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1 Baggrund 

Lolland Kommune har igangsat en screening af landområder på Lolland i for-

hold til oversvømmelser. 

Projektet omfatter: 

• Fastlæggelse af nuværende og fremtidige højvandshændelser 

• Opstilling af generel hydrologisk model til kortlægning af oversvømmel-

sestruede arealer 

•  i forbindelse med højvande og ekstrem nedbør. 

• Vurdering af grundvandsstigning og saltvandsindtrængning  

• Ideskitseprojekt for højvandsbeskyttelse ved Nakskov 

COWI har udarbejdet fire selvstændige rapporter, der belyser ovenstående pro-

blemstillinger. Resultaterne af de udførte analyser er vist som en række GIS-

temaer, der kan anvendes i kommunens arbejde med klimatilpasning i relation 

til oversvømmelser. 

Nærværende rapport er en sammenfatning af de udførte analyser.   

For en mere detaljeret gennemgang henvises til de enkelte tekniske rapporter.  
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2 Fastlæggelse af nuværende og fremtidige 
højvandshændelser 

2.1 Klimascenarier og højvande 

De fremtidige vandstande i havet vil ændres som følge af: 

• Vertikale landændringer 

• Global vandstandsstigning 

• Regional effekt på vandstanden som følge af ændret vindforhold og luft-
tryk  

Resultatet er præsenteret i form af en ekstremvandsstatistik, der er baseret på 

Kystdirektoratets højvandsstatistik, men revideret så den  tager højde for kli-

maændringer for 4 forskellige fremtidige klimascenarier. Ekstremvandsstati-

stikken beskriver henholdsvis 1-, 10-, 20-, 50- og 100-års hændelserne for ky-

sten ved Lolland Kommune.  

Danmarks klimascenarier 

De to klimascenarier A2 og B2 har gennem brug i såvel Danmark som i andre 

lande opnået status som de facto standard og udgør derfor et godt internationalt 

sammenligningsgrundlag. Det er besluttet, at Danmark som grundlag for bereg-

ning af de fysiske og samfundsøkonomiske konsekvenser af de forventede 

fremtidige klimaændringer primært baserer sig på klimascenarierne A2 og B2, 

samt et scenarium der svarer til EU's 2 ºC målsætning (EU2C). Det er ikke mu-

ligt at knytte sandsynligheder til disse tre scenarier, hvorfor de som udgangs-

punkt betragtes som ligeværdige.  

Det mellemhøje A2 scenarium  

A2 beskriver en heterogen verden med lokalt forankret udvikling og en  fortsat 

stigning i verdens befolkningstal. Økonomisk udvikling foregår primært på re-

gionalt plan, og økonomisk vækst samt teknologisk forandring er mere frag-

menteret og sker langsommere end i de øvrige scenarier.  

Det mellemlave B2 scenarium  

B2 beskriver en verden, hvor hovedvægten lægges på lokale løsninger, som er 

økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige. Det er en verden med et fort-

sat stigende globalt befolkningstal, men stigningen sker i en lavere takt end i 
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A2, den økonomiske udvikling er  på et mellemniveau og den teknologiske for-

andring  mindre hastig og mere forskelligartet end B1 og A1 scenarierne.  

EU's 2 graders scenarium 

På Det Europæiske Råds møde i marts 2005 bekræftede EU’s stats- og rege-

ringschefer, at den årlige globale gennemsnitlige overfladetemperatur ikke må 

stige med mere end 2 ºC i forhold til det førindustrielle niveau, hvis endemålet 

for FNs rammekonvention om klimaændringer skal nås. 

Scenarierne A2 og B2 forventes at føre til en global temperaturstigning, der 

overstiger EU's 2 ºC målsætning. Det har derfor også været relevant at belyse 

dette scenarium, der ligger til grund for arbejdet med den danske strategi for 

klimatilpasning. Virkeliggørelse af 2 ºC målet forudsætter, at det lykkes at ind-

gå en global klimaaftale, der støtter dette mål. Scenariet skal således ses som et 

tilnærmet udtryk for en klimaudvikling, der er i overensstemmelse med EU-

landenes klimamålsætning.  

2.2 Fremtidige højvandshændelser omkring Lolland 

2.2.1 Vertikale landændringer 

Danmark er stadig påvirket af landhævninger og -sænkninger siden den seneste 

istid. For Lolland er ændringerne  meget små. Det forventes, at Lolland vil syn-

ke 2 cm i løbet af 100 år. 

2.2.2 Den globale vandstandsstigning 

I bestemmelsen anvendes vurderingerne af den fremtidige globale vandstands-

stigning for scenarierne EU2C, B2 og A2 sammen med de seneste betragtnin-

ger omkring udviklingen i havvandstanden.  

Vandstandsstigningen i løbet af de næste 100 år er nu vurderet til mellem 24 og 

159 cm, med det mest sandsynlige interval omkring 0,7-1,1 m1. 

2.2.3 Stormflodshændelser 

Der er udført en analyse af kystdirektoratets højvandsstatistikker og stormflo-

den i 1872, der oversvømmede store dele af Lolland og Falster. Vandstanden 

nåede i 1872 op omkring 9 fod (2,7 m) over dagligt vande ved Lollands syd-

vestkyst. 

                                                   
1
 Som bl.a. beskrevet af Stefan Ramstorf  
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Figur 1 Vandstandsforhold i Danmark d. 13. november 1872 kl. 18 [fod over 

"daglig vande"].Blå tal og kontur er vandstand, mens røde tal og kontur 

er lufttrykket. 

Hydraulisk set hører den sydlige kyst samt den sydligste del af den vestlige kyst 

af Lolland (herefter kaldet Sydkysten) til Østersøen, mens den nordligste del af 

den vestlige kyst og den nordlige kyst (herefter kaldet Nordkysten) hører til 

overgangen mellem Østersøen og Kattegat. Det betyder, at vandstanden på hele 

Sydkysten er i samme størrelsesorden og kan anses for repræsenteret af Rødby 

Havn.  

Vandstanden på Nordkysten er ligeledes ensartet, muligvis dog med en ændring 

mod øst ved ekstreme storme. Vandstanden for Nordkysten ligger et sted mel-

lem vandstanden i Rødby Havn og den i Korsør/Slipshavn, og den antages at 

være ens langs hele Nordkysten. 

Vandstanden under de nuværende forhold er vist i Figur 2 og Figur 3 samt i 

Tabel 1. 
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Figur 2 Vandstanden på Nordkysten - Data 

 

Figur 3 Vandstanden på Sydkysten - Data 

Tabel 1 Vurderet nutidig ekstremvandstand på Lollands kyster. 

Gentagelsesperiode 

[år] 

VS Nordkysten 

[cm DVR90] 

VS Sydkysten 

[cm DVR90] 

1 103 108 

10 133 143 

20 140 150 

50 148 159 

100 153 205 

 

For fremtidige hændelser er det vurderet, at de  ændrede vind- og lufttryksfor-

hold vil betyde, at en 100 års stormflod øges med op til 20 cm. 

Vurderingerne af de forskellige scenarier er samlet i Tabel 2 og Tabel 3. I tabl-

lerne er endvidere angivet de maksimal vandstande for stormfloderne i 1872 og 

2006, samt tilsvarende vandstandskoter ved et ændret vandspejl. 
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Tabel 2 Samlet fremtidige ekstremvandstand for Nordkysten (cm) 

Returperiode Samlet ekstremvandstand - Nordkysten 

 2009 2059 2109 

[år] - EU2C B2 A2 Rahm. Rahm. 

værst 

EU2C B2 A2 Rahm. Rahm. 

værst 

1 103 114 139 143 159 184 125 173 181 214 264 

10 133 144 170 174 190 215 155 205 213 246 296 

20 140 151 178 182 198 223 162 214 222 255 305 

50 148 159 188 192 208 233 170 226 234 267 317 

100 153 164 195 199 215 240 175 234 242 275 325 

Værste vand-

stand i 1872 240 251 282 286 302 327 262 321 329 362 412 

Vandstand ved 

Korsør 2006 177 188 219 223 239 264 199 258 266 299 349 

 

Tabel 3 Samlet fremtidig ekstremvandstand for Sydkysten (cm) 

Returperiode Samlet ekstremvandstand - Sydkysten 

 2009 2059 2109 

[år] - EU2C B2 A2 Rahm. Rahm. 

værst 

EU2C B2 A2 Rahm. Rahm. 

værst 

1 108 119 144 148 164 189 130 178 186 219 269 

10 143 154 180 184 200 225 165 215 223 256 306 

20 150 161 188 192 208 233 172 224 232 265 315 

50 159 170 199 203 219 244 181 237 245 278 328 

100 205 216 247 251 267 292 227 286 294 327 377 

Værste vand-

stand i 1872 300 311 342 346 362 387 322 381 389 422 472 

Vandstand ved 

Rødby 2006 162 173 204 208 224 249 184 243 251 284 334 

 

2.3 Anbefaling 

Det politisk vedtagne grundlag for vurdering af vandstandsstigninger Danmark 

er EU2C, A2 og B2 scenariet. De seneste års målinger indikerer dog, at vand-

standsstigningerne i disse scenarier er undervurderede. I denne rapport har vi 

derfor for A2 og B2 scenarierne anvendt de højeste værdier i de beskrevne in-
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tervaller. Det vurderes mindre sandsynligt, at vandstanden ”kun” vil stige som  

beskrevet i EU2C scenariet , selv hvis emissionsmålet nås. Dette skal ses i lyset 

af, at vandstanden allerede er steget med 20 cm de seneste 100 år.  

COWI anbefaler derfor, at Lolland Kommune frem til offentliggørelsen af den 

næste rapport fra IPCC planlægger med udgangspunkt i de anvendte værdier 

for scenarie A2, B2 og Rahmstorfs middelscenarie for vandstandsstigning. 
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3 Kortlægning af oversvømmelsestruede 
arealer 

3.1 Grundlag 

Den grundlæggende hydrologiske model skal bruges som udgangspunkt for 

vurdering af konsekvenserne af de fremtidige ændrede nedbørsmønstre og høje-

re havvandstande. 

Grundlaget for disse beregninger er en digital højdemodel. Lolland Kommune 

har indkøbt COWIs digitale højdemodel. Højdemodellen består af en terræn-

model, der beskriver terrænet uden træer, huse, veje og jernbanebroer. Model-

len har en høj opløsning. Den har et grid med en cellestørrelse på 2 gange 2 m. 

Højden har en nøjagtighed til faste overflader, som er bedre end 10 cm. I områ-

der med tæt vegetation er nøjagtigheden mindre. 

For at kunne anvende modellen til vurdering af oversvømmelser og strømnin-

ger  skal det sikres, at modellen bedst muligt beskriver, hvordan vandets kan 

strømme på terrænnet. I den forbindelse er der sket følgende tilretninger til ter-

rænmodellen: 

(a) Gennemgang af alle vandløb, der i Arealinformationssystemets vandløbste-

ma er klassificeret med en vandløbsorden 1 eller derover. Ved gennemgangen 

er der åbnet i højdemodellen ved broer, som vurderes ikke at have en begræn-

sende effekt. Der er ikke åbnet for længere rørlagte strækninger. 

(b) Gennemgang af diger. Alle diger langs kystlinjen samt betydende indre di-

ger er gennemgået i højdemodellen og tilrettet. De typiske fejl, der er rettet,  er 

huller i digerne omkring pumpestationer, højvandslukker mm. Derudover er der 

en systematisk fejl i højdemodellen på lokaliteter hvor digerne er bevoksede. 

Fejlen opstår, når den laserscannede overflademodel skal renses for træer, byg-

ninger mm. Når træerne fjernes, skabes der hul i data og ved den efterfølgende 

interpolation beskrives diget ikke korrekt, da der interpoleres på tværs af diget. 

Ved gennemgangen er disse huller fyldt op til samme kote som diget på hver 

side. 

Tilretningerne er vist på Figur 4. 
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Figur 4 Udførte tilretninger af højdemodel 

Der er udført en række GIS analyser af terrænmodellen for derved at kortlægge 

oversvømmelsestruede arealer.  De udførte analyser er afleveret til Lolland 

Kommune som GIS temaer. 

3.2 Stormflodsscenarier 

Stormflodsscenarier er en kortlægning af lavtliggende arealer, der er truede af 

oversvømmelse fra havet i forbindelse med stormflod. Der skelnes mellem are-

aler, der er i direkte berøring med havet og dermed direkte truet af oversvøm-

melse, samt arealer, der er beskyttede af diger eller andre barrierer og dermed 

kun indirekte truet af oversvømmelse. 

Stormflodsscenarierne er beregnet for vandstande mellem 0,0 og 4,0 m med et 

interval på 10 cm. 
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Figur 5 Eksempel på  stormflodsscenarie. Her er beregnet konsekser ved en 

vandstand i kote 1,5 m. De blå arealer er områder, der forventes direkte 

oversvømmet. De orange områder er arealer, der ligger under kote 1,5, 

men er beskyttet af diger eller andre barrierer.  

3.3 Lavninger og strømningsveje 

Oversvømmelser kan også forårsages af ekstreme afstrømninger som følge af 

kraftig eller længerevarende nedbør. 

Sådanne oversvømmelser vil forekomme, hvor der er naturlige lavninger i ter-

rænet. Efterhånden som de enkelte små lavninger fyldes, samles vandet og 

strømmer videre mod den næste lavning eller kysten.Kortlægningen er udført 

for hele Lollands Kommune. Beregningerne er udført ved at påføre en given 

mængde vand over hele terrænfladen succesivt stigene fra 1-50 mm nedbør. 

Herved beregnes hvordan de enkelte områder gradvist fyuldes med vand og 

hvilke områder der er de mest sårbare.  Et eksempel på resultatet af beregnin-

gerne er vist i Figur 6. 
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Figur 6 Eksempel på lavningskort for Nakskov. Kortet viser, hvor meget vand (i 

mm afstrømning fra oplandet) der skal til for at fylde en lavning. De blå 

linjer angiver strømningsveje. 
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4 Grundvandsstigning og 
saltvandsindtrængning 

Grundvandsforholdene på Lolland vil blive påvirket som følge af klimaændrin-

ger. Der vil forekomme grundvandsstigninger, som skyldes en højere hav-

vandsstand samt en øget og anderledes fordelt nedbør og fordamning. De æn-

drede grundvandsforhold kan medføre problemer med saltvand.  

Til at vurdere de sandsynlige konsekvenser for grundvandet af et ændret klima 

har COWI har benyttet Miljøcenter Nykøbings grundvandsmodel til at simulere 

stigende havvandstand og  ændret nettonedbør (nedbør minus fordampning).  

Den højere havvandstand vil medføre, at grundvandsstanden også stiger. Mo-

dellen viser, at grundvandstanden stiger mest ved kysten, svarende til havni-

veauets stigning, mens  stigningen vil være yderst beskeden centralt på Lolland. 

Modellens resultater vurderes at være troværdige. 

I henhold til modellens beregninger vil en ændret nettonedbør medføre, at 

grundvandsstanden generelt falder lidt. Dette resultat betragtes ikke som tro-

værdigt. Det skyldes modellens opsætning, som betyder, at udvekslingen af 

vand mellem de øverste jordlag (som er præget af den ændrede nettonedbør) og 

selve grundvandsmagasinet ikke simuleres korrekt. I andre undersøgelser, hvor 

konsekvensen af en ændret nettonedbør er simuleret, konkluderer nemlig, at 

vandstanden vil stige. Det ligger imidlertid uden for denne opgaves ramme at 

ændre modellens opsætning. 

Der er i alt beregnet 7 forskellige scenarier, hvor de resulterede vandbalancer, 

vandføringer, potentialer og forskelle heri, samt opadrettet strømning i de øvre 

jordlag er præsenteret på tabel og grafisk form. Endvidere er det vurderet hvor-

dan fersk- og saltvandsforhold vil blive påvirket som følge af de ændrede 

grundvandsforhold.  

Det ferske grundvand flyder nærmest som en pude oven på det salte grundvand, 

som stammer fra havet eller findes i aflejringerne i forvejen. Typisk findes 

oversiden af det salte grundvand (saltvandsgrænsen) i niveau med havet ved 

kysten, mens det på den centrale del af Lolland må forventes at ligge på mere 

end 100-200 m dybde.  

 

Når havet stiger som følge af klimaændringer, vil saltvandsgrænsen komme til 

at ligge højere. Det må  forventes, at den typisk kommer til ligge mellem 10-20 
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m højere centralt på Lolland. Desuden kan en højere vandstand i havet medføre, 

at udstrømningen af fersk grundvand til havet bliver mindre, hvilket reducerer 

udvaskningen af salt i grundvandsmagasinet . De to nævnte ændringer  påvirker 

selve grundvandsmagasinet og kan nogle steder få betydning for vandforsynin-

gen. Overordnet set vurderes ændringerne dog at være begrænsede. 

 

I de områder, hvor der strømmer grundvand op fra undergrunden, f.eks. i vand-

løbsområder og kildevæld, kan saltvandet trækkes med op i de øvre jordlag. 

Ved et ændret klima bliver grundvandstanden højere, hvilket medfører en øget 

opstrømning af grundvand, og dermed en øget saltbelastning i de øvre jordlag i 

de kystnære og vandløbsnære dele. Det må forventes, at en forværring primært 

vil finde sted i de områder, der allerede nu er saltvandsbelastede pga. opstrøm-

ning. På grundlag af data fra Miljøcenter Nykøbing. vurderes det, at den gene-

relle risiko for optrængning af saltvand er meget begrænset.  
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5 Ideskitseprojekt for højvandsbeskyttelse 
ved Nakskov 

Som en konkret case for fremtidig højvandsbeskyttelse er der udarbejdet et 

ideskitseprojekt for højvandsbeskyttelse ved Nakskov. 

 

Figur 7 Oversigtskort for Naksko 

Figur 8viser de arealer, der oversvømmes ved forskellige vandstande, hvis der 

ikke udføres en højvandssikring.  

Møllekaj 

Strandpromenaden 

overfor Trælleholm Nær Strandfogedvej 

Hestehovedet 

Havnegade 

Sydlig In-

dustrihavn 

Stensøvej 

Syd for rens-

ningsanlæg 

Sluse 
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Figur 8 Oversigtskort over Nakskovder viser hvilke arealer der oversvømmes 

ved forskellige vandstande, hvis der ikke udføres højvandsbeskyttelse. 

På denne baggrund er der skitseret to løsningsmuligheder, hvor 

1 hvert område beskyttes for sig 

2 hele byen (undtagen Hestehovedet) beskyttes med en samlet løsning 

Som grundlag for skitseprojekterne er  anvendt en 100 års vandstand for scena-

rie A2 i 2059, det vil sige, at højvandsbeskyttelsen skal sikre mod en vandstand  

på 2,5 m.  

5.1 Lokale løsninger 

For løsning 1 er der beskrevet tiltag ved følgende lokaliteter: 

• Strandpromenade overfor Trælleholm (diger eller spunsvæg samt evt. 

hævning af vej) 

• Nær Strandfogedvej (hævning af vej eller spunsvæg)  

• Møllekaj  (højvandsmur) 

• Havnegade (forhøjelse af eksisterende højvandsmur) 

• Sydlig industrihavn (hævning af terrænet med 0,5-1 m) 

• Området bag diget ved den sydlige industrihavn (midlertidig stormflodsbe-

skyttelse eksisterer allerede i dag). 

• Hestehoved (forhøjelse af vej, spunsvæg eller diger) 
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5.2 Overordnet løsning 

En samlet overordnet løsning for hele Nakskov kan bestå i at bygge en port, der 

kan lukke Nakskov Fjord under stormflodshændelser. En sådan port er bygget i 

Holland ved Maeslant og lukker en ca. 360 m bred åbning. Under normale 

vandstands forhold vil portene ligge på land. Under stormflod drejes portene ud 

så de møder hinanden. Der pumpes derefter vand ind i portenes kamre, så disse 

sænkes ned på bunden og lukker for fjorden. 

Indsejlingen til Nakskov Havn er ca. 300 m bred ( hvis portene skal etableres så 

langt ude i fjorden, at de oversvømmelsestruede industrihavne kan beskyttes). 

Et problem vil være at finde landarealer til portene, der skal ligge på land, når 

der ikke er stormflod. 

Den overordnede løsning vil også beskytte området på den sydlige industrihavn 

og området ved Møllekaj. Disse områder er ikke beskyttede   i de andre løs-

ningsforslag.  

Tilstanden af sluserne, hvor Maglehøjvej krydser fjorden, kendes ikke, og det 

vides derfor ikke, hvilken vandstand de kan klare. Den overordnet løsning vil 

formentlig overflødiggøre en forstærkning af sluserne. 

 

Figur 9 Stormflods port ved Maeslant i Holland. 

5.3 Anlægsoverslag 

På baggrund af ideskitserne er der udarbejdet et samlet anlægsoverslag for høj-

vandssikringen.  

De skitserede løsninger varierer meget i pris. Det er generelt er dyrere at forhø-

je en eksisterende vej end at etablere en højvandsmur eller et dige. Alt efter 
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hvilke lokale løsninger man vælger, vil de samlede anlægsomkostninger være 

10-20 millioner kr. . Se bilag A i hovedrapporten for flere detaljer. 

Den overordnede løsning, hvor fjorden lukkes af, og industriområder og er-

hvervshavne dermed også beskyttes, vil blive betydelig dyrere. Det er svært at 

vurdere prisen på port ved Nakskov svarende til den ved Maeslant, da portens 

dimensioner og bygningsarbejderne i forbindelse med landanlæggene vil have 

stor betydning. Omkostningen til den hollandske port var $700 millioner (i 

2005 tal). 

 


