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1. Introduktion 
 
Kommunerne har en række målsætninger for udviklingen af deres byer omfattende livet i 
byerne, erhvervsudvikling, natur, transport, sociale services, turisme, arkitektur mm. Risikoen 
for oversvømmelser fra kysterne påvirker mulighederne for at opfylde disse målsætninger. 
Klimaændringerne vil indebære, at byerne vil have en øget risiko for oversvømmelser fra 
stormfloder og fra det stigende havstandsniveau, værdier kan tabes, og planer for benyttelse af 
områder kan skulle ændres. 
 
Mange kommuner er i gang med at vurdere mulighederne for klimatilpasning, og det er da også 
blevet obligatorisk i forbindelse med kommuneplaner, at klimatilpasning skal indgå. Det er her 
vigtigt at arbejde med et solidt planlægningsgrundlag, hvor forholdet mellem byudviklingsmål 
og omkostninger og gevinster ved at reducere skader ved oversvømmelser gennem 
klimatilpasning er grundigt belyst på basis af faglige vurderinger, som adresserer politiske 
prioriteringer og dertil knyttede ønsker om sikringsniveauer og om beskyttelse af særlige 
værdier. 
 
Klimatilpasning indebærer omkostninger, og de skal så modsvares af gevinster ved reduceret 
risiko for skader ved f.eks. oversvømmelser, men der bør være mere med i regnestykkerne, når 
projekter vurderes. Klimatilpasning kan være med til at skabe gevinster for bymiljøet udover at 
reducere klima risici. Det kan f.eks. være, hvis der skabes nye rekreative områder eller 
kulturelle og sociale samlingssteder i byerne, hvor mennesker kan samles, og hvor vand 
samtidig kan ledes væk. Alt i alt, kan det dermed blive en kompleks opgave at få taget alle 
effekter på byens udvikling, klimaændringer og klimatilpasning med i betragtning under et. Vi 
vil derfor her i notatet give en oversigt over metoder, som i praksis kan anvendes til at skabe et 
sådan overblik og på den måde inspirere til, hvordan der kan arbejdes med at skabe gode 
beslutningsgrundlag.  
 
Vi præsenterer i det følgende en række metoder, som kan anvendes til at vurdere, hvordan 
klimatilpasning til imødegåelse af oversvømmelser fra havet kan spille sammen med en bredere 
dagsorden for byudvikling i kystområder, og hvor både overordnede værdier for byudvikling og 
behovet for imødegåelse af skader ved oversvømmelser tilgodeses. Både økonomiske og særlige 
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værdier i bymiljøet knyttet til kultur, arkitektur, natur og byliv vil her blive behandlet, og vi vil 
her både benytte os af kvantitative målestokke og mere kvalitative værdimæssige beskrivelser.  
 
Notatet henvender sig til en bred kreds af kommuner, rådgivere og eksperter, som er 
engagerede i arbejdet med at udvikle beslutningsgrundlag for klimatilpasning med et specielt 
fokus på byer og oversvømmelser fra havet. Udgangspunktet er, at der foregår en lang række 
planlægningsarbejder i tilknytning til klimatilpasning i danske kystbyer, og denne aktivitet 
forventes at stige i fremtiden. Planlægningen er præget af, at mange forskellige metoder og 
analytiske værktøjer anvendes af kommunerne, af konsulenter og af eksperter indenfor 
området, og at det kan være svært at danne sig et overblik over, hvordan en planlægning mest 
hensigtsmæssigt kan tilrettelægges. Beslutningstagere kan dermed finde det vanskeligt selv at 
spille en aktiv rolle i udviklingen af klimatilpasningsplaner og at vælge, hvilken type 
information, som de ønsker at gøre brug af i deres planlægning. En kløft kan dermed opstå 
mellem eksperter på området og de politikere og interessenter, som skal prioritere og afveje 
mulige løsninger.  
 
Notatet indledes med et overblik over hovedelementer, som kan indgå i planlægning af 
klimatilpasning, og i den forbindelse lægger vi særligt vægt på at give indsigt i, hvordan 
kvantitativ og og mere værdibaseret kvalitativ information kan generes og bruges under et, som 
basis for at et samlet og mange-facetteret beslutningsgrundlag kan genereres.  Vægten på en 
helhedsorienteret præsentation af kvantitative og kvalitative aspekter er baseret på vores 
indtryk af, at mange igangværende planlægningsarbejder i høj grad er præget af faglig 
silotænkning, hvor enten økonomiske analyser som f.eks. cost benefit metoder eller kvalitative 
metoder står alene. Det modsvarer ikke virkeligheden ude i kommunerne, hvor et bredt 
spektrum af værdier ligger til grund for politiske beslutninger. 
 
Notatet præsenterer analytiske trin, som kan danne rammen for kvantitative og kvalitative 
vurderinger af, hvordan byudvikling, oversvømmelser fra havet og klimatilpasning kan påvirke 
udviklingsmålsætninger for byerne. Metoder til vurdering af disse effekter præsenteres, og vi 
drager konklusioner om, hvordan kvantitative og kvalitative elementer kan opgøres og spille 
sammen. Værktøjer til opgørelse af effekterne introduceres kort med vægt på åbent tilgængelige 
metoder og systemer, som kan anvendes af brugere i kommunerne eller i andet regi.  
 
De præsenterede metoder vil blive diskuteret kort i forhold til offentligt tilgængelige metoder 
og data  såsom klimatilpasningsværktøjet Kamp KAMP (miljoeportal.dk) og Kystdirektoratets 
Kystplanlægger https://xn--kystplanlgger-cgb.dk/, og andre tilgængelige datasæt, som 
repræsenterer bymæssige værdier. 
 
Rapporten er udgivet af DTU som del af Vidensnetværket i Realdanias kampagne, Byerne og det 
stigende havvand. 
 
    

2. Præsentation af analytiske trin i vurderingen af klimatilpasning 
integreret i byudviklingsplaner 
 
I det følgende præsenteres en række analytiske trin, som kan indgå i en kvantitativ og kvalitativ 
analyse af, hvordan byudviklingsmålsætninger kan påvirkes af klimatilpasning til imødegåelse 
af oversvømmelser fra havet. Der er her taget udgangspunkt i, hvordan beslutningstagning i 
kommuner kan understøttes i sammenhæng med kommunernes rolle som myndighed for 
lokalplanlægning. Tabel 1 giver en oversigt over analytiske trin, data og resultater.  
 
 

https://kamp.miljoeportal.dk/
https://kystplanlægger.dk/
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Analytiske trin Hovedelementer i proces Kvantitative og kvalitative 
aspekter 
 

Resultater 
 

Trin 1 
Etablering af overblik 
over oversvømmelse 
fra havet i 
byområderne  

 
Screening i GIS med simple 
oversvømmelsesberegninger 
lagt oveni bykort med 
aktiviteter og værdier 

 
Markering af bygninger, 
rekreative arealer, industri, 
infrastruktur mm, som kan 
risikere oversvømmelse 
  

 
GIS kort med 
vandniveau på land 
lagt oveni kort over 
byens aktiviteter og 
værdier 

Trin 2 
Konkretisering af 
byudviklings 
målsætninger og  
værdier af betydning 
for risikoområder 

 
Gennemgang af kommunens 
planer og strategier og 
udvælgelse af parametre, 
som illustrerer målsætninger 
 
Interviews og registreringer 
på stedet af f.eks rumlige 
sammenhænge, kulturel, 
visuel og fysisk kontakt til 
vandet samt af stedets brug 

 
Specifikation af kvantitative 
målsætninger som f.eks.: 
 areal af boliger, industri 

og rekreative områder 
 offentlige services og veje 
 
Specifikation af kvalitative mål 
som f.eks.: kulturelle og 
historiske værdier,  
økosystemer, forbindelser og 
kontakt til vandet, stedets 
brug 
 

 
Definition af 
dataformat for 
måleparametre og 
angivelse af kilder, 
metoder til måling og 
kvalitativ beskrivelse 

Trin 3 
Detaljeret analyse af 
oversvømmelsesrisiko 
i byområdet 

 
Oversvømmelsesberegninger 
med alternative scenarier for 
klima og oversvømmelser 
 
Opgørelse over skader ved 
oversvømmelser  

 
Beregning af vanddybde på 
land, hyppighed, varighed 
 
Beregning af skader, 
omfattende økonomiske tab 
og særlige kvalitativt opgjorte 
værdier  
 

 
GIS kort med 
vandniveau på land 
lagt oveni kort over 
byens aktiviteter, 
værdier samt 
beregning af 
skadesomkostninger 

Trin 4 
Vurdering af 
mulighederne for 
klimatilpasning 

 
Gennemgang af 
klimatilpasningsmuligheder 
og indledende overvejelser 
over, hvor nærmere analyser 
skal foretages  

 
Tekniske og økonomiske 
parametre 
 
Naturbaserede/arkitektoniske 
muligheder  
 
Særlige hensyn som f.eks. 
æstetiske, rumlige, kulturelle 
samt hensyn til økosystemer  
 

 
Data for 
tilpasningsmuligheder 

Trin 5 
Detaljeret analyse af  
effekten af 
klimatilpasning 

 
Vurdering af effekter i form 
af skadesreduktion af 
klimatilpasning og 
omkostningerne ved disse 

 
Beregning af vanddybde på 
land, hyppighed, varighed 
Beregning af skader 
omfattende økonomiske tab 
og særlige kvalitativt opgjorte 
værdier 
 
Opgørelse af omkostninger 
ved klimatilpasning 
 

 
GIS kort med 
vandniveau på land 
lagt oveni kort over 
byens aktiviteter, 
værdier samt 
beregning af 
skadesomkostninger 

Trin 6 
Samlet vurdering af 
samspillet mellem 
byudvikling, 
oversvømmelser og 
klimatilpasning 

 
Præsentation af tekniske 
opgørelser for 
beslutningstagere,  
iterationer og dialog om, 
hvordan synergi mellem de 
forskellige målsætninger kan 
etableres  
 

 
Beslutningskriterier og 
afvejninger ift. byudvikling, 
arkitektoniske kvaliteter, 
rumlige sammenhænge, 
økonomi, sikringsniveau mm., 
herunder politiske 
prioriteringer og valg  

 
Rapport og dialog  

 

Tabel 1 Analytiske trin i planlægning af klimatilpasning som led i byudvikling 
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I den følgende gennemgang af metoder og eksempler lægges særlig vægt på analyser af 
byudvikling og oversvømmelses risiko samt på en efterfølgende diskussion af resultaterne  og af 
hvordan disse kan bidrage til en samlet beslutningsproces.  
 

3. Byudviklingsmålsætninger og risiko for oversvømmelser 
 
Som angivet i oversigten over analytiske trin, så indebærer trin 2, en konkretisering af 
byudviklings målsætninger af betydning for risikoområder, og dette kan ske på baggrund af en 
gennemgang af kommuneplaner og strategiske planer og ved udvælgelse af parametre, som 
illustrerer målsætningerne. 
 
De formelle mål for byudvikling findes dels i kommuneplanen, i dens strategidel, hovedstruktur 
og rammedel, men ofte fremgår de også af andre politisk vedtagne strategier og planer for 
byudvikling. De formelle planer (kommuneplanrammer, lokalplaner) bestemmer områdernes 
bebyggelsestætheder og de byfunktioner, det er muligt at placere, men kan – sammen med 
visioner og helhedsplaner – også give anvisninger om de ønskede arkitektoniske og sociale 
kvaliteter, kulturarv, rumlige sammenhænge, fysisk og visuel adgang til vandet samt mere 
indirekte om stedets brug og brugergrupper.  
 
Planer indeholder konkrete målsætninger, og en række af disse vil direkte kunne påvirkes af 
både oversvømmelser og klimatilpasning. Nogle af målsætningerne kan omsættes eller delvis 
repræsenteres af kvantitative og kvalitative indikatorer, som vi vil give eksempler på i det 
følgende. Tabel 2 giver en oversigt over kvantitative og kvalitative målsætninger, som er 
relevante for samspil mellem kommuneplaner, byudvikling og risiko for oversvømmelser.   
 
 

Målsætning for byudvikling Kvantitativ indikator Kvalitativ indikator 
 

Nye attraktive boligområder nær 
kysten 
 

Areal byggeri – fodaftryk samt 
samlet boligareal  
Højt/lavt byggeri 
Mobilitet - infrastruktur 
Parkeringsbehov 
 

Arkitektoniske værdier, stedets 
brug, identitet for beboere, relation 
til landskabet/kysten 
 

Attraktiv erhvervslokalisering og 
handel i kystnære områder 

Areal – fodaftryk af etagemeter 
kontorareal 
Mobilitet – infrastruktur 
Parkeringsbehov 
 

Arkitektoniske værdier 

Uddannelse og unge Skoler og institutioner, 
Uddannelsessteder 
 

 

Jobskabelse Antal beskæftigede i industri og 
service fordelt på areal 
 

Særlige erhvervs aktiviteter som 
markør af byen 

Kritisk infrastruktur Hovedveje, jernbaner 
Transformatorstationer 
Sygehuse 
 

 

Attraktive bymiljøer, bymidter, 
handels- og centerområder 

Lokalplaner centerområder 
afgrænser 
Omsætning i butikker og 
restauranter  
Sociale og kulturelle funktioner – 
besøgstal 
 

Arkitektoniske / bevaringsværdier 
(kulturmiljøer) 
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Attraktivt havnemiljø for borgere og 
turister 

Antal restauranter, offentlige 
områder (m2) 

Arkitektoniske værdier, natur, 
biodiversitet, visuel og fysisk 
kontakt til vandet, diversitet, 
tryghed, inkluderende byrum, 
tilgængelighed, identitet for 
borgere, karakter af stedets brug 
 

Bevarelse af kulturmiljøer og 
mindesmærker 
 

Antal besøgende, antal fredede eller 
bevaringsværdige bygninger i 
forskellige klasser, 
bevaringsværdige eller fredede 
kulturmiljøer, bevarende 
lokalplaner. 
 

Kulturelle værdier, rumlige 
sammenhæng mellem by og 
landskab, bevarelse/styrkelse af 
stedets brug, sammenhæng med 
stedets historie (f. eks. via 
lokalhistorisk arkiv og historiske 
kort) 

Ansvarlig brug af ressourcer CO2 regnskab  Materialers stedbundethed, levetid, 
mængde, genanvendelse og patinering 

Biodiversitet Natura 2000 registreringer 
Fredninger  
§3 beskyttede områder 
 

Økologiske sammenhænge, 
karakteristiske økosystemer 
Særlige karakterarter 

Social diversitet Antal af forskellige brugergrupper 
Besøgs/brugstal 
 
 

Brugs- og 
tilfredshedsundersøgelser 
Interaktion mellem brugergrupper 

 

Tabel 2 Eksempler på målsætninger om byudvikling, som er relevante for vurdering af klimatilpasning 

  
Nedenfor ses uddrag fra en helhedsplan fra Aabenraa Kommune som eksempel på 
baggrundsmateriale, der kan anvendes til kortlægning af målsætninger for byudvikling, som kan 
indgå i kvantitative og kvalitative beregninger af oversvømmelsesrisiko.  
 
 
 

 .  
 
Figur 1 Udsnit af kort fra Helhedsplan for Aabenraa Havn og By – Vision. Kilde: Aabenraa 2009.  
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Det gule område i kortet (Figur 1) repræsenterer et muligt omdannelsesområde i havneområdet 
med nye forbindelser og funktioner, herunder grønne forbindelser og boliger I sammenhæng 
med eksisterende kommune- og lokalplaner repræsenterer kortet helheds-, visions- og 
strategiplaner for de politiske ønsker til et delområde af byen. I eksemplet ovenfor kan 
omdannelsesområdet være relevant at screene for risiko for oversvømmelser. 
  

Kortmaterialet i Figur 1 vil kunne indgå som en del af vurderingen af ”Attraktive bymiljøer, 
bymidter, handels- og centerområder” og ”Attraktive boligområder nær kysten” som er nævnt i 
Tabel 2.   
 
 

4. Analyse af oversvømmelsesrisiko i byområder 
 

4.1 Kvantitative beregninger 
 
Som angivet i oversigten over analytiske trin vil analyse af oversvømmelsesrisiko i byområder 
indebære oversvømmelsesberegninger med alternative scenarier for klima og oversvømmelser. 
Skader ved oversvømmelser bliver her opgjort baseret på beregning af vanddybde på land, 
hyppighed, og varighed.  
 
Vi vil særligt lægge vægt på beregninger af skader ved oversvømmelser i byområderne. Sådanne 
beregninger kan tage udgangspunkt i forudsætninger i med DMI's Klimaatlas, kombineret med 
modeller som Havvand på Land (Kortforsyningen, 2021), Scalgo (SCALGO Live, 2021) DHI's 
Flood Risk model (DHI, 2021) og andre modeller. 
 
En række alternative værktøjer til beregning af skader ved oversvømmelser er tilgængelige i 
Danmark for aktiviteter på land som f.eks. i byer. Disse værktøjer varier i detaljeringsgrad på 
rumligt niveau og i omfanget af sektorer, skadeskategorier og metoder der indgår i opgørelse af 
skader. Værktøjerne omfatter både offentligt tilgængelige værktøjer, og værktøjer, som 
anvendes internt af konsulenter eller andre.  
 
Et fælles træk ved modeller, som kan anvendes til at beregne skader ved oversvømmelser er, at 
de bygger på forudsætninger om kategorier af skader, som omfattes og metoder til opgørelse og 
vurdering af skaderne. Kategorier af skader kan omfatte fysiske aktiver som bygninger, 
infrastruktur, historiske mindesmærker, økosystemer mm., og derudover kan også kategorier 
som psykisk påvirkning og andre helbredsmæssige forhold være omfattet. Metoderne til 
opgørelse og vurdering af skaderne kan indebære økonomisk orienterede metoder, hvor der 
søges fastsat pengeværdier for skaderne og mere kvalitative metoder, hvor alvorligheden af 
skader f.eks. vurderes ved hjælp af indeks eller ekspertvurderinger. De forskellige metoder og 
omfanget af inkluderede skader kan give anledning til væsentlige forskelle i opgørelsen af 
skader.  
 
En af de mest omfattende offentlige tilgængelige modeller til opgørelse af skadesomkostninger 
ved oversvømmelser fra havet i Danmark er DTU's skadesomkostningsmodel,  som er udviklet 
som led i COHERENT projektet om oversvømmelser ved kyster, finansieret af 
Innovationsfonden. Modellen er GIS baseret og kan anvendes til beregninger af skader på 
detaljeret geografisk niveau for bygninger, erhverv, transport, rekreative værdier, økosystemer, 
psykiske konsekvenser mm. Modellen kombinerer data over konsekvenser målt i pengeværdier 
og fysiske data for påvirkninger af værdier, som ikke så let repræsenteres ved pengeværdier.  
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DTU modellens struktur er illustreret i Figur 2. Modellens centrale del er en GIS database med 
data lag for aktiviteter og fysiske aktiver, som kan udsættes for oversvømmelser. Hovedparten 
af de anvendte data i skadesberegningerne er tilgængelige fra offentlige webportaler som f.eks. 
kortforsyningen.dk og BBR og som kan downloades i formater som er kompatibelt med ArcGIS 
og QGIS software. Nogle af de anvendte data er kun tilgængelige for lokale myndigheder som 
kommunerne. Det GIS baserede system kan anvendes til at generere en lang række forskellige 
outputs af relevans for beslutningstagning i kommuner, for grundejere, forsikringsselskaber, 
virksomheder og andre. 
 
 

 

Egenskab

Skadesfunktioner Stormflodsmodel

Skadesomkostninger 
for sektorerne

Bygninger
Industri og 

private 
virksomheder

Kritisk 
infrastruktur

Transport
Offentlige 

serviceydelser
Helbred

Rekreative 
værdier

Turisme
Økosystemer og 

biodiversitet

Lokalitet

Skadesfunktion GIS Omfang, dybde, varighed

 
Figur 2 Oversigt over DTU's model til beregning af skadesomkostninger 

 
 
DTU modellen indeholder skadesfunktioner for sektorerne, som viser sammenhængen mellem 
vanddybde på land og skadesomkostninger. Ideelt set bør sådanne skadesfunktioner baseres på 
data om tidligere oversvømmelseshændelser med tilsvarende intensitet og varighed og skader 
på berørte aktiver og aktiviteter. Nogle af disse sektorer kan på tilfredsstillende vis 
repræsenteres på baggrund af data om tidligere oversvømmelser i Danmark, som f.eks.  
bygningsområdet, hvor detaljerede opgørelser af bygningserstatninger fra Stormrådet i 
forbindelse med stormen Bodil i 2013 giver et godt grundlag for at beregne den del af 
skadesomkostningerne, som udgøres af bygningsreparation. Andre sektorer er mere vanskelige 
at etablere skadesfunktioner for, da der ikke findes økonomiske opgørelser af skader som f.eks. 
fra forsikringsudbetalinger. Et eksempel på sådanne områder kan være oversvømmelser af 
specielle økosystemer, hvor det er vanskeligt at forudse virkningen af en oversvømmelse på lidt 
længere sigt, og hvor den økonomiske værdi, som vi tillægger et økosystem ikke er umiddelbart 
målelig, da området jo er et fælles gode for alle. 
 
En oversigt over beregningsforudsætninger for skader i DTU modellen er givet i Tabel 3, og flere 
detaljer om de enkelte skadeskategorier kan findes i  DTU, 2021. 
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Skadeskategori 
 

Beregningsforudsætninger Usikkerhed 

Helårsboliger og 
sommerhus 

Stormråds data baseret på alle 
forsikringsudbetalinger for stormfloder på 
adresseniveau i perioden 2013-2017 (1075 
sommerhuse; 906 helårsboliger, 6 storme). Se 
skadesfunktioner i DTU, 2021. Bygninger uden 
kendt anvendelse sættes til en skadesværdi på 
150.000 Kr. og garager sættes til en værdi på 
30.000 kr.  
 

Usikkerheden 
afhænger af 
repræsentativiteten 
af skader fra tidligere 
stormflodshændelser 

Erhvervsbygninger Data fra skybrud fra Forsikring & Pension 
anvendes til skalering af skadesfunktion for 
boliger.  

Usikkerhed om 
erhvervsbygningers 
skader vil vokse på 
samme måde med 
vandstand, som for 
boliger  

Værditab for 
boliger ved salg 

Data fra enkeltstående analyse. 20% i reduceret 
salgspris er forudsat efter oversvømmelse 
 

Stor usikkerhed 

Fysiske skader på 
helbred 

Data fra Jyllinge undersøgelse med 
spørgeskema (Halsnæs et al 2020) 
Gennemsnitlige omkostning pr. oversvømmet 
hustand omfatter: 
Arbejdstid (oprydning etc.): 276 timer 
Ekstra rejsetid fra genhusning: 55 timer 
Sygedage: 17 dage 
Feriedage: 7 dage 

Usikkerhed beror på 
om Jyllinge 
undersøgelsen er 
repræsentativ  

Psykiske skader på 
helbred 

Data fra Jyllinge undersøgelse med 
spørgeskema. 60 % har rapporteret psykiske 
skader (Halsnæs et al2020) 

Usikkerhed beror på 
om Jyllinge 
undersøgelsen er 
repræsentativ for 
andre områder 
 

Transport og 
trafik 

Beregninger med DTU's landstrafikmodel over 
hastighedsnedsættelse på hovedveje og ekstra 
tidsforbrug  
 
Transportministeriets forudsætninger om 
værdien af tid er anvendt. Se sammenhæng 
mellem tidsforbrug og vanddybder i DTU, 2021 

Sammenhængen 
mellem hastighed og 
vanddybder er ikke 
estimeret på 
baggrund af danske 
data 

Erhverv Data fra Danmarks Statistik om beskæftigede og 
antal virksomheder, hvor der kan komme 
oversvømmelse  

Beskæftigelsestal er 
indsamlet direkte af 
Danmarks Statistik 

Biodiversitet Bioscore analyse af Ejrnæs et al (2018) med 
kortlægning af arealer med særlig 
biodiversitet 

En usikkerhed kan 
opstå ift ændringer 
over tid 

Kultur/historie Kortlægning af områder med specielle kulturelle 
og historiske værdier. Ingen værdiansættelse  
 

Bygger på offentlige 
registre 

Turisme Statistik over antal overnatninger i 
sommerhuse, hoteller mm. i berørte områder 
Ifølge data fra Visit Danmark var der en 
omsætning på 2362 kr. pr. overnatning i 2019. I 
Jyllinge Nordmark varede renovationerne i 
gennemsnit 12,5 måneder (Halsnæs et al, 
2020), det kan hermed antages at der mistes 
omsætning for en andel af disse. 
 

Stor usikkerhed i reel 
turistomsætning + 
renovationstid. 

 
Tabel 3 Oversigt over hvordan oversvømmelsesskader opgøres i DTU's skadesomkostningsmodel 
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Som vist i oversigten over beregningsforudsætninger i DTU modellen i Tabel 3, så har det især 
været muligt at estimere detaljerede sammenhænge mellem oversvømmelsesintensitet i form af 
vanddybde og bygningsskader i form af forsikringsudbetalinger. Både for boliger, sommerhuse 
og erhvervsbygninger regnes der med, at stigningen i skadesomkostningerne aftager med 
stigende vanddybde. Ud over forsikringsudbetalinger kan der også være andre ulemper ved 
oversvømmelser af husstande. En undersøgelse i Jyllinge Nordmark, hvor over 200 boliger var 
oversvømmet i 2013, viser at husstandene i gennemsnit brugte 276 timers arbejdstid på 
oprydning og dertil kommer feriedage og sygedage og ekstra rejsetid ved genhusning. Disse tal 
baserer sig kun på en enkelt undersøgelse, hvilket også gælder et skøn over psykiske 
konsekvenser, hvor ca. 60% af husstandene med oversvømmelse i Jyllinge Nordmark 
rapporterer om sådanne konsekvenser (Halsnæs, 2020). 
 
Transport og trafikområdet spiller en vigtig rolle i forbindelse med oversvømmelser. Ikke alene 
kan der forekomme stigende transporttid pga. oversvømmede veje, hvor hastigheden nedsættes 
og trængsel kan opstå, men yderligere kan reduceret fremkommelighed også betyde hæmme 
redningsarbejde. Andre væsentlige konsekvenser kan være nedlukning af erhverv i perioder, 
skader på områder med høj biodiversitet, kulturelle og historiske værdier og turisme. 
Eksempler på beregninger over skader indenfor de enkelte sektorer er givet i det følgende. Vi 
tager her udgangspunkt i beregninger fra Aabenraa, som er udført i forbindelse med COHERENT 
projektet, og en tilsvarende beregning for Odense. Den modellerede stormflod er en 100 års 
hændelse i år 2050 ved klimascenariet RCP8.5 svarende til en høj vandstand på 1,99 m og 1,90 
m i Odense. Oversvømmelsen er modelleret med DHI’s FloodRisk værktøj, og angiver en 
dynamisk hændelse med en varighed på 37 timer og 6 timers periode med max vandstand fra 
klokken 17:00 til 23:00.  Figur 3, viser stormflodens udbredelse og vanddybde samt hvilke 
bygningstyper og veje, der oversvømmes i Aabenraa. Herefter kan de samlede bygningsskader 
beregnes på basis af en skadesfunktion for hver bygningstype. Skaderne er beregnet ud fra en 
forudsætning om, at skaderne opstår, når vandniveauet når over 15 cm. 
 

 
 
Figur3 Oversvømmede veje og bygninger i Aabenraa ved en 100 års hændelse i år 2050 ved klimascenariet 
RCP8.5 svarende til en høj vandstand på 1,99 m beregnet med DTU's skadesomkostningsmodel  
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Skaderne ved oversvømmelsen af bygninger svarende til Figur 6 er vist Tabel 4.    
 
 

Bygningstype Antal 
Forsikringsdækket 
tab 

Tab som ikke er 
forsikringsdækket Tab i salgsværdi Totale omkostninger 

Ingen data 71              10.650.000                  1.065.000                                     -                          11.715.000  

Sommerhus 7                 3.230.491                      323.046                     653.730                           4.207.267  

Garage mm. 40                 1.200.000                      120.000                                     -                             1.320.000  

Forsyning 3                 5.162.169                      516.215                                     -                             5.678.384  

Erhverv 123           290.379.643               29.037.906                                     -                       319.417.549  

Kultur 2                 5.064.800                      506.479                                     -                             5.571.279  

Helårsbeboelse 44              25.108.537                  2.510.829              21.553.473                        49.172.839  

Offentlig 4              11.398.506                  1.139.849                                     -                          12.538.355  

Sum 
 

295 
 

352.194.146 kr. 
 

35.219.324 kr. 
 

22.207.203 kr. 
 

409.620.673 kr. 
 

  
Tabel 4 Skader på bygninger i Aabenraa ved en 100 års hændelse i år 2050 ved klimascenariet RCP8.5 
svarende til en høj vandstand på 1,99 m beregnet med DTU's skadesomkostningsmodel.  

 
 
Som det ses af Tabel 4 vil skaderne ved oversvømmelsen i Aabenraa alene på bygningsområdet 
kunne beløbe sig til ca. 410 mill. kr. og en meget stor andel heraf vil være skader på 
erhvervsbygninger, som i høj grad præger havneområdet, som er oversvømmelsestruet. 
Antallet af oversvømmede private virksomheder er 186, og 1617 ansatte svarende til 
beskæftigelsen i 2019 vil så blive berørt. 
  
Som det også fremgår af Figur 6 vil også nogle af hovedvejene i Aabenraa kunne blive 
oversvømmet, hvor der er tale om øget transporttid på vejene og omkostninger til reparation af 
vejene, hvilket i alt udgør ca. 210.000 kr.1 
 
Oversvømmelser kan også have en række vigtige menneskelige konsekvenser, og i forbindelse 
med beregningerne for Aabenraa vil 341 beboere i området være direkte berørt baseret på  
befolkningstallet i 2019. Hvis disse beboere ,svarende til resultaterne fra Jyllinge undersøgelsen, 
skal tage sig af oprydning i deres huse, bruge feriedage- og sygedage og kan have ekstra 
tidsforbrug, hvis de bliver genhusede, så vil det svare til en ekstra omkostning på ca. 4 mio. kr., 
beregnet på basis af en værdi af deres tidsforbrug på 120 kr. pr time ved kørsel i bil uden 
forsinkelse og 180 kr. pr. time, når der er tale om forsinkelse ift. den normale køretid baseret på 
Transportministeriets officielle forudsætninger. Samtidig kan det med udgangspunkt i Jyllinge 
undersøgelsen forventes, at op til 29 husstande vil opleve psykiske problemer som følge af 
oversvømmelsen. Der vil også kunne opstå en oversvømmelse af rekreative arealer i Aabenraa, 
men der er her kun tale om et begrænset område på 0.01 km2. 
 
Sidst er virkningerne på overnatningerne på hoteller og i sommerhuse også beregnet. Det er her 
forudsat, at hver toversvømmet sommerhus og hotel/kro mister 2400 kr. pr mistet overnatning 
og at de i gennemsnit mister 50 overnatninger. Der er i alt 10 oversvømmede enheder, og det 
svarer til et tab på 1,2 mio. kr., hvilket er en lav værdifastsættelse, da der jo vil kunne være tale 
om, at mulighederne for overnatning kan være begrænset i en længere periode. De samlede 
beregnede omkostninger vil oversvømmelserne er vist i Tabel 5.   
 
 
 
 

                                                             
1 Omkostningerne for tidsmæssige forsinkelser udgør 161.993 DKK og omkostningerne til 
renovering af veje udgør 48.044 DKK 



12 
 

Sektor Antal oversvømmede 
enheder 

Skadesomkostninger 
DKK 

Bygninger 

 Ingen data 

 Helårsbolig 

 Sommerhuse 

 Garage mm. 

 Forsyning 

 Erhverv 

 Kultur 

 Offentlig 

Antal 
71 
44 
7 
40 
3 
123 
2 
4 

 
11.715.000 
49.172.839 
4.207.267 
1.320.000 
5.678.384 
319.417.549 
5.571.279 
12.538.355 

Hovedveje 2,4 km 210.037 

Private virksomheder 186 virksomheder 
1617 ansatte 

 

Rekreative værdier 0.01 km2 947 

Turisme 7 sommerhuse 
3 kroer og hoteller 

800.000 
400.000 

 
 

Tabel 5. Samlet beregning af økonomiske omkostninger ved en 100 års hændelse i år 2050 ved 
klimascenariet RCP8.5 svarende til en høj vandstand på 1,99 m i Aabenraa beregnet med DTU's 
skadesomkostningsmodel 

 
På samme måde, som for Aabenraa har DTU's model været anvendt til at beregne de 
økonomiske omkostninger ved en 100 års stormflodshændelse i år 2050 ved klimascenariet 
RCP8,5 og en vandstand på 1,90 m i Odense. Samme økonomiske beregningsforudsætninger er 
anvendt som for Aabenraa.  Figur 4 viser oversvømmede veje og bygninger i Odense. 
 
Figur 4 Oversvømmede veje og bygninger ved en 100 års stormflodshændelse i år 2050 ved 
klimascenariet RCP8,5 og en vandstand på 1,90 m i Odense 
 

 
 
Figur 4 Oversvømmede veje og bygninger ved en 100 års stormflodshændelse i år 2050 ved klimascenariet 
RCP8,5 og en vandstand på 1,90 m i Odense 
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De økonomiske omkostninger ved oversvømmelserne er vist i Tabel 6. 
 
 

Sektor Antal oversvømmede 
enheder 

Skadesomkostninger 
DKK 

Bygninger 
 Ingen data 
 Helårsbolig 
 Garage mm. 
 Forsyning 
 Erhverv 
 Kultur 

Antal 
441 
136 
204 
19 
101 
1 

 
72.765.000 
219.421.950 
6.732.000 
54.236.591 
271.630.146 
2.625.971 

Hovedveje 10,9 km 2.477.429 

Private virksomheder 262 virksomheder 
876 ansatte 

 

Rekreative værdier 0.37 km2 59.323 

Biodiversitet 0.24 km2 potentielle 
uerstattelige levesteder 
for rødlistede arter 

 

 
Tabel 6 Samlet beregning af økonomiske omkostninger ved en 100 års hændelse i år 2050 ved 
klimascenariet RCP8.5 i Odense svarende til en høj vandstand på 1,90 m beregnet med DTU's 
skadesomkostningsmodel 

 
Skadesomkostningerne når her op på et noget højere niveau i Odense end for Aabenraa pga det 
noget højere antal bygninger, virksomheder og det længere vejnet. Dertil kommer en forventet 
større påvirkning af turisme og overnatninger i Odense end i Aabenraa, som dog ikke er 
medtaget i beregningerne. 
 

4.2 Vurdering af kvalitative værdier 
Oversvømmelser i byområder vil også påvirke en række kvalitative værdier, og vi giver i det 
følgende eksempler på vurderinger ift byernes kulturarv, brugen af stederne og arkitektoniske 
og rumlige kvalitet.  
 
Kulturarven kan overordnet opdeles i materielle og immaterielle værdier. Stedets materielle 
kulturarv omfatter både bygninger og byrum, men udgøres herudover også af eksempelvis 
vigtige arkiver, der kan være i fare for oversvømmelser. Stedets immaterielle kulturarv 
indbefatter værdier såsom eksempelvis traditioner, identitet og egenart. Det bør i videst mulige 
omfang sikres at vigtig kulturarv ikke tager skade i forbindelse med oversvømmelser.  
 
Stedets brug spænder over tilgængelighed, rekreative formål og sociale samlingspunkter. 
Rekreative og sociale byrum vil kunne klar periodiske oversvømmelser, hvis de ikke tager 
skade. Hvis det er muligt bør det undgås at vigtige adgange (veje/gader/stier) oversvømmes, og 
ellers bør det sikres, at de kun oversvømmes delvist eller at der eksisterer alternative adgange.  
 
Det bør også undgås at arkitektonisk vigtige bygninger og byrum ikke lider skade ved 
oversvømmelser, og derudover bør det sikres at vigtige rumlige sammengænge og visuelle 
forbindelser bevares.  
 
Der eksisterer en række analysemetoder og –redskaber, der allerede anvendes i forskellige 
danske kommuner, som vil kunne danne baggrund for de kvalitative vurderinger. Blandt disse 
redskaber kan nævnes: Kulturatlas, Arkitekturpolitikker og Bylivsregnskab. Mange kommuner 
har disse data tilgængelige. 
 
Et vigtigt baggrundsmateriale, som bør indgå i rammen for planlægning af klimatilpasning, er 
fredede bygninger og andre kulturelle værdier i bymiljøerne.  Et eksempel er vist på  Figur 5 fra 
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Odense kommunes eget web-site ,. Kortet viser fredede bygninger, mindesmærker og 
kulturarvsarealer i Odense med fokus på bymidten, hvor der kunne være særlige hensyn at tage 
i forbindelse med klimatilpasning.  
 
Kortmateriale med placering af alle fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark findes 
på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: 
nhttps://www.kulturarv.dk/fbb/frededeDanmarksKort.pub.  
 
  
 

 
 
Figur 5 Kort over fredede bygninger, fredede fortidsminder med omgivelser samt kulturarvsarealer i Odenses 
bymidte  https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Odense&Page=Kortopslag 

 
 
Yderligere findes der også registrering af særlige kulturmiljøer, hvor både landskabsmæssig og 
fysisk kulturarv indgår. De er samlet i såkaldte ’atlas’, typisk kommuneatlas’, og der er i 
Danmark udgivet i alt 90 atlas. De fleste atlas afgrænses geografisk af de gamle 
kommunegrænser, mens enkelte kommuner (København, Odense, Aalborg og Århus) har flere 
atlas. Enkelte atlas (Vadehavet, Langeland), dækker flere kommuner.  
 
En oversigt findes på https://slks.dk/omraader/kulturarv/bevaringsvaerdige-bygninger-og-
miljoeer/bevaringsvaerdige-bygninger-metode/atlas/udgivne-atlas/. Kun få  kommuner har 
valgt at lægge registreringen på digital form.  Figur 6 viser et eksempel fra Morsø kommunes 
kulturmiljøatlas. Eksemplet illustrerer at mange af dem ligger kystnært. 
 
 
 

https://www.kulturarv.dk/fbb/frededeDanmarksKort.pub
https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Odense&Page=Kortopslag
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bevaringsvaerdige-bygninger-og-miljoeer/bevaringsvaerdige-bygninger-metode/atlas/udgivne-atlas/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bevaringsvaerdige-bygninger-og-miljoeer/bevaringsvaerdige-bygninger-metode/atlas/udgivne-atlas/
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Figur 6 Kort over særlige kulturmiljøer i Morsø. Markeringerne på kortet viser særlige naturområder, 
kulturelle mindesmærker og landsbymiljøer. Kilde: Morsø kommune 2004. 

 
Beskyttede naturtyper er ofte knyttet til kyster og vådområder og derfor er det meget relevant 
at inddrage disse kort i vurdering af effekter af tilpasning til havvandsstigning, som eksemplet 
fra Odense i Figur 7 viser. Naturværdier i Danmark er grundigt kortlagt og kan findes på 
arealinformation.miljoeportal.dk, mens udpegningsgrundlag kan findes på miljøstyrelsens 
hjemmeside https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/. 
 
 

   
 
Figur 7 Natura2000 habitatsområder og andre beskyttede naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§3 i og omkring Odense. Kilde: Arealinformation.miljoeportal.dk.  
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Det er også muligt at tilføje et historisk perspektiv til kortlægningen af områders natur- og 
kulturværdier, som det f.eks. kan ses i Figur 8, hvor et historisk kort for Odense giver viden om 
landskabelige og bymæssige karakteristika og åen, som bymidten er skabt omkring. 
 

 

 
 
Figur 8 Kort over Odense udgivet 1887. Det ses hvordan Odense er formet af åløbet.  De gamle kort kan være 
med til at afdække dybe strukturer i byen. Kilde: Historiske kort på nettet hkpn@gst.dk. Berggrens kort, 
Odense 1887. 

 
 
Disse kortdata belyser kvalitative aspekter såsom eksisterende arkitektoniske, kulturhistoriske 
og landskabelige værdier, dyreliv og planteliv.   
 
En anden og supplerende måde at opgøre et områdes værdi er se på områders brug: hvor 
mange mennesker, som opholder sig i et område, og hvor meget trafik som passerer. 
Bylivsregnskaber er baseret på et bredt teorifelt (f.eks Lynch, 1960; Gehl og Svarre, 2013; 
Stahlschmidt og Nelleman, 2017), og udover selve bylivsregnskabet kan de også kan danne 
baggrund for kvalitative analyser af brug og oplevelse af byens rum. Det er særligt relevant hvis 
dee er rumligt specifikke – altså at man kan se i hvilke offentlige rum bylivet finder sted. 
Bylivsregnskaber og brugerundersøgelser er gode redskaber, hvor de forefindes (typisk i de 
større byer). Det kan være relevant at gennemføre specifikke undersøgelser af brugen af 
oversvømmelsestruede områder.  Bylivsregnskabet for København er baseret på en årlig 
spørgeundersøgelse samt tællinger af trafik og ophold. Et eksempel fra bylivsregnskab for 
København er vist i Figur 9 (København, 2019). Det fremgår her klart hvor i byrummet folk 
foretrækker at opholde sig, og hvor der er meget gående færdsel. Vandet tiltrækker tydeligt 
ophold og gående, hvilket er relevant i forhold til tilpasning til havvandsstigning. Det er vigtigt 
at bevare disse kvaliteter. 
 
 

mailto:hkpn@gst.dk
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Figur 9 Bylivsregnskab for København 2019. Kilde: Københavns kommune 2019. 

 
Et andet eksempel på vigtige elementer i byliv er legepladser i byen, hvor Figur 10 viser et kort 
for Odense. Der kan her være en særlig rekreativ værdi i at beskytte sådanne legepladser mod 
oversvømmelser, og der kan også være særlige sundhedsmæssige hensyn at tage ved 
legepladsker pga infektioner knyttet til overløb at kloakker forårsaget af stormflod. 
 

 
Figur 10 Kort over offentlige legeplads og legepladser ved skoler og daginstitutioner I Odense. Kilde:  Odense 
kommune 2021 

 
 
De forskellige typer af kortlægninger, som er vist i  Figur 5-10 vil kunne indgå som en del af en 
samlet vurdering af, hvile kvalitative værdier, som påvirkes oversvømmelser. Der er ikke her 
taget stilling til økonomisk værdisætning, men det påpeges blot at disse vigtige kortlægninger af 
værdimæssige aspekter findes, og ofte i en eksisterende data form, der kan nyttiggøres i 
vurdering af omkostninger ved oversvømmelser fra havet og muligheder for tilpasning til 
stigende havvand. 
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4.3 Vurdering af mulighederne for klimatilpasning 
 
Analysen af oversvømmelsesrisiko i byområder er efterfølgende udgangspunktet for at 
identificere områder, hvor der er et særligt behov for klimatilpasning, fordi store økonomiske 
værdier er på spil eller måske fordi, der er helt unikke kulturelle, arkitektoniske eller 
naturmæssige værdier i området.   
 
Selve valget af midler til klimatilpasning kan understøttes af nogle af de tilgængelige tekniske 
databaser. Derudover kan æstetiske og arkitektoniske værdier inddrages set ift mulighederne 
for indpasning i det eksisterende bymiljø og eventuelt også mulighederne for at tilbyde helt nye 
kvaliteter i byområdet som f.eks. nye grønne rekreative områder, nye bygningstypologier, 
forbedret biodiversitet og nye forbindelser til vandet. Effekten af sådanne nye muligheder kan 
indregnes i den samlede kvantitative analyse af klimatilpasningsprojekters fordele i form af 
skadesreduktion og omkostningerne ved tiltagene.  
 
Den tidligere analyse af risikoen for skader ved oversvømmelser, kan efterfølgende gentages 
under forudsætning af, at udvalgte klimatilpasningstiltag gennemføres. Beregningerne følger 
her den samme struktur og anvender de sammen forudsætninger, som 
oversvømmelsesberegningerne, hvor der ikke er forudsat klimatilpasning med den undtagelse, 
at oversvømmelsesberegningen ændrer sig som følge af klimatilpasningstiltag. Det kan f.eks. 
være, at et dige forhindrer vandet i at oversvømme et bestemt område.  
 
 

5. Samlet vurdering af samspillet mellem byudvikling, 
oversvømmelser og klimatilpasning 
 
Som gennemgået i notatet er der et tæt samspil mellem byudviklingsmålsætninger og 
kvantitative og kvalitative vurderinger af mulige synergier og konflikter mellem risiko for 
oversvømmelser, klimatilpasning og byudvikling. En række eksempler på indikatorer, 
vurderingsmetoder og analyser og kortmateriale illustrer, hvordan en bred vifte af økonomiske 
og kulturelle værdier sammen med ønsket om at skabe et godt byliv og attraktive naturområder 
kan føde ind i et samlet beslutningsgrundlag. 
 
En række offentlig tilgængelige datasystemer, beslutningsværktøjer og kortmateriale visende 
nuværende, fremtidige og også historiske aspekter for byudvikling og klimatilpasning kan 
anvendes til at skabe et samlet beslutningsgrundlag, hvor der både kan tages hensyn til 
omkostninger og økonomiske fordele, og samtidig inddrage perspektiver for byudvikling, kultur 
og byens liv. Det kan naturligvis være kompliceret at inddrage så mange aspekter, som foreslået 
i dette notat. En faggruppe kan ikke magte en sådan opgave alene, men notatet skal også særligt 
forstås som et oplæg til et bredt og videns baseret perspektiv på klimatilpasning. 
 
Set i et beslutningsperspektiv er det vigtigt at holde sig for øje, at kvantitativ- og kvalitativ 
information, som er tilvejebragt af eksperter, som overfor beskrevet kun er delelementer i, hvad 
der kan indgå i samlede beslutningsprocesser, som f.eks. om oversvømmelser i kystområder. 
Sådanne beslutningsprocesser handler om prioriteringer af politiske målsætninger set ift. et 
mere eller mindre detaljeret teknisk fakta grundlag om problemets karakter og omfang og de 
tekniske og økonomiske løsninger i form af klimatilpasning. Beslutningstagere og eksperter, 
som indgår i en dialog om løsningsmuligheder vil have forskellige roller i selve 
beslutningsprocessen og i tilvejebringelse af det faglige og tekniske grundlag herfor. 
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