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1 Indledning 

Lolland Kommune har igangsat et projekt vedr. screening af landområder på 

Lolland i forbindelse med oversvømmelser. Projektet omfatter: 

• Fastlæggelse af nuværende og fremtidige højvandshændelser 

• Opstilling af generel hydrologisk model, herunder  

- kortlægning af oversvømmelsestruede arealer i forbindelse med høj-

vande og ekstrem nedbør. 

• Vurdering af grundvandsstigning og saltvandsindtrængning  

• Ideskitseprojekt for højvandsbeskyttelse ved Naksskov 

Nærværende rapport omfatter fastlæggelsen af nuværende og fremtidige høj-

vandshændelser. Sammen med GIS analyserne baseret på den hydrologiske 

model skabes et reelt grundlag for en vurdering af nuværende og fremtidige 

højvandshændelsers betydning for Lolland Kommune.  

De fremtidige vandstande i havet vil ændres som følge af: 

• Vertikale landændringer 

• Global vandstandsstigning 

• Regional effekt på vandstanden som følge af et ændret vind- og lufttryk 

klima 

Resultatet bliver præsenteret i form af en ekstremvandsstatistik baseret på 

Kystdirektoratets højvandsstatistik, revideret til at tage højde for klimaændrin-

ger for 4 forskellige fremtidige klimascenarier. Ekstremvandsstatistikken vil 

beskrive henholdsvis 1-, 10-, 20-, 50- og 100-års hændelserne for kysten ved 

Lolland Kommune.  

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 vandstanden (Prof. Stefan Ramstorf m.fl.). 
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Danmarks klimascenarier 

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

i andre lande opnået status som de facto standard på området. De udgør derfor 

et godt internationalt sammenligningsgrundlag. Det er besluttet, at Danmark 

som grundlag for beregning af de fysiske og samfundsøkonomiske konsekven-

ser af de forventede fremtidige klimaændringer primært baserer sig på klima-

scenarierne A2 og B2, samt et scenarium der svarer til EU's 2 ºC målsætning 

(EU2C). Det er ikke muligt at knytte sandsynligheder til disse tre scenarier, 

hvorfor de som udgangspunkt må betragtes som ligeværdige. ref . /13/. 

Det mellemhøje A2 scenarium  

A2 beskriver en heterogen verden med lokalt forankret udvikling, hvilket resul-

terer i en fortsat stigning i verdens befolkningstal. Økonomisk udvikling fore-

går primært på regionalt plan, og økonomisk vækst samt teknologisk forandring 

er mere fragmenteret og sker langsommere end i de øvrige scenarier. ref . /13/. 

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 i en lavere takt end i A2, med mellem-

niveauer i økonomisk udvikling og med mindre hastig og mere forskelligartet 

teknologisk forandring end B1 og A1 scenarierne. ref . /13/. 

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. 

De nævnte scenarier (A2 og B2) forventes at føre til en global temperaturstig-

ning, der overstiger EU's 2ºC målsætning. Det har derfor også været relevant at 

lægge et scenarium til grund for arbejdet med den danske strategi for klimatil-

pasning, der er i overensstemmelse med denne målsætning. Virkeliggørelse af 2 

ºC målet forudsætter dog, at det lykkes at indgå en global klimaaftale, der støt-

ter dette mål. Scenariet skal således ses som et tilnærmet udtryk for en klima-

udvikling, der er i overensstemmelse med EU-landenes klimamålsætning. ref . 

/13/. 
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2 Vertikale landændringer 

Danmark har siden sidste istid ændret sig vertikalt med en hævning i det nord-

østlige Danmark og en sænkning i det sydvestlige Danmark. I flg. Ref. /12/ og 

andre kvartærgeologer er denne ændring nu ophørt, men der foregår imidlertid 

stadig vertikale ændringer, se Figur 2-1. På figuren ses det at Lolland Kommu-

ne kan forvente en vertikal landsænkning på 0,0 til ~0,2 mm/år. I Tabel 2-1 ses 

den forventet landhævning på Lolland, hvor 0,2 mm/år konservativt er valgt 

som sænkningen på for hele kommunen. 

 

Figur 2-1 Vertikale landændringer i Danmark [mm/år], Ref. /12/ side 238 

Tabel 2-1 Landændring på Lolland [cm] 

Lokal landhævning 

2009 2059 2109 

0 -1 -2 
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3 Stigning i middelvandstanden 

Stigningen i middelvandstand er et resultat af følgende: 

1 Global middelvandstandsstigning 

2 Isdynamisk bidrag 

3 Lokal vandstandsstigning 

3.1 Global middelvandstandsstigning 

3.1.1 IPCC 

Vurdering af den globale middelvandstandsstigning er baseret på IPCC-

rapporten fra 2007, Ref. /9/. Den globale middelvandstandsstigning er modelle-

ret for forskellige scenarier, hvoraf B2 og A2 vil blive anvendt i det efterføl-

gende. I Tabel 3-1 ses den globale middelvandstandsstigning for forskellige 

scenarier i flg. Ref. /9/.  

Målinger fra 2007 og frem til nu indikerer at stigningen sker hurtigere end for-

ventet i Ref. /9/, hvorfor de maksimale værdier i Tabel 3-1 angivne intervaller  

anvendes i nærværende analyse. 
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Tabel 3-1 Global middelvandstandsstigning for forskellige scenarier i flg. Ref. /9/  

 

Det antages at de i Tabel 3-1 angivne stigninger frem til 2099 også gælder frem 

til 2109, samt at stigningen forgår lineært (hvilket vil være konservativt for år 

2059), hvorved værdier for de tre scenarier ses opstillet i  Tabel 3-2. 

Tabel 3-2 Antaget global middelvandstandsstigning for de tre scenarier efter Ta-

bel 3-1 [cm] 

 

 

Global middelvands-

standsstigning 

                 År 

Scenarie 

2009 2059 2109 

EU2C* 0 10 20 

B2 0 22 43 

A2 0 26 51 

* Værdier for EU2C er baseret på DMI ref. /10/. 

3.1.2 Stefan Rahmstorf 

Der er dog stor usikkerhed omkring den globale vandstandsstigning og de nye-

ste forskningsresultater indikerer som nævnt tidligere at middelvandstandsstig-

ningen kan være betydeligt større end angivet af IPCC i deres seneste rapport.  

En af forskerne bag er Stefan Rahmstorf. Stefan Rahmstorf er professor i hav-

fysik ved Potsdam Institute for Climate Impact Research, han var blandt hoved-

talerne på klimakongressen i Bella Center i marts 2009, og sidder i IPCC. 

Rahmstorfs studier er baseret på opstilling af en empirisk model der beskriver 

udviklingen i vandstanden som funktion af temperaturændringerne. Det vurde-

res at temperaturændringerne beregnes rimeligt godt i klimamodellerne, mens 

der er større usikkerhed på vandstandsændringerne, da der er flere lokale fakto-

rer især omkring isafsmeltningen, som man ikke kan beskrive korrekt. Rahms-
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storfs model er kalibreret mod de seneste års målte vandstands og temperatur-

ændringer. 

På Figur 3-1 ses den globale middelvandstandsstigning for forskellige scenarier 

i flg. Ref. /8/. Scenarierne er de samme som i IPCC's rapport, hvilket ses af 

graffarverne. 

 

Figur 3-1 Global middelvandstandsstigning for forskellige scenarier i flg. Ref. /8/ 

 

Det antages at de i Figur 3-1 angivne stigninger fra 2000-2100 også gælder 

2009-2109, samt at stigningen foregår lineært (hvilket vil være konservativt for 

år 2059, hvorved værdier for Rahmnstorfs mest sandsynlige og værste scenarie 

ses opstillet i Tabel 3-3.  

Tabel 3-3 Antaget global middelvandstandsstigning for efter Figur 3-1 [cm] 

 Global middelvandsstandsstigning 

                    År 

Scenarie 

2009 2059 2109 

Rahmstorf  0 45 90 

Rahmstorfværste  0 70 140 
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3.2 Isdynamisk bidrag 

IPCC's rapport fra 2007 estimerer foruden ovenstående middelvandstandsstig-

ning en stigning grundet isdynamik på -0,01 og 0,17 m for scenarierne i Tabel 

3-1, hvilket giver en middel på 6 cm i år 2107, hvilket antages også at gælde for 

år 2109. 

Det isdynamiske bidrag medtages ikke i EU2C scenariet og er inkluderet i 

Rahmstorfs model. 

3.3 Lokal vandstandsstigning 

Det forudsiges at vandstandsstigningen vil varierer geografisk. På Figur 3-2 ses 

den lokale vandstandsstigning relativt til den globale middelvandstandstigning i 

flg. Ref. /9/ hvilket Rahmstorf understøtter. 

 

Figur 3-2 Lokal vandstandsstigning relativt til den globale middelvandstandstig-

ning i flg. Ref. /9/  

 

Af figuren fremgår det at den lokale relative stigning i de danske farvande, 

gældende Lolland vil være omkring 15 cm i år 2099, hvilket antages også at 

gælde for år 2109. Såfremt EU2C scenariet anses for gældende ses ligeledes 

bort fra disse lokale bidrag. 

3.4 Delkonklusion 

Vandstandsstigningen for Lolland er et resultat af ovennævnte tre bidrag og er 

angivet i Tabel 3-6. Den globale middelvandsstandsstigning ses i Tabel 3-2 og 
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Tabel 3-3, mens det isdynamiske bidrag til IPCC's scenarier samt den lokale 

vandstandsstigning ses i Tabel 3-4 og Tabel 3-5. Som ved den globale middel-

vandstandstigning antages både det isdynamiske bidrag og den lokale vand-

standsstigning konservativt at have lineær sammenhæng. 

 Tabel 3-4 Samlet vandstandsstigning for isdynamik og lokal stigning til IPCC's 

scenarier[cm] 

Isdynamik og lokal stigning 

2009 2059 2109 

0 +11 +21 

 

Tabel 3-5 Vandstandsstigning for lokal stigning til Rahmstorfs scenarie [cm] 

Lokal stigning 

2009 2059 2109 

0 +8 +15 

 

Tabel 3-6 Samlet globale vandstandsstigning for de fire scenarier inkl. vand-

standsstigning for isdynamik og lokal stigning [cm] 

 

 

Global middelvandsstands-

stigning 

                   År 

Scenarie 

2009 2059 2109 

EU2C 0 10 20 

B2 0 33 64 

A2 0 37 72 

Rahmstorfmiddel 0 53 105 

Rahmstorfværste  0 78 155 
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4 Højvandshændelser omkring Lolland 

Kystdirektoratet, KDI har i Ref. /2/ analyseret de maksimale vandstande i en 

række danske havne på baggrund af omfattende historiske vandstandsmålinger. 

"Statistikkerne bygger udelukkende på de målte vandstandsdata, der forefindes 

i en fortløbende måleperiode. Ældre, historiske stormflodsvandstande indgår 

således ikke"1. En for Lolland meget betydningsfuld stormflodsvandstand op-

stod under en storm i 1872 - en veldokumenteret historisk stormflod som er in-

kluderet i nærværende analyse. 

KDI's statistik og data fra 1872-stormen er datagrundlag for vurdering af den 

regionale effekt på vandstanden som følge af et ændret vind- og lufttryk klima, 

og vil derfor i det efterfølgende blive beskrevet efterfulgt af en analyse heraf. 

Ændringer i ekstremvandstand som følge af kraftigere og hyppigere storme vil 

herefter blive beskrevet, og afsnittet afsluttes med en delkonklusion  

4.1 Data - KDI 

4.1.1 Rødby havn 

KDI har på Lolland kun analyseret data fra Rødby Havn, hvor de ekstreme 

vandstande (VS) er analyseret på baggrund af målinger i perioden 1955-2006, 

og er bestemt for en række karakteristiske returhændelser (RP) til værdierne set 

i Tabel 4-1. 

I Bilag A ses de højest målte vandstande i Rødby havn i perioden 1955-2006 i 

følge Ref. /2/. 

 

 

                                                   
1
 Ref. /2/ side 11 



Screening af landområder i Lolland Kommune 

Vurdering af højvandshændelser 

http://projects.cowiportal.com/ps/A004003/Documents/3 Projekt dokumenter/Oversvømmelser/P-71553-R-002 Vurdering af højvandshændelser rev 4.docx 

11 

.  

Tabel 4-1 Ekstremvandstand i Rødby havn, Slipshavn, Korsør og Bandholm Havn 

i flg. Ref. /2/ og Ref. /3/ 

 Rødby Havn Slipshavn Korsør Bandholm Havn 

RP VS VS VS VS 

[år] [cm DVR90] [cm DVR90] [cm DVR90] [cm DVR90] 

1 108 90 87 103 

10 143 121 119 133 

20 150 129 129 140 

50 159 139 142 148 

100 165 146 153 155 

Data periode 51 år 116 år 116 år 34 år 

 

4.1.2 Slipshavn, Korsør og Bagenkop  

Der er som nævnt ikke andre analyser fra Lolland i Ref. /2/ end Rødby havn, 

men der er analyseret data fra de omkringliggende stationer; Slipshavn, Korsør 

og Bagenkop. Statistikken fra Bagenkop vurderes i Ref. /2/ som "mindre god" 

og bruges derfor ikke. I både Slipshavn og Korsør er de ekstreme vandstande 

analyseret på baggrund af målinger i perioden 1890-2006, og er bestemt for en 

række karakteristiske returhændelser til værdierne angivet i Tabel 4-1. 

I Bilag A ses de højest målte vandstande i Slipshavn og Korsør i perioden 

1890-2006 i følge Ref. /2/. 

4.1.3 Bandholm Havn 

I den forrige udgave af Kystdirektoratets højvandsstatistik, Ref. /3/, er Band-

holm Havn medtaget, som har data fra 1930-1964. En række karakteristiske 

returhændelser til de fundne ekstreme vandstande i flg. Ref. /3/ ses i Tabel 4-1. 

Bandholm Havn er ikke medtaget i Ref. /2/ da KDI vurderer denne til ikke at 

være repræsentativ for lokaliteten. Dette skyldes formegentlig den korte måle-

periode og skal derfor bruges med forbehold. 

4.2 Data - Stormfloden i 1872 

Den største stormflodskatastrofe i nyere tid skete den 12.-14. november 1872, 

hvor bl.a. store dele af Lolland og Falster blev oversvømmet. Stormen skyldes 

en lang og meget kraftig østenstorm, der pressede vandet mod vest. Det var ef-

ter denne stormflod, at man bl.a. byggede det 63 km lange Lollandske dige på 

Sydlolland 

I Ref. /5/ er stormen beskrevet detaljeret, bl.a. vha. grafer med vandstanden 

som funktion af tiden fra d. 12. - 14. november for en del stationer. På Figur 
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4-1 ses enkelte stationer på og omkring Lolland, mens Figur 4-2 viser vand-

standen i området midt under stormen (vær opmærksom på at skalaerne er i 

fod).  

   

Figur 4-1 Grafisk fremstilling af observeret vandstand som funktion af tiden over 

d. 12. november kl. 12 til d. 14. november kl. 12 1872. Viser hhv. 50. 

Fredsholm v Nakskov, 51. Fuglsang v. Nakskov, 63. Hasselø v. Nykø-

bing F, 90. Korsør, 93. Kramnitze Gab v. Rødby, 96. Lidsø i Rødby-

fjord, 98. Lines lyst v. Rødby og 112, Nakskov [fod over "daglig vande"] 

Ref. /5/. 

 



Screening af landområder i Lolland Kommune 

Vurdering af højvandshændelser 

http://projects.cowiportal.com/ps/A004003/Documents/3 Projekt dokumenter/Oversvømmelser/P-71553-R-002 Vurdering af højvandshændelser rev 4.docx 

13 

.  

 

Figur 4-2 Vandstandsforhold i Danmark d. 13. november 1872 kl. 18 [fod over 

"daglig vande"]. Ref. /5/. 

Blå tal og kontur er vandstanden, mens røde tal og kontur er lufttrykket.  

 

Ovennævnte målinger er i følge Ref. /5/ i forhold til "daglige vande".  

I Ref. /6/ er "Det anvendte dagligvande" i forhold til "Daglig vande 1941" samt 

"Daglig vande 1941" i forhold til DNN som det ses i tabel 4-2. I tabellen ses 

ligeledes DNN i forhold til DVR90 ifølge REf./7/. Hvis "daglige vande" i ref 

/5/ antages som den i REf. /6/ skal vandstanden på figur 4-1korrigeres med om-

kring 0 til 0,01m, hvilket er ubetydeligt bl.a. set i forhold til usikkerheden på 

målingerne og aflæsningerne. Vandstanden antages derfor som relativ til 

DVR90. 

Tabel 4-2 Tabel med omregning mellem forskellige nulpunkter for 5 steder på 

Lolland. * Fra ref. /6/, ** Fra Ref. /7/ 

 "Det anvendte 

dagligvands" 

beliggenhed 

over (+) "Daglig-

vande 1941" * 

Beliggenhed af 

"Dagligvande 

1941" over (+) 

DNN * 

Beliggenhed af 

DNN over (+) 

DVR90 ** 

"Det anvendte 

dagligvands" 

beliggenhed" 

over (+) DVR90 

 [cm] [cm] [cm] [cm] 

Bandholm -2,3 +2,6  0,3 

Nakskov +1,8 +4,8 -7,7 -1,1 

Nykøbing F -4,2  -8,4 -12,6 

Rødby 10 til 18 -6,4 -8,5 -4,9 til 3.1 

Nysted +2,6 +5,0 -8,5 -0,9 



Screening af landområder i Lolland Kommune 

Vurdering af højvandshændelser 

http://projects.cowiportal.com/ps/A004003/Documents/3 Projekt dokumenter/Oversvømmelser/P-71553-R-002 Vurdering af højvandshændelser rev 4.docx 

14 

.  

Af Ref. /5/ samt af Figur 4-1 ses det at vandstanden ved Lolland var helt op til 

kote 3 m, hvilket understøttes i Ref. /4/. Sammenlignet med Tabel 4-1 viser det-

te at stormfloden er en hændelse der er særdeles unormal. DMI beskriver det 

som en hændelse, som virkelig var helt ud over det sædvanlige og at den kun 

regnes for at forekomme 1 gang hvert 1000 år, Ref. /4/. 

På Figur 4-3 ses aflæste maksimalvandstande fra Ref. /5/ optegnet på et kort. 

 

Figur 4-3 Maksimale vandstande omkring Lolland 13. november 1872 i følge Ref. 

/5/ [m DVR90]. Google Earth® 

4.3 Analyse  

4.3.1 Opdeling 

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 at 

vandstanden på Nordkysten er i samme størrelsesorden muligvis med en æn-

dring mod øst ved ekstreme storme. Vandstanden på Sydkysten kan derfor an-

tages som repræsenteret med Rødby Havn, mens vandstanden for Nordkysten 
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ligger et sted mellem vandstanden i Rødby Havn og den i Korsør/Slipshavn og 

antages som værende ens langs hele Nordkystens strækning.  

Dette stemmer også overens med det generelle billede fra 1872 illustreret på 

Figur 4-3 med undtagelse af målingen på Vejrø. Målingen på Vejrø er for høj i 

forhold til de omkringliggende ud fra førnævnte, men grundet usikkerhederne i 

målinger fra 1872 samt at det generelle billede passer, indgår denne måling ik-

ke i de overordnede vurderinger.  

Beliggenheden af overgangen mellem Østersøen og Kattegat i Storebælt er ikke 

nær så veldefineret som ved fx overgangen ved Øresund og Lillebælt, men af 

Figur 4-2 ses overgangen under stormen i 1872 at starte cirka nord for Nakskov 

fjord, og ses at strække sig til nord for Korsør. Dette virker fornuftigt i forhold 

til at repræsentere det generelle billede, og det antages derfor som vist på Figur 

4-4.  

 

Figur 4-4 Lolland Kommune med hydraulisk tilhørsforhold: Rød viser Sydkysten, 

som hører til Østersøen og orangeviser Nordkysten, som hører til over-

gang mellem Østersøen og Kattegat. Google Earth®    

4.3.2 Nordkysten 

Som nævnt ligger vandstanden på Nordkysten et sted mellem vandstanden i 

Rødby Havn og den i Korsør/Slipshavn og antages at være ens langs hele 

Nordkystens strækning. Dertil kommer vandstanden i Bandholm som dog vur-

deres ikke at være repræsentativ for lokaliteten. I ovenstående fremgår det, at 

der i dette område er data fra KDI for tre havne, som det ses i Tabel 4-1, samt 

observationer fra 1872 stormen, som ses på Figur 4-3. 

Måleperioden i både Korsør og Slipshavn er som nævnt 116 år, og de bør der-

for kunne bruges til vandstande med en returhændelse på optil 116 år hvilket 

svarer til den højeste hændelse vurderet i denne rapport. Disse to stationer lig-

ger et stykke fra Nordkysten nærmere grænsen til Kattegat, mens Bandholm 

ligger i læ for øerne samt har en lille måleperiode på kun 34 år. Disse tre vand-
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stande sidestilles med vandstanden under stormen i 1872 på omkring 1,7 m for 

at finde returhændelserne for Nordkysten. 

Der er usikkerheder ved observationerne fra 1872 både i returhændelse, da 

stormen i flg. Ref. /4/ er en 1000 års hændelse, men som lige så godt kan være 

en 500 eller 2000 års hændelse, samt i størrelsen af vandstanden. Usikkerheden 

i vandstandens størrelse vurderes her at være cirka 0,5 fod svarende til ±15 cm. 

På Figur 4-5 ses KDI's statistik samt intervallet for stormen i 1872. 

Vandstand på Nordkysten - Data
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Figur 4-5 Vandstanden på Nordkysten - Data 

Som det fremgår af Figur 4-5 er der mulighed for at vælge mellem flere stati-

stikker og at supplere med 1872-stormen på forskellig vis. Der er ikke nok for-

ståelse af vejrsystemerne til at kunne forklare disse ekstrem storme og der er 

derfor flere muligheder hvorpå en analyse af dataene kan foregå, se Figur 4-6: 

Mulighed 1 a. KDI's højvandsstatistik for Korsør bruges. (Korsør har den 

største 100 års værdi af Korsør og Slipshavn) 

b. KDI's højvandsstatistik for Bandholm bruges uden for målepe-

rioden på de 34 år ved en ekstrapolation. 

Mulighed 2 KDI's højvandsstatistik for Korsør forbindes efter RP=116 år med 

den maksimale værdi for 1872 stormen 

Mulighed 3 KDI's højvandsstatistik for Korsør forbindes efter RP=116 år med 

middelværdien for 1872 stormen (~1,7 m for 1000 år) 

Mulighed 4 KDI's højvandsstatistik for Korsør forbindes efter RP=116 år med 

den minimale værdi for 1872 stormen 

Mulighed 5 Den maksimale værdi for 1872 stormen førers tilbage til KDI's 1-

årsvandstand for Korsør 

Mulighed 6 Middelværdien for 1872 stormen (~1,7 m for 1000 år) førers til-

bage til KDI's 1-årsvandstand for Korsør 
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Mulighed 7 Den minimale værdi for 1872 stormen førers tilbage til KDI's 1-

årsvandstand for Korsør 

Vandstand på Nordkysten - Analyse
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Figur 4-6 Vandstanden på Nordkysten - analyse 

 

Som det fremgår af Figur 4-6 giver KDI's statistik alene (Mulighed 1a) relative 

høje vandstande. Denne analyse er baseret på en relativ lang dataserie, og be-

tragtes som nævnt som mere pålidelig end Bandholm. Indgår de maksimale 

vurderede værdier for 1872-stormen i analysen (Mulighed 5) bliver 100 års 

vandstanden cirka 6 cm højere. Det vurderes at vandstand fra Mulighed 1a kan 

betragtes som repræsentativ i det følgende.  

Tabel 4-2 Vurderet nutidig ekstremvandstand på Nordkysten (Efter mulighed 1a) 

RP VS 

[år] [cm DVR90] 

1 103 

10 133 

20 140 

50 148 

100 153 

 

4.3.3 Sydkysten 

Som nævnt kan vandstanden på Sydkysten antages som repræsenteret ved Rød-

by Havn. I ovenstående fremgår det, at der i Rødby Havn er data fra KDI som 
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det ses i Tabel 4-1, samt observationer fra 1872 stormen, som det ses på Figur 

4-3. 

Måleperioden i Rødby Havn er som nævnt 51 år. 

Som nævnt under forrige afsnit er der usikkerheder ved observationerne fra 

1872 både i returhændelse samt i størrelsen af vandstanden, disse usikkerheder 

medtages ligeledes her. 

På Figur 4-7 ses KDI's statistik samt intervallet for stormen i 1872. 

Vandstand på Sydkysten - Data
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Figur 4-7 Vandstanden på Sydkysten - Data 

Som ved Nordkysten er der flere muligheder hvorpå en analyse af dataene kan 

foregå, se Figur 4-8: 

Mulighed 1 KDI's højvandsstatistik bruges uden for måleperioden på de 51 år 

ved en ekstrapolation. 

Mulighed 2 KDI's højvandsstatistik forbindes efter RP=51 år med den mak-

simale værdi for 1872 stormen  

Mulighed 3 KDI's højvandsstatistik forbindes efter RP=51 år med middelvær-

dien for 1872 stormen (~1,7 m for 1000 år) 

Mulighed 4 KDI's højvandsstatistik forbindes efter RP=51 år med den mini-

male værdi for 1872 stormen 

Mulighed 5 Den maksimale værdi for 1872 stormen førers tilbage til KDI's 1-

årsvandstand for Rødby Havn 

Mulighed 6 Middelværdien for 1872 stormen (~1,7 m for 1000 år) førers til-

bage til KDI's 1-årsvandstand for Rødby Havn  

Mulighed 7 Den minimale værdi for 1872 stormen førers tilbage til KDI's 1-

årsvandstand for Rødby Havn 
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Vandstand på Sydkysten - Analyse
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Figur 4-8 Vandstanden på Sydkysten - analyse 

Det ses, at stormen i 1872 ikke passer ind i den generelle statistik for Rødby 

Havn. Dette kan indikere at der er andre sjældne vejrfænomener der påvirker 

vandstanden på sydkysten og derved knækker kurven. Grundlaget for kurven er 

måske baseret på mere hyppigt forekommende vejrfænomener med en mere 

begrænset vandstandsstigning. I KDIs statistik er hændelsen fra 1. november 

2006 den højest målte i Rødby Havn med en vandstand i kote 1,62 DVR90. 

Denne hændelse var ligeledes forårsaget af et specielt vejrfænomen, som først 

pressede vandet ind fra nord og derefter fra øst. Hændelsen falder dog ikke 

uden for kurven på samme måde som 1872 hændelsen. 

Som det fremgår af Figur 4-8 giver KDI's statistik alene (Mulighed 1) relative 

lave vandstande og er baseret på en relativ middellang dataserie. Indgår de 

maksimale vurderede værdier for 1872-stormen i analysen (Mulighed 5) bliver 

100 års vandstanden cirka 96 cm højere, mens at den bliver 40 cm højere end 

Mulighed 1 hvis KDI's statistik kombineres med de maksimalt vurderede vær-

dier for 1872-stormen (Mulighed 2). Det vurderes at vandstand fra Mulighed 2 

som beskriver en knækket kurve, kan betragtes som repræsentativ i det følgen-

de. Det vurderes ligeledes at det er et konservativt estimat for gentagelsesperio-

der over 50 år.  

Tabel 4-3 Vurderet nutidig ekstremvandestand på Sydkysten (Efter mulighed 2) 

RP VS 

[år] [cm DVR90] 

1 108 

10 143 

20 150 
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50 159 

100 205 

 

4.4 Ændringer i vandstand som følge af kraftigere og 
hyppigere storme 

Ændringerne i vandstanden som følge af kraftigere og hyppigere vinde er i Ref. 

/10/ estimeret til maksimalt 5-10 cm for 1 års hændelsen i 2100. Det vurderes 

derfor at 5 cm er repræsentativ for en 1 års hændelse i 2109. 

I flg. Ref. /11/ kan der forventes et bidrag på 30 cm ud over den globale vand-

standsstigning i 2100 grundet øgede vindstyrker. For indre farvende antages 

dette at være halvdelen heraf, dvs. 15 cm. Der står i Ref. /11/ intet om retur-

hændelsen for dette, hvorfor det antages at 15 cm er repræsentativ for en 100 

års hændelse i 2109. 

Som under den globale vandstandsstigning antages det konservativt at der er 

lineær sammenhæng i ovennævnte hvorfor de i Tabel 4-4 angivne værdier an-

tages. 

For EU2C scenariet medtages denne effekt ikke, da ændringerne i klimaet ikke 

forventes at give øgede stormstyrker. ref. /10/. 

Tabel 4-4 Antaget vandstandsstigning som følge af kraftigere og hyppigere storme 

[cm] 

                     År 

RP [år]           

2009 2059 2109 

1 0 2 4 

10 0 3 6 

20 0 4 8 

50 0 6 12 

100 0 15 15 
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5 Konklusion 

I ovenstående er følgende vandstandsparametre fundet: 

1 De vertikale landændringer, se Tabel 2-1 

2 Den globale vandstandsstigning, se Tabel 3-6, hvoraf:  

2.1 global middelvandstandsstigning (se Tabel 3-2 og Tabel 3-3) 

2.2 isdynamisk bidrag til IPCC's scenarier (6 cm) 

2.3 lokal vandstandsstigning (15 cm)  

3 Den regionale effekt på vandstanden som følge af et ændret vind- og luft-

tryk klima, hvoraf:  

3.1 Nordkysten, se Tabel 4-2 

3.2 Sydkysten, se Tabel 4-3 

3.3 ændringer i vandstanden som følge af kraftigere og hyppigere storme, 

se Tabel 4-4 

I Tabel 5-1 og Tabel 5-2 ses den samlede ekstreme vandstand for henholdsvis 

Nordkysten og Sydkysten beregnet vad at summere bidragene fra ovenstående. 
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Tabel 5-1 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 5-2 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 

 

5.1 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-

tervaller. Det vurderes mindre sandsynligt at en begrænset vandstandsstigning 

som beskrevet i EU2C scenariet kan opnås, uafhængigt af om emissionsmålet 

vil blive opnået. Dette skal ses i lyset af, at vandstanden allerede er steget med 

ca. 20 cm de seneste 100 år. ref./8/. 
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COWI anbefaler, at Lolland Kommune i deres planlægning, frem til offentlig-

gørelsen af den næste rapport fra IPCC, tager udgangspunkt i de anvendte vær-

dier for scenarie A2, B2 og Rahmstorfs middelscenarie for vandstandsstigning. 
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Bilag A Højeste målte vandstande - Rødby 
havn, Slipshavn og Korsør 

Højeste målte vandstande i Rødby havn i følge Ref. /2/. 
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 Højeste målte vandstande i Slipshavn i følge Ref. /2/. 
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Højeste målte vandstande i Korsør i følge Ref. /2/. 
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Bilag B Vandstandsforhold i Danmark d. 13. 
november 1872 kl. 18 

 

Vandstandsforhold i Danmark d. 13. november 1872 kl. 18 [fod]. Ref. /5/. 

 

 

 


