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Indledning
Dette notat forklarer den kortlægning af data, der danner basis for Klimatil-
pasningsplanen, forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25. 

Kortlægningen viser samlet set, hvor i kommunen der kan ske oversvømmelse, 
hvor omkostningerne ved oversvømmelse vil være størst og i hvilke områder klima-
tilpasning prioriteres i planperioden. 

Hensigten med kortlægningen er at give et så retvisende billede som muligt ud fra 
de data der findes – og ud fra en ensartet metode kunne udpege særligt udfordrede
områder.

Notatet skal forklare hvordan databearbejdning og kort er lavet, og det illustreres i 
dette notat med eksempel 'Gilleleje'. Kort over hele Gribskov Kommune findes som 
kortbilag til planforslaget. 

1. Oversvømmelseskort  - viser de områder, der ifølge beregningerne kan blive 
oversvømmet

2. Værdikort  - viser værdi af bygninger og vej- og togforbindelser

3. Kort med lokale værdier – viser særlige, lokale værdier

4. Risikokort – viser områder, hvor det samfundsøkonomisk vil være dyrest 
ved oversvømmelser

5. Kort over indsatsområder – viser områder hvor klimatilpasning prioriteres i 
planperioden.

Sammenhængen mellem kortene er, at oversvømmelseskortet og værdikortet sam-
les til et risikokort. På baggrund af risikokortet og kortet for de særlige lokale vær-
dier prioriteres indsatsområderne. Det kan også forklares med nedenstående figur 
1.

I afsnittene nedenfor beskrives de enkelte kort og de forudsætninger, der ligger til 
grund for dem.

Der vises udsnit af de forskellige korttyper til illustration. Kortudsnittene er valgt 
samme sted, Gilleleje, så de enkelte korttyper lettere kan sammenlignes.
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Figur 1: Kortlægning i forbindelse med klimatilpasningsplanen
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1. Oversvømmelseskort
Oversvømmelseskortet viser, hvor der ifølge modelberegninger kan ske 
oversvømmelser på grund af regnhændelser og stigning i havspejlet.

Grundlæggende forudsætninger i forhold til fremtidigt klima:

• kortlægningen tager udgangspunkt i et middelscenarie for klimaforandrin-
ger, A1B-scenariet, som anbefalet af staten1,

• der regnes på scenarier for udviklingen af klimaet frem til 20502, som anbe-
falet af staten

Oversvømmelseskortet er sammensat af tre typer kortlægning:

• Kortlægningen i områder, der er kloakeret for regnvand dvs. de fleste byom-
råder i Gribskov Kommune. Kortlægningen er en såkaldt hydraulisk 'Mike 
Flood model' udført af GribVand Spildevand A/S. Modellen kobler kloaksyste-
met og terrænforhold og viser mulige oversvømmelser på terræn ved for-
skellige regnhændelser, herunder de regnhændelser som er fastlagt som det
almindelige serviceniveau i spildevandsplanen. 

• Kortlægningen i områder der ikke er kloakeret for regnvand dvs. landområ-
der og by/sommerhusbebyggelse hvor regnvand nedsives, er gennemført af 
NIRAS A/S. Kortet viser, hvor vandet vil samle sig på terræn ved forskellige 
regnhændelser. I beregningerne indgår en antagelse om, at noget regnvand 
vil sive ned under regn mens der ikke regnes med drænledninger, som kan 
aflede vandet. Denne kortlægning indeholder relativt store usikkerheder.

• Kortlægning af oversvømmelser på grund af havstigning er udarbejdet af 
staten men justeret af Niras a/s, for at tillægge statistikken fra stormfloden 
”Bodil” i december 2013. Kortet viser en havstigning på 2 m over det niveau
vi kender i dag, hvilket svar til en 100 års hændelse. Stormflodskortene 
medregner ikke bølgepåvirkning eller vandets transporttid over land, som 
ved indsøer, vandløb. Kortet viser på simpel vis hvilke arealer, der ligger un-
der en stormflodskote på 2m.

  

Anvendelse:

• Kortet bruges sammen med værdikortet til at danne risikokortet.

• Kortet kan desuden fremadrettet bruges til at undgå at der planlægges for 
byggeri og anlæg i områder, hvor der er risiko for oversvømmelse, se ret-
ningslinjer om nyt byggeri og anlæg i planforslaget.  

1 Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning. Naturstyrelsen.
2 Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning. Naturstyrelsen.
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Figur 2: Udsnit til illustration af de tre elementer der tilsammen danner oversvøm-
melseskortet: Kloak opland(husspildevand og overfladevand) (blålilla), regn i ter-
ræn udenfor kloakerede områder (lys blå) og havspejlsstigning (blå stribet).
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2. Værdikort 
Værdikortet viser hvor i Gribskov Kommune der dels er de største ejendomsværdier
og dels de største omkostningerne ved trafikforsinkelser (trafik og tog) pga. over-
svømmelse. 

Et værdikort viser altså hvor der er værdier, som kan skades ved oversvømmelser. 
Værdikortet viser ikke om der vil ske oversvømmelser, men giver et billede af de 
samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser, hvis de sker.

Det er et krav fra staten at værdikortlægningen som minimum indeholder ejen-
domsværdier.

Værdikortet er sammensat af tre typer kortlægning:

• Bygninger. Værdien af bygninger er beregnet ud fra bygningsværdien i et 
net på 100x100 m (1 hektar). 

Værdien er bevidst udtrykt ved bygningsværdien og ikke ejendomsværdien, 
da det er bygningen og ikke grunden, som beskadiges ved oversvømmelse. 
Bygningsværdien er ligesom ejendomsværdien registreret på ejendomsni-
veau via BBR. Hver ejendom har én bygningsværdi, som kan være sammen-
sat af værdien af adskillige bygninger til beboelse, produktion, lager osv., 
som yderligere kan være fordelt over flere matrikler. På værdikortet er byg-
ningsværdien på en ejendom spredt ud på alle ejendommens bygninger, så 
hele bygningsværdien ikke kun samles i et punkt, eksempelvis adressepunk-
tet. 

• Veje er værdisat som forsinkelse af trafikken. Det antages at en oversvøm-
melse af vej resulterer i en forsinkelse på 10 min. Én times forsinkelse er 
værdisat til 281 kr/person. 

Veje er opdelt i 4 grupper, fordelt på hvor befærdede de er og herved hvor 
mange personer der forsinkes af en oversvømmelse af vejen. Mindst benyt-
tet er de tertiære lokalveje, mens  gennemfart-trafikveje er de mest befær-
dede. I Gribskov Kommune er det kun den sydlige del af Hillerødvej der kan 
kategoriseres som Trafikvej-Gennemfart.

• Jernbaner. Der findes 2 lokalbaner i Gribskov Kommune, som ligesom veje 
er værdisat som forsinkelse af trafikken. Det antages at en oversvømmelse 
af banen resulterer i en forsinkelse på 10 min og én times forsinkelse er 
værdisat til 306 kr/person. 

Generelt betyder vej- og baneoversvømmelser ikke store udgifter sammen-
lignet med oversvømmelser af bygninger. Som forventet udgør husene langs
kysterne højere værdier end andre bygninger.
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Anvendelse:

• Kortet bruges sammen med oversvømmelseskortet til at danne risikokortet.

Figur 3: Udsnit til illustration af værdikortlægningen. Området er delt op i felter på 
100x100m. Værdierne er delt i klasser fra mindre end 5 mill. kr/ha til mere end 
200 mill. kr/ha
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3. Lokale værdier
I Gribskov Kommune er lokale værdier kortlagt separat. De lokale værdier er f.eks. 
skoler, plejehjem, beredskab, sårbar industri, vandværker etc.  

Ved at kortlægge de særlige, lokale værdier sammen med det generelle værdikort 
skabes et mere fuldendt billede af, hvor oversvømmelser vil give skader. En over-
sigt over de lokale værdier fremgår af tabel 1 nedenfor.

Det er vanskeligt, at værdisætte de lokale værdier i kr. og øre. Der er derfor valgt 
en  mere kvalitativ prioritering. En beskrivelse heraf fremgår af tabel 2. Hvordan de
enkelte lokale værdier prioriteres fremgår af tabel 1.

Tabel 1, lokale værdier der er udpeget i Gribskov Kommune samt prioritering af disse. 

Tema Værdi Prioritet

Offentlige bygninger

Skoler (offentlig og private)
Ungdomsskoler, Efterskoler, Privatskoler, Erhvervsskoler

3

Daginstitutioner (offentlig og private) 3

Bofællesskab, dagcentre, døgninstitutioner 3

Rådhus, Ventilationsanlæg i kælder, IT, Arbejdspladser 2/3

Plejehjem 2

Kommunale arkiver (analog og digital), Servere, 

Papirarkiver
3

Havnearealer Havnearealer (marina, erhverv, rekreative værdier) 3

kultur

kirkegårde 3

Museum 2

Fortidsminder 3

Ældre bygninger fra før 1940 3

kirker 2

Fredet bygninger 2

Infrastruktur Vandværksbygninger almene 2

Vandværksboringer almene 2

Fjernvarme (pumpestationer og målepumper) 2
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Tema Værdi Prioritet

Naturgas R/M stationer 2

Infrastruktur

Renseanlæg 2

Pumpestationer (Spildevand) 3

Transformerstationer. 2

Tankstationer 3

Affalds- og genbrugsstationer 3

Natur

Natura 2000 områder 5

Naturområder med særlige beskyttet arter. 5

Forurenede grunde V1 og V2 kortlagt 5

Bebyggelse
Særligt værdifuldt landbrugs områder 5

Landbrug: over 75 DE 3

Politi og
beredskab

Politi 1

Brandstation / Falck 1

Tabel 2. Beskrivelse af baggrunden for prioriteringer

Prioritet Beskrivelse

1
Områder hvor en oversvømmelse vil være til fare for mennesker, vil forårsage omfattende forure-
ning eller irreversible forandringer på værdifuld kultur- og naturarv, og  have betydelige direkte

som indirekte konsekvenser for samfundsøkonomien.

2
Områder hvor en oversvømmelse vil forårsage forurening og/eller have betydelige direkte og in-

direkte konsekvenser for samfundsøkonomien.

3 Områder hvor en oversvømmelse er forbundet med en mindre risiko for forurening og/eller
nogen, men kortvarig betydning for samfundsøkonomien eller skade på lokal kulturarv.

4
Områder hvor en oversvømmelse er forbundet med lokale gener og eventuelt påvirkning af be-

skyttede naturområder og har økonomiske konsekvenser, der udelukkende påvirker grundejerne
lokalt.

5
Områder hvor en oversvømmelse kan være forbundet med lokale gener, men vil have ingen eller

begrænsede økonomiske konsekvenser.

Anvendelse: 
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• Kortet med de særlige lokale værdier udgør, sammen med det samlede risi-
kokort en del af grundlaget for at nå frem til indsatsområderne.

Figur 4: Udsnit til illustration af kortlægningen af særlige, lokale værdier. 
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4. Risikokort
Risikokortet viser, hvor oversvømmelser vil have de største samfundsomkostninger.

Risikokortet er lavet ved at sammenholde værdikortet og oversvømmelseskortet. 

• Risikokortet viser felter på 100x100m (en hektar, som også værdikortet 
anvender) opdelt i 'klasser' baseret på hvor store omkostningerne vil være 
pga. oversvømmelse. Omkostningerne er opgjort som årlige 
omkostninger/ha.

De årlige omkostninger er baseret på skadespriser i forbindelse med over-
svømmelser. Skadesprisen er beregnet med udgangspunkt i data fra 'Forsik-
ring og Pension' og baseret på andre byer end i Gribskov Kommune. Det er 
således erfaringstal. Skadesprisen er beregnet til 1.106 kr/m2 for bolig og 
erhverv og 556 kr/m2 for sommerhuse. 

• Gribskov Kommune har valgt følgende 'klasser' i risikokortet:

1. 25.000 – 100.000 kr/år/ha
2. 100.000 – 250.000 kr/år/ha
3. 250.000 – 500.000 kr/år/ha
4. 500.000 – 1.500.000 kr/år/ha

Årlige omkostninger pga. oversvømmelse på mindre end 25.000 kr/år/ha er 
ikke taget med i kortlægningen

Anvendelse:
• Risikokortet giver et samlet billede af de samfundsøkonomiske konsekvenser

af oversvømmelser i Gribskov Kommune.

• Risikokortet danner basis for udpegning af indsatsområder i klimatil-
pasningsplanen for Gribskov Kommune.
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Figur 5: Udsnit til illustration af risikokortlægningen. Området er delt op i felter på 
100x100m. Værdierne er delt i 4 klasser med årlige omkostninger fra 25.000 
kr/år/ha – 100.000 kr/år/ha til årlige omkostninger mellem 500.000 – 1.500.000 
kr/år/ha 
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5. Indsatsområder 
Kortet med indsatsområder viser cirkler om de områder, hvor risikokortet viser de 
højeste samfundsøkonomiske omkostninger ved oversvømmelse. 

I forhold til risikokortet er indsatsområderne udpeget der hvor værdien af skaden 
ligger over 250.000 kr./pr. År/ ha. 

Efterfølgende er der taget højde for følgende:

• særlige, lokale værdier
• erfaringer fra tidligere hændelser
• planlagte eller igangværende planer og projekter – hvor der eventuelt er 

mulighed for at tænke klimatilpasning tidligt i processen
• mulighed for synergi i forhold til vandkvalitet, natur, rekreative formål og at-

traktive byer.

Indsatsområderne er opdelt i tre kategorier. Efter hvilken zonestatus de ligger i, 
samt hvilke område de ligger i, By, sommerhusområde eller landzone. 

Figur 6: Udsnit til illustration af de udpeget indsatsområder. Indsatsområderne er 
opdelt i tre kategorier. Byområde, erhverv i landområdet og sommerhuse. 
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Usikkerhed ved risikokortet

Når man laver en kortlægning af så store og forskellige mængder data, så vil der 
være en stor usikkerhed på det samlede risikokort. 

Overordnet er der usikkerhed på forudsigelserne om klimaforandringer, øget regn-
mængder og regnintensitet og hvor meget havvandet vil stige. 

Usikkerheder på oversvømmelseskortet ligger i de modeller der bruges, både i de 
kloakerede områder og især også på den model der er brugt både uden for de kloa-
kerede områder. Modelresultater er fuldt valide, men hvor detaljeret man kan 
bruge resultaterne er afhængig af, hvor detaljerede vores data er.

Selve værdikortlægningen er også forbundet med usikkerheder både med den ejen-
domsværdi der anvendes og fordi man anvender et net på 100x100 m. Skaderne 
ved oversvømmelser er erfaringsbaserede og ikke lokalt funderet, priserne er fra 
andre bysamfund og kan varierer i forhold til Gribskov Kommune.

På trods af usikkerhederne er det vurderingen på landsplan, at denne type risiko-
kort er meget brugbart når der skal udpeges indsatsområder i forhold til klimatil-
pasning. 

Kortet viser, hvor skaderne forventes at være størst - og dermed også hvor gevin-
sten ved at forbedre forholdende kan være størst.

For mere detaljeret information om usikkerheder henvises til de to baggrundsnota-
ter fra NIRAS A/S.
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