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8. BILAG  
 
Bilag 1: Spørgeskema 
 
 

SIDE 1 

Sp.1 Blev din bolig oversvømmet i forbindelse med stormen Bodil i 2013?  (ANGIV KUN ÉT SVAR)  

(1)  Ja 

(2)  Nej (GÅ TIL SP. 7) 

 

Sp. 2 Blev du genhuset? (ANGIV KUN ÉT SVAR) 

(1)  Ja 

(2)  Nej (GÅ TIL SP. 7)  

 

Sp. 3 Hvem stod for genhusningen? (GERNE FLERE SVAR) 

(1)  Dig /Jer selv, 

(2)  Kommunen, 

(3)  Forsikringsselskab, 

(4)  Røde Kors 

(5)  Politi 

(6)  Andre, skriv venligst 
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Sp. 4 Hvor lang tid var du genhuset? (ANGIV KUN ÉT SVAR) 

(1)  Mindre end 30 dage 

(2)  31-90 dage 

(3)  3-6 måneder 

(4)  7-9 måneder 

(5)  10-12 måneder 

(6)  1 – 2 år 

(7)  Mere end 2 år 

 

Sp. 5 Er der noget, du mener, kunne have forkortet genhusningsperioden? (GERNE FLERE SVAR)  

(1)  Kortere sagsbehandlingstid 

(2)  Bedre kommunikation mellem de involverede parter 

(3)  At der havde været sat flere penge af til genhusningen 

(4)  Mere entydigt overordnet ansvar for opgaven 

(5)  Bedre kommunikation med dit forsikringsselskab 

(6)  Andre faktorer, skriv venligst 

 

 

(7)  Nej 

 

SIDE 2  

Sp. 6 Er der noget, der fungerede godt i genhusningsperioden? (GERNE FLERE SVAR) 

(1)  Sagsbehandlingstid 

(2)  Kommunikation mellem de involverede parter 

(3)  Bolig udpeget til genhusning 

(4)  Klar ansvarsfordeling mellem involverede parter 

(5)  Kommunikation med dit forsikringsselskab 

(6)  Stærkt lokalsamfund 

(7)  Andre faktorer, skriv venligst 
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Sp. 7 Hvordan synes du overordnet set, at genopbygningsfasen er blevet håndteret af de involverede parter? 

(ANGIV KUN ÉT SVAR) 

(1)  Meget godt 

(2)  Godt 

(3)  Hverken/eller 

(4)  Dårligt 

(5)  Meget dårligt 

(6)  Ved ikke 

 

Sp. 8 Venligst uddyb din vurdering af genopbygningsfasen i spørgsmål 7. 

 

 

 

 

Sp. 9 I hvilken grad fik du den information om genopbygningsprocesser efter stormflod, du havde brug for 

efter oversvømmelsen? (ANGIV KUN ÉT SVAR) 

(1)  I høj grad 

(2)  I nogen grad 

(3)  I mindre grad 

(4)  Slet ikke 

Sp. 10 Hvordan vil du foretrække at modtage information om genopbygningsprocesser efter stormflod? 

(GERNE FLERE SVAR) 

(1)  Mundtligt på individuel basis 

(2)  Fællesmøder arrangeret af kommunen, 

(3)  Foldere eller andet trykt materiale, 

(4)  Sociale medier, 
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(5)  Traditionelle medier (TV, Radio, aviser etc.), 

(6)  Elektronisk via email / eboks 

(7)  Andet, skriv venligst 

 

 

 

SIDE 3  

Sp. 11 Hvem har du modtaget information om genopbygningsprocesserne fra? (GERNE FLERE SVAR) 

(1)  Forsikring, 

(2)  Kommune, 

(3)  Politi, 

(4)  Beredskab, 

(5)  Røde kors, 

(6)  Skadesservice, 

(7)  Stormrådet, 

(8)  Vandforsyning, 

(9)  Staten, 

(10)  Medierne, 

(11)  Andre, skriv venligst 

 

 

(12)  Har ikke modtaget information 

 

Sp. 12 Vidste du på forhånd, hvem du skulle kontakte for at få hjælp efter oversvømmelsen? (ANGIV KUN ÉT 

SVAR) 

(1)  Ja 

(2)  Nej 
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Sp. 13 Vidste du på forhånd, hvad man selv må foretage sig mht. genhusning, oprydning osv.?  

(2)  Nej 

 (1)  Ja (beskriv gerne nedenfor hvad du vidste på forhånd): 

 

 

 

 

 

Sp. 14 Havde du kontakt med Røde Kors i genopbygningsfasen? (ANGIV KUN ÉT SVAR) 

(1)  Ja 

(2)  Nej (GÅ TIL SP. 17)  

 

Sp. 15 I hvilken grad modtog du hjælp fra dem? (ANGIV KUN ÉT SVAR) 

(1)  I høj grad 

(2)  I nogen grad 

(3)  I mindre grad  

(4)  Slet ikke (GÅ TIL SP. 17)
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SIDE 4  

Sp. 16 Hvilken type hjælp modtog du fra dem? (GERNE FLERE SVAR) 

(1)  Psykologisk 

(2)  Økonomisk vejledning 

(3)  Praktisk 

(4)  Koordinerende 

(5)  Deltagelse i arrangementer med lokalsamfundet 

(6)  Anden, skriv venligst 

 

 

 

Sp. 17 Hvor sandsynligt er det, at du under en lignende hændelse vil tage kontakt til Røde Kors? (ANGIV KUN ÉT 

SVAR) 

(1)  Helt sikkert 

(2)  Overvejende sandsynligt 

(3)  Overvejende usandsynligt 

(4)  Helt sikkert ikke 

(5)  Ved ikke 

Sp. 18 Var der nogen i din husstand, der var i kontakt med forsikringsselskabet i genopbygningsfasen? (ANGIV KUN 

ÉT SVAR) 

(1)  Ja 

(2)  Nej (GÅ TIL SP. 22)  
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Sp. 19 I hvilken grad modtog din husstand hjælp fra dem? (ANGIV KUN ÉT SVAR) 

(1)  I høj grad 

(2)  I nogen grad 

(3)  I mindre grad  

(4)  Slet ikke (GÅ TIL SP. 22) 

 

Sp. 20 Hvilken type hjælp modtog du fra dem? (GERNE FLERE SVAR) 

(1)  Oprydning efter oversvømmelse 

(2)  Økonomisk vejledning 

(3)  Koordinerende med andre myndigheder mv. 

(4)  Information om forsikringsprocesser (skadesindmelding, krav og udbetaling) 

(5)  Anden, skriv venligst 

 

 

 

Sp. 21 Oplevede du mangler i samarbejdet med dit forsikringsselskab?  

(2)  Nej 

 (1)  Ja, beskriv gerne  
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SIDE 5  

Sp. 22 Havde nogen i din husstand kontakt med kommunen i genopbygningsfasen? (ANGIV KUN ÉT SVAR) 

(1)  Ja 

(2)  Nej (GÅ TIL SP. 26)  

 

Sp. 23 I hvilken grad modtog din husstand hjælp fra kommunen? (ANGIV KUN ÉT SVAR) 

(1)  I høj grad 

(2)  I nogen grad 

(3)  I mindre grad 

(4)  Slet ikke (GÅ TIL SP. 26) 

 

Sp. 24 Hvilken type hjælp modtog din husstand fra kommunen? (GERNE FLERE SVAR) 

(1)  Oprydning efter oversvømmelse 

(2)  Økonomisk vejledning 

(3)  Koordinerende med andre myndigheder mv. 

(4)  Information om forsikringsprocesser (skadesindmelding, krav og udbetaling) 

(5)  Psykologisk hjælp 

(6)  Anden, skriv venligst 
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Sp. 25 Hvilken type hjælp synes du manglede fra kommunen i forbindelse med genopbygningsfasen? Skiv venligst: 

 

 

 

 

Sp. 26 Hvis der er andre aktører, du mener, kunne have bidraget med hjælp i genopbygningsfasen, må du meget 

gerne skrive dem her: 

 

 

 

 

 

Sp. 27 Hvem mener du, primært har ansvaret for genopbygningsfasen (GERNE FLERE SVAR) 

(1)  Mig selv 

(2)  Kommunen 

(3)  Beredskabet 

(4)  Forsikringsselskabet 

(5)  Stormrådet 

(6)  Staten 

(7)  Anden, skriv venligst 
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SIDE 6 

Sp. 28 I hvilken grad bekymrer du dig om nedenstående områder i forbindelse med en eventuel 

fremtidig oversvømmelse? (ANGIV KUN ÉT SVAR FOR HVERT OMRÅDE ) 

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke  

1. Liv og helbred     

2. Beskadigelse på 

ejendomme 
    

3. Genhusning     

4. Privatøkonomi     

5. Forsikringsprocessen     

 

Det var sidste spørgsmål. Tak for dine svar.  
 
 
 
  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bilag 2: Grafer for alle spørgeskema-spørgsmål, samt svar på 
åbne spørgsmål  
 

Sp. 1 Blev din bolig oversvømmet i forbindelse med stormen Bodil i 2013?   
(ANGIV KUN ÉT SVAR) Svarmuligheder: Ja / Nej (GÅ TIL SP. 7) 

 

Sp. 2 Blev du genhuset?  
(ANGIV KUN ÉT SVAR) Svarmuligheder: Ja / Nej (GÅ TIL SP. 7)  

 

64; 42%

89; 58%

Sp.1 Blev din bolig oversvømmet i forbindelse 
med stormen Bodil i 2013? (N=153)

Ja

Nej (Spring videre til sp. 7)



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sp. 3 Hvem stod for genhusningen?  
(GERNE FLERE SVAR) Svarmuligheder: (1) Dig /Jer selv, (2) Kommunen, (3) Forsikringsselskab, 
(4) Røde Kors, (5) Politi, samt (6) Andre, skriv venligst 

 

N = 52  

Svar givet til (6) Andre (N=8):  

Boede hos min søster de første 5 måneder uden, at hun blev økonomisk kompenseret. 
Campignvogn (Familie) 
Entreprenør 
Entreprenør (lokal) 
Fandt først anden bolig efter 1 måned. genhusning blev først anerkendt d. 20/12 da forsikringen blev 

ændret. 
Stormrådet 
Telt i haven 
Vi boede hos vores søn og svigerdatter i Maribo og i vores campingvogn der 
 

Sp. 4 Hvor lang tid var du genhuset?  
(ANGIV KUN ÉT SVAR) Svarmuligheder: (1) Mindre end 30 dage, (2) 31-90 dage, (3) 3-6 
måneder, (4) 7-9 måneder, (5) 10-12 måneder, (6) 1 – 2 år, (7) Mere end 2 år 

46; 82%

9; 16%

1; 2%

Sp. 3 Hvem stod for genhusningen? (N=52)

Dig /Jer selv,

Forsikringsselskab,

Kommunen,

Røde Kors

Politi



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sp. 5 Er der noget, du mener, kunne have forkortet genhusningsperioden?  
(GERNE FLERE SVAR) Svarmuligheder: (1) Kortere sagsbehandlingstid, (2) Bedre 
kommunikation mellem de involverede parter, (3) At der havde været sat flere penge af til 
genhusningen, (4) Mere entydigt overordnet ansvar for opgaven, (5) Bedre kommunikation 
med dit forsikringsselskab, samt (6) Andre faktorer, skriv venligst og (7) Nej 

 

Svar givet til (6) Andre faktorer (N=14): 

At der havde været et dige til at forhindre oversvømmelse. 
At der havde været klarere regler vedr. beløb m.v. fra starten af 

1
4

10
13

9 9
6

0

2

4

6

8

10

12

14

MINDRE END 
30 DAGE

31-90 DAGE 3-6 MÅNEDER 7-9 MÅNEDER 10-12 
MÅNEDER

1-2 ÅR MERE END 2 
ÅR

An
ta

l

Sp. 4 Hvor lang tid var du genhuset? (N=52)

30; 25%

28; 23%21; 18%

8; 7%

Sp. 5 Er der noget, du mener, kunne have forkortet 
genhusningsperioden? (N=51)

Kortere sagsbehandlingstid

Bedre kommunikation mellem de
involverede parter

Mere entydigt overordnet ansvar for
opgaven

At der havde været sat flere penge af til
genhusningen

Bedre kommunikation med dit
forsikringsselskab

Nej



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Det tog 8 måneder fra skade til et endeligt forsikringsopgør forelå. Først på dette tidspunkt kunne vi 
starte genopbygning (ansøge byggetilladelse, hvilket også er en langsommelig proces). 

En hel ny situation der tog tid at sætte sig ind i. 
Entreprenøren var langsom til at genopbygge vores hus. Det var også meget uklart i starten hvem havde 

ansvaret for skades begrænsning osv. 
Genhusningen kunne være forkortet hvis jeg var kommet hurtigere i gang med at affugte huset- kunne 

måske have sparet en måned 
Huset stod tørt i 2 mdr. uden/inden håndværkere gik i gang med renoveringen. 
Jeg skulle have haft længere genhusning - valgte at bo i mit hus under genopbygning og blev syg af det. 

Bedre kompetent rådgivning havde været mere optimalt. 
Kaos, ikke fungerede Stormråd 
Politisk agilitet. 
Taksator kom fra Rambøll. Rambøll er ikke kompetente til denne opgave. 
Taksatorer var generelt ikke dygtige nok til opgaven 
Vi havde store problemer med taksator da han var en 3. parts taksator! 
Vi skulle selv finde genhusning. Under al kritik, når man står med to mindreårige børn. I en sag hvor 

huset brænder, sørger forsikring for det! 
 

Sp. 6 Er der noget, der fungerede godt i genhusningsperioden?  
(GERNE FLERE SVAR) Svarmuligheder: (1) Sagsbehandlingstid, (2) Kommunikation mellem de 
involverede parter, (3) Bolig udpeget til genhusning, (4) Klar ansvarsfordeling mellem 
involverede parter, (5) Kommunikation med dit forsikringsselskab, (6) Stærkt lokalsamfund, 
samt (7) Andre faktorer, skriv venligst 

 

Svar givet til (6) Andre faktorer (N=8): 

Genbrugsstationen gjorde meget for at hjælpe med affaldssortering. 

17; 29%

5; 9%

2; 3%

33; 57%

Sp. 6 Er der noget, der fungerede godt i 
genhusningsperioden? (N=49)

Kommunikation med dit
forsikringsselskab

Sagsbehandlingstid

Kommunikation mellem de involverede
parter

Bolig udpeget til genhusning

Klar ansvarsfordeling mellem
involverede parter

Stærkt lokalsamfund



 

 
 
 
 

 
 
 
 

god sagsbehandling fra forsikringen 
Ikke på daværende tidspunkt, da vi selv stod for det, men vi håber ændringer af loven hjælper 

fremadrettet. 
intet 
Intet fungerede godt andet end at reglerne blev ændret så vi ikke selv skulle betale. 
man skulle selv betale det, men fik det refunderet. Mange havde ikke råd til det. Det burde forsikringen 

have taget. 
Nej 
Nej langsom proces med mange fejl 
 

Sp. 7 Hvordan synes du overordnet set, at genopbygningsfasen er blevet 
håndteret af de involverede parter?  
(ANGIV KUN ÉT SVAR) Svarmuligheder: (1) Meget godt, (2) Godt, (3) Hverken/eller, (4) Dårligt, 
(5) Meget dårligt, (6) Ved ikke 

 

Der er en signifikant forskel (χ2-test) ift. totalen: dem der fik deres bolig oversvømmet (Sp. 1) 
svarer oftere ”dårligt” eller ”meget dårligt” på dette, end dem der ikke fik deres bolig 
oversvømmet. Og dem der ikke fik deres bolig oversvømmet svarer oftere ”ved ikke”. 

Sp. 8 Venligst uddyb din vurdering af genopbygningsfasen i spørgsmål 7.  
Svar givet til dette (N=108): 

1. Naboer (berørte) var nærmest overladt til sig selv (indledningsvist) 2. Kommunen nærmest usynlige i 
praksis (ser bort fra politiker (?) 

Absolut negativ opførsel og behandling fra forsikringsselskab og teknik forv. 
Af hvad jeg har hørt, er det desværre meget individuelt hvordan og hvornår der er blevet genopbygget. 
Alt gik langsomt. 
Berørte borgere måtte i høj grad selv finde ud af genhusning mv. og hvordan forsikring fungerede 
Boede her ikke 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Da det virkede som første gang at man havde en (?) i stormskaden, var der stor forskel på hvordan (?) 
blev behandlet 

Da vores hus tidligt blev vurderet, fik vi ikke den erstatning, stormrådet efter følgende bevilgede de 
ramte 

Der er givet dårlig information om hvordan forløbet ville blive. Den enkelte husejer har modtaget 
mangelfuld hjælp specielt de lidt "svagere" husejere som bor i vores område. De ressourcestærke 
har haft det meget lettere, min opfattelse er at de også har fået større økonomisk hjælp- rent 
forholdsvis 

Der er gået 4 1/2 år før der bliver iværksat sikring 
Der er gået for lang til og ingen ville betale 
Der er mange familier som har lidt økonomisk og det har taget meget lang tid. 
Der er simpelthen gået alt for lang tid, med en løsning for de involverede 
Der har kun været en part, der har drevet processen og det er os selv 
Der har været for mange instanser over (forsikringsselskaber og div. statslige) 
Der var familier hvor det tog 2 år før de var hjemme igen. 
Der var ikke styr på det hos forsikringen. 
Der var ingen konflikter med kommune eller forsikring. 
Der var lidt ventetid før vi kom i gang. Forvirring i forsikringsselskab om taksalitor - sagsbehandler var 

meget travl og derfor var der ventetid. Men generelt håndterede Tryg min sag godt og fair. 
Der var uklarhed omkring reglerne og hvert forsikringsselskaberne håndterede reglerne forskelligt 
Det er hvad man har hørt at det hele er gået alt for langsomt 
Det fungerede rimeligt 
Det har taget for lang tid for nogle ramte, at få genopbygget deres huse 
Det tog alt for lang tid før man vidste om man var købt eller solgt med hensyn til genopbygning eller 

nedrivning og spild af mange tusinde kr. 
Det trak ud i lange ventetider. 
Dårlig eller manglende kommunikation mellem partnerne 
Dårlig kommunikation! ml. forsikringsselskaberne og mig - forsikringsselskaberne og håndværkerne- 
dårlig kontakt fra Stormrådets repræsentant 
Dårlig lovgivning, Dårlig rådgivning, Dårlige offentlige myndigheder 
Familien måtte tage over 
Flyttede til Jyllinge i maj 2018 
Folk har ventet længe på at blive genhuset. Mange forsikringsproblemer 
For mange har haft bøvl med forsikringsselskaberne 
For ringe at der er gået fem år inden påbegyndelse af dige 
For sen vurdering af skade 
Forsikring og Stormflodsrådet var længe om det 
forsikringsselskaber var ikke klædt på til denne opgave, og håndterede ikke reglerne ens for alle. 
Forsikringsselskaberne var hurtigt ude hos folk 
Forsikringsselskaberne var slemme til t vige uden om deres pligter 
Forsikringsselskabet arbejdede godt ud fra de retningslinjer Stormflodsrådet havde udstukket, trods flere 

ændringer undervejs 
Forsikringsselskabet var fra dag 1 meget kritiske og nærmest afviste vores sag. Sidenhen gjorde de alt for 

at minimere vores erstatningsbeløb trods de rettigheder der var i loven 
Forskellen på hvordan vi på vores vej er blevet behandlet var meget stor. At se naboer med ødelagt 

indbo i haven 3-6 måneder efter stormen var meget frustrerende. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Genopbygning blev håndteret af os selv/byggefirma. Forsikring/myndigheder bidrog ej. 
Godt - Forsikringsselskabet var gode til at tale sammen og ville gerne finde en løsning, så vi hurtigt 

kunne komme videre. Vi havde tæt kontakt til dem. Dårligt, vi havde også fået sætningsskade (ved 
Stormflod) som betød at det var 2 skader. Huset var totalskadet, men ikke totalskadet i forsikring. 
Hvilket betød at vi selv måtte rive huset ned osv, og bo i garagen. 

Har afvist 3 taksatorrapporter. Taksator startede med 87.000 kr. og vi endte med 359.000 - det er ikke i 
orden. 

Har ikke haft noget med sagerne at gøre 
Har ikke været involveret 
Hele området har været mærket af frustration over "kampe med forsikringen", genhusning og den meget 

lange proces for at sikre området + at i perioden fra Bodil og til nu har været adskillige storme, hvor 
watertubes, Beredskabsstyrelsen og de mange frivilliges indsats var det eneste værn mod våde 
fødder! 

Hurtigere information var ønsket 
Huset 49% ødelagt af Bodil, 95% ødelagt i alt. Følgeskader. Huset skulle ha' været revet ned. Skævt hus 

lever vi med nu 
Hvad mener i med genopbygningsfase? Vi tog selv ansvar, da der ikke inituelt var proaktiv info el. 

kommunikation fra kommune, ,stormråd, stat, region, el. forsikringsselskab. 
Hvem er "de involverede parter" - et for bredt spørgsmål 
Hvilken genopbygningsfase? Svarede jo i spm 1 at vi ikke havde oversvømmelse. Forstår ikke spm 7. 
Ikke god kommunikation imellem de relevante myndigheder, og tillige fejl i deres sagsbehandling 
Imødekommende forsikringsselskab. 
Ingen har gjort noget for genopbygning af Vald. 
Ingen hjælp el. vejledning fra nogen side. Det tog over 6 måneder at få bevilget penge fra forsikringen 

pga. personale mangel. Jeg kunne skrive en hel roman om alle problemerne! 
Ingen vidste hvad/hvordan man skulle gøre/måtte. 
Inkompetente taksator. Umulig at komme i dialog med forsikring Topdanmark. Ingen støtter fra 

Stormrådet 
Jeg er ikke bekendt med, hvordan forløbet har været for de enkelte 
Jeg flyttede ind i nyrenoveret sommerhus efter 7 måneder 
JEg har ikke været i kontakt med nogle af de involverede parter 
Jeg måtte bestille håndværkere for egen regning da Stormrådet var længe om at erklære mit område for 

stormflod 
Jeg valgte en idiot til bygherre og en byggesagkyndig der var bange for ham. 
jeg var ikke involveret 
Jeg var selv byggeleder 
Kan ikke besvares kort: * Rod I organiseringen hos de ansvarlige for kloak(?) af stormfuldt + fornuftig(?) 

tildeling, * Rationel løsning ikke på plads i fht kommunens rolle 
Komplet forvirring, elendig forsikringsbehandling som var enorm afhængig af enkelte personer, 

skadesbegrænsning ukendt. 
Kortere behandlingstid ville have sparet lidt på mønterne, da der nåede at komme skimmelsvamp i 

huset, som så skulle behandles for dette. 
Kun vores skur var oversvømmet 
Lange sagsbehandlingstider fra forsikring. Flere sager er endnu ikke afsluttet. 
Lovgivningen blev ændret så vi kunne få en rimelig erstatning. En følelse af velvilje hos forsikring, 

kommune mm. men manglende tid, kompetence og hjemmel til handling. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

man følte at forsikringsselskabet var ens fjende. Det var en lang og hård kamp op ad bakke. 
Man har simpelthen ikke kunnet formå fra regeringens side, at se alvorlighden i at få kystsikring 

etableret hurtigt nok, men valgt at der skulle gå 5 år grundet bureaukrati 
Mange familier har skulle kæmpe for at komme tilbage og nogen er stadigvæk i færdig med deres hus 

pga. forsikring og byggetilladelser hos kommunen har taget alt for lang tid 
Mange forsinkelser grundet individuelle protester 
Manglende information om ens rettigheder for dækning af udgifter. Det kom sent hvor meget vi fik 

dækket. 
Mangler hjælp fra staten. 
Meget svært at skulle stå som bygherre - når man selv står i en krisesituation. Ingen tager ansvar - 

henviser til andre. 
Min familie 
Min familie og jeg er først flyttet til Jyllinge i forår 2018. 
Nogle gik det godt for andre ikke. Afhængig af skadens omfang og dit forsikringsselskab samt om du 

havde nyt eller gammelt hus. 
Nogle huse blev repareret / bygget ganske omgående andre er ikke færdige endnu 
Opstarten på genhusningen var dårlig - Hvem skulle betale var uafklaret - Hvad var rimeligt.   Men efter 

opstart var forløb fint! 
pga. taksator 
Problemet synes at være forskellige erstatninger for det samme ødelagte. 
Savnede virkelig meget i byggesagkyndig, som kunne hjælpe med genopbygningsprojektet. Det er 

ualmindeligt hårdt og svært at være bygherre når man er psykisk hårdt ramt. Derudover var der ikke 
afsat penge til rådgivende ingeniør til at sikre at huset var helt tørt 

Selv os i Jyllinge har gjort et fantastisk arbejde, men at vi 5 år senere og flere stormer side stadig ikke har 
et dige styk er uacceptabelt 

Stor fortvivlelse ooverfor de forskellige forsikringsselskaber. Alt ting tog alt for lang tid. 
Svært at sige når vi ikke var involveret 
Træg proces 
Usikkerhed - Hvem der skulle betale og dårlig behandles af forsikringsselskaber 
Utroligt svært at få etableret kontakt med forsikring/taksator 
Vandet nåede ikke på til os i nr. 19 
Var ikke involveret ud over kort afbrydelse af el. 
Vi blev ikke oversvømmet og havde derfor ikke brug for hjælp 
Vi er kun blevet behandlet godt hele vejen igennem 
Vi fandt aldrig en håndværker der ville tage opgaven. Så det var meget os selv. 
Vi først flyttet til området i 2018 
Vi manglede vejledning og samarbejde med forsikringsselskab, Stormrådet og kommune 
Vi måtte kæmpe for alt: dårlig sagsstyring, manglende taksator kompetence. Vores egne fundne 

håndværkere virkede perfekt. 
Vi skulle selv betale håndværkerne for derefter at få det refunderet af forsikringen. Det kostede os et 

lån+renter. 
Vi stod selv med ansvaret. Kæmpe opgave i en krisesituation. 
Vi var hurtigt igang med at rive det våde ud, så processen ku' begynde. 
Vi var ikke en del af den fase 
Vi var ikke involveret i genopbygningfasen. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vi ved ikke meget om det, men har hørt om enkeltsager, hvor folk har kæmpet en lang sej kamp med 
forsikringen. 

Vores oplevelse var at der var en stor divergens for hvordan folk blev behndlet og hjulpet. F.eks. syntes 
jeg at der manglede noget i systemet til de blødere værdier hvor en psykolog vil være for meget. 

 

Sp. 9 I hvilken grad fik du den information om genopbygningsprocesser efter 
stormflod, du havde brug for efter oversvømmelsen?  
(ANGIV KUN ÉT SVAR) Svarmuligheder: (1) I høj grad, (2) I nogen grad, (3) I mindre grad, (4) Slet 
ikke 

 

 

Sp. 10 Hvordan vil du foretrække at modtage information om 
genopbygningsprocesser efter stormflod? 
 (GERNE FLERE SVAR) Svarmuligheder: (1) Mundtligt på individuel basis, (2) Fællesmøder 
arrangeret af kommunen, (3) Foldere eller andet trykt materiale, (4) Sociale medier, (5) 
Traditionelle medier (TV, Radio, aviser etc.), (6) Elektronisk via email / eboks, samt (7) Andet, 
skriv venligst 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Svar givet til Andet (N=13): 

Bare man får noget info 
En ordenlig orientering fra Stormrådet/forsikringen 
Ensartethed, Alle fik dækket forskelligt 
Har ikke været involveret 
I perioden med Bodil var der ikke strøm så info online fungerede ikke. Vi gik rundt til de forskellige 

husvogne der var sat op - Det fungerede godt. dong. Kommune møder ved grillen osv. 
Mundtlig, med møder fordelt over 2-4 besøg 
Nu ha der været info siden. Dengang var jeg i CHOK!! 
Og med det samme. 
pr. brev 
SMS på tlf. 
uoplyst 
Vi havde ingen strøm i flere dage, og kunne kun se/bruge vores telefoner. 
Via Grundejerforening 
 

Sp. 11 Hvem har du modtaget information om genopbygningsprocesserne fra?  
(GERNE FLERE SVAR) Svarmuligheder: (1) Forsikring, (2) Kommune, (3) Politi, (4) Beredskab, (5) 
Røde kors, (6) Skadesservice, (7) Stormrådet, (8) Vandforsyning, (9) Staten, (10) Medierne, (11) 
Andre, skriv venligst, (12) Har ikke modtaget information 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Svar givet til Andre (N=35): 

Blev ikke informeret overhovedet. 
Byggesagkyndig 
De berørte af stormfloden 
Det har vi selv indhentet/søgt 
Det var godt med fællesmøder fra kommunen 
Digelaget, -Grundejerforeningen 
Dong 
Facebook 
Facebook Jyllinge - "vi hjælper hinanden" 
Facebook-gruppe 
Grundejerforening 
Grundejerforening (primær kilde) 
Gruppe på facebook 
Gruppe på facebook 
Har ikke haft behovet (TV avis) 
Ingen - vi startede selv med at kontakte forsikring --> hvilket så betyder at info + kommunikation var for 

langsom om uorganiseret. 
Jeg var formand for ?? 21 oversvømmede ud af 27. 
Jyllinges Facebooksider 
Jyllinges stormplads - F.B. side 
Lokal entreprenør 
Lokale frivillige aktører har stået for 80% af relevant info og arbejde 
min oversvømmede familie 
Naboer 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Naboer 
Naboer og andre i samme position 
Naboer, Venner 
Naboerne fortalte hvad de havde hørt om hvordan man skulle gøre. 
ovenstående kun delvist 
Svært at svare når vi ikke ved hvilken genopbygningsproces det handler om... 
Var ikke ramt 
Ved snak med naboer - fra mund til mund 
Vi har selv måttet indhente alle informationer 
Vild forvirring, rygterne svirrede 
Vores facebookgruppe Mogens Hallager 
Vores lokale Facebook-side 
 

Sp. 12 Vidste du på forhånd, hvem du skulle kontakte for at få hjælp efter 
oversvømmelsen? 
(ANGIV KUN ÉT SVAR) Svarmuligheder: (1) Ja, (2) Nej 

 

  

Sp. 13 Vidste du på forhånd, hvad man selv må foretage sig mht. genhusning, 
oprydning osv.?  
Svarmuligheder: (1) Ja (beskriv gerne nedenfor hvad du vidste på forhånd), (2) Nej,   



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Svar givet til Ja (beskriv gerne nedenfor hvad du vidste på forhånd) (N=11): 

affugtning, oprydning 
Det gjorde vi fordi husstanden har en faglig tilgang til den slags sager 
Har familie i området. 
Har tidligere arbejdet med skader /tingforsikring 
Har været i beredsskabssituationen før 
kontakte sit forsikringsselskab 
Kun fordi jeg har arbejdet i forsikringsbranchen i mange år. 
man er forpligtet til at begrænse skaden, skal gemme alt til 
Vi kontaktede forsikringen. De vidste ingenting! Vi skulle selv være på forkant. 
Vi prøvede at nå at redde så mange ejendele som muligt hos alle. Det gik vil vær mine egne 
Vi vidste godt at vi kunne få besked fra Tryg-forsikring 
 

Sp. 14 Havde du kontakt med Røde Kors i genopbygningsfasen?  
(ANGIV KUN ÉT SVAR) Svarmuligheder: (1) Ja, (2) Nej (GÅ TIL SP. 17)  

 

Ja; 11; 8%

Nej; 127; 92%

Sp. 13 Vidste du på forhånd hvad man selv må 
foretage sig mht. genhusning, oprydning osv.? 

(N=138)



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Der er en signifikant forskel (χ2-test) ift. totalen imellem dem der fik deres bolig oversvømmet 
og dem der ikke fik (Sp. 1). 

 

Sp. 15 I hvilken grad modtog du hjælp fra dem?  
(ANGIV KUN ÉT SVAR) Svarmuligheder: (1) I høj grad, (2) I nogen grad, (3) I mindre grad, (4) Slet 
ikke (GÅ TIL SP. 17) 

 

 

 

Sp. 16 Hvilken type hjælp modtog du fra dem?  
(GERNE FLERE SVAR) Svarmuligheder: (1) Psykologisk, (2) Økonomisk vejledning, (3) Praktisk, 
(4) Koordinerende, (5) Deltagelse i arrangementer med lokalsamfundet, samt (6) Anden, skriv 
venligst 

 

Svar givet til Anden, skriv venligst (N=4): 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ferietilbud i vandland 
Ingen hjælp. De gik igen da vi ikke havde haft oversvømmelse. 
Inventar 
økonomisk 
 

Sp. 17 Hvor sandsynligt er det, at du under en lignende hændelse vil tage 
kontakt til Røde Kors?  
(ANGIV KUN ÉT SVAR) Svarmuligheder: (1) Helt sikkert, (2) Overvejende sandsynligt, (3) 
Overvejende usandsynligt, (4) Helt sikkert ikke, (5) Ved ikke 

 

 

Sp. 18 Var der nogen i din husstand, der var i kontakt med forsikringsselskabet i 
genopbygningsfasen? 
(ANGIV KUN ÉT SVAR) Svarmuligheder: (1) Ja, (2) Nej (GÅ TIL SP. 22)   

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Der er en signifikant forskel (χ2-test) ift. totalen imellem dem der fik deres bolig oversvømmet 
og dem der ikke fik (Sp. 1). 

 

Sp. 19 I hvilken grad modtog din husstand hjælp fra forsikringsselskabet?  
(ANGIV KUN ÉT SVAR) Svarmuligheder: (1) I høj grad, (2) I nogen grad, (3) I mindre grad, (4) Slet 
ikke (GÅ TIL SP. 22) 

 

 

Sp. 20 Hvilken type hjælp modtog du fra forsikringsselskabet?  
(GERNE FLERE SVAR) Svarmuligheder: (1) Oprydning efter oversvømmelse, (2) Økonomisk 
vejledning, (3) Koordinerende med andre myndigheder mv., (4) Information om 
forsikringsprocesser (skadesindmelding, krav og udbetaling), samt (5) Anden, skriv venligst 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Svar givet til Anden, skriv venligst (N=15): 

Alt vores køle/fryse var brændt af pga strømsvigt. 
De håndterede det økonomiske 
Fik at vide at vi skulle henvende os til Stormrådet 
fik ny støvsuger 
Forbud mod oprydning i 1. måned 
Forsikringsselskab var presset på ressourcer og viden. 
fra mund til mund hvordan man anmeldte skaden til forsikring/stormrådet. 
ingen hjælp i starten 
Jeg var bygherre, men alt skulle gennem forsikringen - så de var inde over... Er det hjælp? Økonomisk var 

de flinke til at lægge ud indtil pengene kom fra Stormrådet. 
Refundering efter genhusning 
Taksator 
udbetaling af penge. Ingen vejledning overhovedet. 
uoplyst 
Vi måtte kæmpe for hver en krone og det lykkedes kun fordi vi har viden indenfor forsikrings-området 
Vi måtte selv arrangere stort set alt 
 

Sp. 21 Oplevede du mangler i samarbejdet med dit forsikringsselskab?  
Svarmuligheder: (1) Ja, beskriv gerne, (2) Nej  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Svar givet til Ja, beskriv gerne (N=35): 

Der er en signifikant forskel (χ2-test) ift. totalen imellem dem der fik deres bolig oversvømmet 
og dem der ikke fik (Sp. 1). 

 

Bedre kontakt i form af en hot-linje om stormskade 
Blev stort set henvist til Stormrådet, havde kun konsulent på efterløn til at tge sig af sagen 
De kunne ikke svare på spørgsmål. Havde ikke ressourcer til at behandle vores sag. forskellige 

sagsbehandlere, som ikke vidste hvad den anden havde sagt osv. osv. 
De var altid 10 skridt bagud, og havde ikke styr på hvad der blev dækket mv. 
De var ikke aktive, og bagud hele tiden 
De var ikke særlig samarbejdsvillige 
De var slet ikke klar til at håndtere så mange skader på en gang. De vidste ikke hvad der skulle ske til at 

starte med. 
De var uhøflige fra dag 1. Afviste os x mange fejlvurderede, Undlod at beskrive fakta korrekt. Trak tiden 

for sagsbehandlingen ud 
De vidste hvordan der skulle takseres. 
Der var op til tre ugers ventetid på at tale med en sagsbehandler - Det trak genopbygningsprocessen 

meget ud. 
Det er en meget lang beskrivelse! Kan ikke gøres her. For uddybende svar kontakt mig gerne! 
Det varede over 2 måneder før der kom taksator ud. Vi stod længe uden at vide hvor vi stod økonomisk. 
Det ville have været rart hvis de havde været proaktive i processen, men vi oplevede at de var lige så 

usikker på processen som vi var 
Dårlig Taksatorer 
Forkert information. Inkompetent taksator. Ukontaktbar - Vi brugte 50.00 kr til advokat bare for at få et 

mode med TopDK 
Forsikringsselskaberne var generelt rystende uforberedte, og man blev ofte kastebold imellem 

forsikringsselskab og stormrådet. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Forsikringsselskabet var meget lidt indstillet på at hjælpe og ville slet ikke hjælpe til at begynde med! 
fra start af anede ingen hvad vi måtte - heller ikke vedr. genhusning osv. 
Ifm. anmodning til Stormrådet var 1. Forsikringsmand dårlig - kun pga. skiftet til ny forsikringsmand - 

Blev nedrivning og affaldsbortskaffelse dækket af Stormrådet ca. 170.000 dkk. 
Indtil der blev erklæret stormflod, var der ingen hjælp at hente hos forsikringsselskabet. 
Info om betaling af entreprenørs 1. a conto betalingsfrist 
Ingen skadebegrænsningshjælp. Forhaling af proces. 
Initielt manglede der viden hos forsikringsselskab om hvordn og hvor meget hjælp + støtte der var 

tilgængeligt. 
Ja, fordi de havde udliciteret opgaven til eksterne rådgivere der havde begrænset kompetencer i 

skadevurdering. En opgave forsikringsselskaberne havde comitted sig til overfor stormflodrådet, 
men som mange selskaber slet ikke udfyldte, heriblandt Topdanmark 

Jeg måtte kæmpe med dem for at få nødvendige erstatning 
Manglende info om genhusning da vi godtog skaden fik vi ikke genhusning længere hvilket betød vi 

boede i garagen i et halvt år. 
Manglende info om genhusning. Hjælp til oprydning/skadesbegrænsning. 
Med taksator havde vi problemer og særdeleshed mangler! Men ikke med ALKA. 
Min taksator lavede beslutninger udenom os. Havde nær kostet mig en tur i rebers. Pludselig skulle jeg 

betale 800.000 kr. Grundet taksator blev genopbygningen startet før beslutning om nyt hus blev 
besluttet. Da det kunne ha været nyt hus på samme fundament havde taksator fået støbt nyt gulv. 

Problem at man skal kontakte fors.selskab og de ikke kunne tage stilling. Stormflodsrådet beslutter, men 
står ikke for opgørelserne. 

Samme som sp. 20 
tlf. blev ikke taget hos forsikringen før der var meldt "stormflod" og så var der meget tvivl om 

erstatningen. 
Uerfarne med håndtering af stormflodssager. Ej tilstrækkelig bemanding til sagsbehandling, 

skadetaksering osv. Modstridende oplysninger. Forskelsbehandling mellem forsikringsselskaberne. 
uoplyst 
Vurderingspersonen var ikke tilstrækkelig vidende og vi ved nu, at vurderingen faldt forskelligt ud 

afhængig af vurderingsperson. 
 
 

Sp. 22 Havde nogen i din husstand kontakt med kommunen i 
genopbygningsfasen?  
(ANGIV KUN ÉT SVAR) Svarmuligheder: (1) Ja, (2) Nej (GÅ TIL SP. 26)  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Der er en signifikant forskel (χ2-test) ift. totalen imellem dem der fik deres bolig oversvømmet 
og dem der ikke fik (Sp. 1). 

 

Sp. 23 I hvilken grad modtog din husstand hjælp fra kommunen?  
(ANGIV KUN ÉT SVAR) Svarmuligheder: (1) I høj grad, (2) I nogen grad, (3) I mindre grad (4) Slet 
ikke (GÅ TIL SP. 26) 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sp. 24 Hvilken type hjælp modtog din husstand fra kommunen?  
(GERNE FLERE SVAR) Svarmuligheder: (1) Oprydning efter oversvømmelse, (2) Økonomisk 
vejledning, (3) Koordinerende med andre myndigheder mv., (4) Information om 
forsikringsprocesser (skadesindmelding, krav og udbetaling), (5) Psykologisk hjælp, samt (6) 
Anden, skriv venligst 

 

Svar givet til Anden, skriv venligst (N=14): 

Borgermøde om proces 
byggesagshåndtering 
byggetilladelse 
De rådgav ifm. borgermøder 
fællesmøde med borgmester 
Havde ikke oversvømmelse, men da vi er medregnet i det hele havde det været rart at få noget kontakt 

fra dem. Pengene vil de jo gerne have. 
Info-møder 
Ingen - kun yderligere forvirring 
Kommunen afholdt borgermøder - det var godt. 
Koter 
Oplysning om regler for genhusning i skurvogn på egen grund 
Samarbejde om organisering af genopbygninsarbejde i lokalområdet 
Tilladelser 
Vi kæmpede i en fælles front for bedre dækning 
 

Sp. 25 Hvilken type hjælp synes du manglede fra kommunen i forbindelse med 
genopbygningsfasen?  
Svarmulighed: Skiv venligst: (N=14) 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

At de stod fast når de oplyste om fakta (lovliggørelse) Min grund er under kote-reglen. 
Bedre oplysning fra skat - da vi ikke havde nogen ejendom, men skulle betale ejendomsskat, det var vi 

forundret over. 
Det de ikke kunne yde (....) Begrænset af nationale regler eller begrænset af natur/procedurer hensyn 

Natura2000(?) 
Fysisk hjælp 
Genhusning og suppekøkken 
Ikke noget 
ikke udfyldt 
Jeg var bekymret for hvorfor oversvømmelsen skete... ville det ske igen? - Beroligelse - men det kan 

kommunen jo ikke hjælpe med :-) 
Jvf. spm 24: skriftlig eller personlig kontakt, om der var brug for hjælp, nu da vi er regnet med i det hele. 
Kommunen har varetaget deres rolle, næsten så dårligt som det er muligt. De har alene leflet for 

populisme og stormen (?), ikke efter næsten (?) 
Kommunen var proaktive, Kommunen som videns(?) 
Mere eller mindre ALT. De var overhovedet ikke forberedt for denne type af naturkatastrofer. 
Stort set alt. De var passive 
Større hjælp med registrering af skurvogn på bopæl. Større ansvar for at kommunen har fastsat for lave 

koter og for ansvaret med åen. 
 
 

Sp. 26 Hvis der er andre aktører, du mener, kunne have bidraget med hjælp i 
genopbygningsfasen, må du meget gerne skrive dem her: 
Svarmulighed: Skiv venligst: (N=41) 

Alle opgaver omkring sådan store sager som har holdt samfundet som interessenter skulle løftes på 
statsligt niveau, ikke behandles i diverse kommuner 

Alt strøm gik i 3 døgn, ville have været dejligt med information herom. 
Banken - vores bank glimrede ved deres fravær. 
Bygherre rådgivning. 
Den siddende regering med Henrik Sass Lassen i spidsen for vores område glimrede ved deres fravær. (?) 

at forsikringsselskaberne skal bruge ders egne taksatorer 
Det bør være fors.selskab der står for det hele/eller aftale med stormflodsrådet - ikke de enkelte borgere. 
Det er vanskeligt i en krise selv at finde løsning, så en koordinator var ønskelig 
Det havde været godt med information til vores arbejdsgiver og egentlig også familie, der ikke forstod 

voressituation. Det endte med at vi begge blev arbejdsløse inden vi nåede at flytte ind igen 
Flere til at sikre området, så fædre og mødre kan være hjemme med børnene. Når der er storm/højvande 

varsel. Er sikker på at området & flere huset havde fået vand i de efter "storme" der har været. Hvis 
fædre ikke hjalp. 

Forsikring, Kommune 
Forsikring, Kommune, Staten 
Forsikring, Kommune, Stormråd 
Forsikring, Stormflodsrådet, Staten. 
Forsikringsselskab 
Forsikringsselskaber og regering. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Forsikringsselskabet og Top Danmark 
Generel information fra fx. Stormrådet. 
Grundejerforening 
Grundejerforening og Digelaug 
Havde ikke brug for nogen hjælp 
Helt unikt tog private initiativ til et slags borgernævn, der ret effektivt koordinerede frivillig hjælp 
Kommunen 
Kommunen kunne have hjulpet ps mere - Bl.a. min hustru der er invalide pensionist - Mod bedre 

afhjælpning/genhusning 
Kommunen mere aktivt og synligt (svaret baseres på udsagn fra berørte naboer og selvsyn) 
kommunen, Staten og Fonde 
Kommunen. Staten dækkede via stormrådet den økonomiske del, men kommunen var skræmmende 

tavse og agerede reaktivt. 
kompetente taksatorer, opsyn og overvågning af hele processen fra Stormrådet (de var usynlige) 
Koordineret proaktiv indsats fra kommune + forsikring 
Myndighederne skulle have en plan klar til udrulning i tilfælde af stormflod og andet, så man undgår 

begynderfejl og forvirring. 
Mærkeligt spørgsmål når mn ikke har problemet og ikke får det. 
Måske havde det været bedre (kortere genhusning) hvis taksator og forsikringsselskab snakkede 

sammen + hvis Stormrådet ikke hele tiden lavede reglerne om. 
Penge til byggesagkyndig til at assistere med projektet. Som før beskrevet er det svært at overskue 

sådan et projekt når man er psykisk hårdt ramt. Penge til rådgivende ingeniør til at sikre at huset var 
tørt nok til at genopbygningen kunne påbegyndes. 

Rent forsikringsmæssigt: en rådgiver! (Jeg har ikke bedt om at være bygherre) - Så jeg kunne lægge 
ansvaret lidt fra mig 

Socialdemokratiet i folketinget 
Spejderne og andre frivillige foreninger 
Staten 
Staten, stormrådet, kommunen 
Staten/Kystdirektoratet 
Stormflodsrådet/forsikringen- Der skulle være en drejebog som lå fast i skuffen hos dem. 
Stormrådet som øverste myndighed. Private er ikke objektive på nogen måde 
Synes at man skulle have lov til efter de 2 år at få erstattet det man opdager efter den tid 

 

Sp. 27 Hvem mener du, primært har ansvaret for genopbygningsfasen  
(GERNE FLERE SVAR) Svarmuligheder: (1) Mig selv, (2) Kommunen, (3) Beredskabet, (4) 
Forsikringsselskabet, (5) Stormrådet, (6) Staten, samt (7) Anden, skriv venligst 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Svar givet til Anden, skriv venligst (N=8): 

Beredskab og forsikring er "kun" til at afhjælpe. De andre skal sørge for at landet fungere. Der er kyster 
hele vejen rundt om DK. 

Desværre - helt urimeligt. 
Desværre skal man selv stå for det. Det er et stort problem, da mange ikke magter opgaven. 
Det skulle aldrig være sket 
Ejeren 
Er ikke selv i byggebranchen så manglende hjælp til processen. 
Grundejerforeningen 
Jeg ville gerne have haft en bygherre rådgiver på under processen til at varetage beslutninger. 
 
Der er en signifikant forskel (χ2-test) ift. totalen imellem dem der fik deres bolig oversvømmet 
og dem der ikke fik (Sp. 1) (her er der måske noget lidt interessant). 

Dem der fik oversømmet der bolig synes at Stormrådet har et større ansvar end dem der ikke 
fik oversvømmet deres bolig. Det forholder sig derimod omvendt ift. Kommunen, Beredskabet 
og Staten – her er der signifikant flere af dem der ikke fik oversvømmet deres bolig at disse tre 
instanser har et større ansvar. 

 

Sp. 28 I hvilken grad bekymrer du dig om nedenstående områder i forbindelse 
med en eventuel fremtidig oversvømmelse?  
(ANGIV KUN ÉT SVAR FOR HVERT OMRÅDE)  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Der er en signifikant forskel (χ2-test) ift. totalen imellem dem der fik deres bolig oversvømmet 
og dem der ikke fik (Sp. 1).  

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bilag 3: Spørgeguide til interview med professionelle aktører  
 
Projektet fokuserer på processerne og erfaringerne fra genoprettelses- og 
genopbygningsperioden efter stormen Bodil. Formålet er, blandt andet, at 
kortlægge ansvarsfordelingen mellem forskellige myndigheder og 
organisationer i tiden umiddelbart efter en oversvømmelseshændelse. Der er 
ikke før lavet en systematisk indsamling af erfaringer fra genopbygningsfasen 
efter Bodil og målet med projektet er at rode bod på dette.  
 
Projektet fokuserer således ikke er på det nuværende dige-projekt eller andre 
forebyggelsestiltag, men kun på genopbygningsperioden umiddelbart efter 
Bodil. Vi er naturligvis klar over at dige-projektet fylder meget i Jyllinge, men 
det er ikke fokus for dette forskningsprojekt. 
 

Forskningsfokus Interviewspørgsmål 
Baggrundsinfo  
Herunder underskrift af GDPR-
formular 

Før vi går i gang vil håber jeg du vil 
underskrive denne formular der giver os lov 
til at bruge det vi taler om i dag i vores 
forskningsprojekt.  
 
Hvad arbejder du med og hvad er din 
vigtigste arbejdsopgaver i hverdagen? 
 
Hvor længe har du været ansat i dit 
nuværende job (hvis ansat efter 2013, spørg 
ind til jobposition under/efter Bodil)? 
 
Var du involverede i noget arbejde i 
forbindelse med genopbygningen i Jyllinge 
og/eller andre steder efter Bodil? 
 

Rolle og arbejdsopgaver under 
genopbygningen 
 

Bodil kom d. 6.12 2013. Hvis du husker 
tilbage: 

- Hvornår fik du at vide at der var sket 
noget usædvanligt? 

- Hvornår fik du at vide at der var sket 
noget i Jyllinge? 

- Hvad var din første opgave?  
- Hvad var det næste du gjorde? 

Fortæl om dine opgaver i tiden efter? 
- Hvornår var genopbygningen slut? 

 
Læring/positive erfaringer der kan 
bringes med videre 

Er der noget i forhold til den proces du lige 
har fortalt om, du er særlig stolt af? 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Er der noget af det som andre 
organisationer/personer/myndigheder  
gjorde under genopbygningen, som du 
syntes fungerede særligt godt.  
 

Hvilke forhold havde betydning for, at 
genopbygningen trak ud nogle steder? 
Internt.  

Er der noget af det du/din organisation 
gjorde under genopbygningen, du ville gøre 
anderledes hvis du fik chancen?  
 
 

Hvilke forhold havde betydning for, at 
genopbygningen trak ud nogle steder? 
Eksternt.  

Er der noget af det  som andre 
organisationer/personer/myndigheder  
gjorde under genopbygningen, du ville 
ønske de havde gjort anderledes?  
 

Samarbejdet mellem organisationer 
(hvis ikke besvaret i tre ovenstående 
spørgsmål). 

Hvordan oplevede du samarbejdet mellem 
dig/din organisation/myndighed og de 
andre organisationer/myndigheder der 
deltog i genopbygningsarbejdet?  
 

Hvilken læring har de professionelle 
organisationer draget efter 
hændelsen? 
 
Har denne læring ført til ændringer i 
praksisser? 

Hvis en storm som Bodil fandt sted i 
morgen, hvad ville din første opgave så 
være? 
 
Hvad ville dine arbejdsopgaver være den 
kommende tid? 
 
Hvad ville din organisations arbejdsopgaver 
være?  
 
Er der nogen ting i gør i dag, som direkte 
har forbindelse med det I lærte i tiden efter 
Bodil?  
 
Har Bodil ført til konkrete ændringer i 
lovgivning/regler/procedure?  
 

Hvad er den nuværende status og er 
der stadig uløste problemer?  

Er der noget du stadig gerne vil ændre i dag, 
for at en kommende genopbygningsproces 
kunne fungere bedre?  
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Opsamling - interview  Hvis du skal nævne én grund til at 
genopbygningen trak ud, hvad skulle det så 
være? 
 
Hvis du skal nævne den vigtigste læring du 
personligt fik, hvad skulle det så være?  
 
Er der noget jeg ikke har spurgt om som du 
syntes vi mangler at tale om?  
 

Opsamling – praktisk  Vi har også talt med (sæt ind). Er der nogen 
andre du også syntes vi burde tale med?  
 
Er der noget skriftlig materiale om det vi har 
talt om, som du vil dele med os? 
 
Må vi kontakte dig igen hvis vi får behov for 
at få noget uddybet? 

 
 
 
  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bilag 4: Spørgeguide til gruppeinterview med borgere 
 
 

Forskningsfokus Metodologisk fokus Interviewspørgsmål 
Intro - præsentation af 
hinanden og projektet 
Herunder underskrift af 
GDPR-formular.  
 
10 min.  

At skabe rammerne for 
interviewet.  
 

Før vi går i gang vil vi 
bede jer underskrive 
denne formular der giver 
os lov til at bruge det vi 
taler om i dag i vores 
forskningsprojekt. I vil 
alle være anonyme og vil 
ikke kunne genkendes i 
det vi skriver om 
projektet.   
 
Sørg for at alle få 
underskrevet formular.  
 
Først må I alle gerne kort 
præsentere jer selv. 
 

Viden om oplevelser – 
fortæller alle samme 
historie eller er der 
forskelle/uenigheder? 
 
15. min.  
 

Alle komme til orde og 
vigtigste pointer kommer 
frem for moderator. 

Hvordan oplevede I tiden 
efter stormen Bodil? 
 
Bed dem først om at 
skrive ned for sig selv 
uden at tale sammen (5. 
min). 
 
Bed dem om at 
præsentere det de har 
skrevet (maks. 2 min. 
per. pers..) 

 
Oplevelse af 
genopbygningsperioden, 
med særligt fokus på 
ansvarsfordelingen.  
 
20. min.  

Fri dialog, med formål at 
åbne op for fortællinger. 
 
Moderater har fokus på 
hvordan fælles historier og 
fælles erfaringer konstrueres 
og eventuelt forhandles? 
 
Formål her er ikke at opnå 
enighed.  
 

Hvad fungere godt i 
genopbygningsperioden? 
 
Hvad fungerede mindre 
godt i 
genopbygningsperioden? 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Uddybning af 
spørgeskemasvar – især 
fokus på betydningen af 
stærkt lokalsamfund.  
 
10. min.  
 

Formål her at få uddybet 
viden fra 
spørgeskemaundersøgelse.  
 
Skabe kobling mellem 
kvantitativ og kvalitativ data.  
 

I spørgeskemaet blev der 
svaret på hvad der 
fungerede godt i 
genhusningsperioden – 
her blev lokalsamfundet 
og kommunikation med 
forsikringsselskaberne 
især fremhævet. Hvorfor 
mener I det blev 
fremhævet? 
 
Vis graf.   
 

  
Viden om muligheder for 
fremtidige forbedringer 
– her særlig fokus på om 
deres behov og ønsker er 
ens.   
 
20. min.  

Til formål at konkretisere og 
opnå fælles prioritering af 
hvad der har betydning i 
fremtidige 
genopbygningsprocesser.  
 
Her er ønsket at opnå viden 
der vil kunne bruges 
handlingsorienteret af 
myndigheder/organisationer.  

Hvordan kunne den 
perfekte 
genopbygningsproces se 
ud? Hvad er det første 
der skulle ske? Det 
andet? Osv.  
 
Bed dem at tegne 
processen i fællesskab på 
stort stykke papir 
 
Hvem mener I skulle løse 
de forskellige opgaver og 
hvem burde/kunne have 
ledelsen? 
 
Bed dem skrive 
ansvar/roller ind på 
procestegningen  

  
Indsigt I hvordan 
information bedst 
spredes/deles i en 
genopbygningsproces.  
 
10. min. 
 

Til formål at få viden der kan 
bruges ved udformning af 
guidelines.  
 
Skabe kobling mellem 
kvantitativ og kvalitativ data.  
 

Hvis andre oplever det 
samme som jer, hvilke 
information vil de så 
have brug for?  
 
Hvordan er den bedste 
måde de kunne få 
informationen?  
 
Hvem skulle den komme 
fra? 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Moderator tager noter 
på flipover og sørger for 
at alle får deres ønsker 
med.  

-  
Afrunding  
 
5. min.  

Sikre at alle føler sig hørt og 
at interviewet afrundes.  

Hvis I her til sidst skulle 
understrege den vigtigste 
pointe vi skal tage med 
videre ved at sætte en 
ring på processtegningen 
eller på det jeg lige har 
skrevet, hvilken skulle 
det så være? 
 
Giv alle ordet kort en 
sidste gang 
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