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Resume  

I denne rapport undersøger vi, om oversvømmelse fra stormflod og skybrud påvirker folks helbred. Det 

undersøger vi blandt andet ved at analysere på forskelle i antal sygedage, generelt øget stressniveau, øget 

anvendelse af lægemidler og mere kontakt med sundhedsvæsenet. Vi undersøger samtidig velfærdstabet 

forbundet med oversvømmelser fra stormflod og skybrud, der ligger ud over de materielle skader.  

Stormflod opstår i forbindelse med kraftig vind og storme, der presser vandmasser fra havet ind over land. I 

forbindelse med skybrud kommer vandet fra oven i form af voldsomme regnbyger. Regnvandet kommer så 

hurtigt, at kloakker flyder over, og vand ikke kan komme væk men bliver læggende på terræn. Både stormflod 

og skybrud kan føre til ødelæggelser af infrastruktur og bygninger. Skaderne er generelt store i forbindelse 

stormflod, mens skaderne i forbindelse med skybrud kan variere fra mindre skader, op til skader der er 

sammenlignelige med stormflodsskader. Det skyldes, at stormflodsoversvømmelser er et resultat af massive 

vandmasser. Skaderne fra skybrudsoversvømmelser derimod bliver i nogle tilfælde forårsaget af mindre 

vandindtrængning i bygninger og i andre tilfælde massiv vandindtrængning på linje med stormflods-

hændelser.   

Effekterne af oversvømmelse på sundhedsområdet blev undersøgt baseret på spørgeskemaundersøgelser og 

registerdata fra Danmarks Statistik. Velfærdstabet af oversvømmelser blev estimeret med state-of-the-art 

miljøøkonomiske værdisætningsmetoder baseret på betinget værdisætning og husprismetoden. Analyserne 

bygger på et hidtil uset omfangsrigt og detaljeret datagrundlag, både i et nationalt og internationalt 

perspektiv. Resultaterne af analyserne må derfor anses for den bedst tilgængelige viden på området.  

Resultaterne viser, at sundhedseffekten af oversvømmelse fra stormflod og skybrud er små. Analyserne af 

spørgeskemaundersøgelserne og registerdata viser, at folk, der har oplevet en oversvømmelse, ikke adskiller 

sig væsentligt fra folk, der ikke har oplevet en oversvømmelse, på målbare parametre såsom antal sygedage, 

generelt øget stressniveau, øget anvendelse af lægemidler og mere kontakt med sundhedsvæsenet. I 

spørgeskemaerne svarer alligevel 8-10 procent af de personer, der har oplevet en oversvømmelse, at en eller 

flere i deres husstand har haft psykiske følgevirkninger som følge af oversvømmelsen.  

Resultaterne af værdisætningsanalyserne viser, at folk har en betydelig betalingsvillighed med hensyn til at 

reducere sandsynligheden for oversvømmelse ved både stormflod og skybrud. Eksempelvis er 

betalingsvilligheden for at reducere oversvømmelsessandsynligheden fra skybrud med 50 procent på cirka 

2.700 kr. hvert år i 10 år, når folk bliver spurgt. Husprisanalyserne viser, at stormflod påvirker 

ejendomsmarkedet midlertidigt i en periode på tre år med betydelige prisfald på mellem 28 og 36 procent af 

den samlede salgspris. Husprisanalyser viser derimod ingen generel effekt for skybrud med undtagelse af 

Københavnsområdet, der i perioden fra 2010 til 2015 blev ramt af tre separate skybrud. 

Resultaterne af undersøgelsen peger på, at folks opfattelse af sandsynligheden for oversvømmelse ved 

stormflod og skybrud bygger på et ufuldstændigt vidensgrundlag. Folk har generelt ikke søgt viden om 

sandsynligheden for, at deres bolig bliver oversvømmet. Når folk søger viden, er det i stort omfang fra kilder 

med lille autoritet på området. Dog er disse kilder ofte baserede på mere pålidelige offentlige data.  

Resultaterne i rapporten giver mulighed for at inddrage immaterielle omkostninger på lige fod med 

materielle omkostninger i cost-benefit-analyserne af klimatilpasningsprojekter. Det vil sige, at de 
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omkostninger, som ikke har markedsværdi, såsom tab af arvestykker, tab af familiealbummer og oplevelsen 

af at være utryg i forhold til oversvømmelse, herefter kan inddrages troværdigt i klimatilpasningsanalyser. 

Det betyder samtidigt, at vi med denne rapport er kommet tættere på klimatilpasningens samlede effekter.  
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1. Introduktion  

Klimaet kommer til at forandre sig. I Danmark må vi forvente mere regn og hyppigere skybrud. Vi må forvente, 

at vandløb regelmæssigt går over deres bredder, og at kapaciteten i kloakker overstiges. Vi må forvente, at 

havspejlet stiger, at kysterne bliver udsat for stigende erosion, og at stormfloder, der presser vandet ind over 

havnekanten og oversvømmer vores byer, vil optræde hyppigere (Thejll et al., 2020). Hvis vi fortsat skal have 

et robust samfund, hvor borgere og virksomheder kan være trygge i deres boliger og ved deres investeringer, 

er det helt nødvendigt, at vi tilpasser os de kommende forandringer.  

Klimatilpasning kræver betydelige investeringer. Det kan derfor have meget store samfunds- og 

privatøkonomiske omkostninger, hvis de beslutninger, som driver investeringerne, tages på et uoplyst eller 

fejlagtigt grundlag. Det kan medføre, at kommunerne og forsyningsselskaber både over- og underinvesterer 

i forskellige klimatilpasningstiltag, både i forhold til ekstremregn og stormflodshændelser. Ved under-

investering i klimatilpasning udsættes folk for unødvendige risici og skader. Fra et velfærdsøkonomisk 

synspunkt skaber underinvesteringer en situation, hvor det ville være økonomisk meningsfuldt at reducere 

risikoen for stormflods- og ekstremnedbørshændelser yderligere, fordi gevinsterne ved at undgå 

oversvømmelser overstiger omkostningerne ved at mindske klimarisikoen yderligere. Det omvendte gør sig 

gældende ved overinvesteringer, hvor vi bruger midler på klimatilpasning, der kunne have skabt større værdi 

for samfundet i en anden anvendelse.   

Gevinsterne og omkostningerne ved at reducere risikoen fra ekstremregn og stormflodshændelser kan 

undersøges ved hjælp af cost-benefit-analyser. I den sammenhæng beregnes gevinsterne i cost-benefit-

analysen som den reducerede sandsynlighed for en hændelse ganget med skadesomkostningerne. 

Størrelsesordenen af skader tager i dag typisk udgangspunkt i gennemsnitstal baseret på data fra Forsikring 

& Pension, der udelukkende fokuserer på materielle skader. Problemet ved denne måde at opgøre skader på 

er, at velfærd ikke kun handler om parketgulve, sofaer og skimmelsvamp i væggene. Velfærd handler også 

om de mennesker, der bor i de risikoudsatte huse og lokalområder. Tabet af et hjem og genstande med 

affektionsværdi er lige så konkrete for folk som et parketgulv, der skal rives op. Følelsen af utryghed og stress, 

fordi oversvømmelsen kan ske igen, er lige så konkret som udskiftningen af den ødelagte sofa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Konceptuel fremstilling af fordelingen mellem materiel og forventet immateriel skade 

Scenarie 1 Scenarie 2 

Immateriel 

Materiel 

? 



6 
 

I denne rapport undersøger vi størrelsen af de immaterielle omkostninger, der opstår i forbindelse med 

oversvømmelse af stormflod og skybrud, som vi konceptuelt har illustreret i figur 1. Målsætningen er, at de 

beregnede immaterielle omkostninger kan indgå på lige fod med materielle omkostninger i forbindelse med 

klimatilpasningsprojekter (scenarie 2 i figuren) og derved forbedre de cost-benefit-analyser (scenarie 1), der 

laves. I projektet undersøger vi, hvorledes oversvømmelse fra stormflod og ekstremnedbør kan påvirke folks 

helbred. Relationen mellem oversvømmelser og sundhed bliver undersøgt via registerdata og 

spørgeskemaer. I projektet undersøger vi også, hvorledes folk vurderer omkostningen ved risikoen for 

oversvømmelse fra både stormflod og ekstremnedbør. Denne omkostning bliver identificeret både ved at se 

på ejendomsmarkedet og ud fra folks svar på spørgsmål om deres betalingsvillighed i spørgeskemaet.  

I denne rapport besvares følgende forskningsspørgsmål:  

 Er der helbredseffekter for beboere i berørte områder? Hypotesen er, at belastningen for berørte 

husholdninger i forbindelse med for eksempel stormflod kan være så store, at det giver sig konkret 

udslag i øgede sygedage, men også i generelt øget stressniveau eller uro, som vil kunne aflæses i 

anvendelsen af lægemidler og kontakt med sundhedsvæsenet. Hypotesen evalueres med anvendelse 

af spørgeskema og tilgængelige registerdata.   

 Hvor stort er velfærdstabet af oversvømmelser fra stormflod og skybrud ud over de materielle 

skader? Hypotesen er, at de samlede effekter overstiger de skader, der kan opfanges i anmeldte 

skader til forsikringsselskaber og andre. Hypotesen adresseres med anvendelse af økonometriske 

teknikker, der bygger på husprismetoden og erklærede betalingsvilligheder baseret på spørgeskema-

undersøgelserne. 

Stormflod og skybrud   

Stormflod opstår i forbindelse med kraftig vind og storme, der presser vandmasser fra havet ind over land. I 

de seneste år har vi i Danmark oplevet flere stormflodshændelser, hvoraf den største forekom i forbindelse 

med stormen Bodil i december 2013. Boligområder ved bredden af Roskilde fjord, men også langs kysterne i 

det nordøstlige Sjælland, oplevede en højere vandstand, der medførte oversvømmelse af boliger. De fleste 

stormfloder resulterer i væsentligt færre skader. I mange tilfælde rammes erhvervsbygninger ved 

havneanlæg, mens boliger ofte er placeret mindre udsat i forhold til havet og undgår typisk at blive 

oversvømmet af stormflod.           

I forbindelse med skybrud kommer vandet fra oven i form af voldsomme regnbyger. Regnvandet kommer så 

hurtigt, at kloakker flyder over. Vandet kan ikke komme væk, og bliver læggende på overfladen. Det mest 

voldsomme skybrud i nyere tid forekom i juli 2011 i København. Netop 2011-skybruddet adskiller sig fra andre 

skybrud, ved at det ramte geografisk bredt og samtidig det tættest befolkede område i Danmark. De fleste 

skybrud er mere geografisk koncentrerede, og det samme er skaderne.      

Både stormflod og skybrud kan føre til ødelæggelser af infrastruktur og bygninger. Skaderne er generelt store 

i forbindelse stormflod, mens skaderne i forbindelse med skybrud kan variere fra mindre skader op til skader, 

der er sammenlignelige med stormflodsskader. Det skyldes, at stormflodsoversvømmelser er et resultat af 

massive vandmasser. Skaderne fra skybrudsoversvømmelser bliver i nogle tilfælde forårsaget af mindre 

vandindtrængning i bygninger og i andre tilfælde massiv vandindtrængning på linje med stormflods-

hændelser.   
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Det er samtidig nemmere at vurdere sandsynligheden for oversvømmelse ved stormflod end ved skybrud. 

Afstanden til havet og højden over normal havstand er gode indikatorer for, hvor udsat en bolig er for 

stormflod. I forhold til skybrud er kloaknettet den mest afgørende parameter for boligens risiko for 

oversvømmelse. Det siger sig selv, at folk har nemmere ved at vurdere landskabsterræn i forhold til havet 

end kapaciteten i det lokale kloaknet. Konsekvensen er, at folk vil være bedre forberedt og blive mindre 

overrasket af en stormflodshændelse, end de vil være i forhold til en skybrudshændelse.     

Metodisk tilgang til at identificere sundhedsomkostninger  

Følelsen af utryghed og stress på grund af oversvømmelser af boliger som følge af en stormflods- eller 

skybrudshændelse kan føre til nedsat livskvalitet og stressrelaterede sygdomme. Konsekvensen kan blandt 

andet være flere sygedage, større omkostninger i sundhedssystemet, tabt arbejdsindsats og – for den enkelte 

husholdning – tabt indkomst. Der findes i dag ganske lidt litteratur, der dokumenterer, hvor stor en rolle 

sundhedseffekten spiller, når sandsynligheden for skader efter stormflod og skybrud skal vurderes. De 

internationale studier, der findes på området, behandler voldsomme naturkatastrofer, der i omfang og 

størrelsesorden overgår de stormflods- og skybrudshændelser, der har været og forventes at ramme 

Danmark (Fema, 2012; Mulchandani et al., 2020; Tapsell & Tunstall, 2008). Det er således ikke meningsfuldt 

at oversætte internationale resultater til en dansk kontekst.  

Analysen af sundhedsomkostningerne bygger på to former for data, dels spørgeskemaundersøgelser 

målrettet husholdninger der bor i stormflods- og skybrudsramte boligområder, og dels sundhedsregisterdata 

fra Danmarks Statistik af personer, der bor i stormflods- og skybrudsramte boligområder. De to tilgange har 

til formål at supplere hinanden og samlet skabe et mere nuanceret billede af, hvorledes folk forholder sig til 

risiko for oversvømmelse, og hvordan det påvirker deres helbred. Formålet med spørgeskema-

undersøgelserne er at få et overblik over opfattede helbredsomkostninger i sammenhæng med 

oversvømmelser fra stormflod og skybrud. Selvrapporterede helbredsoplysninger kan indeholde 

usikkerheder, fordi det kan være svært at huske tidligere sygdomshistorier, og fordi sundhedsoplysninger er 

private. Folk ønsker ikke nødvendigvis at dele deres sundhedsoplysninger, også selvom oplysningerne er 

anonymiserede. Til gengæld kan spørgeskemaundersøgelserne fange opfattelsen af ubehaget og 

vanskeligere målbare effekter. For at tage hånd om de usikkerheder der er ved spørgeskema-

undersøgelserne, bruger vi også analyser baseret på sundhedsregistre. I analyserne sammenholder vi data 

fra sundhedsregistre med data fra Stormrådet og Forsikring & Pension, der identificerer oversvømmelses-

ramte husholdninger. Analysen af registerdata består af effektmodeller med en difference-in-difference-

opsætning, der tester effekten af oversvømmelse på en lang række relevante sundhedsvariable. Denne 

statistiske tilgang sikrer, at resultaterne overholder videnskabelige krav til årsagssammenhæng og dermed 

er troværdige. Ulempen er, at en del registerdata vil være proxyer for de effekter, som vi søger (for eksempel 

brugen af specifikke former for medicin), ligesom der kan være systematisk bias i data (for eksempel 

underrapportering af fravær). Ved samtidig at bruge både spørgeskemadata og registerdata får vi et mere 

nuanceret og komplet billede af problemstillingen, end hvis vi kun brugte den ene type undersøgelse. 
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Metodisk tilgang til at identificere det velfærdsøkonomiske tab ved 
oversvømmelser  

I husprismetoden sammenligner vi værdien af boliger, der har været oversvømmede, med værdien af boliger, 

der ikke har været oversvømmede. I det omfang modelestimaterne identificerer fald i ejendomsværdierne 

som følge af oversvømmelse, vil dette være et udtryk for den ekstra omkostning, som folk oplever ved at bo 

i en bolig med forøget risiko for oversvømmelse. Faldet i ejendomsværdi er den rabat, folk forventer for at 

flytte ind i sådan en bolig. Det vil sige, at ejendomsværditabet er et udtryk for et værditab, der ligger ud over 

de skader, som folk måtte have fået kompensation for gennem skader dækket af forsikringen. 

Husprismetoden er bundet op på eksisterende viden og historiske hændelser. Særligt når vi forventer øget 

oversvømmelsesrisiko, kan det være problematisk at begrænse muligheden for at udforske udfaldsrummet i 

forbindelse med stormflods- og skybrudshændelser. Ligeledes kan der være ændringer i vidensgrundlaget på 

grund af for eksempel manglende transparens på ejendomsmarkedet, så køberne over tid får mere 

information om oversvømmelsesrisikoen og derfor ændrer i deres betalingsvillighed. Spørgeskema-

undersøgelsen giver mulighed for at afdække hypotetiske men realistiske situationer og kvantificerer 

gevinsterne ved forskellige tiltag og oplysningsniveauer. I det omfang folk er bevidste om egen sundhed og 

sundhedseffekterne af oversvømmelsesrisiko, vil det ikke være additionelt til de ovenfor beskrevne 

helbredseffekter. Selv i det omfang folk ikke er sig helbredseffekterne bevidste, kan der være en vis 

additionalitet. 

Identifikation af årsagssammenhænge 

I sundhedsregisteranalyserne og velfærdsanalyserne, der er baseret på husprismetoden, anvender vi 

difference-in-difference-metoden. Denne statistiske analysemetode sikrer, at vi isolerer den variation i data, 

der kan tilskrives sammenhængen mellem årsag og virkning. Metoden benyttes i sammenhænge, hvor 

uafhængige, tilfældige hændelser gør det muligt at tilnærme sig et eksperimentelt miljø, hvor årsags-

sammenhænge nemt kan observeres (Bishop et al., 2020; Puhani, 2012).  

I denne rapport udnytter vi, at oversvømmelser som følge af stormflod og skybrud kan opfattes som en 

hændelse, der rammer tilfældigt. Figur 2 viser, konceptuelt, hvordan effekten af en oversvømmelses-

hændelse beregnes med difference-in-difference-metoden. Den grundlæggende antagelse er, at de 

oversvømmede og de ikke-oversvømmede ville have udviklet sig parallelt, hvis hændelsen ikke havde 

indtruffet. Forskellen, der opstår mellem de to grupper efter hændelsen, gør det muligt at beregne den 

kontrafaktiske udvikling for den oversvømmede gruppe. 
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Figur 2. En konceptuel model af difference-in-difference-metoden, hvor intervention i dette tilfælde 
er lige med en oversvømmelseshændelse 

Det er afgørende for metoden, at der i udgangspunktet for analysen ikke er systematiske forskelle mellem 

den oversvømmede og den ikke oversvømmede gruppe. I vores analyse af oversvømmelser kan det være 

vanskeligt at specificere en kontrolgruppe, som har samme karakteristika som den oversvømmede gruppe. I 

analyserne tester vi to forskellige opsætninger for kontrolgruppen af ikke oversvømmede. I første omgang 

anvender vi alle husholdninger eller solgte boliger i kommunen, i anden omgang vælger vi alle borgere eller 

solgte boliger, der er naboer til en oversvømmet bolig. I denne sammenhæng er naboer defineret som solgte 

boliger inden for 200 meter af en oversvømmet bolig. I rapporten præsenterer vi udelukkende resultater af 

modeller, der er baseret på naboer som kontrolgruppe.  

I forbindelse med analyserne af sundhedsregisteret anvender og præsenterer vi resultaterne af to forskellige 

definitioner af oversvømmelser. I første definition er oversvømmelsen tilknyttet boligen, og i anden 

definition er oversvømmelsen tilknyttet husholdningen, der oplevede oversvømmelsen. Anvendelsen af disse 

to definitioner skyldes, at nogle husholdninger vælger at flytte. I forbindelse med flytningen oplever 

husholdningen en ændring i opfattet risiko, som potentielt påvirker deres helbred.    

Projektets opbygning 

Arbejdet, der ligger til grund for rapporten, har haft fokus på at kvantificere sundhedseffekter samt at 

estimere de velfærdsøkonomiske immaterielle omkostninger forbundet med oversvømmelser – se figur 3. 

Formålet med rapporten er at præsentere resultaterne af analyserne af effekten af oversvømmelse på folks 

helbred og folks velfærdsøkonomiske tab. Projektet indeholder ikke en større litteraturgennemgang. I stedet 

anvendes nøglelitteratur til at understøtte og belyse forskellige aspekter af analyser og resultater, der 

præsenteres i rapporten. 
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Figur 3. De metodiske tilgange, der er anvendt i projektet 

Rapporten består af syv hovedkapitler og en diskussion af resultaterne. Kapitlerne er opbygget således, at de 

kan læses hver for sig. Hvis rapporten læses fra start til slut, vil læseren opleve en del gentagelser.  Kapitel 2 

beskriver dataindsamling i spørgeskemaundersøgelsen. Kapitel 3 beskriver folks opfattelse af sandsynlig-

heden for og videnssøgning om oversvømmelse. Kapitel 4 beskriver sammenhængen mellem sundhed og 

oversvømmelse med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelserne. Kapitel 5 beskriver sammenhængen 

mellem sundhed og oversvømmelse med udgangspunkt i registerdata fra Danmarks Statistik. Kapitel 6 

beskriver folks erklærede betalingsvillighed for at undgå oversvømmelser med udgangspunkt i spørgeskema-

undersøgelserne. Kapitel 7 beskriver folks afslørede betalingsvillighed for risikoen ved oversvømmelser 

baseret på husprismetoden. I kapitel 8 samles resultaterne af de fire undersøgelser med den målsætning at 

komme tættere på klimatilpasningens samlede effekter. 

2. Spørgeskemaundersøgelse  

Spørgeskemaet er udviklet af projektdeltagerne med sparring og kommentering af akademiske kolleger på 

KU og DTU. Medarbejdere i Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen bidrog med faglig sparring om spørgeskemaets 

sprogbrug i relation til oversvømmelse og risiko. Spørgeskemaet blev testet af to fokusgrupper i Dragør og 

på Frederiksberg. Deltagerne udfyldte først spørgeskemaet på stedet i fysisk form, hvorefter der var en 

semistruktureret gruppesamtale af cirka en times varighed. Spørgeskemaet blev udsendt til Kerteminde 

Kommune cirka tre uger før de resterende kommuner for at teste de tekniske detaljer ved udsendelsen samt 

tegn på, om nogle spørgsmål blev misforstået. Der blev ikke ændret i spørgeskemaet mellem denne 

pilotudsendelse og de resterende udsendelser. 
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Udvælgelse af kommuner 

Spørgeskemaerne blev sendt til borgere i otte kommuner. Kommunerne er udvalgt på baggrund af viden om 

tidligere oversvømmelser fra forsikringsdata og fra medierne samt med blik for en vis geografisk spredning 

mellem landsdele. Der er således prioriteret områder med et højt antal tidligere forsikringssager vedrørende 

oversvømmelser i perioden 2010-2015. Antallet af husstande, der har været ramt af skybrud, er langt højere 

end antal husstande ramt af stormflod. Det var derfor fra starten forventet, at antallet af respondenter ville 

være højere i skybrudsudsatte kommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Oversigt over udvalgte kommuner der indgår i spørgeskemaundersøgelsen 

Note: Inden for kommunerne indgår kun respondenter, der er identificeret som bosat i områder, hvor der er huse, der 
har været oversvømmet. 

Spørgsmål 

Spørgeskemaet indledes med spørgsmål til respondenternes erfaringer med oversvømmelse af bolig samt 

evakuering. Dernæst bliver respondenterne spurgt om deres egen vurdering af risikoen for oversvømmelse 

(fra ”ingen sandsynlighed” til ”meget stor sandsynlighed”), hvorvidt de har opsøgt information om 

sandsynligheden, hvor de har søgt information samt deres egen vurdering af viden om sandsynligheden for 

oversvømmelse og kendskab til muligheder for erstatning i tilfælde af oversvømmelse. Spørgsmålene 

besvares på en Likert-skala med fem niveauer fra ”i meget høj grad” til ”slet ikke”. Spørgsmålene er inkluderet 

i spørgeskemaet for at undersøge, om respondenterne er bevidste om oversvømmelsesrisikoen og for at få 

respondenterne til at forholde sig til risikoen fra skybrud og stormflod. I næste del af spørgeskemaet 

præsenteres et scenarie, hvor kommunen har besluttet at lave et tiltag, der skal reducere oversvømmelses-

risikoen i det område, hvor respondenterne bor. Indledningsvist er respondenterne blevet oplyst om den 
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objektive oversvømmelsesrisiko, der hvor de bor. Baggrunden for denne information er topografiske kort fra 

GeoDanmark1. Spørgeskemaet om stormflod indeholder et kort, mens respondenter i spørgeskemaet om 

skybrud i prosaform bliver oplyst om, hvorvidt der er lavninger, såkaldte ”bluespots” på deres grund. 

Efterfølgende bedes respondenterne om at svare ja/nej/blankt til, hvorvidt de ville stemme for et forslag om 

et projekt, der ville reducere deres oversvømmelsesrisiko, hvis det kostede et givent beløb (se kapitel 6). 

Dernæst bliver respondenterne spurgt om deres opfattelse af, hvor effektive forskellige private tiltag til at 

reducere oversvømmelse er, om de selv har lavet eller overvejet at lave oversvømmelsesreducerende tiltag, 

og om de har kendskab til eksisterende klimatilpasningstiltag i deres kommune. Sammen med de indledende 

spørgsmål om opfattet oversvømmelsesrisiko er disse spørgsmål med i spørgeskemaet for at være med til at 

forklare, hvorfor respondenterne svarede ja eller nej til betalingsvillighedsspørgsmålene.  

I den efterfølgende del af spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om deres sygdomshistorik, herunder 

om antallet af lægebesøg og antallet af sygedage. Desuden er der en test af det generelle stressniveau samt 

en generel test af risikopræference uden relation til oversvømmelse. Risikotesten bruges til at holde svarene 

op mod folks generelle risikopræference. Slutteligt indeholder spørgeskemaet en række demografiske 

spørgsmål.  

Dataindsamling 

Der blev sendt to forskellige varianter af spørgeskemaet ud. Spørgeskemaerne er identiske med hensyn til 

opbygning og spørgsmål, men varierer i forhold til vinkling mod henholdsvis oversvømmelse fra stormflod og 

skybrud. De to spørgeskemaer er hver sendt til fire kommuner. I de fire kommuner er der, ved hjælp af data 

fra Stormrådet og Forsikring & Pension, identificeret veje, hvor der tidligere var mindst fem husstande, der 

havde været ramt af oversvømmelse. Danmarks Statistik foretog en tilfældig udtrækning af 20 procent af 

populationen over 18 år på de angivne veje.  

Spørgeskemaerne blev distribueret via e-Boks. Spørgeskemaet til de stormflodstruede områder blev sendt 

ud i starten af juni 2020 og efterfølgende genfremsendt efter tre uger til respondenter, der ikke havde svaret. 

Spørgeskemaet til de skybrudsudsatte kommuner blev udsendt ultimo juni 2020 og genfremsendt i 

slutningen af juli 2020. Begge spørgeskemaer blev afsluttet 25. august 2020.  

Respondenter 

Skybrud 

2.749 personer har gennemført spørgeskemaet om oversvømmelse fra nedbør, mens yderligere 1.209 har 

svaret på nogle af spørgsmålene. De 2.749 svarer til en responsrate på 17 procent. Ud af de gennemførte 

2.749 var 50 procent mænd og 50 procent kvinder. Den gennemsnitlige respondent er født i 1968, mens den 

yngste er født i 2002 og den ældste i 1925. Den årlige husstandsindkomst inklusive pension er før skat på 

mellem 500.000 og 749.000 kr. 67 procent af respondenterne bor i ejerboliger, 29 procent bor i lejeboliger, 

og 4 procent bor i andelsboliger. Hovedparten af respondenterne bor i helårsboliger, kun 0,8 procent bor i 

enten sommerhus eller sommerhus erklæret egnet til helårsbeboelse. 

                                                           

1 https://www.geodanmark.dk/  

https://www.geodanmark.dk/
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Stormflod 

189 personer har svaret på spørgeskemaet vedrørende stormflod. 51 har svaret på nogle af spørgsmålene. I 

alt 24 procent har besvaret alle spørgsmål i spørgeskemaet. 55,5 procent af respondenterne identificerer sig 

som kvinder og 44,5 procent som mænd. Den ældste respondent er født i 1934, den yngste i 1999, mens den 

gennemsnitlige respondent er født i 1960. Den gennemsnitlige husstandsindkomst er 400.000-500.000 kr. 

inklusive pension før skat. 75 procent af respondenterne bor i ejerboliger, mens 25 procent bor til leje. Kun 

6 ud af de 189 respondenter bor i sommerhus eller sommerhus godkendt til helårsbeboelse, resten bor i 

helårsbolig. 

3. Opfattet oversvømmelsessandsynlighed 

I det følgende dokumenteres respondenternes besvarelser af spørgsmål, der relaterer sig til deres viden om 

sandsynligheden for oversvømmelse ved henholdsvis stormflod og skybrud. Spørgeskemaundersøgelserne 

er alle blevet foretaget i områder, der enten har været udsat for stormflod eller for skybrud, men den enkelte 

respondent har ikke nødvendigvis været udsat.  

Egen vurdering af oversvømmelsessandsynlighed  

I spørgeskemaundersøgelserne for både stormflod og skybrud bliver respondenterne spurgt: ”I hvilken grad 

føler du, at du har information om oversvømmelsessandsynligheden?”. Respondenternes svar er uafhængigt 

af, hvor grundigt de har undersøgt, hvad sandsynligheden er. De respondenter, der har svaret ”i meget høj 

grad” kan derfor være respondenter, der har undersøgt det grundigt på et kort over lavninger eller kotehøjde, 

men også respondenter, der føler, at de har tilstrækkelig viden baseret på for eksempelvis deres egen 

vurdering eller beskrivelser i avisen. Respondenternes svar relaterede til stormflod bliver præsenteret i figur 

5, og respondenternes svar relaterede til skybrud bliver præsenteret i figur 6.   

Det fremgår af de to figurer, at respondenterne, der har svaret i forhold til stormflod, er mere sikre på deres 

viden om risikoen for oversvømmelser, end respondenterne der har svaret i forhold til skybrud. De fleste 

respondenter svarer at de ”i nogen grad”, ”i høj grad” og ”i meget høj grad” har viden omkring 

sandsynligheden for oversvømmelse ved stormflod. I forhold til skybrud fordeler besvarelserne sig jævnt over 

hele spektret af vurderet viden med undtagelse af kategorien ”i nogen grad”, som indeholder 26 procent af 

besvarelserne. Forskellen mellem skybrud og stormflod i forhold til oplevet viden om sandsynlighed kan 

skyldes, at stormflodssandsynligheden umiddelbart virker nemmere at vurdere ud fra synlige karakteristika 

såsom afstand til kyst og boligens placering i forhold til normalt havstandsniveau. I forhold til skybrud er det 

svære at komme frem med en realistisk vurdering af risikoen baseret på landskabskarakteristika. 
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Figur 5. Fordelingen af respondenternes svar på i hvor høj grad de føler, at de har viden om 
sandsynligheden for, at deres bolig bliver oversvømmet af stormflod 

Note: Y-aksen viser den procentvise fordeling, tallet over søjlen er antal respondenter i den givne kategori. 

 

Figur 6. Fordelingen af respondenternes svar på i hvor høj grad de føler, at de har viden om 
sandsynligheden for, at deres bolig bliver oversvømmet af skybrud 

Note: Y-aksen viser den procentvise fordeling, tallet over søjlen er antal respondenter i den givne kategori.  
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Videnssøgning om oversvømmelsessandsynlighed  

I spørgeskemaundersøgelserne for både stormflod og skybrud bliver respondenterne spurgt: ”Har du opsøgt 

information om sandsynligheden for, at du bliver oversvømmet?” Respondenternes besvarelse i forhold til 

stormflod kan ses i figur 7, og respondenternes besvarelse i forhold til skybrud kan ses i figur 8.  Det gælder 

for både stormflod og skybrud, at respondenterne svarer, at de ikke har ikke opsøgt information om 

sandsynligheden for, at deres bolig bliver oversvømmet af stormflod eller skybrud. Besvarelserne fra tidligere 

oversvømmelsesramte respondenter adskiller sig fra besvarelser fra ikke-oversvømmelsesramte 

respondenter ved, at en større andel respondenter har opsøgt viden, efter at de er flyttet ind i deres 

nuværende bolig. Forskellen mellem tidligere oversvømmelsesramte og ikke-oversvømmelsesramte går igen 

for både stormflod og skybruds-spørgeskemaerne. Det er bemærkelsesværdigt få respondenter, der svarer, 

at de har opsøgt information omkring oversvømmelse, inden de er flyttet ind i deres bolig.  

Generelt er der en større andel, der har undersøgt sandsynligheden for, at deres bolig bliver oversvømmet 

som følge af stormflod end som følge af nedbør, både før og efter at de er flyttet ind i deres nuværende bolig. 

Dette kan skyldes, at stormflod i højere grad er en risiko, som husejerne overvejer, når de køber huse 

beliggende tæt på kysten, hvor alene nærheden til kyst i sig selv kan give anledning til at undersøge sagen. 

Informationen om sandsynligheden for, at deres bolig bliver oversvømmet som følge af skybrud, er mere 

skjult, da det kan være svært at vurdere husets placering i terrænet inde i landet.  

 

Figur 7. Fordelingen af respondenternes svar på spørgsmål om de har opsøgt information om 
sandsynligheden for, at deres bolig bliver oversvømmet af stormflod, opdelt på hvorvidt 
respondenterne har oplevet oversvømmelse af deres bolig eller ej 

Note: Y-aksen og tallet over søjlen angiver andelen af respondenter med det pågældende svar.  
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Figur 8. Fordelingen af respondenternes svar på spørgsmål om de har opsøgt information om 
sandsynligheden for, at deres bolig bliver oversvømmet af skybrud, opdelt på hvorvidt 
respondenterne har oplevet oversvømmelse af deres bolig eller ej  

Note: Y-aksen og tallet over søjlen angiver andelen af respondenter med det pågældende svar.  

Informationskilder om oversvømmelsessandsynlighed   

Respondenter, der har opsøgt viden omkring oversvømmelsessandsynligheden for stormflod og skybrud, fik 

et opfølgende spørgsmål i spørgeskemaerne om, hvor de har søgt information. Respondenterne havde 

mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Fordelingen af informationskilder, som respondenterne angav, 

er præsenteret for stormflod i figur 9 og for skybrud i figur 10.  Bemærk at respondenter, der har svaret, at 

de har kigget på et højdekort eller et kotekort, er i figuren lagt sammen med svaret ”anden offentlig 

hjemmeside”.  Svarmuligheden ”anden ikke-offentlig hjemmeside” omfatter for eksempel dingeo.dk eller 

boliga.dk, der viser data for lavninger (bluespots), og Havvand på land fra Kortforsyningen (Styrelsen for 

Dataforsyning og Effektivisering). Det er således den samme information, der er tilgængelig, men indgangen 

er en anden.  

Flest respondenter har opsøgt information om sandsynligheden for oversvømmelse som følge af stormflod 

hos deres kommune eller hos naboerne. Lidt færre har opsøgt information hos Miljøstyrelsen eller 

Kystdirektoratet. Cirka lige mange respondenter har opsøgt information på ”anden offentlig hjemmeside”, 

”anden ikke-offentlig hjemmeside” og ”hos ejedomsmægler/sælger”. Færrest har søgt information hos deres 

forsyningsselskab. Modsat regnvandshåndtering har forsyningsselskabet ikke noget ansvar i forbindelse med 

stormflod, og det er derfor naturligt, at kun et fåtal har opsøgt information her.   

I skybrudsudsatte områder er der flest respondenter (220), som angiver at have opsøgt information på andre 

ikke-offentlige hjemmesider. Disse hjemmesider vil dog ofte vise lavningskort fra Styrelsen for Dataforsyning 

og Effektivisering, og informationen vil således være den samme, som er tilgængelige på hjemmesider hos 

Miljøstyrelsen eller på ”anden offentlig hjemmeside”. Det viser dog, at disse ikke-offentlige hjemmesider i 

høj grad er medvirkende til at udbrede kendskabet til lavningskort og viden om oversvømmelses-
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sandsynlighed generelt. En del angiver at have forhørt sig hos naboer eller hos ejendomsmægler/tidligere 

ejer i forbindelse med køb af bolig, mens en lille del har søgt information hos deres forsyningsselskab (37). 

Fem respondenter har fået information gennem artikler i lokalaviser.   

Informationssøgningen om oversvømmelsessandsynlighed fordeler sig forskelligt i forhold til søgninger 

fokuseret på stormflod og skybrud. Forskellen kan skyldes tilfældigheder, som ville være mindre, hvis der var 

flere besvarelser i forbindelse med stormflod. Det er værd at bemærke, at informationssøgningen breder sig 

over en lang række kilder. Der er ikke én specielt foretrukken kilde til information.   

 

Figur 9. Fordelingen af svar på hvor respondenterne har opsøgt information om 
oversvømmelsessandsynligheden fra stormflod 

Noter: Respondenterne har kunnet vælge flere svar.  
Y-aksen viser den procentvise fordeling, tallet over søjlen er antal respondenter i den givne kategori. 
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Figur 10. Fordelingen af svar på hvor respondenterne har opsøgt information om 
oversvømmelsessandsynligheden fra skybrud 

Noter: Respondenterne har kunnet vælge flere svar.  
Y-aksen viser den procentvise fordeling, tallet over søjlen er antal respondenter i den givne kategori. 

Vurdering af opfattet oversvømmelsessandsynlighed  

Besvarelserne i spørgeskemaet viser, at de fleste føler sig velinformerede om sandsynligheden for 

oversvømmelse af stormflod. Det opfattede vidensgrundlag for sandsynligheden for oversvømmelse fra 

skybrud fordeler sig anderledes. Den vurderede viden omkring oversvømmelsessandsynlighed fordeler sig 

ligeligt mellem alle kategorier af vidensniveauer fra uvidenhed til sikkerhed.   

De fleste respondenter opsøger ikke viden om oversvømmelsessandsynligheden. Ud af de respondenter, der 

har opsøgt viden om oversvømmelse, har flere søgt viden, efter at de er flyttet ind i deres bolig. Det er 

bemærkelsesværdigt, at så få har søgt information om oversvømmelsessandsynligheden, inden de flytter til 

deres nuværende bolig. I forhold til informationssøgning, er der ikke en bestemt foretrukken kilde til 

information. I stedet breder informationssøgningen sig ud på mange forskellige kilder, hvoraf en del dog 

baserer sig på samme datagrundlag. En mulig årsag er, at det kan være vanskeligt at huske så langt tilbage i 

tid, hvis købet af bolig ligger mange år tilbage. Svarene kan også være påvirket af efterrationalisering, der 

kan være både i retning af ikke at have haft tilstrækkelig information, eller at respondenterne føler, at de 

burde have opsøgt information om så vigtigt et emne og derfor ikke svarer sandfærdigt på spørgsmålet. 

4. Spørgeskemaundersøgelse om oversvømmelse og 
sundhedseffekter  

I det følgende dokumenteres respondenternes besvarelser af spørgsmål, der relaterer sig til forholdet 

mellem oversvømmelse og sundhed. Respondenter, der tidligere har oplevet en oversvømmelse, 

sammenlignes med respondenter, der ikke har haft deres bolig oversvømmet. Bemærk at begge grupper er 

bosat i områder, hvor der har været oversvømmelse. 
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Forholdet mellem lægebesøg og oversvømmelser fra stormflod 

I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt: ”Hvor mange gange har du været i kontakt med en 

praktiserende læge de seneste 12 måneder?”. Spørgsmålet bygger på forventningen om, at antal lægebesøg 

og sygdom er korrelerede. I analysen af spørgsmålet opdeler vi respondenterne i tidligere oversvømmelses-

ramte og ikke-oversvømmelsesramte. På den måde kan spørgsmålet vise, hvorvidt sygdom er hyppigere for 

folk, der tidligere har oplevet oversvømmelse i forhold til folk, der ikke har haft oversvømmelse. 

Figur 11 viser fordelingen af lægebesøg inden for de seneste 12 måneder opdelt efter, om respondenterne 

tidligere har haft oversvømmet bolig eller ikke. Kontakt med lægen er her defineret som både fysiske besøg 

hos lægen, telefonisk kontakt (dog ikke tidsbestilling) og e-mailkonsultation.  Vi forventer, at usikkerheden 

er lige stor for tidligere oversvømmelsesramte og ikke-oversvømmelsesramte respondenter. Det fremgår af 

figuren, at gruppen af tidligere oversvømmelsesramte respondenter ikke adskiller sig fra de ikke-

oversvømmelsesramte. Forskellen mellem de to grupper blev ligeledes testet med en χ2-test. Vi fandt ikke 

nogen signifikant forskel mellem de to grupper, selv når vi korrigerede for køn og alder.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Respondenternes kontakt med deres praktiserende læge fordelt på 
oversvømmelsesramte og ikke-oversvømmelsesramte i stormflodsudsatte kommuner 

Forholdet mellem antal sygedage og oversvømmelse fra stormflod 

I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt: ”Hvor mange sygedage har du haft de sidste 12 måneder?” I 

analysen af spørgsmålet opdeler vi respondenterne i tidligere oversvømmelsesramte og ikke-

oversvømmelsesramte. På den måde kan spørgsmålet vise, hvorvidt sygdom er hyppigere for folk, der 

tidligere har oplevet oversvømmelse, i forhold til folk, der ikke har haft oversvømmelse. 

Figur 12 viser, hvor mange sygedage respondenterne har haft de seneste 12 måneder. Sygedage er i 

spørgeskemaet defineret som fravær fra arbejde som følge af sygdom, børns sygedage eller orlov grundet 

hændelser i hjemmet, angivet i hele arbejdsdage. Det fremgår af figur 12, at der ikke er nogen visuel forskel 
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på tidligere oversvømmelsesramte og ikke-oversvømmelsesramte respondenter. Den samme konklusion 

kommer vi frem til ved at teste forskellen mellem de to grupper af respondenter med en χ2-test. Der er ingen 

signifikant forskel på tidligere oversvømmelsesramte og ikke-oversvømmelsesramte respondenter, heller 

ikke når der tages højde for alder, køn og indkomst i en lineær model. 

  

Figur 12. Respondenternes antal sygedage de sidste 12 måneder fordelt på oversvømmelsesramte 
og ikke-oversvømmelsesramte i stormflodsudsatte kommuner 

Erklærede psykiske følgevirkninger af stormflodshændelser  

I spørgeskemaundersøgelsen blev respondenter, der tidligere har haft deres bolig oversvømmet, spurgt: ”Har 

nogen i din husstand oplevet psykiske følgevirkninger, som du/I selv mener, kan spores tilbage til 

oversvømmelse af din bolig”? Spørgsmålet er medtaget i spørgeskemaet i samarbejde med DTU, der har 

stillet samme spørgsmål til borgere i Jyllinge Nordmark. Bemærk at folk har haft mulighed for at vælge flere 

svar. Figur 13 viser, hvor mange der har svaret ”ja” til hver af kategorierne. I alt har 72 personer besvaret 

spørgsmålet. Det er dermed cirka 8 procent af de oversvømmelsesramte, der har oplevet psykiske 

følgevirkninger som stress og søvnproblemer, som de selv mener kan henføres til oversvømmelsen af deres 

bolig. 45 respondenter oplevede ingen psykiske følgevirkninger. 
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Figur 13. Antallet af respondenter der har oplevet psykiske følgevirkninger i deres husstand som 
følge af stormflodsoversvømmelse  

Forholdet mellem stress og stormflodsoversvømmelse  

Respondenterne blev bedt om at udfylde en stresstest baseret på ti spørgsmål om deres tilstand den seneste 

måned, for eksempel: ”Hvor ofte inden for den seneste måned har du følt, at du havde styr på tingene?”. 

Den fulde liste af spørgsmål kan fås ved henvendelse til forfatterne. For hvert spørgsmål var der mulighed for 

at svare ”aldrig”, ”næsten aldrig”, ”somme tider”, ”temmelig ofte” eller ”meget ofte”. Svarene er dernæst 

tildelt point fra 5 til 1 for negativt formulerede spørgsmål og 1 til 5 for positivt formulerede spørgsmål. I tabel 

1 og i figur 14 vises resultatet af stresstesten. En visuel gennemgang af fordelingen af stresstesten opdelt 

mellem tidligere oversvømmelsesramte og ikke-oversvømmelsesramte respondenter viser, at der ikke er en 

tydelig forskel på de to grupper. Forskellen på stress-score mellem tidligere oversvømmelsesramte og ikke-

oversvømmelsesramte respondenter blev også testet med en χ2-test. Den statistiske test viser, at der ikke er 

signifikant forskel i stress-score mellem de to grupper af respondenter. Dette gælder også, når der korrigeres 

for køn, alder og indkomst. Der er dog ikke taget højde for, hvor lang tid der er gået siden oversvømmelsen. 

Tabel 1. Resultater af den selvopfattede stresstest for folk i stormflodstruede kommuner 

Min. Median Gennemsnit Max. Antal observationer 

10 22 21,9 39 191 
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Figur 14. Den selvopfattede stress-score for henholdsvis oversvømmelsesramte og ikke-
oversvømmelsesramte personer i stormflodstruede kommuner 

Note: N=191 

Forholdet mellem lægebesøg og oversvømmelser fra skybrud 

I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt: ”Hvor mange gange har du været i kontakt med en 

praktiserende læge inden for de seneste 12 måneder?”. Spørgsmålet bygger på forventningen om, at antal 

lægebesøg og sygdom er korrelerede. I analysen af spørgsmålet opdeler vi respondenterne i tidligere 

oversvømmelsesramte og ikke-oversvømmelsesramte. På den måde kan spørgsmålet vise, hvorvidt sygdom 

er hyppigere for folk, der tidligere har været oversvømmelsesramte end for folk, der ikke har været ramt af 

oversvømmelse. 
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Figur 15. Respondenternes kontakt med deres praktiserende læge fordelt på oversvømmelsesramte 
og ikke-oversvømmelsesramte i skybudsramte kommuner  

Note: N=2.806 

Figur 15 viser, hvor mange gange respondenterne har haft kontakt med deres praktiserende læge. Kontakt 

med lægen er her defineret som både fysiske besøg hos lægen, telefonisk kontakt (dog ikke tidsbestilling) og 

e-mailkonsultation. Figuren viser, at tidligere oversvømmelsesramte respondenter ikke adskiller sig fra de 

ikke- oversvømmelsesramte. En statistisk analyse baseret på en χ2-test af de to grupper af respondenter viser, 

at der ikke er signifikant forskel på tidligere oversvømmelsesramte og ikke-oversvømmelsesramte 

respondenter.  Dette resultat er robust, også når der korrigeres for køn, alder og indkomst. 

Forholdet mellem antal sygedage og oversvømmelse fra skybrud  

I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt: ”Hvor mange sygedage har du haft de sidste 12 måneder?”. I 

analysen af spørgsmålet opdeler vi respondenterne i tidligere oversvømmelsesramte og ikke-

oversvømmelsesramte. På den måde kan spørgsmålet vise, hvorvidt sygdom er hyppigere hos folk, der 

tidligere har haft oversvømmelse, end hos folk, der ikke har haft oversvømmelse af deres bolig. 
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Figur 16. Antal sygedage folk har haft de sidste 12 måneder fordelt på oversvømmelsesramte og 
ikke-oversvømmelsesramte i skybrudsramte kommuner 

Note: N=2.807 

Figur 16 viser, hvor mange sygedage respondenterne har haft, afhængigt af om deres hus har været 

oversvømmet eller ej. Det fremgår af figuren, at der ikke er tydelige forskelle mellem tidligere 

oversvømmelsesramte og ikke-oversvømmelsesramte respondenter. En χ2-test viser, at folk, der bor i 

oversvømmede områder, i denne undersøgelse ikke har signifikant flere sygedage end folk, der bor i ikke-

oversvømmede områder. 

Erklærede psykiske følgevirkninger af skybrudshændelser  

I spørgeskemaundersøgelsen blev respondenter, der tidligere har oplevet oversvømmelse af boligen, spurgt: 

”Har nogen i din husstand oplevet psykiske følgevirkninger, som du/I selv mener kan spores tilbage til 

oversvømmelsen af din bolig?”. Spørgsmålet er medtaget i spørgeskemaet i samarbejde med DTU, der har 

stillet samme spørgsmål til borgere i Jyllinge Nordmark. Bemærk at folk har haft mulighed for at vælge flere 

svar. Figur 17 viser, hvor mange der har svaret ”ja” til hver af de enkelte kategorier. I alt har 72 personer 

besvaret spørgsmålet. Det er dermed cirka 10 procent af de oversvømmelsesramte, der har oplevet psykiske 

følgevirkninger som stress og søvnproblemer, som de selv mener kan henføres til oversvømmelsen af deres 

bolig. 707 respondenter oplevede ingen psykiske følgevirkninger. 
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Figur 17. Hvorvidt nogen i husstanden har oplevet psykiske følgevirkninger som følge af 
oversvømmelse af bolig 

Note: N=792 

Forholdet mellem stress og skybrudsoversvømmelser  

Respondenterne blev bedt om at udfylde en stresstest baseret på ti spørgsmål om deres tilstand den seneste 

måned, for eksempel: ”Hvor ofte inden for den seneste måned har du følt, at du havde styr på tingene?”. 

Den fulde liste af spørgsmål kan fås ved henvendelse til forfatterne. For hvert spørgsmål var der mulighed for 

at svare ”aldrig”, ”næsten aldrig”, ”somme tider”, ”temmelig ofte” eller ”meget ofte”. Svarene er dernæst 

tildelt point fra 5 til 1 for negativt formulerede spørgsmål og 1 til 5 for positivt formulerede spørgsmål. I tabel 

2 og i figur 18 vises resultatet af stresstesten. En visuel gennemgang af fordelingen af stresstesten opdelt 

mellem tidligere oversvømmelsesramte og ikke-oversvømmelsesramte respondenter viser, at der ikke er en 

tydelig forskel på de to grupper.  Forskellen på stress-score mellem tidligere oversvømmelsesramte og ikke-

oversvømmelses-ramte respondenter blev også testet med en χ2-test. Den statistiske test viser, at der ikke 

er signifikant forskel i stress-score mellem de to grupper af respondenter. Dette gælder også, når der 

korrigeres for køn, alder og indkomst. Der er dog ikke taget højde for, hvor lang tid der er gået siden 

oversvømmelsen. 

Tabel 2. Stresstest-score for folk i skybrudsudsatte kommuner 

Min. Median Gennemsnit Max. Antal observationer 

10 21 21,5 42 2.826 

 

Figur 18 viser resultaterne af en selvopfattet stresstest, fordelt på respondenter der har oplevet, at deres 

bolig eller grund har været oversvømmet, og folk der ikke har.  
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Figur 18. Stresstest-score for personer i skybrudsudsatte kommuner der har oplevet, at deres bolig 
eller grund har været oversvømmet, og folk der ikke har  

Vurdering af sundhedsspørgsmålene  

Spørgeskemaerne viser, at folks sundhed, målt på selvrapporterede lægebesøg, antal sygedage og stress, 

ikke er påvirket af, om de tidligere har været oversvømmelsesramte. Imidlertid er det er værd at bemærke, 

at henholdsvis 8 og 10 procent af tidligere oversvømmelsesramte husholdninger i forhold til stormflod og 

skybrud, har oplevet, at en eller flere medlemmer af husholdningen har haft psykiske følgevirkninger, som 

de relaterer til eftervirkninger af oversvømmelsen. Det er en betydelig påvirkning, som bør kunne genfindes 

i registerdata. 

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelser er forbundet med usikkerhed. Det er ikke altid, at folk, der 

besvarer spørgeskemaer, kan overskue spørgsmålet eller ønsker at svare sandfærdigt. Folks sundhed er en 

privatsag, og vi kan ikke nødvendigvis forvente, at de ønsker at dele information om deres sygdomshistorik, 

selvom undersøgelsen er anonym. Det kan samtidig være svært at huske tilbage i tid. I spørgeskemaerne 

bliver der eksempelvis spurgt til antallet af lægebesøg inden for det seneste år. Det er ikke sikkert, at folk, 

der svarer på spørgeskemaet, kan huske alle deres lægebesøg. Og endelig kan den opfattede og den faktuelle 

situation være forskellige. Samlet set betyder det, at besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen kan være 

fejlbehæftede. Imidlertid er det ikke det absolutte tal for sundhedseffekterne, der er vigtige, men forskellene 

mellem dem, der har været oversvømmelsesramte, og dem, der ikke har. Der er ingen grund til at tro, at den 

ene gruppe husker bedre end den anden, eller at den ene gruppe er mere tilbageholdende med at dele 

oplysninger end den anden.  
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Spørgeskemaundersøgelsen relateret til stormflod bygger på et lille antal besvarelser. Det skyldes blandt 

andet den anonymiserede samplingsstrategi, således at det ikke er muligt at rette spørgeskemaet direkte til 

dem, der har været oversvømmelsesramte, samt at der generelt kun er få boliger i Danmark, der har været 

ramt af stormflod inden for de sidste par år. Med de relativt få antal besvarelser vil det være vanskeligt at 

observere en statistisk signifikant forskel mellem de oversvømmelsesramte og ikke-oversvømmelsesramte. 

Det modsatte gør sig gældende for spørgeskemaundersøgelsen rettet mod skybrud, hvor antallet af 

besvarelser er stort nok til, at resultaterne vil vise signifikante effekter, hvis de er der. Følgeligt kan 

resultaterne for skybrud lettere end for stormflod generaliseres til hele landet.  

5. Analyse af sundhedsomkostninger baseret på registerdata  

I dette afsnit undersøger vi sundhedstilstanden hos personer i tidligere oversvømmelsesramte husstande. 

Dette gør vi ved at sammenligne personer fra ikke-oversvømmelsesramte husstande med personer fra 

oversvømmelsesramte husstande. Undersøgelserne bygger på en sammenkørsel af registerdata fra 

Danmarks Statistik og data fra Stormrådet samt Forsikring & Pension. Data fra Danmarks Statistik er 

indsamlet af forskellige offentlige instanser og bærer præg af at have forskellig kvalitet i forhold til fejl og 

mangler.  

Følgende er en liste over de datakilder, der har været gjort tilgængelige for projektet fra Danmarks Statistik:  

 Befolkningsregistret: Et register over simple oplysninger om borgerne i Danmark, såsom civil status, 

alder og bopæl.  

 Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik: Et register der viser hvilke borgere, der er i arbejde. Dette 

benyttes til at undersøge, om personer falder ud af arbejdsmarkedet.  

 Flytteregisteret: Et register der viser alle flytninger, der er registreret i Danmark i den undersøgte 

periode. Dette benyttes til at undersøge, om nogen fraflytter deres bolig.  

 Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL): Et register over arbejdstilknytningen for lønmodtagere. Det 

har en højere detaljegrad end den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik, men til gengæld omfatter 

registeret kun lønmodtagere.  

 Lønstatistikken alle sektorer: Et register der viser udbetalt løn. Dette bruges til at se effekten af 

disponibel indkomst for påvirkede individer.  

 Fraværsperioder: Et register over fravær fra arbejde som følge af sygdom. Flere myndigheder og 

virksomheder mangler incitament til at indsende retmæssige informationer til dette register, da 

fravær kun er relevant efter 10 uger. Derfor skal resultater fra dette register benyttes med en grad 

af skepsis.  

 Uddannelsesregisteret: Et register der omfatter uddannelsesniveau og tidspunktet for opnået 

uddannelsesniveau.  

 Bygnings- og Boligregistret (BBR): Et register over alle boliger og bygninger i Danmark, dertil 

grunddata om størrelse, varmekilde, beliggenhed etc. 

 Lægemiddelsdatabasen: Et register der omfatter alle afhentede recepter i Danmark. Dette benyttes 

til at undersøge, om der skulle være ændringer i folks medicinindtag som følge af oversvømmelser. 

 Sygesikring: Et register over hvilke sundhedsydelser, den enkelte borger har modtaget. Registret 

indeholder oplysninger om lægebesøg, operationer etc. I dette projekt bruges information om 

praktiserende læger. 
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Perioden 2009-2018 indgår i undersøgelserne. 

Registerdata blev kombineret, så det var muligt at opstille effektmodeller med paneldatastruktur og en 

difference-in-difference-modelopsætning. Det vil sige, at vi sammenligner forskellen i ændringer over tid 

mellem oversvømmelsesudsatte og ikke-oversvømmelsesudsatte individer. Denne metodiske tilgang 

muliggør, at vi kan isolere sundhedseffekten af oversvømmelse på berørte personer. 

Med udgangspunkt i registrene estimerer vi effekten af oversvømmelse, løn, deres tilknytning til 

arbejdsmarkedet, lægebesøg, fravær fra arbejde, antal arbejdstimer og fraflytning. Hypotesen er, at 

stressreaktioner som følge af ændret risikoopfattelse vil påvirke folks tilknytning til arbejdsmarkedet negativt 

eller påvirke deres kontakt med sundhedssystemet. Dernæst tester vi, om folk, der har oplevet 

oversvømmelser, har et øget forbrug af lægemidler. Mængden af evidens for sundhedseffekter af 

oversvømmelser i Danmark er meget begrænset, og udenlandske studier er ofte baseret på mere ekstreme 

hændelser. En måde at håndtere negative sundhedskonsekvenser på er fraflytning. Derfor undersøger vi også 

fraflytningsmønstre. Vi kan dog ikke direkte lede effekten tilbage til sundhed, da fraflytning som følge af 

oversvømmelse også kan skyldes andre oplevede velfærdstab.  

I alle de estimerede modeller har vi kontrolleret for køn, alder, løn, arbejdstilknytning og uddannelsesniveau. 

Modellerne er estimeret for udvalgte områder i landet, som har oplevet enten skybrud eller stormflod. 

Modellerne er estimeret med forskellige kontrolgrupper for at undersøge, hvordan forskellige antagelser om, 

hvordan konsekvenserne af en oversvømmelse slår igennem, påvirker modelestimaterne. Analyserne bygger 

på to forskellige antagelser, som omhandler, hvor effekten af hændelsen finder sted samt, hvad der udgør 

en god kontrolgruppe. De primære resultater er lavet på baggrund af en effekt på de individer, der oplevede 

oversvømmelsen, sammenlignet med deres naboer. Kontrolgruppen er valgt ud fra den antagelse, at desto 

tættere personer bor på hinanden, desto mindre forskelle må der være i ikke-observerede effekter. Det vil 

sige, at du ligner din nabo langt mere i forhold til indkomst og uddannelse med mere, end du ligner folk, der 

bor langt væk fra dit nabolag. 

Ovenstående analyser er baseret på sammenligninger af personer, der boede i en bolig, der blev 

oversvømmet, med kontrolgruppen, der ikke har oplevet en oversvømmelse. I analysen af sammenhængen 

mellem oversvømmelse og helbred har vi ligeledes undersøgt, om det er oversvømmelsesoplevelsen eller 

den opfattede risiko, der har betydning for helbredet. Vi testede derfor, om det at have oplevet en 

oversvømmelse af egen bolig har betydning for helbredet, også selvom om folk er fraflyttet boligen. 

Alternativt testede vi, om helbredseffekterne er tilknyttet boligen, således at folk, der flytter ind i tidligere 

oversvømmede boliger, får flere helbredsproblemer. Disse resultater kan fås ved henvendelse til forfatterne.  

Alle ændringer omfatter hele perioden efter hændelsen. Det vil sige, at eventuelle effekter, som optræder 

umiddelbart efter en hændelse, kun bliver identificeret i begrænset omfang. Antallet af år før eller efter en 

hændelse varierer fra 6-7 år ved skybrud og 5 år ved stormflod. Resultaterne skal derfor ses som mellem- til 

langsigtede effekter af oversvømmelse. 

Resultaterne bygger på omkring 280 modeller. Der arbejdes med varierende datastørrelser, der afspejler 

forskellige antagelser om blandt andet kontrolgrupper. Det betyder, at nogle modeller har omkring tre 

millioner observationer, mens andre blot har et par hundrede. Antallet af modeller er for mange til, at de alle 
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kan præsenteres i kapitlet. Vi har derfor valgt kun at vise nogle resultater, som er beskrevet i de følgende 

afsnit. Alle resultater kan fås ved henvendelse til forfatterne.  

Sundhedseffekt af stormflodsoversvømmelse baseret på registerdata  

Sundhedseffekterne af stormflodshændelser er blevet undersøgt for Frederikssund, Roskilde og Kerteminde.  

Disse områder har alle oplevet stormflodshændelser i perioden 2009-2018. Modellerne blev kørt for hver 

kommune og samlet for alle tre kommuner. Ændringen i forskellige parametre er undersøgt for personer, 

som har boet i en bolig, der blev oversvømmet af stormflod, i forhold til naboer, som ikke blev oversvømmet. 

Tabel 3 viser et overblik over resultaterne af analyserne. Resultaterne bliver præsenteret som enten positiv 

eller negativ (↑/↓), der viser, om de pågældende parametre påvirkes positivt eller negativt af en 

oversvømmelseshændelse. Dette gøres dels, fordi der er en usikkerhed om estimaterne mellem de forskellige 

modelopstillinger, og dels fordi tallene repræsenterer meget forskellige effektstørrelser og ikke kan 

sammenlignes på tværs. De undersøgte variable er: Lønudvikling, udtrædelse af arbejdsmarkedet, benyttelse 

af egen praktiserende læge, fraværstimer på arbejdet, udvikling i løntimer, fraflytning fra bolig og 

medicinforbrug. Der findes signifikante effekter på fraflytning af bolig samt arbejdstimer, hvilket peger i 

retning af usete effekter af oversvømmelse. Dog er der for de enkelte områder signifikante effekter på løn. 

Nedenfor gennemgås de enkelte parametre og mulige forklaringer på de mønstre, der ses. 

Tabel 3. Resultaterne af registeranalyserne af om en given parameter påvirkes positivt eller negativt 
af oplevelsen af oversvømmelse fra stormflod i ens bolig 

 LØN- 
UDVIKLING 

UDGANG AF 
ARBEJDSMARKED 

LÆGE- 
BESØG 

FRAVÆR ARBEJDS-
TIMER 

FRAFLYTNING 

GENERELT ↓ ↓ ↓*** ↓ ↓*** ↑*** 

ROSKILDE ↓*** ↓ ↓** ↓ ↓*** ↑*** 

FREDERIKSSUND ↑ * ↓ ↓*** ↑ ↓ ↑*** 

KERTEMINDE ↑*** ↓ ↓ ↑ ↓*** ↑*** 

Noter: ↑ betyder påvirkes positivt, ↓ betyder påvirkes negativt.  
GENERELT angiver en model, hvor de tre kommuner er analyseret samlet.   
* betyder signifikans på 5 procent-niveau, ** betyder signifikans på 1 procent-niveau og *** betyder signifikans på 0.1 
procent-niveau.  

Lønudvikling:  

Vi finder ikke samme effekt på lønudviklingen for de tre kommuner, og i modellen, hvor de tre kommuner 

modelleres samlet, er den ikke signifikant. Effektmodellen for Frederikssund og Kerteminde Kommuner viser 

en signifikant stigning i indkomst efter stormflodshændelsen, dog er signifikansen kun på 5 procent-niveau i 

Frederikssund. En mulig forklaring på stigende løn kan være, at personer, der ikke er fuldt forsikret, har et 

behov for at sikre sig gennem øget arbejde eller ved at skifte til et job med en højere løn (Fadlon & Nielsen, 

2019). For Roskilde ses et signifikant fald i løn. En mulig forklaring herpå kan være i retning af stressfaktorer. 

Resultaterne af modelestimaterne viser, at sammenhængen mellem lønudvikling og stormflods-

oversvømmelse kan gå begge veje.   
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Udgang af arbejdsmarkedet:  

Vi finder ingen signifikant effekt af stormflodsoversvømmelse på personers tilhørsforhold til arbejds-

markedet. Ændring i tilhørsforhold til arbejdsmarkedet er en stor personlig ændring. Det er muligt, at det vil 

kræve en voldsommere oplevelse end en stormflod, at personer udtræder af arbejdsmarkedet.  

Lægebesøg: 

Der findes et signifikant fald i benyttelse af praktiserende læge som følge af stormflod. Hvis der er en negativ 

effekt af stormflod, ville vi have forventet, at denne ville stige. Her er det værd at bemærke, at vi estimerer 

effekter på mellemlang til lang sigt. Det gør, at for eksempel effekter på kort sigt kan forsvinde, fordi antallet 

bliver fordelt over en lang periode, hvor oversvømmelsen muligvis ikke har betydning for besøg til lægen. En 

analyse af kortsigtede effekter kunne give et anderledes resultat.  

Fravær:  

Der findes ingen signifikant effekt af oversvømmelse på individuelt fravær fra arbejdspladsen. Dette kan 

skyldes flere ting. Først at denne variabel er baseret på et usikkert datasæt. Danmarks Statistik fremhæver, 

at det er et datasæt med mange manglende registreringer. Fravær kan derfor være underrepræsenteret. Det 

vil dog givetvis gøre sig gældende på hele samplet og altså både påvirke dem, som er oversvømmelsesramte, 

og dem, som ikke er. Derudover har en del af arbejdsstyrken mulighed for flekstid som en del af deres 

ansættelse og kan derfor flytte deres arbejdsbyrde til andre tidspunkter.  

Arbejdstimetal:  

Der findes et signifikant fald i arbejdstid for dem, som oplever en stormflodshændelse. Denne parameter 

viser timetallet for lønmodtagere, og vi undersøger dermed, om medlemmer af husholdninger arbejder færre 

timer i perioden efter oversvømmelsen. Modelestimaterne viser en signifikant negativ effekt af 

oversvømmelse i udviklingen i arbejdstimer. En forklaring på nedgang i arbejdstimetallet kunne være 

sygdom, der relateres til stress. Det ses af tabel 3, at effekten er drevet af Roskilde og Kerteminde.  

Fraflytning:  

Der findes en signifikant positiv effekt for flytning i den generelle model samt for de tre kommuner. De 

signifikante estimater viser en øget sandsynlighed for, at folk flytter efter at have oplevet en oversvømmelse 

fra stormflod. For den samlede model finder vi en øget sandsynlighed for at fraflytte sin bolig på omkring 6,5 

procent. Dette, altså et øget udbud af boliger, kan være en af grundene til, at vi ser et fald i huspriserne efter 

en stormflod i de undersøgte områder (se mere herom i kapitel 7). Områderne er altså mindre attraktive 

efter en stormflodsoversvømmelse. Hvorvidt det skyldes et aktivt valg for at undgå helbredseffekter, eller 

det skyldes andre former for velfærdstab, kan vi ikke identificere. 

Lægemidler:  

I modelestimaterne for relationen mellem lægemiddelforbrug og stormflodsoversvømmelse finder vi en 

signifikant, men meget lille stigning i køb af nogle lægemidler som følge af oversvømmelsen. Dette omfatter 

respiratoriske medikamenter, som muligvis kan tilskrives problemer med boligen som følge af 

havvandsgennemtrækning. Derudover findes ikke andre signifikante effekter.  

Lægemiddelregistret er delt op efter, hvilken del af kroppen det udskrevne præparat har en effekt på. Det 

blev i projektet valgt, at der primært ønskes at finde præparater, der benyttes ved nervesystemet (ATC-N), 

midler mod infektionssygdomme til systemisk brug (ATC-J) samt respirationssystemet (ATC-R). Disse er 
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udvalgt, da de omfatter psykofarmaka, som gives ved stress, depression, etc., samt midler som gives mod 

infektion som følge af bakteriel kontakt, hvilket tænkes at opstå som følge af oversvømmelsen. Derudover er 

de respiratoriske præparater valgt, da de kan gives ved luftvejsproblemer, som kan opstå ved dårligt 

indeklima efter en oversvømmelse. Da grupperne er brede i deres generelle definition, laves analysen også 

for undergrupper, og de tre hovedgrupper opdeles i cirka 20 undergrupper, som fortæller mere præcist, hvad 

medikamentet er givet til. 

Det bør bemærkes, at grupperinger af lægemidler kan være afgørende for resultatet, og man skal derfor være 

varsom med fortolkningen. For alle lægemiddelgrupper vi undersøger, er forklaringsgraden af modellerne 

meget lav. Der er derfor en større risiko for, at den fundne effekt er en tilfældighed frem for en faktisk effekt. 

Resultaterne er dermed ikke robuste i forhold til ændring af antagelser og metode, hvilket antyder, at mulige 

effekter er minimale eller tilfældige i modellen. Resultaterne af lægemiddelsanalyserne er ikke medtaget i 

tabel 3, fordi vi vurderer, at resultaterne er for usikre. 

Opsamling:  

Overordnet ses der nogle forskelle på de undersøgte områder, men vi kan kun drage få generelle 

konklusioner for hele den gruppe af individer, der oplever stormflodsoversvømmelser. Der findes imidlertid 

en del signifikante effekter på de primære faktorer (arbejdstid, lægebesøg og fraflytning). Der findes altså 

effekter af oversvømmelsen, som går ud over den del af populationen, der har oplevet en oversvømmelse, 

sammenlignet med deres naboer, som ikke oplever oversvømmelsen. For andre har vi ikke, eller kun i 

begrænset omfang, været i stand til at se en effekt (lægemidler, sygedage, fravær). Det kan skyldes, at der 

ikke er en effekt, at den er meget lille, eller at den er for usikker til at blive bestemt.  

For nogle af de enkelte områder findes der større effekter end for de generelle modeller. Dette giver også en 

indikation af en høj variation i oplevelsen af oversvømmelse, både fra borger til borger, men også i forhold 

til hvilket område man bor i.  

Sundhedseffekt af skybrudsoversvømmelse baserede på registerdata  

Effekterne af skybrudshændelser er blevet undersøgt for København og Aalborg. I analyseperioden havde 

København tre skybrudshændelser, der affødte oversvømmelsesskade. Skybrudshændelserne skete i august 

2010, juli 2011 og august 2014. Aalborg havde en enkelt større skybrudshændelse med oversvømmelses-

skader i august 2012. Som for stormflod ser vi på effekter ved en difference-in-difference-tilgang, hvor vi 

estimerer ændringer i variablerne i forhold til ændringer for naboer, som ikke har haft oversvømmelse. Tabel 

4 viser et overblik over resultater af analyserne. Resultaterne bliver præsenteret som enten positive eller 

negative (↑/↓) samt efter, hvor signifikante resultaterne er (*, **, ***). Dette gøres dels, fordi der er en 

usikkerhed om estimaterne mellem de forskellige modelopstillinger, og dels fordi tallene repræsenterer 

meget forskellige effektstørrelser og ikke kan sammenlignes på tværs. De undersøgte variable er: 

Lønudvikling, udtrædelse af arbejdsmarkedet, benyttelse af egen praktiserende læge, fraværstimer på 

arbejdet, udvikling i løntimer, fraflytning fra bolig og medicinforbrug. 

Tabel 4 viser resultaterne af registeranalyserne for skybrud. Analyserne bygger på betydelig mere data end 

analyserne af stormflod. Det har den konsekvens, at selv mindre effekter kan identificeres som signifikante 

sammenlignet med stormflodsanalysen. Dette betyder samtidig, at man ikke kan konkludere, at skybruds-
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hændelser har større effekt end stormflod, blot fordi vi finder flere signifikante effekter.  Der er generelt flere 

signifikante effekter af skybrud.  

Tabel 4. Resultaterne af registeranalyserne af om en given parameter påvirkes positivt eller negativt 
af oplevelsen af oversvømmelse fra skybrud i ens bolig 

 
LØN- 

UDVIKLING 
UDGANG AF 

ARBEJDSMARKED 
LÆGE- 
BESØG 

FRAVÆR 
ARBEJDS-

TIMER 
FRAFLYTNING 

GENERELT 
↑*** ↑ ↑*** ↓*** ↓*** ↑*** 

KØBENHAVN 
↑*** ↑*** ↑** ↓*** ↓*** ↑*** 

AALBORG 
↑* ↑ ↑ ↓* ↓*** ↓* 

Noter: ↑ betyder påvirkes positivt, ↓ betyder påvirkes negativt.  
Her benyttes difference-in-difference til at sammenligne oversvømmelsesramte individer med deres naboer.   
* betyder signifikans på 5 procent-niveau, ** betyder signifikans på 1 procent-niveau og *** betyder signifikans på 0.1 
procent-niveau.  

Lønudvikling:  

Vi finder en signifikant stigning i løn som følge af skybrud. En mulig fortolkning er, at en eventuel 

underforsikring korrigeres gennem lønnen (jf. beskrivelsen for stormflod). Dermed bliver der et øget pres på 

husholdningerne, der ud over at udbedre egen bolig, også skal forøge deres indkomst. Individuelt set er 

effekten minimal, men aggregeres effekten for alle husholdninger, der har været ramt, vil effekten være stor. 

Udgang af arbejdsmarked: 

Effektmodellerne finder ingen signifikant effekt af skybrudshændelser på, om folk træder ind eller ud af 

arbejdsmarkedet. Det vil sige, at folk ikke generelt træder mere ind eller ud af arbejdsmarkedet som følge af 

en oversvømmelseshændelse sammenlignet med kontrolgrupperne. Dog findes der en positiv effekt i 

København (en større indgang på arbejdsmarkedet). En ændring i tilhørsforholdet til arbejdsmarkedet er en 

individuel, stor ændring.  Det vil kræve yderligere analyse at begrunde den signifikante stigning i København. 

Lægebesøg: 

Vi finder en signifikant stigning i antallet af lægebesøg for den generelle model og for København samt en 

positiv men ikke-signifikant effekt for Aalborg. Dette gælder både for dem, som oplever skybruddet, og for 

dem, der bor i boligen, uafhængigt af om de har oplevet skybrudshændelsen eller er flyttet ind efter 

hændelsen. Dette indikerer, at der er en negativ konsekvens af skybrud, som både følger dem, der oplever 

hændelsen, og dem, som var beboere i en bolig, der har været oversvømmet. Dog er effekten lille, omend 

stadig signifikant. 

Fravær:  

Vi finder et signifikant fald i antal fraværstimer i alle modeller. Dog er den kun signifikant på 5 procent-

niveauet i Aalborg. Der ses mindre fravær for dem, som oplever oversvømmelse. Som nævnt under 

beskrivelsen af stormflod er der usikkerhed forbundet med registeret, og man skal derfor være varsom med 

at tillægge resultatet for stor betydning. Der er omvendt næppe belæg for at tro, at fravær grundet 

oversvømmelse registreres systematisk forskelligt fra andet fravær.  
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Arbejdstimer: 

Der findes i alle modeller et signifikant fald i timetallet for dem, der har oplevet skybrud i boligen, 

sammenlignet med personerne i kontrolgrupperne. Nedgangen i antal timer er beskeden. Det er 

bemærkelsesværdigt, at effekten har samme signifikansniveau for alle modeller, hvilket tyder på en vis 

sikkerhed for, at der faktisk sker en mindre nedgang i timetallet som følge af hændelsen. En mulig fortolkning 

er, at personer ramt af skybrud bruger timer, som de ellers ville have arbejdet, på at udbedre skader på deres 

bolig eller på andre former for problemer som følge af oversvømmelsen. Det er vigtigt at være opmærksom 

på, at dette ikke skal ses som fravær, men det totale antal arbejdstimer. Resultatet er modstridende med 

lønudviklingen, som stiger i perioden efter et skybrud. Det er derfor vigtigt at pointere, at indkomst-

statistikken også omfatter passiv indkomst. 

Fraflytning:  

Vi finder en signifikant positiv effekt af oversvømmelse fra skybrud på fraflytning. Det betyder, at folk, der 

oplever en oversvømmelse, oftere skifter bolig sammenlignet med dem, der ikke har oplevet en 

oversvømmelse. Effekten er også positiv og signifikant i København, men negativ og kun signifikant på 5 

procent-niveauet for Ålborg. Det er altså København, der driver den generelle effekt. En mulig forklaring på 

fraflytningen kan være en måde for personerne at undgå fremtidige oversvømmelser. Det kan dog ikke alene 

tilskrives sundhedseffekter, men også andre velfærdstab. 

Lægemidler:  

Effektmodellerne der beskriver sammenhængen mellem lægemiddelforbrug og skybrudsoversvømmelse 

finder en mulig effekt af oversvømmelse. Modellerne, som ligger til grund for disse resultater, er behæftet 

med en høj grad af usikkerhed, hvilket gør resultaterne svære at fortolke uden risiko for over- eller 

underfortolkning af de reelle resultater. Der findes for nogle grupper signifikant negative effekter, som peger 

i retning af en nedgang i behovet for visse typer af medicin. Dette strider mod vores antagelse om, at 

oversvømmelsen har en negativ konsekvens for de berørte.  

Lægemiddelsregistret er delt op efter, hvilken del af kroppen det udskrevne præparat har en effekt på. Der 

blev i projektet valgt, at der primært ønskes at finde præparater, der benyttes ved nervesystemet (ATC-N), 

midler mod infektionssygdomme til systemisk brug (ATC-J) samt til respirationssystemet (ATC-R). Disse er 

udvalgt, da de omfatter psykofarmaka, som gives ved stress, depression, etc. Ligeledes undersøges midler, 

som gives mod infektion som følge af bakteriel kontakt, noget som kan opstå som følge af oversvømmelsen. 

Derudover er de respiratoriske præparater valgt, da de kan gives ved luftvejsproblemer, som kan opstå ved 

dårligt indeklima efter en oversvømmelse. Da grupperne er brede i deres generelle definition, laves analysen 

også for undergrupper, og de tre hovedgrupper opdeles i cirka 20 undergrupper, som fortæller mere præcist, 

hvad medikamentet er givet til.  

Det bør bemærkes, at grupperinger af lægemidler kan være afgørende for resultatet, og at man derfor skal 

være varsom med fortolkningen. For alle lægemiddelgrupper vi undersøger, er forklaringsgraden af 

modellerne meget lav. Der er derfor en større risiko for, at den fundne effekt er en tilfældighed frem for en 

faktisk effekt. Resultaterne er dermed ikke robuste i forhold til ændring af antagelser og metode, hvilket 

antyder, at mulige effekter er minimale eller tilfældige i modellen.  
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Opsamling: 

Vi finder generelt flere signifikante effekter for skybrud end for stormflod. Det er vigtigt at understrege, at 

dette i høj grad skyldes antallet af observationer i data, som for skybrud omfatter Københavns Kommune, og 

derfor giver en større sikkerhed i estimaterne. Det betyder også, at mindre effektstørrelser er signifikante, 

hvorimod effekterne i analysen af stormflod var større, men manglede statistisk sikkerhed.  

De vigtigste punkter fra analysen er på sundheds- og flytteområdet. Der ses en øget benyttelse af 

praktiserende læge efter skybrudshændelsen samt en øget sandsynlighed for at fraflytte egen bolig. Dette 

indikerer, at personer, der oplever oversvømmelse, har problemer, som ikke er dækket af deres forsikring.  

Det skal påpeges, at effekterne generelt er små, og den økonomiske konsekvens for individet er minimal. 

Skybrudshændelserne rammer mange boliger. Det betyder, at selv små effekter kan have en betydning, når 

effekterne aggregeres. 

Vurdering af registeranalyserne i forhold til sundhedsspørgsmålet  

Resultaterne fra registeranalyserne viser megen variation i effekten af oversvømmelser. Der findes for 

stormflod færre signifikante effekter, og for skybrud findes små men dog signifikante effekter. Når analyserne 

bliver opdelt på kommuner eller områder, er der variation i resultaterne, hvor en effekt i et område ikke 

genfindes andre steder eller har modsat fortegn. Dette gør overordnede konklusioner om risiko som følge af 

ekstremvejrshændelser svære.  

Effektmodellerne viser generelt en positiv effekt på fraflytning. Det betyder, at sandsynligheden for at flytte 

stiger, hvis en husholdning har oplevet en oversvømmelse. Dette kan være med til at forklare noget af det 

prisfald, som vi ser i husprisanalysen, hvor der, særligt for stormflod, ses et prisfald i perioden efter 

stormflodshændelsen. Det kan skyldes, at de, hvis bolig bliver oversvømmet, ønsker at fraflytte mere end 

deres naboer, hvilket øger udbuddet og sænker prisen på boliger.   

Det er altså ikke kun effekter på huset, vi finder, men også en effekt af at være bosiddende i huset under 

oversvømmelsen. Dette kan for skybrud bakkes op af en øget indkomst, som kan dække det tab, der lides 

som følge af mulig underforsikring af boligen. Samtidig kan det også føre til et ønske om at fraflytte boligen, 

da en tidligere standard måske ikke kan tilbagebringes efter hændelsen.  

Nogle af effektmodellerne, der er indgået i analyserne, er bygget på et usikkert datagrundlag. Dette gælder i 

særdeleshed modellerne for fravær samt dem, der anvender data fra lægemiddelstyrelsen. For de ikke 

lægemiddelrelevante modeller er forklaringsgraden ofte stor nok til, at vi godt tør konkludere ud fra de 

fundne resultater, men for lægemidler er forklaringsgraden ofte ekstremt lav. Det har derfor generelt ikke 

været muligt at drage en konklusion om en mulig effekt af oversvømmelser på indtagelse af de udvalgte 

medicingrupper. Generelt er der for mange andre faktorer, som har indvirkning på medicinforbruget til, at 

der forventeligt kan findes robuste resultater.  

Analyserne af sundhedseffekter beskriver mellemlange til langsigtede effekter af oversvømmelser, fordi der 

ses på samlede effekter fem til syv år efter en given hændelse. Det giver et større datagrundlag og mere sikre 

resultater, end hvis vi havde valgt udelukkende at se på kortsigtede effekter. Dette fravalg har sine 

begrænsninger og gør, at eventuelle kortsigtede effekter vil blive statistisk udvandet og dermed svære at 

identificere.  
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6. Værdisætning baseret på spørgeskemaundersøgelser  

De samfundsøkonomiske gevinster ved at reducere risikoen for oversvømmelse er mangeartede. De direkte 

omkostninger såsom materielle skader på ejendom, omkostninger til beredskab eller tab af industriel 

produktion kan prissættes i markedet og vil ofte i vidt omfang være dækket af en forsikring. Derudover findes 

der en række immaterielle og indirekte omkostninger ved oversvømmelse og oversvømmelsesrisiko. Det kan 

for eksempel være usikkerhed, ubehag, frygt, stress, angst og følelsen af ikke at have kontrol. Det kan 

ligeledes være fysiske ting, der på markedet tillægges ingen eller lille værdi, men som husholdningen sætter 

stor pris på, eksempelvis familiealbums, arvestykker, amatørkunst osv. Disse ting kan ikke handles på et 

marked, men kan stadig betragtes som en velfærdsøkonomisk omkostning, hvis de mistes (Segerson, 2017).  

En måde at undgå immaterielle og indirekte omkostninger på er ved at betale sig fra det. Vi kan derfor måle, 

hvad værdien er af at reducere oversvømmelsesrisikoen ved at undersøge, hvor meget en person er villig til 

at betale for at reducere risikoen eller helt udgå risikoen for oversvømmelser (Segerson, 2017). 

Betalingsvilligheden er et udtryk for, hvor meget ubehaget ”koster” en person, uanset om personen faktisk 

skal betale det eller ej. Den samlede værdi af et projekt, der ville reducere oversvømmelsesrisikoen, kan 

derfor beregnes som summen af alle relevante betalingsvilligheder for den reducerede risiko. Summen af 

betalingsvillighed er et udtryk for den velfærdsforbedring, som et klimatilpasningsprojekt, der reducerer 

risikoen, medfører.  

Betinget værdisætning baseret på spørgeskemaundersøgelse  

En måde at undersøge folks betalingsvillighed på er ved direkte at spørge dem. Denne teknik er en måde at 

undersøge deres erklærede præferencer. Metoder til at undersøge folks erklærede præferencer stiller folk 

spørgsmål så som ”hvor meget vil du betale for at…” eller ”er du villig til at betale XX kr. for at” (Bateman et 

al., 2002). Dette kaldes også betinget værdisætning. Betinget værdisætning er den mest udbredte metode til 

værdisætning af ikke-markedsomsatte goder såsom de immaterielle og indirekte omkostninger forbundet 

med oversvømmelse (Carson & Hanemann, 2005). Fordelen ved betinget værdisætning er blandt andet, at vi 

kan spørge folk, der bor i oversvømmelsestruede områder, om deres betalingsvillighed, inden de 

risikoreducerende tiltag er sat i gang (ex ante).  

I spørgeskemaundersøgelsen opstiller vi et scenario, hvor vi beder folk forestille sig, at kommunen, hvor de 

bor, beslutter sig for at reducere sandsynligheden for oversvømmelse af deres bolig med henholdsvis 25 eller 

50 procent. I beskrivelsen af scenariet er det endnu ikke er besluttet, hvilket tiltag der skal laves, men vi 

fortæller dem, at det ikke vil have nogle yderligere negative konsekvenser for folk i form af for eksempel 

reduceret udsigt. I spørgeskemaet bliver respondenterne dernæst spurgt, om de vil svare ja, nej eller blankt 

til en lokal afstemning om projektet, hvis projektet koster dem et givent beløb hvert år i 10 år. Der er altså 

tale om et binært valg mellem ja og nej til et givent beløb, dog med mulighed for at stemme blankt. En 

udfordring ved erklærede præferencemetoder er, at man risikerer, at folk ikke forholder sig til, hvordan de 

alternativt kunne have brugt pengene. Derfor mindes de inden afstemningen om, at beløbet skal tages fra 

husstandens samlede budget, og at de således vil have færre penge til andre ting. Afstemningen gentages 

med et højere eller lavere beløb, afhængigt af svaret på det første spørgsmål. På den måde indsnævres 

området for deres betalingsvillighed. Betalingsmåden er beskrevet som værende efter de gældende regler 

på området, afhængigt af om der er tale som skybrud eller stormflod. Beløbet varierer fra 25 til 5.000 kr. 
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mellem de forskellige respondenter. Det samlede resultat er en lang liste af beløb, som nogle respondenter 

har svaret ja til, og andre har svaret nej til. Ud fra den samlede liste af svar kan vi estimere, hvad den 

gennemsnitlige betalingsvillighed er for tiltaget.  

Håndtering af respondenter 

Inden den egentlige estimering af betalingsvilligheden skal man træffe valg om, hvordan man håndterer 

ufuldstændige besvarelser. Vi har valgt at inkludere mest mulig information fra respondenter, som har svaret 

delvist på spørgsmålene.  

Respondenter, der har svaret på spørgsmål om betalingsvillighed, men faldt fra undersøgelsen uden at svare 

på spørgsmål om demografi og indkomst, er inkluderet i estimeringen af betalingsvilligheden uden 

parametre, eller hvor betalingsvilligheden kun er estimeret som en funktion af beløbet. Ved estimering af 

betalingsvilligheden som funktion af demografisk variable og indkomst er besvarelser uden denne 

information udeladt.  

Respondenter, der har svaret, at de ville stemme ”blankt/ønsker ikke at stemme”, er fjernet fra datasættet, 

inden betalingsvilligheden er estimeret. Visse respondenter har svaret ja eller nej til den ene afstemning men 

blankt til den anden. Svarene fra disse respondenter er kun fjernet for det ene blanke svar, men beholdt for 

det spørgsmål, der er besvaret med ja eller nej. Respondenter, der har svaret ja til begge afstemninger og 

har begrundet det med ”jeg vil betale uanset omkostningerne”, eller ”jeg mener, at det er værre end det 

beskrevne scenarie”, er ekskluderet fra analysen, da disse respondenter indikerer ikke at have forholdt sig 

reelt til spørgsmålet eller at have svaret på et andet spørgsmål, end det som blev stillet. Tilsvarende har vi 

ekskluderet respondenter, der har svaret nej til begge afstemninger og har begrundet det med ”jeg mener, 

at staten skal betale” eller ”spørgsmålet var for svært at svare på”. De begrundelser indikerer, at 

respondenterne ikke har villet eller evnet at afsløre deres sande betalingsvillighed. I litteraturen er der ikke 

enighed om, hvordan man skal håndtere disse såkaldte protestbydere og ja-lige-meget-hvad-sigere (Johnston 

et al., 2017; Mariel et al., 2021; Meyerhoff & Liebe, 2010).   

Estimering af betalingsvillighed ud fra erklærede præferencer 

Første skridt inden estimering af betalinsvilligheden er at strukturere svarene fra respondenterne på 

afstemningen om de forskellige beløb (se tabel 5). Respondenter, der svarer nej, kan i praksis have en 

betalingsvillighed mellem 0 kr. og det angivne beløb, ligesom respondenter, der svarer ja, muligvis har en 

højere betalingsvilje som illustreret i figur 19. Ved at benytte de nedre grænser som her, får vi derfor et 

konservativt estimat for den samlede betalingsvillighed.  

Tabel 5. Illustration af strukturering af spørgeskemadata til betalingsvilligheder  

Respondent nr. Beløb 1 Svar 1 Beløb 2 Svar 2 

1 500 kr. Ja 750 kr. Ja 

2 1.000 kr. Nej 750 kr. ja 
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Fordi vi beder respondenterne svare på to afstemninger, får vi en smule mere information om intervallet for 

deres betalingsvillighed som illustreret i figur 19. Den ekstra information udvider mulighederne for at 

estimere betalingsvilligheden, men vi vil her primært bruge data fra svaret fra den første afstemning, da dette 

svar ifølge teorien er mest i overensstemmelse med respondenternes sande betalingsvillighed, fordi det 

andet svar vil være afhængigt af det første (Bateman et al., 2006; Hanemann et al., 1991).  

 

Figur 19. Usikkerheden ved information om betalingsvilligheder udledt af respondenternes svar 

Ud fra data kan betalingsvilligheden estimeres med flere metoder. Den første metode er en probit-model, 

der estimerer sandsynligheden for, at en respondent svarer ja til afstemningen. I modellen antages det, at 

respondenten svarer ja til afstemningen, hvis nytten af at reducere oversvømmelsesrisikoen overstiger 

nytten af at lade være, til trods for det beløb det koster. Sandsynligheden for, at respondenten svarer ja til 

afstemningen, kan derfor udtrykkes som en funktion af nytten af den reducerede oversvømmelsesrisiko, 

beløbet som respondenten skal betale og den marginale nytte af faldet i indkomst på grund af omkostningen 

ved projektet. Vi forventer, at den marginale nytte af en lavere indkomst er negativ, hvilket betyder, at en 

højere pris for risikoreduktionen forventes at reducere sandsynligheden for, at respondenterne svarer ja til 

afstemningen. Omvendt forventer vi, at udtrykket for nytten ved risikoreduktionen har et positivt fortegn 

(Bateman et al., 2002).  

Den gennemsnitlige betalingsvillighed kan dernæst beregnes som den marginale nytte af reduktionen i 

oversvømmelsesrisiko divideret med den (negative) marginale nytte af indkomst. I denne metode kan man 

også indføre andre forklarende variable såsom indkomst, alder eller oversvømmelsesrisiko. Yderligere er det 

muligt at bruge svarene på begge afstemninger til at estimere betalingsvilligheden i en og samme model. På 

den måde tages der højde for, at svaret i den anden afstemning potentielt er afhængigt af svaret på den 

første afstemning.  

En anden måde er at estimere gennemsnittet helt uden parametre og uden nogen restriktioner for, hvordan 

den gennemsnitlige betalingsvillighed er fordelt, for eksempel med en Turnbull-estimator. I denne metode 

beregner man for hvert beløb, hvor mange der svarede nej ud af det samlende antal respondenter, der fik 

dette beløb præsenteret. Andelen der svarer nej, antages at stige i takt med beløbets størrelse. Hvis andelen, 

der svarer nej, falder med et stigende beløb, summeres beløbet og antallet af stemmer med observationerne 

fra det lavere beløb. Sammenlægningen fortsættes, indtil sandsynligheden for, at folk stemmer nej, er 

kontinuert faldende. For hvert beløbsniveau ganges de beregnede sandsynligheder for, at respondenterne 

svarer nej, med beløbet, og der summeres over alle niveauer af beløb. Resultatet er et nedre estimat for den 
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gennemsnitlige betalingsvillighed. Denne metode kræver et tilstrækkeligt stort antal respondenter. Hvis der 

er få respondenter, er det vanskeligt at sikre, at sandsynligheden for at stemme nej er kontinuert faldende. 

Betalingsvillighed for reduceret risiko for stormflod  

Der er få besvarelser af spørgsmålene relaterede til betalingsvillighed for risikoreduktioner i forhold til 

stormflod, jf. tabel 6. 

Tabel 6. Hvor mange respondenter der har været oversvømmelsesramt som følge af stormflod 
 

Har haft oversvømmelse Har ikke haft oversvømmelse 

Antal respondenter 29 54 

 

De få besvarelser betyder, at vi har fundet det mest hensigtsmæssigt at estimere folk betalingsvillighed med 

en ikke-parametrisk Turnbull-metode, som udelukkende anvender beløbene og den andel af 

respondenterne, der har svaret ja til beløbet. Resultatet af den ikke-parametriske estimering er vist i figur 20. 

 

Figur 20. Andelen der svarede ja til at betale de givne beløb for at reducere deres oversvømmelses-
sandsynlighed som følge af stormflod med henholdsvis 25 og 50 procent  

Med Turnbull-estimatoren beregnes den gennemsnitlige betalingsvillighed til henholdsvis 2.300 kr. per år i 

10 år for at reducere sandsynligheden for oversvømmelse med 25 procent og 2.800 kr. om året i 10 år for at 

reducere sandsynligheden for oversvømmelse med 50 procent (se tabel 7). Betalingsvilligheden stiger med 

størrelsesorden på risikoreduktionen, hvilket er forventeligt. 

Som det ses af tabel 7, siger en ganske høj andel af respondenterne ja til det højeste beløb. Det indikerer, at 

vi ikke har fået lukket fordelingen.  
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Tabel 7. Betalingsvillighed for reduceret sandsynlighed for oversvømmelse som følge af stormflod, 
estimeret ikke-parametrisk 

 

25 % reduktion af 
oversvømmelsessandsynlighed 

50 % reduktion af 
oversvømmelsessandsynlighed 

Gennemsnitlig 
betalingsvillighed 

2.333 kr. 2.802 kr. 

Parametrisk estimering  

Vi har også prøvet at estimere en probit-model, men den viser meget store konfidensintervaller. Det skyldes 

flere ting. For det første gør det lave antal respondenter, at usikkerheden er stor. For det andet holder 

fordelingsantagelserne næppe. Som det ses af figur 20, siger en stor andel ja til det højeste beløb. Det gør, at 

fordelingsfunktionen er dårligt estimeret. Derfor præsenterer vi ikke en parametrisk analyse for stormflod. 

Betalingsvillighed for reduceret risiko for skybrud 

Betalingsvilligheden blev estimeret med en ikke-parametrisk Turbbull-estimator, som udelukkende anvender 

beløbene og den andel af respondenterne, der har svaret ja til beløbet i beregningen af betalingsvilligheden. 

Metoden har den fordel ikke at kræve flere antagelser, herunder antagelser om fordelingen omkring 

betalingsvilligheden. I figur 21 ses udviklingen i andelen af de respondenter, der svarer ja til et præsenteret 

beløb. 

 

Figur 21. Andelen der svarede ja til at betale de givne beløb for at reducere deres oversvømmelses-
sandsynlighed som følge af skybrud med henholdsvis 25 og 50 procent  

Den gennemsnitlige betalingsvillighed er henholdsvis 1.900 kr. per år i 10 år for at reducere sandsynligheden 

for oversvømmelse med 25 procent og 2.666 kr. om året i 10 år for at reducere sandsynligheden for 

oversvømmelse med 50 procent. 
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Tabel 8. Betalingsvillighed for reduceret sandsynlighed for oversvømmelse som følge af skybrud, 
estimeret ikke-parametrisk.  

 

25 % reduktion af 
oversvømmelsessandsynlighed 

50 % reduktion af 
oversvømmelsessandsynlighed 

Gennemsnitlig 
betalingsvillighed 

1.902 kr. 2.666 kr. 

Som for stormflod ses det, at vi ikke i tilstrækkelig grad har fået lukket buddene, det vil sige, at der er mange, 

som siger ja til det højeste budte beløb. 

Parametriske modelestimater  

Betalingsvillighederne i tabel 9 er estimeret med en probit-model, hvori man antager en kumulativ 

normalfordeling. I undersøgelsen har vi ikke præsenteret respondenterne for et tilstrækkeligt højt beløb til, 

at alle har sagt nej til at betale beløbet. Modellens estimater vil derfor være en smule højere, end hvis vi med 

sikkerhed viste, hvilket beløb respondenterne syntes var for højt. Det højere antal respondenter i forhold til 

stormflodsanalysen gør dog, at resultaterne er robuste. Den parametriske analyse er også interessant i sig 

selv, fordi den tillader at korrigere for demografiske forskelle. 

Tabel 9. Estimerede betalingsvilligheder for respondenterne per år i 10 år for at reducere 
oversvømmelsesrisikoen som følge af skybrud med 25 procent 

 
Probit Probit med 

demografi 
Har haft over-

svømmelse 
Har ikke haft 

over-
svømmelse 

lav 
selvopfattet 

sandsynlighed 

Høj 
selvopfattet 

sandsynlighed 

Beløb, kr. 2.912 3.035 4.474 2.601 2.593 4.087 

Konfidens-
interval, kr. 

2.680-
3.251 

2.277- 
4.536 

3.354-8.605 2.413-2.882 2.400-2.884 3.253-6.609 

Note: Kolonne 4-7 angiver modeller for delgrupper 

Den estimerede betalingsvillighed for at reducere sandsynligheden for oversvømmelse med 25 procent er 

cirka 2.900 kr. per år i 10 år, jf. tabel 9. Betalingsvilligheden blandt respondenterne er cirka 100 kr. højere, 

når der korrigeres for køn, alder og indkomst i modellen. For den gruppe af respondenter der angiver selv at 

have været udsat for en oversvømmelse, er den estimerede betalingsvillighed cirka 4.500 kr. per år i 10 år, 

mens den for gruppen af respondenter, der ikke har oplevet en oversvømmelse, er 2.600 kr. per år. Vi finder 

altså, at der er en højere betalingsvillighed for at reducere sandsynligheden for oversvømmelser hos 

respondenter, der har oplevet at være udsat for en oversvømmelse. Ligeledes er betalingsvilligheden større 

for respondenter, der angiver at have en medium, stor eller meget stor selvopfattet sandsynlighed for, at 

deres bolig bliver oversvømmet som følge af skybrud, end for de respondenter, der ifølge dem selv har ingen, 

meget lille eller lille sandsynlighed (cirka 4.000 kr., henholdsvis 2.600 kr.). At betalingsvilligheden er større 

for respondenter, der har oplevet en oversvømmelse eller opfatter deres sandsynlighed for oversvømmelse 

som værende medium, stor eller meget stor (høj), er i tråd med, hvad vi forventer at finde – deres forventede 
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immaterielle nyttetab er større. Mere interessant er det, at der er en positiv og ikke uvæsentlig 

betalingsvillighed selv for folk, der har en lille, meget lille eller ingen (lav) selvopfattet sandsynlighed for at 

opleve en oversvømmelse. Mulige forklaringer herpå kan være, at de enten er usikre på deres egen 

risikoopfattelse, eller at der er fællesgoder, offentlige goder eller altruistiske motiver, der gør, at de gerne vil 

beskytte nabolaget, selvom de ikke selv opfatter sig som udsat. Hvis folk var fuldt informerede om 

konsekvenserne af oversvømmelser, ville der ikke være nogen forskel i betalingsvilje hos dem, som har været 

oversvømmelsesramte, og hos dem, som ikke har. Når vi ser en forskel, indikerer det enten en korrelation 

med oversvømmelsesrisikoen eller, at de, der har oplevet at have oversvømmelse, har værre forventninger 

til de immaterielle skader. 

Tabel 10. Estimerede betalingsvilligheder per år i 10 år for at reducere oversvømmelsesrisikoen som 
følge af skybrud med 50 procent 

 Probit Probit med 
demografi 

Har haft 
oversvømmelse 

Har ikke haft 
oversvømmelse 

Lav 
selvopfattet 

sandsynlighed 

Høj 
selvopfattet 

sandsynlighed 

Beløb, kr. 3.852 3.787 4.026 3.781 3.957 3.611 

Konfidens- 
interval, kr. 

3.605-
4.198 

2.766-3.897 3.598-4.826 3.502-4.200 3.648-4.428 3.286-4.216 

Betalingsvilligheden for at reducere sandsynligheden med 50 procent for at ens bolig bliver ramt af en 

oversvømmelse som følge af et skybrud er estimeret til cirka 3.900 kr. per år i 10 år – altså noget højere end 

for 25 procents sandsynlighedsreduktion. Betalingsvilligheden falder cirka 100 kr., når vi korrigerer for køn, 

alder og indkomst. Betalingsvilligheden stiger en smule, når vi kun spørger respondenter, der har været 

oversvømmelsesramte, mens den tilsvarende falder blandt respondenter, der ikke har oplevet en 

oversvømmelse. Forskellen mellem disse to grupper er dog ikke signifikant. Omvendt er betalingsvilligheden 

tilsyneladende højere for den gruppe af respondenter, som efter deres egen opfattelser har ingen, lille eller 

meget lille (lav) sandsynlighed for at blive ramt af en oversvømmelse end for dem, der efter deres egen 

opfattelse har en medium, stor eller meget stor sandsynlighed (høj) (3.957 og 3.611 kr.). Dette er modsat det 

forventede og modsat resultaterne for 25 procent reduktion, men som det ses af konfidensintervallerne, er 

disse stærkt overlappende. 

Tabel 11. Fordeling af begrundelser for at svare nej til begge beløb i afstemning om projekt til 
reduktion af sandsynligheden for at blive ramt af oversvømmelse 

Jeg vil hellere 
selv etablere 

et værn 

Jeg har 
ikke råd 

Jeg tror ikke 
på, at tiltaget 

er effektivt 

Jeg vil 
hellere 

bruge mine 
penge på 
andre ting 

Jeg flytter 
alligevel snart 
fra området 

Jeg tror 
ikke, det 

kan betale 
sig at gøre 

noget 

Andet 

24 44 42 24 29 56 155 
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Vi har spurgt to forskellige grupper af respondenter om deres betalingsvillighed for at reducere 

sandsynligheden for oversvømmelse med enten 25 eller 50 procent. Som udgangspunkt ville man forvente, 

at betalingsvilligheden stiger med stigende sandsynlighed, men ikke nødvendigvis proportionelt. Man kunne 

for eksempel forestille sig, at betalingsvilligheden var relativt mindre for den mindste reduktion ud fra en 

forestilling om, at det ikke batter noget at reducere sandsynligheden med 25 procent. Omvendt kunne man 

forvente en vis aftagende marginalnytte – altså at betalingsviljen er større for de første 25 procent end for 

de næste 25 procent. Ud fra de samlede resultater finder vi, at der er en større betalingsvillighed for en 

reduktion i oversvømmelsessandsynligheden på 50 procent end på 25 procent. Dette gælder dog ikke, når 

man opdeler i undergrupperne, der har været oversvømmelsesramte eller har en høj selvopfattet 

sandsynlighed for at blive det. Da grupperne her er små, er der dog ikke nok data til at afgøre, om der er et 

omvendt fortegn eller blot usikkerhed. 

De scenarier, respondenterne skal tage stilling til, er bevidst ikke beskrevet, så sandsynligheden for 

oversvømmelse vil blive fuldstændig fjernet, da dette ikke kan garanteres i praksis. Derved er det heller ikke 

muligt at teste, om nogle af respondenterne har en betalingsvillighed på over nul for at fjerne 

sandsynligheden for en oversvømmelse fuldstændig, men ikke ønsker at betale for en mindre reduktion. Ses 

der på respondenternes begrundelser for, hvorfor de svarer nej til at betale begge beløb (se tabel 11), tror 

42 personer ikke, at det beskrevne scenarie er effektivt. 

Følsomhedsanalyser  

En nærmere gennemgang af svarene viser, at respondenter, der bor i etagebyggeri, har forskellige 

svarstrategier, men har argumenteret for deres besvarelse med de samme begrundelser. Det vil sige, at nogle 

har svaret nej til begge beløb, fordi de ikke mener, at spørgsmålet er relevant for dem, da de bor i 

etagebyggeri, mens andre med den samme begrundelse har svaret blankt. Der er en vis sandsynlighed for, at 

respondenterne ikke reelt har taget stilling til scenariet, før de svarer nej. Eksempelvis kan folk, der bor på 

anden sal, have kælderrum eller have positiv betalingsvillighed for adgang til gadeplan i tilfælde af et skybrud. 

Hvis alle blanke besvarelser ændres til nej, er der derfor risiko for at underestimere den gennemsnitlige 

betalingsvillighed. Omvendt giver det mening, at personer i etagebyggeri kan have en lav betalingsvillighed 

for at reducere sandsynligheden for oversvømmelse af deres bolig. Vi har derfor lavet en følsomhedsanalyse, 

der undersøger, hvor meget den estimerede betalingsvillighed ændres, afhængigt af om blanke svar omkodes 

til nej eller omvendt. Nogle respondenter, der har svaret blankt, angiver, at de gerne ville betale, hvis 

spørgsmålet handlede generelt om deres lokalområde, selvom de bor i etagebyggeri, eller hvis beløbet var 

mindre. Disse respondenter er ikke ændret til nej.  

Som det fremgår af tabel 12, falder betalingsvilligheden for en reduktion i sandsynligheden for 

oversvømmelse med 50 procent en smule, hvis svar, der oprindeligt var blanke og derfor ikke er medtaget i 

estimeringerne, ændres til nej og derfor trækker ned i den samlede betalingsvillighed (tabel 12 kolonne 1). 

Omvendt stiger betalingsvilligheden, hvis de, der har svaret nej ændres til blanke (tabel 12 kolonne 2). 

Generelt er det oprindelige estimat af betalingsvilligheden robust. 
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Tabel 12. Hvor følsomme er estimaterne for betalingsvilligheden for, at nogle respondenter har haft 
forskellig svarstrategi, hvis de bor i etagebyggeri (kr.) 

Probit Blanke svar på grund 
af, at de bor i 

etagebyggeri, er kodet 
til nej 

Nej på grund af , at de 
bor i etagebyggeri, er 

kodet til blankt 

Oprindelige svar 

50 % reduktion i 
oversvømmelsessandsynlighed 3.712 4.072 3.852 

25 % reduktion i 
oversvømmelsessandsynlighed 2.912 2.912 2.912 

Bivariat probit 

I spørgsmålene blev respondenterne først spurgt om en betalingsvillighed og afhængigt af, om de svarede ja 

eller nej, fik de efterfølgende et højere eller lavere bud. Ovenstående modeller er estimeret udelukkende på 

baggrund af det første spørgsmål. Man kan dog få mere information fra den enkelte respondent ved også at 

benytte det andet spørgsmål og derved mindske konfidensintervallerne. Derfor er betalingsvilligheden 

nedenfor estimeret i en model, hvor der indgår information om begge valgsituationer. Modellen tager højde 

for, at det andet valg er påvirket af beløbet og svaret på det første spørgsmål. De estimerede 

betalingsvilligheder er i tråd med resultaterne af den almindelige probit-model. 

Tabel 13. Estimerede betalingsvilligheder per år i 10 år for at reducere oversvømmelsesrisikoen med 
henholdsvis 50 og 25 procent, estimeret med en bivariat probit-model (kr.) 

Bivariat probit 50 % reduktion i 
oversvømmelsessandsynlighed 

25 % reduktion i 
oversvømmelsessandsynlighed 

Beløb, kr. 3.895 2.985 

Konfidensinterval 3.627-4.278 2.608-3.135 

Opsamling om betalingsvillighed for reduceret risiko for oversvømmelse 

Analysen af spørgeskemaundersøgelsen viser, at folk har en betydelig betalingsvillighed for at reducere 

sandsynligheden for oversvømmelse for både stormflod og skybrudshændelser. De beregnede betalings-

villigheder for reducerede sandsynligheder ligger samlet set højere for stormflod end for skybrud. Forskellen 

kan skyldes, at stormflod ofte har større materielle omkostninger end skybrud. Det er værd at bemærke, at 

betalingsvillighedsestimaterne for stormflod er behæftet med usikkerhed, da der er relativt få besvarelser. 

Det er således vigtigt ikke at lægge for meget i de beregnede forskelle mellem stormflod og skybrud, da 

forskellene potentielt kan være et produkt af begrænsede data og modelestimeringer.    

Betalingsvilligheden for at reducere oversvømmelsessandsynligheden fra stormflod med 25 procent er 2.333 

kr. i en ikke-parametrisk model. I det omfang risikoen for oversvømmelse fra stormflod reduceres med 50 
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procent, stiger betalingsvilligheden til 2.802 kr. Betalingsvillighederne med den ikke-parametriske model er 

de mest konservative, men også de mest pålidelige, da den ikke-parametriske er bedre til at håndtere et lavt 

antal besvarelser.  

På tværs af modellerne for skybrud er betalingsvilligheden for at reducere oversvømmelsessandsynligheden 

med 25 procent på mellem 1.901 og 3.016 kr., mens den for en reduceret oversvømmelsessandsynlighed på 

50 procent er mellem 2.666 og 3.852 kr. Respondenter, der bor i lejligheder, har en lavere betalingsvillighed 

end andre respondenter, hvilket sandsynligvis skyldes, at disse respondenter vurderer omkostningerne for 

oversvømmelser til at være lavere end respondenter, der bor i enkeltfamilieboliger eller rækkehuse. Vi finder 

ligeledes, at respondenter, der tidligere har oplevet en oversvømmelse, har en større betalingsvillighed end 

respondenter, der ikke har haft oversvømmelse. Forskellen kan skyldes, at folk, der ikke har oplevet en 

oversvømmelse undervurderer omkostningerne. Forskellen kan ligeledes være et produkt af model-

estimering. De beregnede fordelinger af de to modelestimater af tidligere oversvømmelsesramte og ikke-

oversvømmelsesramte respondenter overlapper. Ud fra en statistisk betragtning kan de to estimater ikke 

siges at være forskellige.  

7. Værdisætning baseret på husprisundersøgelse  

I dette afsnit præsenterer vi en analyse af folks betalingsvillighed for ændringer i risikoopfattelse som følge 

af oversvømmelse fra stormflods- og skybrudshændelser. Vi udleder folks betalingsvillighed ved at observere, 

hvorledes de handler på ejendomsmarkedet i forbindelse med en oversvømmelse af stormflod eller skybrud.  

I det omfang at der en forskel i salgspris mellem boliger, der tidligere har været oversvømmede, og boliger, 

der ikke har været oversvømmede, vil forskellen være et udtryk for folks betalingsvillighed for at undgå 

oversvømmelse. Forskellen i pris mellem tidligere oversvømmede og ikke-oversvømmede boliger kan 

anskues som det nyttetab, købere vil have ved at købe en bolig, der tidligere har været oversvømmet.  

I det omfang at folk havde fuld information om risikoen for oversvømmelse og opførte sig rationelt i forhold 

til risikoen, ville en oversvømmelse ikke påvirke prisen af boligen – oversvømmelsesrisikoen ville allerede 

indgå i prissætningen af boligen. Problemet er, at folk ikke har fuld information omkring oversvømmelses-

risikoen. Det betyder, at en oversvømmelse af en bolig vil opdatere informationsgrundlaget omkring risikoen 

for oversvømmelse. Ændringen i risikoopfattelse kunne meget vel følge rationalet om, at en tidligere 

oversvømmet bolig er mere risikoudsat i forhold til fremtidige oversvømmelser end boliger, der ikke har 

været oversvømmede. Historiske oversvømmelser som følge af stormflod og skybrud må langt hen ad vejen 

anses som indirekte variabler, eller proxy-variabler, der vil være korrelerede med den variabel, som har 

direkte betydning for oversvømmelsen: sandsynligheden for stormflods- og skybrudshændelser. Denne 

afhænger af flere faktorer, såsom geologiske, hydrologiske og landskabsterrænforhold, infrastruktur og 

afværgeforanstaltninger. I tilfælde af få, eller nærmest ingen, information om oversvømmelsesrisikoen vil 

tidligere oversvømmelser være en relevant information at forholde sig til i forhold til køb og salg af bolig.          

Analysen af folks observerede betalingsvillighed bygger på husprismetoden. Denne metode kendes i 

litteraturen som hedonisk modellering (Palmquist, 2005). Metoden har været brugt til at finde priser på andre 

miljøgoder såsom offentlige grønne arealer, støj og forurening (Jensen et al. 2014; Panduro et al., 2018; 

Panduro & Veie, 2013; von Graevenitz, 2018). I andre lande har den også været brugt til at undersøge folks 

betalingsvillighed i forbindelse med oversvømmelse af boliger (Belanger & Bourdeau-Brien, 2018; Beltrán et 

al., 2019; Daniel et al., 2009; Lamond et al., 2010). De internationale studier viser, at der forekommer et 
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prisfald på ejendomsmarkedet som følge af oversvømmelse, og at priseffekten i flere tilfælde er midlertidig. 

Ingen af de internationale studier har imidlertid så detaljeret et datagrundlag som nedenstående analyse.  

I husprismetoden opbygges en husprismodel, der beskriver boligens pris som funktion af boligens 

karakteristika (se figur 22). Typisk opdeles boligens karakteristika i to grupper. Første gruppe er 

bygningsspecifikke, for eksempel størrelse, antal værelser, alder og byggematerialer. Anden gruppe handler 

om husenes nabolag. Her beskrives beliggenheden af ejendommen, for eksempel afstand til grønne områder 

og infrastruktur og adgang til indkøbsmuligheder. Tilsammen beskriver disse karakteristika ejendommens 

pris. Ved at se på en stor gruppe huse, som hver især har små forskelle i størrelse og beliggenhed, er det 

muligt at udlede og isolere, hvor stor en del af prisen de enkelte karakteristika i gennemsnit kan forklare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. En konceptuel fremstilling af husprismetoden hvor prisen af en bolig afhænger af boligens 
karakteristika, og hvorledes husholdninger værdisætter disse karakteristika 

Hedonisk modellering er baseret på en økonomisk model for forventningerne til markedet. Modellerne er 

her alle estimeret med en forventet log-lineær sammenhæng mellem prisen og de forklarende variable. 

Denne specifikation er fleksibel og giver resultater, der er lette at fortolke: parametrene er direkte 

omsættelige til en procentvis stigning eller fald i boligprisen. I rapporten benytter vi en videreudvikling af den 

generelle hedoniske teori. Vi har et øget fokus på årsagssammenhængen mellem miljø/klima og huspriser. 

Denne udvikling i metoden er sket over de sidste fem år (Bishop et al., 2020), mens den generelle hedoniske 

teori har været forædlet over næsten et århundrede (Palmquist, 2005). Ikke alle effekter kan udledes som 
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årsagssammenhænge, men er beskrevet med høj sammenhængsgrad, mellem karakteristika og pris.  

Oversvømmelse bliver behandlet med difference-in-difference-statistisk analysemetode (se afsnittet 

Identifikation af årsagssammenhænge i introduktionen). Det betyder, at årsagssammenhængen mellem 

oversvømmelse og pris identificeres i husprismodellerne. 

Beskrivelse af husprisdata  

Husprismetoden er afhængig af store datamængder. Derfor ligger der et stort arbejde i at indsamle og 

klargøre data til analyse. Data kan i vid udstrækning findes i offentlige registre såsom Bygnings- og 

boligregistret (BBR), Danmarks Miljøportal og Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). I deres rå tilstand 

giver registrene ikke megen mening, men ved at samle informationerne kan et husprisdatasæt etableres. 

Husprisdatasættet er her konstrueret med udgangspunkt BBR, herunder tabellerne: Enhed, Bygning, Grund, 

Etage, Opgang, Enhedsadresse og Adressepunkt. Data fra BBR blev ligeledes koblet med ejendomstabellen i 

Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) og tabellen over salgspriser i Statens Salgs- og 

Vurderingsregister (SVUR) (Skat, 2018). Tilsammen danner disse tabeller grundlaget for at beskrive 

bygningskarakteristika og salgsinformation for alle boliger i husprisdataene (Skat, 2018). Nabolags-

karakteristika blev koblet til data fra GeoDanmark, CVR og Stamdataregister for vindkraftanlæg ved hjælp af 

GIS-beregninger, der enten blev baseret på korteste afstand eller antallet af et geografisk element inden for 

en given radius2. Informationer om nærmeste element, som for eksempel højden på de nærmeste vindmøller 

eller størrelsen af nærmeste skov, blev ligeledes koblet til huspriserne. 

 

 
Figur 23. En konceptuel fremstilling af hvorledes data fra forskellige datakilder er blevet samlet og 
har en geografisk udbredelse 
 

                                                           

2 https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/data-oversigt-over-energisektoren   
https://datacvr.virk.dk/data/  
https://www.geodanmark.dk/  

BBR-registret 

ESR-registret  

SVUR-registret  

GeoDamark 

Samlede husprisdata  

CVR-registret  

https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/data-oversigt-over-energisektoren
https://datacvr.virk.dk/data/
https://www.geodanmark.dk/
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Boliger, der tidligere har været oversvømmede, blev identificeret ved hjælp af data fra Stormrådet og fra 

Forsikring & Pension. Hver forsikringssag blev i begge datasæt identificeret ved hjælp af en unik adresse, som 

generelt ikke var systematisk skrevet op. Det betød, at det ikke var muligt at koble forsikringsdata baseret på 

en unik nøgle. I stedet blev koblingen af husprisdata og forsikringsdata foretaget således, at små 

uoverensstemmelser var tilladt. Koblingen af forsikringsdata lykkedes rimeligt godt for enkeltfamiliehuse, 

mens der var problemer med koblingen af lejligheder. Adresser på lejligheder, der eksempelvis ligger i samme 

opgang, adskiller sig ikke meget for hinanden. I den forbindelse kan det være svært at identificere enkelte 

lejligheder. Konsekvensen af de mange fejlkoblinger er, at lejligheder ikke indgår i husprisanalyserne. 

Betalingsvilligheden for stormflod – stormfloden Bodil  

Huspriser forskellige steder i Danmark, betragtes i vidt omfang som forskellige markeder (Panduro, 2019). 

Derfor er man nødt til at undersøge effekterne ved separate analyser for forskellige områder. Yderligere er 

det nødvendigt, at der er et tilstrækkeligt stort antal observationer – det vil sige antal huse, som har været 

oversvømmede. Husprisundersøgelsen af stormflod omfatter derfor alene Roskilde og Frederikssund 

Kommuner. I december 2013 blev Danmark ramt af stormen Bodil, der pressede havvand fra nord ind i 

Roskilde Fjord. Vandet steg til 2,06 meter over normal havstand i den indre del af fjorden. Figur 24 viser 

udbredelsen af oversvømmelser i Roskilde Fjord for Roskilde og Frederikssund Kommuner. Bydelen Jyllinge 

Nordmark i Roskilde Kommune blev ramt af oversvømmelser, og det samme gjorde centrale dele af 

Frederikssund by. Fælles for disse oversvømmelser er tilstedeværelse af åløb, der giver mulighed for forhøjet 

vandstand langs åløbet i forbindelse med stormflod.          

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. De estimerede stormflodsoversvømmelser i forbindelse med stormen Bodil i 2013 for 
Roskilde Kommune (til venstre) og Frederikssund Kommune (til højre) 

Ved oversvømmelser modtager man dækning for skaderne gennem stormflodsforsikringen. Eftersom alle 

huse betaler til stormflodsforsikringen, er der ingen forskel i forsikringspræmie afhængig af oversvømmelses-

risikoen. Effekten, man ser på husprisen, kan derfor tolkes som værdien af de immaterielle skader (i det 

omfang der sker en fuld skadesdækning).  
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Husprismodel for stormflodshændelser  

Vi har estimeret tre husprismodeller, der beskriver den negative betalingsvillighed for risikoen for stormflod. 

De tre modeller er præsenteret i tabel 14. Tabellen beskriver ikke samtlige parameterestimater, der indgår i 

modellerne. De komplette modeller med samtlige parametre og estimater kan fås ved henvendelse til 

forfatterne. Model 1 i tabel 14 beskriver en klassisk difference-in-difference-analyse, hvor effekten af 

oversvømmelse isoleres. Model 2 er en udvidelse af model 1, hvor effekten af stormflod fordeles ud på år 

efter oversvømmelsen. Model 3 er ikke en difference-in-difference-model, men i stedet tester modellen, 

hvorvidt risikoinformation, som man kan finde på kort, har en effekt på betalingsvilligheden.  

Model 1 viser, at folk vil betale 25 procent mindre for boliger, der har været oversvømmede, mens 

betalingsvilligheden stiger for ikke-oversvømmede boliger, der er naboer til tidligere oversvømmede boliger. 

Det betyder eksempelvis, at en bolig, der koster 3 mio. kr. og bliver oversvømmet, vil tabe en værdi på 0,75 

mio. kr. i forbindelse med en oversvømmelse. Model 2 udvider fortolkningen af effekten af oversvømmelse 

og fordeler estimatet af betalingsvilligheden ud på år efter oversvømmelsen. Model 2 viser, at værdien de 

første tre år efter oversvømmelsen falder med mellem 28 og 36 procent af boligens pris. Det største tab 

findes inden for det første år, og dernæst mindskes tabet. Parameterestimaterne efter det tredje år er ikke 

statistisk signifikante, men dog stadigvæk negative. Det betyder, at variationen i salgspriser for 

oversvømmede boliger stiger, og størrelsesordenen på estimaterne er usikre. Model 3 viser, at 

risikoinformation i form af kortinformation kan beskrive omkring 10 procent af salgsprisen. Risikokortet er 

selvfølgelig korreleret med stormflodsoversvømmelsessandsynligheden. Men det er værd at bemærke, at 

det at være bosat i et område med en høj sandsynlighed for en hændelse i sig selv har en negativ påvirkning 

på husprisen. 

Tabel 14. Estimater for tre specifikationer af husprismodellen, relaterede til oversvømmelser fra 
stormflod 

 
Oversvømmelse År siden 

oversvømmelse 
Information 

 
Model 1 Model 2 Model 3 

Nærhed til kyst 
0,001*** 0,001*** 0,001*** 

(0,00004) (0,00004) (0,00004) 

Oversvømmet 
0,0002 -0,004 … 

(0,039) (0,039) 
 

Solgt efter 
oversvømmelse 

0,085*** … … 

(0,014) 
  

Oversvømmet * og solgt 
efter oversvømmelse 

-0,255*** … … 

(0,059) 
  

Nabo oversvømmet 
0,054** … … 

(0,027) 
  

Oversvømmet * 1 år 
… -0,280*** …  

(0,102) 
 

Oversvømmet * 2 år 
… -0,308** …  

(0,128) 
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Oversvømmelse År siden 

oversvømmelse 
Information 

Model 1 Model 2 Model 3 

Oversvømmet * 3 år 
… -0,366*** …  

(0,086) 
 

Oversvømmet * 4 år 
… -0,06 …  

(0,098) 
 

Oversvømmet * 5 år 
… -0,212 …  

(0,214) 
 

Oversvømmelseskort 
… 

 
-0,101***   
(0,023) 

Konstant 
12,126*** 12,144*** 12,135*** 

(0,123) (0,133) (0,124) 

Observationer 12,228 10,213 12,228 

R2 0,576 0,592 0,574 

Justeret R2 0,573 0,589 0,571 

Residual Std. Error 0,298 (df = 12132) 0,297 (df = 10120) 0,298 (df = 12135) 

F-test 173,703*** 
(df = 95; 12132) 

159,906*** 
(df = 92; 10120) 

178,044*** 
(df = 92; 12135) 

Noter: Ikke alle parameterestimater er medtaget. Hele modellen med samtlige parameterestimater kan fås ved 
henvendelse til forfatterne.  * 5 procent, ** 1 procent, *** 0.1 procent. 

Robustheden af resultaterne er testet ved at anvende forskellige kontrolgrupper og ved at estimere effekten 

af oversvømmelse separat for Roskilde og for Frederikssund. Vi finder generelt samme mønster i samtlige 

robusthedstjek. Vi finder dog en forskel på Roskilde og Frederikssund: Resultaterne viser, at naboerne 

oplever højere prisstigninger i Roskildemodellen end i Frederikssundmodellen.  

Simulering af oversvømmelsesomkostninger  

For at anskueliggøre størrelsesordenen af den estimerede effekt af stormflodsoversvømmelse for en hel 

bydel har vi lavet en simpel simulering, der sammenligner de materielle skader for en oversvømmelse med 

de immaterielle skader estimeret af husprismodellen. Øvelsen er lavet på baggrund af nogle simple 

antagelser om, hvor mange huse der vil blive ramt ved forskellige hændelser, samt hvad de materielle 

omkostninger forbundet med en oversvømmelse vil være. Derudover anvendes modelestimater i model 2 i 

tabel 14 til at beskrive velfærdstabet. Det vil sige, at den samlede samfundsomkostning for en 

oversvømmelse vil være de materielle skader, som skal udbedres i det år, hændelsen sker, samt 

prisreduktionen i det år, hændelsen sker og 3 år frem.  

I simuleringen antager vi, at de materielle omkostninger forbundet med en oversvømmelse beløber sig til 

200.000 kr. per oversvømmet hus, hvilket er betydelig lavere, end Region Hovedstaden regner med (COWI, 
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2018). Derudover antager vi, at priserne i en treårig periode er omtrent 25 procent lavere end for ikke-

oversvømmede huse. Dernæst bruges en 2 procent diskonteringsrate3 .  

Det er antaget, at omkostningerne pr. bygning ikke stiger med sandsynligheden, men antallet af bygninger, 

som bliver oversvømmet, stiger. Der arbejdes i simuleringen med et arbitrært nabolag med 1.000 boliger, 

hvor alle husenes priser trækkes fra en normalfordeling med gennemsnitsværdi på 3,4 mio. kr. og en 

standardafvigelse på 0.5 mio. Det antages dernæst, at en 5-årshændelse oversvømmer 7 huse, en 10-

årshændelse 15 huse, en 20-årshændelse 30 huse, en 50-årshændelse 75 huse og en 100-årshændelse 150 

huse. Simuleringen køres dernæst over en 100-årig periode 10.000 gange, hvorefter gennemsnittet for hver 

hændelsestype findes.  

Resultatet af simuleringen vises i figur 25. Figuren viser størrelsesforholdet mellem materiel og immateriel 

skade fordelt på forskellige beskyttelsesniveauer. I figuren skal beskyttelsesniveauet ses som den højeste 

sandsynlighed, nabolaget er beskyttet mod. Det fremgår af figuren, at de materielle skader overstiger de 

immaterielle skader. Dette forhold mellem materielle og immaterielle skader er i denne sammenhæng en 

stilistisk øvelse. Mange af de parametre, vi har valgt at bruge i simuleringen, kan udfordres og diskuteres. 

Hvis nogle af antagelserne blev ændret, ville forholdet mellem de materielle og immaterielle omkostninger 

kunne forrykkes en smule, men ændringerne i antagelserne vil ikke ændre det overordnede forhold mellem 

de materielle og immaterielle omkostninger.  

Det, der først og fremmest har betydning for udfaldet af simuleringen, er antagelsen om, at effekten af 

oversvømmelse på betalingsvilligheden bortfalder efter tre år. I tabel 14 viser model 1 og model 2, at effekten 

af oversvømmelse kan være enten permanent eller midlertidig. Internationale studier viser ligeledes, at 

effekten af oversvømmelser enten kan fortolkes som permanent eller midlertidig (Belanger & Bourdeau-

Brien, 2018; Beltrán et al., 2019; Daniel et al., 2009; Lamond et al., 2010). Vi mener, at det er mest sandsynligt, 

at effekten på folks betalingsvillighed som følge af en stormflodshændelse er midlertidig. I det omfang at 

effekten var permanent, ville parameterestimaterne for år fire og år fem også have været signifikante. 

 

                                                           

3 Til sammenligning anbefaler Finansministeriet (2021) en faldende diskonteringsrente med 3,5 procent de første 35 år 
og faldende til 1,5 procent efter 70 år. For nemheds skyld benyttes en fast rente, og 2 procent er derved rimelig. 
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Figur 25. Simulering af omkostninger ved stormflod 

Note: Beskyttelsesniveauet ses som det højeste hændelsesniveau, nabolaget er beskyttet mod. De samlede 
samfundsomkostninger er både materiel skade og det periodiske huspristab i forbindelse med oversvømmelse. Y-
aksens skala er i mio. kr. 

Skybrudshændelser  

I datasættet fra Forsikring & Pension identificerede vi syv større skybrudshændelser, der ramte Danmark i 

perioden 2010-2015. Skybrudshændelserne fandt sted i København, Storkøbenhavn, Aalborg og 

Trekantsområdet. Skybrudshændelserne varierede i geografisk udbredelse og intensitet, men fælles for 

hændelserne var, at de resulterede i et større antal forsikringssager. I tabel 15 bliver antallet af hushandler i 

perioden 2007-2018 vist fordelt på de skybrudsramte områder. Tabel 15 viser ligeledes antal solgte boliger, 

der er naboer til oversvømmede boliger, og antal oversvømmede, solgte boliger i analyseperioden. Naboer 

bliver i den forbindelse defineret som alle solgte boliger inden for 200 meter af en oversvømmet bolig. 

København og Storkøbenhavn bliver behandlet som forskellige områder, da prisudviklingen i de to områder 

er væsentlig forskellige hen over analyseperioden. 
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Skybrudshændelserne, der har ramt København og Storkøbenhavn, omfatter store dele af boligområderne. 

Oversvømmelserne fra skybrudshændelser i Aalborg og Trekantsområdet er mere lokale og med færre 

oversvømmede, solgte boliger, jf. figur 26. 

Tabel 15. Antal oversvømmede boliger fordelt på geografiske områder og på specifikke hændelser 

 
Område  Hændelse  

Antal 
salg 

Antal 
naboer 

Antal 
oversvømmet 

 
København August 2010 18.062 10.752 1.039 

 
Storkøbenhavn August 2010 41.683 8.769 732 

 
København Juli 2011 19.019 16.846 3.745 

 
Storkøbenhavn Juli 2011 37.297 13.728 1.178 

 
Aalborg August 2012 8.373 1.107 98 

 
Trekanstområdet Maj 2014 13.787 1.988 144 

 
København August 2014 17.991 4.361 394 

Note: Antal salg er beregnet som solgte boliger i perioden fra fire å r før til fire år efter skybrudshændelsen. 

Figur 26. Oversigt over solgte boliger der indgår i analysen 

Note: Lysegrå punkter repræsenterer solgte boliger, orange punkter repræsenter boliger, der er nabo til oversvømmede 
boliger, og mørkerøde punkter repræsenterer solgte boliger, der har været oversvømmede af en skybrudshændelse.    

København 

Aalborg 

Storkøbenhavn 

Trekantsområdet 
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Husprismodeller for skybrudshændelser  

 Vi præsenterer estimaterne for fire husprismodeller, der beskriver betalingsvilligheden for risikoen for 

skybrud. De fire modeller er præsenteret i tabel 16. Tabellen beskriver ikke samtlige parameterestimater, 

der indgår i modellerne. De komplette modeller med samtlige parameterestimater kan fås ved henvendelse 

til forfatterne. Hver af de fire modeller i tabel 16 beskriver et område, der tidligere har været ramt af 

oversvømmelser som følge af skybrud (jf. tabel 15 og figur 26). Samtlige modeller beskriver effekten af en 

eller flere skybrudsoversvømmelser med en klassisk difference-in-difference-analysemetode. Det gælder for 

model 1 og model 2, at begge modeller håndterer flere skybrudshændelser i samme model, mens model 3 

og model 4 hver beskriver én hændelse.    

Kun model 1 viser en signifikant negativ effekt af oversvømmelse fra skybrud på 5 procent af salgsprisen det 

første år efter oversvømmelsen. Efter det første år forsvinder effekten af oversvømmelse fra skybrud i model 

1. I de andre tre modeller er der ingen påviselig effekt af oversvømmelser. Model 1 repræsenterer 

København, der har været hårdest ramt af flest skybrud og med mange oversvømmede boliger. Dette forhold 

kan måske forklare, hvorfor der findes en effekt i model 1, mens der ikke kan identificeres nogen effekt i de 

andre modeller.  

Med udgangspunkt i modelestimaterne i tabel 20 er det ikke muligt at påvise en generaliserbar effekt af 

oversvømmelse fra skybrud på folks betalingsvillighed. Den manglende betalingsvillighed kan skyldes, at folk 

ikke er opmærksomme på risikoen fra skybrud i købssituationen. Den kan ligeledes skyldes en forventning til, 

at kommunen og forsyningsselskabet håndterer og løser eventuelle problemer via klimatilpasningsprojekter. 

Endelig kan resultatet også skyldes, at forsikringen dækker tilstrækkeligt både med hensyn til de materielle 

og de immaterielle omkostninger i forbindelse med skybrud. Grunden til, at modellerne ikke identificerer en 

effekt, kan ligeledes være problemer med datakvalitet. I det tilfælde data fra Forsikring & Pension indeholder 

mange fejlinformationer, vil det være svært at identificere en effekt. Det er samtidig værd at bemærke, at 

Forsikring & Pension ikke dækker hele markedet for forsikringer, hvilket også er en potentiel kilde til fejl i 

data. 

Robustheden af resultaterne er testet ved at anvende forskellige kontrolgrupper og ved at anvende 

forskellige difference-in-difference-specifikationer. Modellerne er ligeledes blevet udstyret med forskellige 

estimater og med forskellige fordelsmæssige antagelser. Effekten er forsøgt estimeret både med 

parametriske og ikke-parametriske modeller. Endelig er modellerne estimeret ved af en repeat-sales-model. 

Resultatet af alle disse robusthedstjek er grundlæggende det samme. Effekten af oversvømmelse fra skybrud 

påvirker ikke salgsprisen på boliger eller folks betalingsvillighed. 
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Tabel 16. Estimater fra husprismodellen relateret til oversvømmelser fra skybrud 

Variable København Storkøbenhavn Aalborg Trekantsområdet 

 
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Oversvømmede 
0,028** 0,031*** 0,012 0,036 
(0,005) (0,006) (0,05) (0,054) 

Oversvømmet * 1 år 
-0,055*** 0,024 -0,245 -0,094 
(0,017) (0,022) (0,199) (0,092) 

Oversvømmet * 2 år 
0,004 0,026 -0,048 0,063 

(0,012) (0,018) (0,117) (0,069) 

Oversvømmet * 3 år 
0,008 

(0,014) 
-0,002 
(0,015) 

0,021 
(0,077) 

0,006 
(0,095) 

Oversvømmet * 4 år 
-0,002 0,017 0,288** 0,008 
(0,028) (0,039) (0,121) (0,454) 

Oversvømmet * 5 år 
0,02 0,025* 0,081 -0,084 

(0,014) (0,015) (0,083) (0,103) 

Konstant 
13,018*** 12,301*** 11,244*** 11,354*** 

(0,057) (0,049) (0,387) (0,174) 

Observationer 30,173 50,506 2,090 4,156 

R2 0,642 0,572 0,506 0,434 

Justeret R2 0,641 0,571 0,488 0,423 

Residual Std. Error 0,293  

(df = 30069) 

0,275  

(df = 50381) 

0,333  

(df = 2019) 

0,347 

 (df = 4078) 

F-test 523,684*** 

(df = 103; 30069) 

543,063*** 

 (df = 124; 50381) 

29,490*** 

 (df = 70; 2019) 

40,629***  

(df = 77; 4078) 

Noter: Ikke alle parameterestimater er medtaget. Hele modellen med samtlige parameterestimater kan fås ved 
henvendelse til forfatterne.  * 5 procent, ** 1 procent, *** 0.1 procent. 

Opsamling om betalingsvillighed for reduceret risiko for oversvømmelse 
baseret på husprismodeller 

Husprismodellerne af effekten af stormflod og skybrud viser, at folks betalingsvillighed i forbindelse med 

stormflod er midlertidig påvirket over en treårig periode, mens betalingsvillighed for skybrud ikke kan 

identificeres for andre steder end København. Den midlertidige effekt af stormflod er til gengæld betydelig 

og kan forklare et prisfald på mellem 28 og 36 procent i perioden, hvorefter den glemmes. Når de materielle 

og immaterielle omkostninger for en stormflodsoversvømmelse sammenlignes, ser vi, at de materielle 

omkostninger er betydelig større end de immaterielle. Vores fortolkning af forholdet mellem de materielle 

og immaterielle omkostninger af stormflod er samtidig, at antagelsen om den midlertidige effekt er 

afgørende for forholdet mellem de to omkostningstyper. I undersøgelsen af effekten af stormflodshændelser 

fandt vi også en permanent effekt af stormflod med en anden modelspecifikation. 
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I husprismodellerne der tester effekten af skybrud, ser vi kun en effekt på 5 procent af salgsprisen for 

København og kun for det første år efter oversvømmelsen. De andre modeller identificerer ikke nogen effekt. 

Den manglende effekt kan skyldes problemer med data, at forsikringen dækker både materielle og 

immaterielle omkostninger i forbindelse med oversvømmelser, eller at folk opfatter, at eventuelle problemer 

bliver løst. Den manglende effekt kan ligeledes skyldes manglende information omkring hændelsen, eller at 

der er fuld information. I det omfang der var fuld information på ejendomsmarkedet, ville de immaterielle 

omkostninger allerede være kapitaliseret i ejendommen. Det ville betyde, at en oversvømmelse ikke ville 

have ekstra informationseffekt. Det er væsentligt mere sandsynligt, at manglende information kan have 

betydning for betalingsvilligheden, da der er ganske få – hvis nogen overhovedet – der har den fulde 

information om risikoen ved skybrud. 

Husprismodelresultaterne for både stormflod og skybrud viser, at oversvømmelse af en bolig ikke har nogen 

varig effekt på ejendomsmarkedet. Det betyder, at der ikke er en varig betalingsvillighed i forbindelse med 

forebyggelse af oversvømmelse fra stormflod og skybrud. I det omfang en oversvømmelse har informations-

effekt, skyldes det, at folk generelt ikke kender risikoen for oversvømmelser. En oversvømmelse vil derfor 

opdatere deres viden om sandsynligheden for oversvømmelse. Når effekten forsvinder efter tre år for 

stormflod, skyldes det ikke, at risikoen for immaterielle tab som følge af stormflod er forsvundet. Det er mere 

sandsynligt, at hændelsen glemmes, og at folk ikke evner at vurdere risikoen korrekt.   

8. Diskussion  

Opsummering af hovedresultaterne 

I denne rapport har vi dokumenteret folks risikoopfattelse af oversvømmelse fra stormflod og skybrud 

baseret på spørgeskemaundersøgelser og deres handler på ejendomsmarkedet. Vi har undersøgt deres 

betalingsvillighed for en mindsket sandsynlighed for oversvømmelse, og hvorledes faktiske oversvømmelser 

påvirker deres betalingsvillighed målt ved en ændring i huspriserne. Vi har undersøgt, hvordan 

oversvømmelser fra stormflod og skybrud påvirker folks sundhed ved hjælp af spørgeskema og registerdata 

fra Danmarks Statistik. I det følgende opsummerer vi resultaterne, emne for emne, og vi starter med at se på 

sundhedseffekterne, som er opsummeret i figur 27. 
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Figur 27. De væsentligste pointer fra sundhedseffektanalysen fordelt på stormflod og skybrud   

Baseret på folks svar i spørgeskemaundersøgelsen viser analyserne, at folk, der har oplevet en 

oversvømmelse, ikke adskiller sig fra folk, der ikke har oplevet en oversvømmelse, når det kommer til deres 

helbred. Antallet af lægebesøg, antal sygedage og stressniveau er det samme, uafhængig af om man har 

oplevet en oversvømmelse af sin bolig. Det er dog værd at bemærke, at i forhold til stormflod og skybrud har 

henholdsvis 8 og 10 procent af tidligere oversvømmelsesramte husholdninger oplevet, at en eller flere 

medlemmer af husholdningen har haft psykiske følgevirkninger, som de relaterer til oversvømmelse.  

Vores registerundersøgelse af sammenhængen mellem sundhed og oversvømmelse fra stormflod og skybrud 

viser også, at oversvømmelser kun har lille effekt på folks sundhed på mellemlang sigt. Dog finder vi, at folk, 

der har oplevet en stormflodsoversvømmelse, har færre lægebesøg, mens det omvendte gør sig gældende 

for folk, der har oplevet skybrud. Forskellen mellem den observerede sundhed og folks opfattede helbred 

som følge af en oversvømmelse kan skyldes, at registrene måler effekterne over flere år, mens de opfattede 

helbredseffekter kan være oplevet i en kort periode umiddelbart efter en oversvømmelse. Forskellen kan 

ligeledes skyldes, at den opfattede helbredeffekt ikke giver sig udslag i registrene på grund af effektens 

varighed eller størrelsesorden.  

Folk, der har oplevet en oversvømmelse, enten fra stormflod eller fra skybrud, har færre arbejdstimer 

sammenlignet med folk, der ikke har oplevet en oversvømmelse. Lønnen stiger for folk, der har oplevet en 

skybrudsoversvømmelse, mens der ikke kan siges at være nogen generel effekt på lønudviklingen for 

stormflodsramte folk. Vi finder også et faldende fravær hos folk, der har oplevet en skybrudsoversvømmelse, 

mens effekten ikke kan findes hos folk, der har oplevet en stormflodsoversvømmelse. Sundhedseffekterne 

og de tilknyttede arbejdsmarkedseffekter tegnet et noget rodet billede af folk, der har oplevet en 

oversvømmelse, sammenlignet med folk, der ikke har oplevet en oversvømmelse. Det er samtidig vigtigt at 

bemærke, at effekterne er små. Alt i alt indikerer dette, at effekterne er små og forskelligrettede. 
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Figur 28. De væsentligste pointer fra sundhedseffektanalysen i forhold til 
arbejdsmarkedstilknytning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29. De væsentligste pointer fra de velfærdsøkonomiske analyser  

De væsentligste velfærdsøkonomiske effekter er vist i figur 29. Vores spørgeskemaundersøgelse af folks 

betalingsvillighed viser, at folk har en betydelig betalingsvillighed for at reducere sandsynligheden for 

oversvømmelse fra både stormflods- og skybrudshændelser. Betalingsvilligheden for at reducere 

oversvømmelsessandsynligheden fra stormflod med 25 procent er 2.333 kr. i 10 år og med 50 procent 2.802 

i 10 år. For at reducere sandsynligheden for skybrudsoversvømmelse med 25 procent er betalingsvilligheden 

1.901-3.016 kr., og med 50 procent er den på mellem 2.666 og 3.852 kr. Vi finder samtidigt, at folk, der 

tidligere har oplevet en oversvømmelse, har en større betalingsvillighed end folk, der ikke har haft 
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oversvømmelse. Forskellen kan skyldes, at folk, der ikke har oplevet en oversvømmelse, undervurderer 

omkostningerne. Betalingsvilligheden for at mindske sandsynligheden for oversvømmelse kan ses som et 

udtryk for, hvor meget folk forventer at miste i nytte, hvis deres bolig oversvømmes. 

Tilsvarende vil effekter på huspriser afspejle det nyttetab, der er, ved at husene bliver oversvømmet. Vores 

undersøgelser af folks betalingsvillighed baseret på husprismetoden viser, at stormflod påvirker folks 

betalingsvillighed midlertidig over en treårig periode, mens betalingsvillighed for skybrud generelt ikke er 

påvirket. Den midlertidige effekt af stormflod er betydelig. Stormflodsoversvømmede boliger falder i pris 

med mellem 28 og 36 procent i perioden på tre år, hvorefter effekten forsvinder. I forbindelse med 

undersøgelsen af effekten af skybrud, blev der for København kun identificeret et tab på 5 procent af 

ejendomsværdien det første år efter oversvømmelsen. Der blev ikke fundet nogen signifikant effekt af 

skybrud i Storkøbenhavn, Aalborg og Trekantsområdet. Forskellen kan måske skyldes, at København har 

været ramt tre gange af skybrud og med relativt mange oversvømmede boliger sammenlignet med de andre 

områder.      

 

 
Figur 30. De væsentligste pointer om information om oversvømmelse  

For at vi kan udlede folk betalingsvillighed, er forudsætningen, at de har den korrekte information om 

oversvømmelse. Derfor er informationseffekter opsummeret i figur 30. Vores undersøgelser viser, at folk 

føler sig velinformeret om risikoen for oversvømmelser fra stormflod, mens der er større spredning på, hvor 

sikre folk føler sig om risikoen for oversvømmelser fra skybrud. De fleste opsøger ikke viden om risikoen for 

oversvømmelse, og når de gør, er der ikke nogen foretrukken kilde til information.  

Vores undersøgelser viser, at når folk bliver spurgt direkte, har de en ret høj betalingsvillighed for at mindske 

risikoen. Og der hvor risikoen er relativt let at observere, ved stormflod, kan vi også med en ret betragtelig 

størrelse identificere sandsynligheden for oversvømmelse i ejendomsmarkedet. Dog ser vi samtidig, at folk 

glemmer hurtigt, og at der hvor informationen er vanskeligere tilgængelig, kan vi ikke se nogen effekt i 

markedet. Information er således både betydende rent metodisk for at kunne identificere effekter, men også 

i en policykontekst: hvis folk undervurderer risikoen for oversvømmelse, træffer de ikke velinformerede valg. 
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Og det vil samlet set føre til en underinvestering i præventive tiltag (i hvert fald i det omfang folks 

præferencer er afspejlet i de folkevalgte politikeres valg).  

Metodiske afgrænsninger 

Der er flere ting i sundhedsregistrene, der kan have haft betydning for resultaterne af analyserne. For det 

første ser vi på effekter på mellemlang til lang sigt. Så der kan være korttidseffekter, vi ikke fanger. For det 

andet er der dele af registrene, hvor alt ikke registreres, som for eksempel i fraværs-/sygedagsregistrene. Det 

vil dog med stor sandsynlighed ikke påvirke resultaterne, da vi ikke forventer systematiske forskelle imellem 

grupper. En tredje faktor er, at vi ser på meget små forskelle. Særligt for lægemidler taler vi om forekomst af 

midler, som kun bruges i meget begrænset omfang, det vil sige, vi ser på ændringer i små hyppigheder. Det 

gør det alt andet lige svært at identificere entydige effekter, der hvor stikprøverne for oversvømmelse også 

er små.  

Endelig er der et spørgsmål om, hvad vi præcist måler på. Ser vi på lægemiddelregistret, har vi forsøgt at 

sammenligne forbruget af de medikamentgrupper, som kunne forventes at blive påvirket af en 

oversvømmelse, for eksempel medikamenter til åndedræt og stress. Imidlertid er der medikamenter, som 

bruges mod flere symptomer, der ikke direkte kan spores til symptomer forårsaget af oversvømmelser. Der 

vil skulle en lægefaglig vurdering til for at gå mere i detaljen med virkningen, end vi har gjort her. Ikke desto 

mindre vurderer vi, at vores registerdata generelt er ganske solide, om end en øget detaljegrad sandsynligvis 

kan ændre resultaterne noget.  

Ser vi på husprismetoderne, er deres største begrænsning, at de antager, at folk foretager informerede valg 

og har information tilgængelig. Som allerede nævnt, indikerer sammenligninger med vores spørgeskema, at 

det ikke er tilfældet. Yderligere kan der være en udfordring i vores identifikation af, hvorvidt et givent hus 

har været oversvømmet. Denne identifikation afhænger af kvaliteten af data fra Stormrådet og Forsikring & 

Pension. Vi forventer, at nogle huse vil være observerede som ikke-oversvømmede, selvom de har været 

oversvømmede i vores data. Derfor vil vores estimat alt andet lige være et underkantsskøn. 

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen er omvendt ofte at betragte som et overkantsskøn. Erklærede 

betalingsviljeestimater indeholder en risiko for hypotetisk bias. Selvom vi i designet har forsøgt at modvirke 

dette med state-of-the-art-metoder, er det sandsynligt, at det er et overkantsskøn. Det er dog næppe 

sandsynligt, at vi vil observere en positiv betalingsvillighed for noget, som slet ingen værdi har. At vi finder 

en markant positiv betalingsvilje for skybrudssikring er derfor med til at lede os til konklusionen, at 

husprismetoden undervurderer den effekt. At betalingsvilligheden stadig er meget højere kan skyldes flere 

ting – dels lover vi i scenariet, at folk kan blive boende og blive sikret. Alt andet lige er der derved ikke de 

transitionsomkostninger, som der vil være på ejendomsmarkedet. Vi vil derfor forvente en større 

betalingsvillighed i spørgeskemaundersøgelserne end i husprisanalyserne. Alligevel må vi nok formode, at 

det hypotetiske bias gør estimaterne herfra til et overkantsskøn. 

Spørgeskemaundersøgelsen viser også en ret markant opfattet sammenhæng til psykiske konsekvenser. Og 

langt større end hvad vi kan se i registerdata. Igen er der mulighed for, at dette er et overkantsskøn – at folk 

fortolker en kausalitet, som ikke er til stede. Omvendt har registerdataanalyserne også sine begrænsninger, 

jf. ovenfor. Det peger i retning af, at yderligere undersøgelser af især lægemiddeleffekter med registerdata 

med fordel kunne laves – med input fra lægefaglige vurderinger. 
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Konklusion  

Resultaterne af undersøgelsen peger på, at folks opfattelse af sandsynligheden for oversvømmelse af 

stormflod og skybrud bygger på et ufuldstændigt vidensgrundlag. Folk har generelt ikke søgt viden, og når de 

gør, er det i stort omfang fra kilder med lille autoritet på området, såsom deres naboer. Når folk bliver spurgt 

om deres betalingsvillighed for tiltag, der reducerer sandsynligheden for oversvømmelse, udviser de en 

betydelig betalingsvillighed. Stormflodsoversvømmelse påvirker prisdannelsen på ejendomsmarkedet, men 

kun over en kort periode, hvorefter en oversvømmelseshændelse tillægges mindre betydning eller blot 

glemmes.  Skybrudsoversvømmelse synes generelt ikke at have nogen betydning for prisdannelsen og bliver 

måske opfattet som et hændeligt uheld, der nok ikke gentager sig.  

Der findes kortmateriale der beskriver sandsynligheden for stormflod. Sandsynligheden for stormflod kan 

ligeledes vurderes subjektivt ud fra boligens placering i forhold til middelhavstand og afstanden til kyst. 

Sammenhængene mellem landskabskarakteristika og skybrud er mindre entydige. Det er ikke muligt at 

vurdere oversvømmelsessandsynligheden fra skybrud baseret på det omkringliggende landskab. Dette 

forhold er givetvis medvirkende til, at vi ser en huspriseffekt på stormflod, men ikke på skybrud, hvorimod 

betalingsvilligheden er betragtelig i begge tilfælde for en reduktion i oversvømmelsessandsynligheden 

beskrevet i et spørgeskema. Samtidigt ser vi, at folk hurtigt glemmer. Der er derfor en risiko for, at 

ejendomsmarkedet systematisk undervurderer de immaterielle omkostninger.  

Sandsynligheden for oversvømmelserne fra stormflod og skybrud forventes at stige i forbindelse med de 

menneskeskabte klimaforandringer. I den forbindelse er folks manglende evne til at vurdere sandsynligheden 

for oversvømmelse problematisk, både i forhold til værdiansættelsen på ejendomsmarkedet og i forhold til 

folks mulighed for at reagere fornuftigt på den risiko, de står over for.      

De samlede implikationer af rapportens resultater er, at kommuner og forsyningsselskaber ikke har kunnet 

vurdere gevinsterne af klimatilpasningsprojekter særlig præcist, fordi de immaterielle værdier ikke har været 

velbeskrevet. Resultatet har været, at de muligvis har underinvesteret i klimatilpasningsprojekter. 

Fremadrettet bør immaterielle omkostninger inddrages i cost-benefit-analyser af klimatilpasningsprojekter 

på lige fod med materielle omkostninger. De estimerede betalingsvilligheder fra spørgeskemaundersøgelsen 

og resultaterne fra husprismodellerne vil kunne indgå direkte i analyser af klimatilpasningsprojekter. På den 

baggrund er vi med denne rapport kommet tættere på klimatilpasningens samlede effekter.  
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