord

-

1.5

Randers Fjord

1

Randers Fjord

1.6

Djursland

1

Grenå

1.7

Århus Bugt

-

1.8

Ringkøbing Fjord

-

1.9

Horsens Fjord

2

1.10

Vadehavet

-

1.11

Lillebælt/Jylland

6

Vejle, Hølsminde, Fredericia, Kolding, Haderslev, Aabenraa

1.12

Lillebælt/Fyn

3

Assens, Vejby Fed, Bogense

1.13

Odense Fjord

1

Odense Fjord

1.14

Storebælt

3

Kerteminde, Nyborg, Nordstrand

1.15

Det Sydfynske Øhav

3

Bagenkop, Svendborg, Fåborg

2.1

Kalundborg

1

Kalundborg

2.2

Isefjord og Roskilde Fjord

3

Nykøbing S., Frederikssund, Frederiksværk

2.3

Øresund

2

Hellerup, Amager-Kastrup

2.4

Køge Bugt

5

Tårnby-Dragør, Hvidovre, Ishøj, Solrød Strand, Køge

2.5

Smålandsfarvandet

3

Nakskov, Korsør, Reersø

2.6

Østersøen

3

Gedser, Ulvshale, Præstø

(III.) Bornholm

3.1

Bornholm

-

(IV). International vanddistrikt

4.1

Kruså/Vidå

-

(II.) Sjælland

Antal polygoner

Udvalgte polygoner

Horsens, Juelsminde
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7 Udpegning af områder
med potentiel væsentlig
oversvømmelsesrisiko
I henhold til oversvømmelsesdirektivets artikel 5 foretages
en udpegning af områder, hvor der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse, eller at en sådan må anses for
sandsynlig. Udpegningen foretages på grundlag af en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen, som omhandlet i
direktivets artikel 4.
Yderligere vejledning til udpegningen, i form af f.eks. udpegningskriterier eller et forslag til metodisk tilgang, anføres ikke
i artikel 5. Metode og kriterier for udpegning skal derfor opstilles og redegøres for i hvert EU-medlemsland. Det eneste
krav er, at udpegede områder er kendetegnet af en potentiel
væsentlig risiko for oversvømmelse, eller at en sådan må
anses for sandsynlig.
Betragtes ’væsentlig’ i sammenhæng med oversvømmelsesdirektivet, er der derfor valgt at se begrebet ud fra en
national synsvinkel. Områder med en potentiel væsentlig
oversvømmelsesrisiko deﬁneres som områder, hvor konsekvenserne af en oversvømmelse i form af den økonomiske
skade og antal af direkte eller indirekte berørte mennesker er
af en størrelsesorden, som nationalt set vil være af betydning. Denne synsvinkel er lagt til grund for fastlæggelse af
metode og kriterier for udpegning af risikoområder.
I Kapitel 7.1 redegøres for metoden og kriterierne for selve
udpegningen af risikoområderne for oversvømmelser fra
havet og fjorde (Trin C jf. Figur 4.1). I Kapitel 7.2 udpeges
områder, og der gives en kort beskrivelse af de udpegede
områder. Den metodiske tilgang og kriterierne såvel som
selve udpegningen af risikoområder præsenteret i denne
baggrundsrapport er identisk med ’fællesrapporten’ (Miljøministeriet og Transportministeriet, 2011) og har den samme
status – udkast eller endelig - som ’fællesrapporten’.

7.1 Kriterier og metodisk tilgang
Med baggrund i beskrivelse og vurdering af historiske
oversvømmelser og den tilsvarende metode for screening af
kilde, udbredelse, modtager og konsekvenserne for potentielle fremtidige oversvømmelser fra havet og fjorde, Kapitel
5 og 6, redegøres der i det følgende for kriterierne og den
metodiske tilgang, der ligger til grund for forslag til udpegning af risikoområder.
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Som nævnt i afsnit 6.1.3 er screeningen for konsekvenserne
foretaget på grundlag af alle bygninger i potentielle risikoområder, hvor det økonomiske skadespotentiale opgøres
ud fra ejendomsværdier. Dette har forenklet indsamling af
data og muliggjort automatiserede beregninger. Ydermere
udgør den totale bygningsværdi en stor andel af det totale
økonomiske skadespotentiale, som er en opsummering af
det økonomiske skadespotentiale for alle potentielt berørte
modtagertyper udover bygninger (f.eks. indbo, infrastruktur,
omkostninger til genoprettelse, drifts- og produktionstab).
Den kvantitative opgørelse af det økonomiske skadespotentiale baseres således udelukkende på bygningernes ejendomsværdi.
Ejendomsværdibegrebet skal da heller ikke forstås absolut,
men som et simpelt mål for skadesomfanget indenfor et
område. Metoden vurderes dog at give et retvisende overordnet billede af de større potentielt oversvømmelsestruede
områder i Danmark.
For ikke udelukkende at opgøre konsekvenserne af en
oversvømmelse ved hjælp af et økonomisk skadesbillede,
tilføjes en anden parameter i form af antal berørte adresser.
Antal adresser vil normalt repræsentere den geograﬁske udstrækning af oversvømmelsen og indirekte relatere til antal
personer, der direkte berøres.
Kombinationen af antal adresser, som mål for den geograﬁske udstrækning og for, hvor mange mennesker der direkte
kan blive berørt af oversvømmelsen, og de akkumulerede
ejendomsværdier, som mål for skadespotentialet, er valgt
for tilsammen at give et bud på konsekvenserne indenfor
potentielt oversvømmelsestruede områder.
Som nævnt i Kapitel 6.2, fokuseres i udpegningen af potentielle risikoområder på 42 udvalgte polygoner, hvor der
ud fra primært oversvømmelsesudbredelse og bebyggelsestæthed er vurderet, at de afgrænsede områder kan indeholde værdier, der gør, at konsekvenserne ved en fremtidig
oversvømmelseshændelse vil være væsentlig. De udtagne
polygoner er vist samlet i afsnit 6.2.24.
Baggrunden for metoden og kriterier for udpegning af risikoområder er den følgende statistiske tilgang: På grundlag
af de akkumulerede ejendomsværdibeløb for de 42 områder
er der gennemført en beregning af kvartilsættet. Kvartilerne
er de observationer, som - når datasættet er sorteret - deler
sættet i ﬁre lige store mængder:

•

•

•

Første kvartil eller nedre kvartil er den mindste observation, hvor alle de observationer der er mindre end den,
udgør mindst 25 % af alle observationerne.
Anden kvartil eller medianen er den mindste observation,
hvor alle de observationer der er mindre end den, udgør
mindst 50 % af alle observationerne.
Tredje kvartil eller øvre kvartil er den mindste observation,
hvor alle de observationer der er mindre end den, udgør
mindst 75 % af alle observationerne

Ud fra øvre kvartil (3. kvartil) af de akkumulerede ejendomsværdier, som beregnes til 2.164.668.400 kr., foreslås et
afskæringsniveau for den akkumulerede ejendomsværdi ved
2 mia. kr. Områder med en akkumuleret ejendomsværdi på
mere end 2 mia. kr. anses således for ’væsentlig’ i forbindelse med udpegning af risikoområder.
Valg af antal adresser aﬂedes fra niveauet for den akkumulerede ejendomsværdi: Idet 2 mia. kr. udgør 7 % af den
akkumulerede ejendomsværdi i det område, der har den
største akkumulerede ejendomsværdi (ca. 28,4 mia. kr., jf.
Figur 7.1), foreslås en tilsvarende afskæring i antal adresser.
Det højeste antal adresser er ca. 7.200, og 7 % heraf udgør
500 adresser. I relation til konsekvenserne af en oversvømmelse foreslås således, at udpegning består af områder, for
hvilke det gælder, at de både indeholder en akkumuleret
ejendomsværdi over 2 mia. kr. og over 500 adresser.
Idet oversvømmelsesrisikoen deﬁneres af sandsynligheden
for oversvømmelsen henholdsvis af konsekvenserne af
oversvømmelsen, jf. Kapitel 2.3, fastlægges der yderligere et
udpegningskriterium for sandsynligheden af oversvømmelse,
som følgende: Sandsynligheden for de højeste screeningsvandstande i år 2010 (S2) skal være mindst 1 gang i 1000 år
(MT (S2) ≤ 1/1000).
For udpegning af risikoområder i henhold til artikel 5 fastsættes der sammenfattende følgende tre udpegningskriterier:
•

•

•

Udover disse tre udpegningskriterier tages der yderligere
højde for:
•
•

•

at risikoområdet skal have en vis geograﬁsk udstrækning
og en veldeﬁneret afgrænsning,
at udpegning vedrørende oversvømmelse fra hav og
fjorde foretages ud fra de højeste screeningsvandstande
for år 2010 (S2), og
kystområder med vandløb, hvor oversvømmelsen kan
’vokse’ ind i baglandet ved at vandet fra åen stuves op,
eller ved at havvand trænger op via vandløbssystemet.

Ifølge Kapitel 6.1 er der vurderet, at alle udvalgte stormﬂodsvandstande vil indtræffe mindst 1 gang i 1000 år,
statistisk set, og derved opfylder det pågældende udpegningskriterium. Udpegningskriterierne i henhold til en akkumuleret ejendomsværdi over 2 mia. kr. og over 500 berørte
adresser er graﬁsk illustreret i Figur 7.1 for alle 42 områder.
Afskæringsniveauerne for kriterierne akkumuleret ejendomsværdi (> 2 mia. kr.) og antal adresser (> 500) er ligeledes
afbildet. Figur 7.1 viser, at der er 11 områder, der opfylder
begge kriterier: Aabenraa, Odense Fjord, Juelsminde, Korsør,
Randers Fjord, Ishøj, Solrød Strand, Vejle, Nakskov, Køge og
Tårnby-Dragør.
For udpegning af områderne Tårnby-Dragør, Ishøj, Solrød
Strand og Køge gælder, at der er foretaget en sammenlægning af delområderne til et område med navn Køge Bugt.
Sammenlægningen begrundes med, at potentiel oversvømmelse fra havet under en stormﬂod vil forekomme langs hele
kystlinjen. Der foreslås derfor hele strækningen fra Strøby
Egede til Amager udpeget som et risikoområde.
De resterende områder (Aabenraa, Odense Fjord, Juelsminde, Korsør, Randers Fjord, Nakskov, Vejle) udpeges ligeledes
som risikoområder og navngives ud fra deres geograﬁske
placering.

Sandsynligheden for de højeste screeningsvandstande for
år 2010 (S2) skal være mindst 1 gang i 1000 år (MT (S2)
≤ 1/1000) for oversvømmelse fra hav og fjorde.
Det økonomiske skadespotentiale (den akkumulerede
ejendomsværdi for alle typer af bygninger) skal være
større end 2 mia. kr.
Antallet af berørte adresser ved en potentiel maksimal
oversvømmelse skal være større end 500.
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Akkumuleret ejendomsværdi for alle typer af bygninger [milliarder kr.]
30,0
Tårnby-Dragør
27,5
25,0
22,5
20,0

Udsnit
7,5

A
Solrød Strand

17,5

Randers Fjord

Køge

15,0

Ishøj

5,0
12,5
10,0

Vejle

Aabenraa
Odense
Fjord

2,5

7,5
Se udsnit A
5,0

Nakskov

Korsør
Juelsminde

0,0
0

2,5
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0,0
0
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3500
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5500
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Antal adresser

Figur 7.1 De vurderede potentielt oversvømmelsestruede områder afbildet som ejendomsværdi contra antal adresser. For de røde punkter gælder, at områderne
både har over 500 adresser og over 2 mia. kr. i ejendomsværdi, jf. tekst.

7.2 Udpegning af risikoområder
Den valgte metode og de anførte kriterier, jf. Kapitel 7.1,
fører til udpegning af følgende risikoområder:
I Vanddistrikt I udpeges ’Randers Fjord’, ’Juelsminde’, ’Vejle’,
’Aabenraa’, ’Odense Fjord’. For ’Randers Fjord’, ’Vejle’,
’Aabenraa’ og ’Odense Fjord’ gælder, at værdisætning og
afgrænsning af risikoområdet sker som følge af en kombineret screening for oversvømmelser fra hav og fjorde samt fra
vandløb.
I Vanddistrikt II udpeges ’Korsør’, ’Køge Bugt’ og ’Nakskov.
For ’Køge Bugt’ og ’Nakskov’ gælder, at værdisætning og
afgrænsning af risikoområdet sker som følge af en kombineret screening for oversvømmelser fra hav og fjorde samt fra
vandløb. Figur 7.2 viser de foreløbigt udpegede risikoområder.
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Nedenstående præsenteres de foreslåede udpegninger kortfattet. Der henvises endvidere til fællesrapporten, kortmaterialet i bilagene til denne rapport samt til det digitale kortmateriale (WebGIS) tilgængelig på www.naturstyrelsen.dk.
Afgrænsningen af områderne er foretaget ud fra de respektive højeste screenede stormﬂodsvandstande i år 2060 (S4).
Begrundelsen for den geograﬁske afgrænsning på baggrund
af S4-vandstandene er, at der tages højde for den klimabetingende havspejlsstigning ved udarbejdelsen af kort over
faren for oversvømmelse og kort over oversvømmelsesrisikoen i 2. plantrin (jf. direktivets artikel 6).

Randers
Fjord

Juelsminde

Køge
Bugt

Vejle

Odense
Fjord

Korsør

Aabenraa
Nakskov

Figur 7.2 Oversigtskort over de foreløbigt udpegede risikoområder.

7.2.1 Risikoområde Randers Fjord
Risikoområde ’Randers Fjord’ er udpeget som potentielt truet
af oversvømmelse fra havet (Randers Fjord), oversvømmelse
fra vandløb (Gudenå) eller i en kombination af hav- og vandløbsoversvømmelse. Oversvømmelsen kan have forskelligt
udbredelsesmønster og omfang afhængig af kilden. ’Randers
Fjord’ er beliggende i Vanddistrikt I, hovedvandopland 1.5
Randers Fjord, i Randers og Norddjurs Kommuner.
Udpegningen er foretaget ud fra metoden og kriterierne for
screening for potentielle fremtidige oversvømmelser som
beskrevet i forbindelse med implementeringen af oversvømmelsesdirektivets første plantrin i Danmark.
Risikoområdet er identiﬁceret ud fra vurdering og screening
af historiske oversvømmelseshændelser fra havet og vandløb
i hovedvandopland 1.5 Randers Fjord og potentielle fremtidige oversvømmelseshændelser. I screeningen er indgået

vandstande for potentiel havoversvømmelse tillige med
måledata fra Gudenå.
Risikoområde Randers Fjord, jf. Figur 7.3, udgøres i hovedtræk af hele Randers Fjord og lavt beliggende arealer langs
denne, de lavt beliggende dele af Randers og af arealer langs
de nederste dele af Gudenå. Udpegningen af Randers Fjord
i sin helhed begrundes i fjordens lukkede og komplekse
udformning, der giver sig udslag i potentielle oversvømmelser under helt specielle og speciﬁkke meteorologiske forhold.
I nogle tilfælde kan dette f.eks. afstedkomme ekstreme
vandstande i Allingåbro og ikke i Randers, hvilket fjordens
stormﬂodshistorie vidner om. Der er usikkerhed om, hvorvidt
nogle inddigede (og tyndt befolkede) arealer langs fjorden
reelt oversvømmes, hvorfor udpegningen må ses som en
brutto udpegning. En mere detaljeret gengivelse af kort
ﬁndes på Naturstyrelsens WebGIS.

91

kombineret med vandløbsoversvømmelse ved å vandstand
på 240 cm, som beskrevet i fællesrapporten (Miljøministeriet og Transportministeriet, 2011), og dels af en opgørelse
af ejendomsværdier for potentielt oversvømmelsestruede
ejendomme ved vandstanden 180 cm DVR90 (S2) og ovennævnte å vandstand.
Ud fra højvandsstatistik for Randers vurderes havvandstanden på 165 cm DVR90 at svare til en 35 års hændelse og de
180 cm at svare til en 140 års hændelse. Sammenholdt med
en skønnet 100 års hændelse for en å vandstand på 240 cm
betyder det, at sandsynligheden for en potentiel fremtidig
oversvømmelse ikke er ubetydelig.
I risikoområdet er for havvandstanden 180 cm (S2) i kombination med å vandstanden 240 cm opgjort potentielt truede
ejendomme for et beløb på omkring 5,7 mia. kr., der fordeler sig på 1167 ejendomme.
Figur 7.3 Risikoområde Randers Fjord.

I screening for oversvømmelser fra havet er der anvendt
år 2010 screeningsvandstand på 165 cm DVR90 (S1), der
relaterer til stormﬂodshændelsen den 6.-7. november 1985,
og år 2010 screeningsvandstand på 180 cm DVR90 (S2), der
relaterer til stormﬂodshændelsen den 1.-2. november 2006.
Med en klimabetinget havspejlsstigning på 30 cm, der er
fratrukket landhævning på 6 cm, fås screeningsvandstande
for år 2060 på 189 cm DVR90 (S3) og 204 cm DVR90 (S4).
Under de aktuelle hændelser nåede vandstanden ikke alle
steder i fjorden op i de nævnte højder. Flere øvrige hændelser gennem de seneste hundrede år viser dog, at vandstandene kan antages at være repræsentative for fjorden som
helhed.
Da der både kan forekomme oversvømmelse fra hav og fjord
og fra vandløb ved Randers (screening for oversvømmelse
fra Gudenå er foretaget af Naturstyrelsen), er der foretaget
en supplerende screening for en kombineret oversvømmelse, jf. fællesrapporten. Afgrænsning og udpegning af
risikoområde Randers Fjord er således foretaget på baggrund
af metoden beskrevet i denne rapport af dels en sammenhængende maksimal oversvømmelse fra havet, her deﬁneret
som hele fjorden, ved vandstanden 204 cm DVR90 (S4),
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7.2.2 Risikoområde Juelsminde
Risikoområde ’Juelsminde’ er udpeget som potentielt truet af
oversvømmelse fra havet. ’Juelsminde’ er beliggende i Vanddistrikt I, hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord, i Hedensted
Kommune.
Udpegningen er foretaget ud fra metoden og kriterierne for
screening for potentielle fremtidige oversvømmelser som
beskrevet i forbindelse med implementeringen af oversvømmelsesdirektivets første plantrin i Danmark.
Risikoområdet er identiﬁceret ud fra vurdering og screening
af historiske oversvømmelseshændelser fra havet langs
kysten i hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord og potentielle
fremtidige oversvømmelseshændelser. I screeningen er indgået vandstande for potentiel havoversvømmelse.
Risikoområde Juelsminde, jf. Figur 7.4, udgøres i hovedtræk af den østlige halvdel af Juelsminde by, og området
afgrænses ind i land af Strandhusevej, Ringvejen og Vejlevej.
Endvidere inddrages nord for Vejlevej området ved Strandengen og Bugten. En mere detaljeret gengivelse af kort ﬁndes
på Naturstyrelsens WebGIS.

155 cm at svare til en 40-60 års hændelse og de 180 cm at
svare til en 200-400 års hændelse.
I risikoområdet er for vandstanden 180 cm (S2) opgjort
potentielt truede ejendomme for et beløb på ca. 2,2 mia. kr.,
der fordeler sig på 923 ejendomme.

7.2.3. Risikoområde Vejle
Risikoområde ’Vejle’ er udpeget som potentielt truet af
oversvømmelse fra havet (Vejle Fjord), oversvømmelse fra
vandløb (Vejle Å) eller i en kombination af hav- og vandløbsoversvømmelse. Oversvømmelsen kan have forskelligt udbredelsesmønster og omfang afhængig af kilden. ’Vejle’ er
beliggende i Vanddistrikt I, hovedvandopland 1.11 Lillebælt/
Jylland, i Vejle Kommune.

Figur 7.4 Risikoområde Juelsminde.

I screening for oversvømmelser fra havet er der anvendt
år 2010 screeningsvandstand på 155 cm DVR90 (S1), der
relaterer til stormﬂodshændelsen den 9. november 2007,
og år 2010 screeningsvandstand på 180 cm DVR90 (S2), der
relaterer til stormﬂodshændelsen den 1.-2. november 2006.
Med en klimabetinget havspejlsstigning på 30 cm, der er
fratrukket landhævning på 5 cm, fås screeningsvandstande
for år 2060 på 180 cm DVR90 (S3) og 205 cm DVR90 (S4).
Hændelsen i især november 2006 førte til oversvømmelser i
Juelsminde; dog ikke i et omfang som beskrevet af screeningsvandstanden S2. Selv en screeningsvandstand på 155
cm vil medføre oversvømmelser af en del af byen ifølge
højdemodellen og havoversvømmelsesmodellen. En sådan
oversvømmelse vil formentlig ikke reelt indtræffe ved denne
vandstand. Screeningen peger dog på, at en stor del af byen
er meget lavt beliggende og har lave tærskler for oversvømmelsesudbredelse.

Udpegningen er foretaget ud fra metoden og kriterierne for
screening for potentielle fremtidige oversvømmelser som
beskrevet i forbindelse med implementeringen af oversvømmelsesdirektivets første plantrin i Danmark.
Risikoområdet er identiﬁceret ud fra vurdering og screening
af historiske oversvømmelseshændelser fra havet og vandløb
i den nordligste del af hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland og potentielle fremtidige oversvømmelseshændelser.
I screeningen er indgået vandstande for potentiel havoversvømmelse tillige med måledata fra Vejle Å.
Risikoområde Vejle, jf. Figur 7.5, udgøres i hovedtræk af
hele den lavt beliggende del af byen mellem Vejle Fjord og
Vejle Ådal, idet enkelte områder i centrum ikke er potentielt
oversvømmelsestruede. Mod nord afgrænses området af
Vestbanevej-Vesterbrogade-Rødkildevej og mod syd af Ribe
Landevej-Fredericiavej-Mågevej. En mere detaljeret gengivelse af kort ﬁndes på Naturstyrelsens WebGIS.

Afgrænsning og udpegning af risikoområde Juelsminde er
foretaget på baggrund af metoden beskrevet i denne rapport af dels en sammenhængende oversvømmelsesudbredelse fra havet ved vandstanden 205 cm DVR90 (S4), og dels
af en opgørelse af ejendomsværdier for potentielt oversvømmelsestruede ejendomme ved vandstanden 180 cm DVR90
(S2).
Der er ikke lavet højvandsstatistik for Juelsminde. På baggrund af resultater fra nærmest beliggende station med
højvandsstatistik (Århus), og afvejning af usikkerheder og
lokale vandstandsvariationer på langs af kysten, vurderes de

Figur 7.5 Risikoområde Vejle.

I screening for oversvømmelser fra havet er der anvendt
år 2010 screeningsvandstand på 180 cm DVR90 (S1), der
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relaterer til stormﬂodshændelsen den 1.-2. november 2006,
og år 2010 screeningsvandstand på 215 cm DVR90 (S2),
der relaterer til stormﬂodshændelsen den 12.-13. november
1872. Med en klimabetinget havspejlsstigning på 30 cm,
der er fratrukket landhævning på 3 cm, fås screeningsvandstande for år 2060 på 207 cm DVR90 (S3) og 242 cm DVR90
(S4). Den aktuelle hændelse i november 2006 medførte
oversvømmelser i de havnenære og indre dele af Vejle, herunder oversvømmede ejendomme i nærhed af ikke rørlagte
dele af Vejle Å. Vedrørende oversvømmelser i 1872 er der
ikke foretaget analyse af oversvømmelsernes omfang i den
daværende by. Selvom det kan være problematisk at sammenligne historiske vandstande og relatere disse til bybilledet
af i dag, vurderes den registrerede vandstand i 1872 at være
både troværdig og repræsentativ for en potentiel fremtidig
hændelse.
Da der både kan forekomme oversvømmelse fra hav og fjord
og fra vandløb ved Vejle (screening for oversvømmelse fra
Vejle Å er foretaget af Naturstyrelsen), er der foretaget en
supplerende screening for en kombineret oversvømmelse,
jf. fællesrapporten (Miljøministeriet og Transportministeriet,
2011).
Vejle Å kan (tilsammen med Grejs Å, der har sit udløb i Vejle
Å inde i Vejle by) potentielt forårsage oversvømmelse i Vejle
i fremtiden, og der har historisk set været en del oversvømmelseshændelser. Screeningen af oversvømmelsesudbredelsen ved en å-vandstand på 130 cm er for en del af risikoområdet sammenfaldende med områder, der potentielt kan
oversvømmes fra havet.
Afgrænsning og udpegning af risikoområde Vejle er således
foretaget på baggrund af metoden beskrevet i denne rapport af dels en sammenhængende maksimal oversvømmelse
fra havet ved vandstanden 242 cm DVR90 (S4) kombineret
med vandløbsoversvømmelse ved å vandstand på 130 cm,
og dels af en opgørelse af ejendomsværdier for potentielt
oversvømmelsestruede ejendomme ved vandstanden 215 cm
DVR90 (S2) og ovennævnte å vandstand.
Der er ikke lavet højvandsstatistik for Vejle. På baggrund af
resultater fra nærmest beliggende stationer med højvandsstatistikker (Fredericia og Århus), og afvejning af usikkerheder og lokale vandstandsvariationer på langs af kysten,
vurderes de 180 cm at svare til en 200-400 års hændelse
og 215 cm til en 700 års hændelse. Å-vandstanden på 130
cm er vurderet til en 100 års hændelse. Ud fra en kvalitativ
vurdering vil en potentiel maksimal oversvømmelse svarende
til det udpegede risikoområde i år 2060 være en sjælden
hændelse.
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I risikoområdet er for havvandstanden 215 cm (S2) i kombination med å-vandstanden 130 cm opgjort potentielt truede
ejendomme for et beløb på ca. 8,7 mia. kr., der fordeler sig
på 950 ejendomme.

7.2.4. Risikoområde Aabenraa
Risikoområde ’Aabenraa’ er udpeget som potentielt truet af
oversvømmelse fra havet (Åbenrå Fjord), oversvømmelse fra
vandløb (Mølleå) eller i en kombination af hav- og vandløbsoversvømmelse. Oversvømmelsen kan have forskelligt
udbredelsesmønster og omfang afhængig af kilden, idet
oversvømmelser fra fjorden potentielt vil have det markant
største omfang. ’Aabenraa’ er beliggende i Vanddistrikt I,
hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland, i Aabenraa Kommune.
Udpegningen er foretaget ud fra metoden og kriterierne for
screening for potentielle fremtidige oversvømmelser som
beskrevet i forbindelse med implementeringen af oversvømmelsesdirektivets første plantrin i Danmark.
Risikoområdet er identiﬁceret ud fra vurdering og screening
af historiske oversvømmelseshændelser fra havet og vandløb
i den sydlige del af hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland
og potentielle fremtidige oversvømmelseshændelser. I screeningen er indgået vandstande for potentiel oversvømmelse
fra havet tillige med beskrevne hændelser i Mølleå.
Risikoområde Aabenraa, jf. Figur 7.6, udgøres i hovedtræk af
den inderste del af Åbenrå Fjord, inklusive Ensted værket, og
de lavtliggende dele af byen. Mod vest afgrænses området
af Vestvejen, idet et lavtliggende engområde langs Bøndervej
inkluderes, og mod nord går afgrænsningen langs ForstalleMøllegade-Skrænten-Ramsherred-Reberbanen-Karpedam.
En mere detaljeret gengivelse af kort ﬁndes på Naturstyrelsens WebGIS.

Figur 7.6 Risikoområde Aabenraa.

I screening for oversvømmelser fra havet er der anvendt
år 2010 screeningsvandstand på 180 cm DVR90 (S1), der
relaterer til stormﬂodshændelsen den 1.-2. november 2006,
og år 2010 screeningsvandstand på 335 cm DVR90 (S2),
der relaterer til stormﬂodshændelsen den 12.-13. november
1872. Med en klimabetinget havspejlsstigning på 30 cm,
der er fratrukket landhævning på 3 cm, fås screeningsvandstande for år 2060 på 207 cm DVR90 (S3) og 362 cm DVR90
(S4). Den aktuelle hændelse i november 2006 medførte
oversvømmelser på havnenære arealer. Vedrørende oversvømmelser i 1872 er der ikke foretaget analyse af oversvømmelsernes omfang i den daværende by. Selvom det kan
være problematisk at sammenligne historiske vandstande og
relatere disse til bybilledet af i dag, vurderes den registrerede
vandstand i 1872 at være både troværdig og repræsentativ
for en potentiel fremtidig hændelse. Oversvømmelse fra
Mølleå af lavt beliggende områder nær åen er forekommet
gentagne gange, senest i forbindelse med en ekstrem nedbørshændelse i år 2009.
Afgrænsning og udpegning af risikoområde Aabenraa er
således foretaget på baggrund af metoden beskrevet i denne
rapport af en sammenhængende maksimal oversvømmelse
fra havet ved vandstanden 362 cm DVR90 (S4) kombineret
med vandløbsoversvømmelse fra Mølleå, og dels af en opgørelse af ejendomsværdier for potentielt oversvømmelsestruede ejendomme ved vandstanden 335 cm DVR90 (S2).

beskrevet i forbindelse med implementeringen af oversvømmelsesdirektivets første plantrin i Danmark.
Risikoområdet er identiﬁceret ud fra vurdering og screening
af historiske oversvømmelseshændelser fra havet og vandløb
i hovedvandopland 1.13 Odense Fjord og potentielle fremtidige oversvømmelseshændelser. I screeningen er indgået
vandstande for potentiel oversvømmelse fra havet tillige med
måledata fra Odense Å.
Risikoområde Odense Fjord, jf. Figur 7.7, udgøres i hovedtræk af hele Odense Fjord og lavt beliggende arealer langs
denne, af arealer langs de nederste dele af Odense Å og
af lavt beliggende dele af Odense, Munkebo og af ﬂere
(primært) sommerhusområder i nærheden af fjorden. Udpegningen af Odense Fjord i sin helhed begrundes i fjordens
lukkede udformning, der giver sig udslag i potentielle oversvømmelser under stormﬂodshændelser med høj vandstand i
Kattegat, hvor vandet stuves ind i fjorden. Der er usikkerhed
om, hvorvidt inddigede (og tyndt befolkede) arealer langs
især den vestlige del af fjorden reelt oversvømmes, hvorfor
udpegningen må ses som en brutto udpegning. En mere detaljeret gengivelse af kort ﬁndes på Naturstyrelsens WebGIS.

Ud fra højvandsstatistik for Aabenraa vurderes vandstanden
på 180 cm DVR90 at svare til en 100 års hændelse. Vandstanden 335 cm DVR90 kan ikke angives ud fra statistikken,
men vurderes her som en 700 års hændelse ud fra stormﬂodens generelle udbredelse og eksternt analysearbejde
foretaget på øvrige lokaliteter ramt af 1872-stormﬂoden.
I risikoområdet er for havvandstanden 335 cm DVR90 (S2)
opgjort potentielt truede ejendomme for et beløb på ca. 2,7
mia. kr., der fordeler sig på 515 ejendomme.

7.2.5. Risikoområde Odense Fjord
Risikoområde Odense Fjord er udpeget som potentielt truet
af oversvømmelse fra havet (Odense Fjord) oversvømmelse
fra vandløb (primært Odense Å) eller i en kombination af
hav- og vandløbsoversvømmelse. Oversvømmelsen kan have
forskelligt udbredelsesmønster og omfang afhængig af
kilden. ’Odense Fjord’ er beliggende i Vanddistrikt I, hovedvandopland 1.13 Odense Fjord, i Odense, Nordfyns og
Kerteminde Kommuner.
Figur 7.7 Risikoområde Odense Fjord.

Udpegningen er foretaget ud fra metoden og kriterierne for
screening for potentielle fremtidige oversvømmelser som
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I screening for oversvømmelser fra havet er der anvendt
år 2010 screeningsvandstand på 155 cm DVR90 (S1), der
relaterer til stormﬂodshændelsen den 9. november 2007,
og år 2010 screeningsvandstand på 180 cm DVR90 (S2), der
relaterer til stormﬂodshændelsen den 1.-2. november 2006.
Med en klimabetinget havspejlsstigning på 30 cm, der er fratrukket landhævning på 5 cm, fås screeningsvandstande for
år 2060 på 180 cm DVR90 (S3) og 205 cm DVR90 (S4). Den
aktuelle hændelse i november 2006 medførte oversvømmelser på en del lokaliteter langs fjorden, mens oversvømmelser
i november 2007 primært skete i Dalbybugten.
Odense Å kan potentielt forårsage oversvømmelse i Odense
i fremtiden, og der har historisk set været en del oversvømmelseshændelser. Screeningen af oversvømmelsesudbredelsen ved en å-vandstand på 170 cm er for en del af risikoområdet sammenfaldende med områder, der potentielt kan
oversvømmes fra havet.
Da der både kan forekomme oversvømmelse fra hav og fjord
og fra vandløb ved Odense (screening for oversvømmelse fra
Odense Å er foretaget af Naturstyrelsen), er der foretaget en
supplerende screening for en kombineret oversvømmelse,
jf. fællesrapporten (Miljøministeriet og Transportministeriet,
2011).
Afgrænsning og udpegning af risikoområde Odense Fjord er
således foretaget på baggrund af metoden beskrevet i denne
rapport af dels en sammenhængende maksimal oversvømmelse fra havet, her deﬁneret som hele fjorden, ved vandstanden 205 cm DVR90 (S4) kombineret med vandløbsoversvømmelse ved å vandstand på 170 cm i Odense Å, og dels
af en opgørelse af ejendomsværdier for potentielt oversvømmelsestruede ejendomme ved vandstanden 180 cm DVR90
(S2) og ovennævnte å vandstand.

7.2.6. Risikoområde Køge Bugt
Risikoområde Køge Bugt er udpeget som potentielt truet
af oversvømmelse fra havet, fra vandløb eller i kombination
af hav- og vandløbsoversvømmelse. Oversvømmelse fra
vandløb udgør en lille del af det samlede oversvømmelsespotentiale. ’Køge Bugt’ er beliggende i Vanddistrikt II, hovedvandopland 2.4 Køge Bugt, i Dragør, Tårnby, Københavns,
Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød og Køge
Kommuner.
Udpegningen er foretaget ud fra metoden og kriterierne for
screening for potentielle fremtidige oversvømmelser som
beskrevet i forbindelse med implementeringen af oversvømmelsesdirektivets første plantrin i Danmark.
Risikoområdet er identiﬁceret ud fra vurdering og screening
af historiske oversvømmelseshændelser fra havet og vandløb
i hovedvandopland 2.4 Køge Bugt og potentielle fremtidige
oversvømmelseshændelser. I screeningen er indgået vandstande for potentiel oversvømmelse fra havet tillige med en
vurdering af potentielle vandløbshændelser.
Risikoområde Køge Bugt, jf. ﬁgur 7.8, udgøres i hovedtræk
af lavt beliggende kyststrækninger langs hele Køge Bugt fra
Strøby Egede i syd og inkluderer Amagers vest- og sydkyst,
samt den sydlige del af Amagers østkyst indtil nord for
Dragør. Udvælgelsen af hele Køge Bugt området begrundes
dels i ﬂere større potentielt oversvømmelsestruede delområder indenfor afgrænsningen og dels i bugtens udformning i
tilknytning til de stormﬂodshændelser, der historisk set har
givet anledning til oversvømmelser i området. Selvom der
vil forekomme variationer i ekstremvandstande langs med
kysten, vil de kraftigste stormﬂoder oftest opleves langs hele
kyststrækningen. En mere detaljeret gengivelse af kort ﬁndes
på Naturstyrelsens WebGIS.

Ud fra højvandsstatistik for Odense og for Gabet vurderes
havvandstanden på 155 cm DVR90 at svare til en 15-20 års
hændelse og de 180 cm DVR90 at svare til en 70-100 års
hændelse. Sammenholdt med en skønnet 100 års hændelse
for en å vandstand på 170 cm betyder det, at sandsynligheden for en potentiel fremtidig oversvømmelse ikke er
ubetydelig.
I risikoområdet er for havvandstanden 180 cm (S2) i kombination med å vandstanden 170 cm opgjort potentielt truede
ejendomme for et beløb på ca. 2,1 mia. kr., der fordeler sig
på 758 ejendomme.
Figur 7.8 Risikoområde Køge Bugt.
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I screening for oversvømmelser fra havet er der anvendt
år 2010 screeningsvandstand på 180 cm DVR90 (S1), der
relaterer til stormﬂodshændelsen den 30.- 31. december
1904, og år 2010 screeningsvandstand på 286 cm DVR90
(S2), der relaterer til stormﬂodshændelsen den 12.-13.
november 1872. Med en klimabetinget havspejlsstigning
på 30 cm, der er fratrukket landhævning på 8 cm, fås
screeningsvandstande for år 2060 på 202 cm DVR90 (S3)
og 308 cm DVR90 (S4). Begge hændelser medførte oversvømmelser ved Køge Bugt. Det er svært at sammenligne
ældre historiske vandstande med den aktuelle tilstand langs
Køge Bugt. Størstedelen af området har historisk set været
lavtliggende strandenge, der indimellem blev oversvømmet.
Udbygning af området, herunder etableringen af Køge Bugt
Strandpark, gør, at en stormﬂod ville udvikle sig anderledes
i dag end i f.eks. 1872, blandt andet fordi strandengene
dengang medvirkede til yderligere opstuvning af vand langs
kysten. Usikkerheder, lokale variationer og den mellemliggende bymæssige udvikling taget i betragtning vurderes den
screenede vandstand at kunne repræsentere en potentiel
fremtidig oversvømmelse. Der er ikke til brug for screeningen
inddraget vandløbsmålinger, idet maksimale vandstande i
Køge Å og St. Vejleå dog er blevet vurderet af Naturstyrelsen. Den potentielle oversvømmelsesudbredelse fra vandløb
er af en lokal karakter, og vandløbene kan her spille en rolle
i kombinationen af høj vandføring/å vandstand og høj vandstand i Køge Bugt.

relsen udgør summering af betydende potentielt oversvømmelsestruede delområder indenfor hovedvandoplandet.

7.2.7. Risikoområde Korsør
Risikoområde ’Korsør’ er udpeget som potentielt truet af
oversvømmelse fra havet. ’Korsør’ er beliggende i Vanddistrikt II, hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, i Slagelse
Kommune.
Udpegningen er foretaget ud fra metoden og kriterierne for
screening for potentielle fremtidige oversvømmelser som
beskrevet i forbindelse med implementeringen af oversvømmelsesdirektivets første plantrin i Danmark.
Risikoområdet er identiﬁceret ud fra vurdering og screening
af historiske oversvømmelseshændelser fra havet langs
kysten i den nordvestlige del af Hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet og potentielle fremtidige oversvømmelseshændelser. I screeningen er indgået vandstande for potentiel
oversvømmelse fra havet.
Risikoområde Korsør, jf. Figur 7.9, udgøres af Korsør og
Halsskov med speciﬁkt oversvømmelsestruede lavtliggende
bydele i de to byer. En mere detaljeret gengivelse af kort
ﬁndes på Naturstyrelsens WebGIS.

Afgrænsning og udpegning af risikoområde Køge er således
foretaget på baggrund af metoden beskrevet i denne rapport af dels en sammenhængende maksimal oversvømmelse
fra havet ved vandstanden 308 cm DVR90 (S4) kombineret
med vandløbsoversvømmelse fra (mindre) åer med udløb
indenfor risikoområdet, og dels af en opgørelse af ejendomsværdier for potentielt oversvømmelsestruede ejendomme
ved vandstanden 286 cm DVR90 (S2).
Der har ikke de seneste 50-60 år været målt vandstande i
Køge, der tilnærmelsesvis er så høje som i 1904 og 1872,
hvorfor eksisterende højvandsstatistik ikke tager højde for
disse hændelser. I stedet er anvendt en statistik, der inddrager beskrevne historiske hændelser tilbage i tid, sammenholdt med øvrigt eksternt analysearbejde vedrørende
1872-stormﬂoden. Ud fra disse vurderes de 180 cm DVR90
at svare til en 70-120 års hændelse, og de 286 cm DVR90 er
vurderet til en 500-700 års hændelse.
I risikoområdet er for havvandstanden 286 cm DVR90 (S2)
opgjort potentielt truede ejendomme for et beløb over 50
mia. kr., der fordeler sig på over 14.000 ejendomme. Opgø-

Figur 7.9 Risikoområde Korsør

I screening for oversvømmelser fra havet er der anvendt
år 2010 screeningsvandstand på 155 cm DVR90 (S1), der
relaterer til stormﬂodshændelsen den 9. november 2007,
og år 2010 screeningsvandstand på 180 cm DVR90 (S2), der
relaterer til stormﬂodshændelsen den 1.-2. november 2006.
Med en klimabetinget havspejlsstigning på 30 cm, der er
fratrukket landhævning på 5 cm, fås screeningsvandstande
for år 2060 på 180 cm DVR90 (S3) og 205 cm DVR90 (S4).
Den aktuelle hændelse i november 2006 medførte betydelige oversvømmelser i Korsør.
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Afgrænsning og udpegning af risikoområde Korsør er foretaget på baggrund af metoden beskrevet i denne rapport af
dels en sammenhængende oversvømmelsesudbredelse ved
vandstanden 205 cm DVR90 (S4), og dels af en opgørelse
af ejendomsværdier for potentielt oversvømmelsestruede
ejendomme ved vandstanden 180 cm DVR90 (S2).
Ud fra højvandsstatistik for Korsør vurderes havvandstanden
på 155 cm DVR90 at svare til en 100 års hændelse og de
180 cm DVR90 at svare til en 400 års hændelse. Grundet
lokale variationer og usikkerheder kan disse tal være højt sat.
Sandsynligheden for en potentiel fremtidig oversvømmelse
fra havet er betydelig.
I risikoområdet er for havvandstanden 180 cm (S2) opgjort
potentielt truede ejendomme for et beløb på ca. 2,4 mia. kr.,
der fordeler sig på 1166 ejendomme.

7.2.8. Risikoområde Nakskov
Risikoområde ’Nakskov’ er udpeget som potentielt truet
af oversvømmelse fra havet, oversvømmelse fra vandløb
eller i en kombination af hav- og vandløbsoversvømmelse.
Oversvømmelsen kan have forskelligt udbredelsesmønster
og omfang afhængig af kilden. Oversvømmelse fra havet vil
have det potentielt største omfang. ’Nakskov’ er beliggende
i Vanddistrikt II, hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, i
Lolland Kommune.
Udpegningen er foretaget ud fra metoden og kriterierne for
screening for potentielle fremtidige oversvømmelser som
beskrevet i forbindelse med implementeringen af oversvømmelsesdirektivets første plantrin i Danmark.
Risikoområdet er identiﬁceret ud fra vurdering og screening
af historiske oversvømmelseshændelser fra havet og vandløb
i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet og potentielle
fremtidige oversvømmelseshændelser. I screeningen er indgået vandstande for potentiel oversvømmelse fra havet tillige
med en vurdering af potentielle vandløbshændelser.
Risikoområde Nakskov, jf. Figur 7.10, udgøres i hovedtræk
af lavt beliggende dele af Nakskov by. Der er i tilknytning
til det udpegede risikoområde store arealer på det vestlige
Lolland, der tillige er lavt beliggende. Som konsekvens af
1872-stormﬂoden, efter hvilken der blev bygget stærkere
diger langs Lollands Sydkyst, afvandes store områder bag
digerne til Nakskov Fjord. En mere detaljeret gengivelse af
kort ﬁndes på Naturstyrelsens WebGIS.
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Figur 7.10 Risikoområde Nakskov.

I screening for oversvømmelser fra havet er der anvendt år
2010 screeningsvandstand på 180 cm DVR90 (S1), der relaterer til stormﬂodshændelsen den 1.-2. november 2006, og
år 2010 screeningsvandstand på 286 cm DVR90 (S2), der relaterer til stormﬂodshændelsen den 12.-13. november 1872.
Med en klimabetinget havspejlsstigning på 30 cm, der er fratrukket landhævning på 5 cm, fås screeningsvandstande for
år 2060 på 205 cm DVR90 (S3) og 311 cm DVR90 (S4). Den
aktuelle hændelse i november 2006 medførte oversvømmelser af havnenære arealer. 1872-stormﬂoden medførte
næsten altomfattende ødelæggelser på det sydlige Lolland.
Under stormﬂoden var der et kraftigt fald i havspejlsniveauet
mod nord, således at Lollands Sydkyst oplevede en højere
vandstand end kysterne i Nakskov Fjord. Idet der til brug for
screeningen er anvendt ens vandstande for længere kyststrækninger, betyder det, at screeningsvandstanden S2 for
Nakskov er højere end den aktuelt indtrufne i 1872. Det er
svært at sammenligne ældre historiske vandstande med det
aktuelle bybillede i Nakskov. Selv ved noget lavere vandstande end de til 1872-stormﬂoden relaterede, vil der dog
potentielt ske betydelig oversvømmelse. Usikkerheder og
lokale variationer taget i betragtning vurderes den screenede
vandstand at kunne repræsentere en potentiel fremtidig
oversvømmelse, om end omfanget af oversvømmelsen kan
være overvurderet.
Der er ikke til brug for screeningen inddraget vandløbsmålinger. Den potentielle oversvømmelsesudbredelse fra vandløb
formodes (af Naturstyrelsen) at være af lokal karakter og således ikke nær det potentielle omfang af havoversvømmelse
fra Nakskov Fjord. Der kan dog være en kombineret effekt af
høj vandstand i fjorden og høj vandføring i vandløbene.
Afgrænsning og udpegning af risikoområde Nakskov er
således foretaget på baggrund af metoden beskrevet i denne
rapport af dels en sammenhængende maksimal oversvømmelse fra havet ved vandstanden 311 cm DVR90 (S4)
kombineret med vandløbsoversvømmelse fra åer og kanaler

med udløb indenfor risikoområdet, og dels af en opgørelse
af ejendomsværdier for potentielt oversvømmelsestruede
ejendomme ved vandstanden 286 cm DVR90 (S2).
Der er ikke lavet højvandsstatistik for Nakskov. På baggrund
af resultater fra nærmeste beliggende station med højvandsstatistik (Bagenkop), og afvejning af usikkerheder og lokale
vandstandsvariationer på langs af kysten, vurderes de 180
cm DVR90 at svare til en 100 års hændelse. Vandstanden

286 cm kan ikke angives ud fra statistikken, men vurderes
her som en 800-1000 års hændelse ud fra stormﬂodens
generelle udbredelse og eksternt analysearbejde foretaget på
øvrige lokaliteter ramt af 1872-stormﬂoden.
I risikoområdet er for havvandstanden 286 cm DVR90 (S2)
opgjort potentielt truede ejendomme for et beløb på omkring 3,9 mia. kr., der fordeler sig på 2485 ejendomme.
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8 Den videre proces
En udpegning som risikoområde betyder, at sandsynligheden
for en oversvømmelse, i henhold til direktivets andet plan
trin, undersøges mere detaljeret i forhold til oversvømmelsens potentielle udbredelse samt oversvømmelsens konsekvenser, herunder aﬂedte konsekvenser af miljømæssige,
kulturhistoriske, infrastrukturelle og samfundsøkonomiske
karakterer. En sådan risikoanalyse gennemføres i hvert udpeget risikoområde.
Inden opstart af direktivets andet plantrin er det valgt at
sende forslaget om udpegning af risikoområder i høring
hos kommunerne. Høringen af kommunerne er et nationalt
initiativ og ikke et krav i oversvømmelsesdirektivet. Høringens formål er at få alle oplysninger (rapporter eller andre
lettilgængelige oplysninger) indsamlet, før den endelige
udpegning af risikoområder foretages.
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Høringsperioden på 3 måneder slutter den 25. juni 2011.
Herefter vil arbejdsgruppen vedrørende implementering af
oversvømmelsesdirektivet bestående af repræsentanter fra
Naturstyrelsen og Kystdirektoratet evaluere de indkomne
høringssvar og foretage den endelige udpegning af risikoområderne. Dette kan betyde, at de forslåede risikoområder
kan ændre sig i antal og afgrænsning. Især Kapitel 7 i den
foreliggende baggrundsrapport skal derfor anses som foreløbig på nuværende tidspunkt.
Den endelige udpegning af risikoområder skal være foretaget senest den 22. december 2011.
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