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I Danmark er der en centraliseringsbølge i gang. I mange forsyninger er der udarbejdet strukturana-
lyser, som danner udgangspunkt for vurdering af, om det er en driftsøkonomisk fordel at centralisere 
spildevandsrensningen. Flere forsyninger har allerede gennemført centraliseringsplanerne, og 
endnu flere er i gang. Der anlægges lange transportledninger, etableres pumpestationer i stort om-
fang og bygges store renseanlæg med udledning til fjorde og hav; for det giver de mest lempelige 
udlederkrav. 

Er der tale om, at vi er i gang med en bæredygtig udvikling?

På den kommende temadag forsøger vi at få svar på, om det er en god idé at centralisere spilde-
vandsrensningen, hvilke spørgsmål centraliseringen er svaret på, og hvilke udfordringer vi får med 
driften af de nye anlæg?

Temadagen afholdes i Vejle, og vi skal høre om sluseprojektet, som er et led i at gøre Vejle robust 
over for klimaforandringerne. Vi afslutter temadagen med at besigtige slusen, som ligger tæt ved 
konferencecentret.  

Se evt. mere her: 
http://www.plan.vejle.dk/Byudvikling-og-projekter/Igangvaerende-anlaegs-og-byg-
geprojekter/Sluse-og-pumpeanlaeg-ved-Omloebsaaen.aspx

The Rockefeller Foundation står bag et projekt: 100 resilient cities, og Vejle er den eneste by i 
Skandinavien, der deltager blandt de 100 byer.  
Se evt. mere her: http://www.resilient.vejle.dk/Resilient-Vejle.aspx 

Vel mødt!
EVA-udvalget

Leder
 Centralisering af spildevandsrensningen  
– hvorfor er det en dårlig idé?

http://www.plan.vejle.dk/Byudvikling-og-projekter/Igangvaerende-anlaegs-og-byggeprojekter/Sluse-og-pumpeanlaeg-ved-Omloebsaaen.aspx
http://www.plan.vejle.dk/Byudvikling-og-projekter/Igangvaerende-anlaegs-og-byggeprojekter/Sluse-og-pumpeanlaeg-ved-Omloebsaaen.aspx
http://www.resilient.vejle.dk/Resilient-Vejle.aspx


Godsbanearealet i Aalborg. 
Boldbanerne fungerer 

samtidig som bassin under 
kraftig regn. Niras A/S

I Danmark er der en centraliseringsbølge i gang. Mange forsyninger har i en årrække været underlagt 
skrappe krav til besparelser på driftsomkostningerne, og dette har givetvis været en væsentlig drivkraft i 
centraliseringsbølgen. I mange forsyninger er der udarbejdet strukturanalyser, som danner udgangspunkt 
for vurdering af, om det er en driftsøkonomisk fordel at centralisere spildevandsrensningen. Flere forsy-
ninger har allerede gennemført centraliseringsplanerne, og endnu flere er i gang. Der anlægges lange 
transportledninger, etableres pumpestationer i stort omfang og bygges store renseanlæg med udledning 
til fjorde og hav; for det giver de mest lempelige udlederkrav. 

Er der tale om, at vi er i gang med en bæredygtig udvikling?

EVA-temadag
EVA-udvalget indbyder til

Torsdag den 15. september 2016 på Best Western, TORVEhallerne
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Centralisering af spildevandsrensningen  
– hvorfor er det en dårlig idé?



Deltagergebyr 
Medlem af EVA 1300 kr. 
Øvrige  1500 kr. 
Ingeniører,  
Ikke medlem af IDA 3450 kr.

Studerende gratis 
 
Tilmelding 
Tilmeld dig på IDAs hjemmeside 
 
Hvor du opgiver 
Arrangement nr., Navn, Adresse,  
Tlf. nr., E-mail, Helst fødselsdato,  
Oplysning om du er ingeniør eller ej.

(Arrangementet er åbent for alle)

På den kommende temadag stiller vi spørgsmålene:
Er centralisering en god ide 
– ud fra et økonomisk synspunkt? 
– et teknisk synspunkt: Får vi bedre rensning?
– for vandmiljøet – set fra vandløbet eller søen, som ikke mere modtager renset spildevand? 
– for bedre genanvendelse af slammet?
– for energiregnskabet/klimabelastningen og/eller 
– for eksporten af avanceret renseteknologi?

Og hvilke udfordringer får vi med driften af de nye anlæg? De lange transporter af spildevand, 
håndtering af slam over store afstande, forsyningssikkerheden på de store renseanlæg og 
betydningen for beskæftigelsen i lokalsamfundet.

Målet med dagen er at bidrage til at finde svarene på nogle af spørgsmålene, at sætte spørgs-
målstegn ved vedtagne sandheder og at sætte bæredygtighed højere op på dagsordenen.

Temadagen afholdes i Vejle, og vi skal høre om sluseprojektet, som er et led i at gøre Vejle 
robust over for klimaforandringerne. Vi afslutter temadagen med at besigtige slusen, som  
ligger tæt ved konferencecentret, og som skal sikre Vejle Midtby mod oversvømmelser.

Vejle er den eneste by i Skandinavien, der deltager blandt 100 resiliente byer,  
som The Rockefeller Foundation står bag. 

Mødested: BESTWESTERN, TORVEhallerne, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle.

Vel mødt!

Visualisering af sluse- og pumpeanlægget 
ved Omløbåen, set fra Søndergade 



Program 
 
 
 
 
 
 
 

  9:30 Kaffe/te og rundstykker 

10:00 Velkomst og indledning   
Ulla Boje Jensen, EVA-udvalget 

 
Med udgangspunkt i en strukturanalyse, der er gennemført for 11 forsyninger i Nordsjælland ses på baggrund og forudsæt-
ninger for analysens konklusioner. Analysen kommer frem til, at det nuværende antal renseanlæg bør reduceres markant. 
Omkostningerne hertil er mellem 1.700 og 2.000 mio. kr. Er det en klog investering, når vi ser 50-70 år frem i tiden? 

10:30 Strukturanalyse – hvor valide er de? 
 Søren Erikstrup, Mariagerfjord Vand a|s

 Mariagerfjord Vand a|s fik i 2006 – 2010 udført strukturanalyser for fremtidig rensning af spildevand i Mariagerfjord Kommune. 
Det endte med at politikerne mere eller mindre overrullede anbefalingerne i analyserne. Siden 2011 er Mariagerfjord Vand gået 
fra 10 til 1 renseanlæg. Der ses kort på udgangspunktet og derefter på resultaterne, både anlægs- og driftsmæssigt ved det 
gennemførte. 

11:00 Udfordringer ved lange transportledninger til spildevand
 Jes Vollertsen, Aalborg Universitet

 Centralisering af renseanlæg betyder, at spildevand skal transporteres over stadig længere afstande. Når spildevand pumpes 
bliver det iltfrit, og der dannes svovlbrinte og andre ildelugtende stoffer. Da svovlbrinte både er giftigt, korrosivt, og ildelugtende, 
skal svovlbrinteproblemet håndteres så gener minimeres. Dette gøres mest kost-effektivt i planlægningsfasen, hvor man bør 
designe afløbssystemet med svovlbrintehåndtering in mente. Desværre sker det som oftest ikke, eller det sker på en uhensigts-
mæssig måde, hvilket kan føre til, at besparelser ved centralisering ædes op af driftsomkostninger til svovlbrintebekæmpelse. 
Indlægget præsenterer problemstillingen og diskuterer, hvordan man typisk gør i dag, samt hvad man kunne gøre, hvis svovl-
brintehåndtering tænkes ind fra starten af.

 

11:30 Biogødning er meget mere end fosfor
 Sune Aagot Sckerl, BGORJ/HedeDanmark

 Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer til Jordbrugsformål, BGORJ, arbejder for øget anvendelse 
af biogødning (slam) i jordbruget.  I oplægget kommer Sune blandt andet ind på, at biogødning er meget mere end fosfor, og 
hvorfor kulstof i jord er så vigtigt. Han stiller også spørgsmålet: Biogødning versus struvit, fup eller fakta?  

12:00 Frokost 

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S



13:00 Centralisering – hvad med recipienten?
 Inge Halkjær Jensen, Aarhus Vand

 Aarhus Vand er langt fremme i processen med centralisering af rensestrukturen. Miljømyndigheden har stillet krav 
om, at en del af det rensede spildevand skal ledes tilbage til en lille recipient for at sikre vandføringen i åen.  Vi stiller 
spørgsmålet: Med den viden de har i dag om centraliseringen, ville de gøre det igen?

 

13:30 Sortering ved kilden. Et globalt perspektiv på spildevandshåndtering
 Tove Larsen, Eawag, Schweiz

 Ved Eawag i Schweiz forskes der i bæredygtig spildevandsrensning – også i et globalt perspektiv. Der udvikles 
løsninger på spildevandshåndteringen ud fra en målsætning om, at spildevandsfraktionerne ikke skal blandes- 
sammen, og der skal benyttes så korte transportveje som muligt. Målet er at minimere emissionerne til vandmiljøet 
og atmosfæren samtidigt med at resourcehusholdningen (vand, energi, etc.) optimieres.  

14:00 Slusen ved Vejle, et medfinansierings klimaprojekt
 Claus Weng, Vejle Kommune

 Vejle Kommune og Vejle Spildevand A/S har indgået et samarbejde om et medfinansierings klimaprojekt som har til 
formål at sikre at Vejle Spildevand A/S kan overholde deres serviceniveau og at Vejle Kommune bedre kan sikre de 
mest sårbare områder af Vejle Midtby mod stormflod og store vandmængder i Grejs Å for eksempel ved ekstreme 
regnhændelser og sneafsmeltning.

 Projektet består af et kombineret sluse- og pumpeanlæg i Vejle Midtby, samt et fordelingsbygværk længere opstrøms 
i å-systemet. De fysiske anlæg er etableret og indkøringsfasen er i gang og forventes at tage resten af året.

 Sluse- og pumpeanlægget er placeret i Vejle Midtby og byrådet har besluttet at der skal laves et byrum oven på 
anlægget. Byrummet er ved at blive etableret. Sluse- og pumpeanlægget får derved en indpakning og en funktion ud 
over det rent funktionelle, og et udtryk som passer arkitektonisk til by-omgivelserne.

 Der bliver bygget en avanceret styring op, som skal optimere brugen af anlægget. Det sker under projektet 
SMARTVAND med deltagelse af DHI, Aalborg Universitet, Vejle Spildevand A/S og Vejle Kommune. Styring bruger 
regnradardata, vandstandsmålinger i oplandet, now-cast og model-simuleringer. Systemet er under opbygning og der 
foretages test og indkøring resten af året. 

14:40 Besigtigelse af slusen og efterfølgende besøg ved fordelerbygværket.
 Kjartan Gunnarsson Ravn, Vejle Spildevand

 Vi følges ad ned til slusen og satser på, at der bliver mulighed for at starte pumperne. Bagefter går vi til fordelerbyg-
værket og følges ad tilbage til konferencecentret.

 

15:20 Tilbage ved Konferencecentret, afrunding og afsluttende bemærkninger
 Ulla Boje Jensen, EVA-udvalget
 

15:30 Tak for denne gang og kom godt hjem
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EVA arrangementer

  15. sep. EVA-temadag,  
  Centralisering af spildevandsrensningen  
  – hvorfor er det en dårlig ide?  
  

 
DANVA arrangementer

 5. sep. Klimatilpasning for vandselskaber 
  Vandselskaber, der arbejder med planlægning, projektering  
  og borgerkontakt i forbindelse med klimatilpasningsløsninger.

 7. sep.  Pumpesystemer 
  3. Modul på Afløbsoperatøruddannelsen.

 28. sep.  Drift og vedligeholdelse af regnvandsbassiner 
  Kursus, hvor du lærer om regler og rammer og om praktisk  
  drift af regnvandsbassiner.

 31. okt.  Sikkerhed og sundhed 
  4. Modul på Afløbsoperatøruddannelsen.

 8. nov. Dansk Vand Konference 2016 
  Konference for alle medarbejdere i vand- og spildevandsselskaberne,  
  rådgivere samt øvrige, der arbejder med vand- og spildevandsforsyning.

 30. nov.  Kommunikation i separeringsprojekter 
  Planlægning af vandselskabernes årlige drøftelser med kommunen  
  om forsyningsforholdene på vand- og spildevandsområdet.

 5. dec. Kommunikation 
  5. Modul på Afløbsoperatøruddannelsen.

Kalender
—

Faglige arrangementer 

Faglige  
arrangementer  
for efterår 2016

Der henvises i øvrigt til 
de respektive kursus-
udbyderes hjemme- 
sider for ajourføring 
af kursusdatoer,  
yderligere information 
samt tilmelding.
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EVA arrangementer

  15. sep. EVA-temadag,  
  Centralisering af spildevandsrensningen  
  – hvorfor er det en dårlig ide?  
  

 
DANVA arrangementer

 5. sep. Klimatilpasning for vandselskaber 
  Vandselskaber, der arbejder med planlægning, projektering  
  og borgerkontakt i forbindelse med klimatilpasningsløsninger.

 7. sep.  Pumpesystemer 
  3. Modul på Afløbsoperatøruddannelsen.

 28. sep.  Drift og vedligeholdelse af regnvandsbassiner 
  Kursus, hvor du lærer om regler og rammer og om praktisk  
  drift af regnvandsbassiner.

 31. okt.  Sikkerhed og sundhed 
  4. Modul på Afløbsoperatøruddannelsen.

 8. nov. Dansk Vand Konference 2016 
  Konference for alle medarbejdere i vand- og spildevandsselskaberne,  
  rådgivere samt øvrige, der arbejder med vand- og spildevandsforsyning.

 30. nov.  Kommunikation i separeringsprojekter 
  Planlægning af vandselskabernes årlige drøftelser med kommunen  
  om forsyningsforholdene på vand- og spildevandsområdet.

 5. dec. Kommunikation 
  5. Modul på Afløbsoperatøruddannelsen.

Teknologisk Institut

 5.-9. sep. Afløbssystemers opbygning og funktion

 13.-15. sep. Kursus for tilsynsførende – Afløb, teori og praksis

 21. sep. Drift og vedligeholdelse af LAR-anlæg

 21. sep.  Rekreativt brug af regnvand

 28. sep.  TV-inspektion af afløbsledninger

 3. okt. Skybrudssikring af bygninger og kældre

 6. dec.  Regnvand til tøjvask og toiletskyl 

 
DHI

 22.-23. sep.  MIKE URBAN WATER QUALITY  
  Introduction to the modelling of water quality in collection systems (Danish)

 12.-13. okt. FLOOD MODELLING WITH FLEXIBLE MESH (FM)  
  Take your flood modelling a step further (Danish)

 
Ferskvandscentret

 5. - 6. okt. Transportsystemer for spildevand – projektering og anlæg 360° 
  Her kommer du hele vejen rundt om de nye transportsystemer, så du gør det hele rigtigt første gang.

 11. - 12. okt. Arbejdsmiljø i spildevandssektoren 
  Om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og de specielle forhold i spildevandsbranchen.

26. okt - 2. dec. Videregående drift og optimering af pumpestationer 
  En ny overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen.  
  Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.

 26. - 27. okt. Tilladelser til regnbetingede udledninger 
  Vi gennemgår mulige faser i sagsbehandlingen, hvor kursusdeltagerne får en indsigt  
  i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling.

30. nov - 1. dec. Grundlæggende hydraulik 
  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder,  
  der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og  
  vandspejlsberegninger i vandløb.
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Fastsættelse af mål for 
regnvand på terræn i 
Aarhus Kommune 
– med spildevandsplanen som værktøj

Tilpasningen til mere vand skal gennemføres på en samfundsmæssig ansvarlig måde 
med fokus på at de økonomiske midler, der er til rådighed, anvendes optimalt. Samtidig 
skal en række samfundsmæssige vitale funktioner kunne opretholdes under kraftig regn. 
Med dette udgangspunkt har Aarhus Kommune udarbejdet en ny metode til fastsættelse 
af mål for regnvand på terræn. Metoden anvendes i kommunens nye Spildevandsplan 
2017-2020 (www.aarhus.dk/spildevand).

Metoden er udviklet i samarbejde mellem Aarhus Kommune, Aarhus Vand og EnviDan ud 
fra principperne i det nye Skrift 31. I stedet for et teknisk krav til maksimal oversvømmelse 
med en fast hyppighed, fastsættes der med en nye metode lokale mål for tilpasning til 
kraftig regn på projektniveau.

Hvad kan vi med spildevandsplanen?
Som et resultat af klimaforandringerne oplever vi i disse år stigende problemer med 
oversvømmelser fra vandløb, der løber over sine bredder, stigende havspejl, stigende 
grundvand og kraftig regn. 

Vandløbsoversvømmelser kan håndteres gennem regulativer ifølge vandløbsloven, mens 
problemer på grund af stigende havspejl og opstigende grundvand ikke er omfattet af 
gældende lovgivning. Problemer med stigende grund- og havvand på de private grunde 
er således noget grundejerne selv har ansvaret for at håndtere (se figur 1). 

Strategien for at tilpasse 
Aarhus Kommune til klima-
forandringer med kraftigere 
og hyppigere regnskyl er at 
skabe tid og plads til vandet. 
Samtidig ses vandet som en 
ressource, der bidrager med 
mere værdi i natur og byrum 
og dermed skaber liveability, 
der gør Aarhus til en god by 
at være i for borgere og virk-
somheder. 

Af: Gitte Normand Andersen,  
Aarhus Kommune.
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Når kloaksystemerne er fyldt op (svarende til en regn der statistisk set falder hvert 5. år 
for et separat regnvandssystem og hvert 10. år for et fælles system jf. Skrift 27), så er der 
heller ingen lovgivning, som sikrer borgerne mod oversvømmelser. Ved ekstremregn (se 
figur 2) er det således borgerens eget ansvar at forebygge deres ejendomme og værdier 
mod skade fra regnvand. Hvis der er tale om at beskytte mennesker eller vitale samfunds-
mæssige funktioner, træder beredskabet i funktion. 

Kommunerne har dog mulighed for at fastlægge mål for tilpasning til regnvand på terræn og 
implementere det i spildevandsplanen, hvis det er i ”samfundets og almenvellets” interesse.

Tilpasning til regn på terræn eller ej 
I Aarhus arbejdes der meget bevidst med begrebet ”klimatilpasning” og ikke med ”klima-
sikring”. Det eneste vi kan forsikre borgerne om er, at uanset hvilken regnhændelse der 
tilpasses til, så er der risiko for, at der kommer en endnu kraftigere regn med deraf følgende 
oversvømmelse.

Der bliver også helt bevidst arbejdet med ”mål” i stedet for ”servicenivauer”, da der ikke 
bliver klimatilpasset som en service til den enkelte grundejer men for ”samfundets og 
almenvellets interesse”. 

Med dette udgangspunkt er det i forarbejdet til Spildevandsplan 2017-2020 vurderet, om 
der skal fastsættes mål for regnvand på terræn, og om det i givet fald skal være et generelt 
mål for hele kommunen eller lokale mål på projektniveau. Vurderingen er foretaget med 
udgangspunkt i figur 3 (side 14). 

Der bør fastsættes mål, hvis det er samfundsøkonomisk fornuftigt. I praksis betyder det, at 
udgiften til de valgte klimatilpasningsløsninger skal stå mål med sparede skadesomkostnin-
ger. Hertil kommer, at der kan være vitale samfundsmæssige funktioner, som skal kunne 
opretholdes under kraftig regn.

Aarhus Kommune har vurderet, at de bedste og mest rentable løsninger opnås ved at 
fastsætte målene lokalt på projektniveau fremfor at fastsætte ét fast mål gældende hele 
kommunen. En væsentlig grund hertil er, at de store topografiske forskelle og afvekslende 
højdeforhold i og omkring Aarhus medfører, at sårbarhed over for oversvømmelser er 
meget forskellig byområderne imellem.   

Figur 1. 
Lovgivningsmæssig 

regulering af de forskellige 
vandstrømme.

Figur 2. 
Det offentlige og det private kloaksystem 
skal kunne håndtere ”hverdagsregn” op til 
en ”dimensi-onsgivende regn”, som statis-
tisk set falder med fem til ti års mellemrum 
(svarende til de serviceniveauer, som er 
defineret i Skrift 27). 
Ved kraftigere eller meget langvarig regn 
(”ekstrem regn”) vil kloakkerne være 
fyldte og løbe over, og regnen, der falder på 
jordoverfladen, vil strømme af på terræn. 
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Ny metode til fastsættelse af mål for regnvand på terræn
Det grundlæggende i den nye metode, der pt. er fremlagt i offentlig høring som en del af 
Aarhus Kommunes forslag til Spildevandsplan 2017-2020, er, at investeringen i klimatil-
pasning, skal tjene sig ind i form af sparede skadesomkostninger vurderet i en cost-be-
nefit analyse. Og/eller ved at sikre, at funktionen af en række ”hotspots” kan opretholdes. 
Hotspots omfatter anlæg, bygninger eller områder, der har en høj værdi set ud fra 
sundhedsmæssige, kulturelle, historiske, natur- eller miljømæssige og infrastrukturelle 
betragtninger. Metoden er illustreret i figur 4. 
 
Cost-benefit analysen foretages i et nyt udviklet værktøj, der sammenligner de samlede 
udgifter med og uden klimatilpasning. Værktøjet tager udgangspunkt i en kortlægning af 
oversvømmelsernes udbredelse og omkostningerne som følge af oversvømmelserne i et 
konkret projektområde (der arbejdes videre på kortlægningen fra klimatilpasningsplanen). 
Analysen resulterer i en økonomisk sammenligning, der bruges til at vurdere, om en given 
klimatilpasningsindsats tjener sig ind i form af sparede skadesomkostninger. 

Den anden del, at vitale samfundsnyttige funktioner kan opretholdes, håndteres ved at de 
”hotspots”, der er udpeget i kommunens Klimatilpasningsplan, også prioriteres i indsatsen 
for klimatilpasning. 

Metoden afprøves på konkrete projekter i 2017-2020
I perioden 2017-2020 afprøves og tilpasses metoden i tæt samarbejde mellem Aarhus 
Kommune og Aarhus Vand i forbindelse med projekter for kloakfornyelses og adskillelse 
af regnvand og spildevand. Aarhus Kommune fastsætter således i samarbejde med 
Aarhus Vand i hvert enkelt projekt lokale mål for vand på terræn. Der er fokus på at lære 
og evaluere undervejs, så metoden udvikles løbende.

Figur 3.  
Fastsættelse 
af mål for 
regnvand på 
terræn.
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Nye metoder – nye muligheder
Med den nye metode bliver det muligt, at foretage kvalificerede valg for håndtering af 
vand under kraftig regn, hvilket netop er formålet med det nye Skrift nr. 31. Skaderne fra 
oversvømmelser skal begrænses, og folkesundheden skal opretholdes. Når målet tager 
afsæt i en økonomisk cost-benefit analyse, vil klimatilpasningen være samfundsøkono-
misk ansvarlig. Her er det afgørende, at der inddrages andet end økonomiske interesser 
– den økonomiske analyse må aldrig stå alene i fastsættelse af mål for vand på terræn. 

Vi vil ikke klimatilpasse byen og forny afløbssystemet alene på baggrund af faste tekniske 
krav. Vi tilpasser fordi det giver god mening, og fordi det er nødvendigt for at opretholde 
vitale samfundsmæssige funktioner. Det afspejles i den metode, vi anvender til at fastsæt-
te mål for håndtering af vand i fremtiden. 

Figur 4.  
Metode til fastsættelse af lokale 
mål for vand på terræn.
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Serviceniveau for 
vand på terræn 
– en praktisk tilgang til  
anvendelse af Skrift 31

Investering i klimatilpasning er dyrt og der kan spares mange penge ved udpegning af 
fornuftige mål for håndtering af regnvand på terræn. Det er ikke altid den mest fornuftige 
løsning, at regnvand på terræn skal håndteres op til eksempelvis en 100-års hændelse 
efter klimatilpasning. Dette skyldes, at kraftige, meget sjældne hændelser, forekommer så 
sjældent, at den økonomiske risiko som regel er meget lav, trods relativt store oversvøm-
melser og derved store skadesomkostninger. Denne problematik kan illustreres med en 
log-lineær funktion, der beskriver skadesomkostningerne som funktion af en hændelses 
gentagelsesperiode som vist på Figur 1. 
 
I stedet for at udtrykke hændelsens gentagelsesperiode, kan x-aksen i stedet beskrives 
som den årlige sandsynlighed for forekomsten af en hændelse. Dette gøres ved 1/T, hvor 
1 er svarende til et år og T er hændelsens gentagelsesperiode. Gøres dette eksempelvis 
for en 20- og 100-års hændelse, fås årlige sandsynligheder for at hændelserne forekom-
mer på henholdsvis 1/20=0,05 og 1/100=0,01. Det er indlysende, at sandsynligheden er 
højere for, at hændelser med lavere gentagelsesperiode vil forekomme oftere. Det virker 
derimod mindre indlysende, at den årlige økonomiske risiko er større for den mindre 20-
års hændelse. Betragtes den blå linje på Figur 1, ses det for en 20- og 100-års hændelse, 
at disse har skadesomkostninger for henholdsvis 6,5 mio. kr. og 15 mio. kr. 

Investering i klimatilpasning 
er dyrt og der kan spares 
mange penge ved udpegning 
af fornuftige mål for håndte-
ring af regnvand på terræn. 

Af: Civ.ing., Erhvervs 
PhD-stud. Kristoffer Nielsen, 
EnviDan A/S

Af: Udviklingschef 
Mads Uggerby, 
EnviDan A/S
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Den årlige økonomiske risiko beregnes som den årlige sandsynlighed for en regnhændelse af en 
bestemt gentagelsesperiode, ganget med skadesomkostningerne for den konkrete hændelse.  
Den årlige økonomiske risiko for en 20- og 100-års hændelse er derved, i dette tilfælde, henholdsvis 
0,05×6,5 mio. kr. = 0,325 mio. kr. og 0,01×15 mio. kr. = 0,15 mio. kr. Derved fremgår det, at den mindre 
20-års hændelse er dyrere per år end 100-års hændelsen. Dette er kernen af disse beregninger og 
danner grundlaget for den videre vurdering af, om klimatilpasning kan betale sig. På Figur 2 illustreres 
de årlige risici for kurverne vist på Figur 1.

Figur 1. 
Log-lineær kurve til 
beskrivelse af skadesom-
kostningerne som følge 
af regnhændelser ved 
forskellige gentagelses-
perioder.
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Figur 2.  
Årlig økonomisk risiko for 
de log-lineære funktioner 
for skadesomkostninger 
illustreret på Figur 1. 
På den nederste x-akse ses 
gentagelsesperioden, der 
repræsenterer den årlige 
økonomiske risiko vist  
på y-aksen. 
På den øverste x-akse ses 
den årlige sandsynlighed 
for de repræsentative 
gentagelsesperioder på  
den nederste x-akse.
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Kortlægning, prioritering og projektanalyse
Aarhus Kommune, Aarhus Vand og EnviDan, har i samarbejde udarbejdet en metode 
og et værktøj, der skal bidrage til beslutningsgrundlaget for valg af den mest fornuftige 
klimaindsats. 

Resultatet er en tretrinsmodel, der:
1. estimerer hvad det koster ikke at gøre noget,
2. foretager en prioritering af projektområder, hvor resultatet af pkt. 1 indgår
3. udarbejder en cost-benefit-analyse på projektniveau som beslutningsgrundlag for valg 

af mål for vand på terræn i det konkrete projekt.

Tretrinsmodellen fremgår af Figur 3.

I trin 1 i processen foretages en risikokortlægning opdelt i passende størrelse topogra-
fiske oplande. De topografiske oplande sikrer, at oversvømmelser ved skybrud indenfor et 
opland er uafhængig af forholdene i de øvrige oplande. 

Resultatet kategoriseres efter skadesniveau (EAD) ved oversvømmelser i den ikke 
klimatilpassede situation. Risikokortlægningen udføres ved hjælp af allerede tilgængelige 
GIS-lag fra klimatilpasningsplanen (på kommuneniveau), dvs. et kort for vand på terræn 
ved forskellige gentagelsesperioder samt et detaljeret værdikort på ejendomsniveau for 
skadesomkostninger ved oversvømmelse. Skadeskortet i Aarhus Kommune omfatter 
’direkte tab’ på ’markedsomsatte aktiver’ (jf. Skrift 31). De øvrige skadesklasser er i nogen 
grad håndteret ved udpegning af ikke prissatte ’hotspots’, herunder sygehuse, kulturarv 
mv., som ikke må oversvømmes, men hvor prissætning af en oversvømmelse er vanske-
lig/umulig.

 

 

 

Figur 3. 
Tretrinsmodel til  
udpegning af kritiske  
område og  
projektanalyse
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Med ovenstående og metoderne i Skrift 31 er det muligt at estimere de forventede årlige 
skadesomkostninger (EAD) indenfor hvert enkelt opland. EAD-værdien beregnes i praksis 
som arealet under kurverne vist i Figur 2 (side 17). Til denne beregning og kortlægning 
anvendes et nyudviklet GIS-værktøj, som gør det muligt at beregne risikoen for hele 
kommunen på én gang, og derved hurtigt danne et overblik over risikofordelingen i kom-
munen. Ligeledes kan nye forudsætninger (f.eks. oversvømmelseskort på baggrund af ny 
højdemodel) let implementeres.

På Figur 4 illustreres risikokortet for Aarhus Kommunes, der er baseret på en differentie-
ring af EAD-værdien inden for topografiske oplande.

I trin 2 inddrages den kortlagte risikofordeling i kommunen, og – sammen med en 
række andre parametre – prioriteres klimatilpasningsindsatsen. Udgangspunktet er, at 
områder med en høj EAD prioriteres højt, men det er vigtigt at holde for øje, at det kan 
være i områder med lav EAD, der kan opnå størst reduceret EAD pr. investeret krone. 
Foruden den kortlagte EAD på oplandsniveau, inddrages også hotspots i prioriteringen. 

I trin 3 udføres projektanalysen. Dette er den egentlige analyse af, om det kan betale 
sig at klimatilpasse i et konkret opland og i givet fald til hvilket niveau. Dette gøres i en 
cost-benefit-analyse, der er en økonomisk sammenstilling af de samlede omkostninger  
før og efter en given klimatilpasning.

 

Figur 4. 
Risikokort for Aarhus Kommune 
baseret på bestemmelse af 
differentieret EAD-niveau. Kortet 
er udelukkende baseret på direkte 
tab og markedsomsatte aktiver.
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Metoder til udtræk af skadesomkostninger
Blandt de ting, der særligt har været til grundig overvejelse i arbejdsgruppen, er, hvorle-
des oversvømmelseskort og værdikort på fornuftig vis bruges til at fremstille estimater af 
de samlede skadesomkostninger i et område. Dette angår specielt, når arbejdet er på pro-
jektniveau, og skadesomkostningerne skal benyttes i en cost-benefit-analyse, der i sidste 
ende bruges til fastsættelse af mål for vand på terræn.

Metoden, der indledningsvist blev brugt til at fastsætte skadesomkostninger, var at 
benytte værdikort som en gennemsnitlig overfladefordeling af værdier for bygninger og 
andre overflader som natur og veje. Det vil sige, hvis det forudsættes, at opløsningen på 
værdikortet er 100×100 meter, så midles samtlige værdier for bygninger og andre anlæg 
inde i denne celle. Det vil sige, at oversvømmelse af et grønt areal og en bygning inden for 
de 100x100 meter prissættes ens. Denne midling giver en enhedspris for hver oversvøm-
met kvadratmeter i cellen, som derved kan ganges på det samlede oversvømmede areal i 
cellen. På denne måde estimeres de totale skadesomkostninger i cellen.

Udfordringen med denne metode er, at der ikke opnås en gevinst ved f.eks. at flytte en 
vandvej væk fra et hus og ud i vejen, hvis vejen og huset ligger indenfor samme 100x100 
meter. Ved analyse af et konkret projektområde i Aarhus blev det tydeligt, at det er nød-
vendigt at tage højde for, hvornår selve bygningerne er berørt af vand på terræn. 
Derfor er der udviklet en anden metode, der prissætter oversvømmede bygninger ud fra, 
om en bygning er berørt af en oversvømmelse, og hvor stor en del af bygningen, der er 
berørt. Dette udføres ved at registrere de oversvømmelsesceller fra oversvømmelseskor-
tet, der er i berøring med en bygning. En oversvømmelsescelle medtages udelukkende, 
hvis vanddybden i cellen er større end 10 cm. Cellens bredde overføres derefter som et 
udtryk for, hvor meget af husets omkreds, der er berørt af oversvømmelsen. 

Er en bygning eksempelvis berørt af tre oversvømmelsesceller, og oversvømmelsescel-
lerne har en bredde på 2 meter, så svarer dette til, at 6 meter af bygningens omkreds 
er berørt at oversvømmelse. For at bestemme det konkrete areal af bygningen, der er 
oversvømmet, ganges den oversvømmede omkreds med en faktor, svarende til en anden 
længdeenhed. Faktoren kan kalibreres, således at udtrækket af skadesomkostninger 
eksempelvis stemmer overens med registrerede skadesomkostninger fra forsikringsud-
betalinger. I Aarhus er denne faktor ikke kalibreret på plads i skrivende stund, men det 
kunne eksempelvis være 10 m.

Skadesomkostningerne for en bestemt bygning beregnes derefter ved at gange det 
beregnede oversvømmede areal (6m x 10m) af bygningen med en enhedspris for  
bygningen, der beskriver skadesomkostningerne per oversvømmet kvadratmeter.  
Denne procedure udføres for adskillelige beregnede gentagelsesperioder, hvorefter det 
er muligt at fremstille kurver som vist på Figur 1. Når en sådan kurve er fremstillet, er det 
muligt at udlede EAD-værdien – de årlige skadesomkostninger som følge af oversvøm-
melser – og ved hjælp af denne udføre en cost-benefit-analyse af konkrete forslag til 
klimatilpasningstiltag.

Udpegningen af skadesvoldende oversvømmelsesceller fremgår af Figur 5, hvor det ses, 
at kun ganske få celler fra oversvømmelsesmodellen indgår i den egentlige økonomiske 
beregning. 

 

 
Figur 5. 
Udpegede skadesvoldende 
oversvømmelsesceller. Mørkegrå 
flader er bygninger og røde kvadrater 
repræsenterer oversvømmelsesceller 
med en vanddybde større end 10 cm 
og som er i berøring med en bygning. 
Øvrige celler er enten celler med en 
vanddybde under 10 cm, eller celler, 
der ikke er i berøring med 
en bygning.
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Cost-benefit-analyse
Cost-benefit-analysen udføres som en tidsserieanalyse, hvor det undersøges, hvornår en 
klimatilpasningsløsning vil være hjemtjent i form af sparede omkostninger som følge af 
oversvømmelsesskader. Den såkaldte EAD-værdi bestemmes både før og efter klimatil-
pasning og disse værdier indgår således som de fundamentale parametre i beregningen. 
Udføres en cost-benefit-analyse med en EAD før og efter klimatilpasning på henholds-
vis 1,9 og 1,0 mio. kr., og en investering på 6 mio. kr., så fås resultatet vist i Figur 6. 
Eksemplet illustrerer de akkumulerede omkostninger i før- og efterscenariet beregnet som 
nutidsværdien af disse omkostninger med en diskonteringsrente på 3,5 %. 

Afrunding
Det har i Aarhus Kommune været hensigten at udvikle en metode med tilhørende værktøj, 
der simpelt kan opstille et økonomisk beslutningsgrundlag for investering i klimatilpas-
ningstiltag på projektniveau. 

Det udviklede GIS-værktøj kan levere et overblik over EAD (hvad koster det ikke at gøre 
noget) på topografiske oplande, som sammen med informationer om hotspots, bruges 
ved prioritering af indsatsområder i kommunen.

I projektarbejdet i indsatsområder bruges værktøjet til beregning og sammenligning af 
EAD i status og ved forskellige projektforslag, således det rette niveau for klimatilpasning, 
og dermed mål for vand på terræn, kan besluttes på et ens grundlag – men ikke nødven-
digvis ens niveau i forhold til gentagelsesperiode og centimeter vand på terræn.

Arbejdet har tydeliggjort, at resultatet af analysen er særdeles afhængig af datagrund-
laget (kortlægning af oversvømmelser og skadesomkostninger). Et datagrundlag, der 
sandsynligvis aldrig bliver helt korrekt. Men pointen er, at et beslutningsgrundlag med 
usikkerheder er bedre end mavefornemmelse og intuition. 

Det er også tydeligt, at det er nødvendigt at være omhyggelig med den måde, hvorpå 
oversvømmelser og skadesomkostninger omsættes til et EAD-kort. Erfaringerne er, at 
skadesomkostninger på 100x100 m celler ikke kan bruges ved cost-benefit-analyse på 
projektniveau.

Figur 6. 
Økonomiske sammenstillingen 
med EAD-værdi på henholdsvis 
1,9 og 1,0 mio. kr. pr. år før og 
efter klimatilpasning. 
Derudover medregnes en 
investering på 6 mio. kr.
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En cost-benefit-analyse (CBA) kan anvendes til at beskrive den samfundsøkonomiske 
lønsomhed af konkrete klimatilpasningsprojekter. I det nye Skrift 31 (der forventes at blive 
publiceret i efteråret 2016) anbefales det, at der anvendes CBA som beslutningsgrundlag, 
når kommuner og forsyningsselskaber skal prioritere investeringerne i klimatilpasnings-
tiltag. Samfundsøkonomiske analyser er imidlertid behæftet med betydelig usikkerhed, 
blandt andet fordi de baserer sig på langtidsprognoser over fremtidige ændringer i 
klimaet, og estimeringer af anlægsomkostninger ofte er i den tidlige fase af projektet. 
Disse usikkerheder bør tages alvorligt, idet de kan påvirke den estimerede samfundsøko-
nomiske gevinst af klimatilpasningsprojekter væsentligt. 

Kapacitetsplan 2016  
– en helhedsløsning for Harrestrup Å-systemet
Kapacitetsplan 2016 for Harrestrup Å-systemet (kaldet Kapacitetsplanen) beskriver en 
helhedsløsning, der skal sikre åens omgivelser mod skadevoldende oversvømmelser i 
dag og om 100 år, samt sikre tilstrækkelig kapacitet i vandløbet, så oplandskommunerne 
kan aflede skybrudsvand til vandløbssystemet (se Figur 1). Kapacitetsplanen er udarbej-
det i fase 3 af Kapacitetsprojektet, som er beskrevet i Boks 1. 

Det er politisk besluttet, at funktionskravet for projektet er, at: ”Kapacitetsplanen skal 
sikre vandløbssystemet mod en 100-års hændelse om 100 år”

Af: Helena Åström  
Miljøingeniør, Ph.d.
Orbicon, Klimatilpasning  
& Byudvikling

Denne artikel tager udgangs-
punkt i fase 3 af Kapacitets-
projektet for Harrestrup Å og 
beskriver, hvordan en sam-
fundsøkonomisk CBA kan 
udvides med en usikkerheds-
analyse baseret på Monte 
Carlo-simulering for yderlige-
re at kvalificere det politiske 
beslutningsgrundlag. 

Harrestrup Å  
Kapacitetsplan 2016
Usikkerhed i samfundsøkonomiske analyser  
– hvordan arbejder vi med det?

Af: Hauge Wessberg Larsen
Projektleder, Seniorkonsulent
Orbicon, Klimatilpasning  
& Byudvikling
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Harrestrup Å-systemet omfatter et stort opland, og derfor beskriver Kapacitetsplanen en 
kombination af flere delløsninger, der er udbredt over hele vandløbssystemet, inklusive 
sidetilløbene. Over 100 forskellige løsningskombinationer er analyseret i en kalibreret hy-
draulisk model for at finde løsningsmuligheder, der opfylder funktionskravet for vandløbs-
systemet. Totalt er syv mulige løsningskombinationer opstillet og vurderet nærmere.

Den endelige løsningskombination med cirka 50 forskellige delløsninger er valgt fordi den 
1) er den mest omkostningseffektive løsning, hvilket betyder, at den opfylder funktions-
kravet på den billigste måde, og 2) inkluderer grønne delløsninger, der vurderes at være 
politisk og samfundsmæssigt mere attraktive. 

Figur 1. 
Kapacitetsplan 2016 er en helhedsløsning 

for hele Harrestrup Å-vandløbssystem. 
Kapacitetsplanen finansieres i fællesskab, 

mens skybrudssikring i oplandet finansieres 
individuelt af projektparterne.

BOKS 1 
Kapacitetsprojektet – er et tværkommunalt projekt, omkring Harrestrup Å

Kapacitetsprojektet er et tværkommunalt projekt, hvor oplandskommuner og deres forsyninger arbejder sammen 
om at udvikle en fælles og koordineret løsning for Harrestrup Å, Kapacitetsplan 2016. 

Kapacitetsplanen, der er udarbejdet i fase 3 af Kapacitetsprojektet, omfatter hele Harrestrup Å-systemet med 
sidetilløbene Kagså, Sømose å, Skelgrøften, Rogrøften og Bymoserenden, som har et samlet afstrømningsopland 
på cirka 80 km2. Projektet er et af de største tværkommunale klimatilpasningsprojekter i hovedstadsområdet.  
Projektparterne er kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, 
Hvidovre, København og Rødovre samt kommunernes respektive forsyningsselskaber. Parterne i Kapacitetsprojek-
tet har på nuværende tidspunkt ikke taget politisk beslutning om at iværksætte planens konkrete løsningsforslag.
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Figur 2. 
Harrestrup Å udspringer i Harrestrup 
Mose, hvorfra den løber øst mod Islev, i 
rør under Vestvoldens Voldgrav, derefter 
mod syd til Damhussøen og videre til 
udløbet ved Kalveboderne. Tidligere er 
Harrestrup Å blevet benyttet som afled-
ningskanal for byens spildevand. Derfor 
er åen på flere strækninger dybt liggende 
under terræn, stærkt reguleret og 
flisebelagt. I dag er å-systemet en vigtig 
vandvej til afledning af regnvand fra 10 
kommuner og fungerer som recipient for 
spildevandssystemet ved overløb.

Cost-benefit-analyse vurderer samfundsøkonomisk gevinst  
– men hvor sikre kan vi være på resultatet?
Kapacitetsplanen er en stor, fællesøkonomisk indsats, som medfører en betydelig om-
kostning for de enkelte parter. Dette medfører et behov for at eftervise over for projekt-
parterne og de politiske beslutningstagere, at Kapacitetsplanen samfundsøkonomisk set 
er en god investering. Orbicon har foretaget en detaljeret samfundsøkonomisk CBA for at 
vurdere den samfundsmæssige lønsomhed ved implementering af Kapacitetsplanen for 
Harrestrup Å. 

I CBA’en sammenlignes costs (omkostninger) og benefits (fordele) af et klimatilpasnings-
projekt estimeret over en lang tidsperiode. Fremtidige costs og benefits beregnes i nutids-
værdi og nettonutidsværdi (NNV), som er differencen mellem costs og benefits, anvendes 
til at beskrive den samfundsøkonomiske lønsomhed. Costs i klimatilpasningsprojekter 
udgøres af anlægsomkostninger, driftsomkostninger og reinvestering efter anlæggenes 
tekniske levetid. Benefits er reduktionen af oversvømmelsesrisici efter implementeringen 
af klimatilpasningstiltag. 

Estimeringer af samfundsøkonomiske costs og benefits langt ud i fremtiden kan være 
vanskelig, da beregningerne er baseret på langtidsprognoser og forventede værdier. 
Dette medfører store usikkerheder i CBA’en på baggrund af usikkerhedskilder i costs 
og benefits, som er vist i Tabel 1. Usikkerhed i CBA’en betyder i praksis, at selvom den 
indledende analyse antyder, at projektet vil resultere i en samfundsøkonomisk gevinst, 
kan der alligevel være en vis risiko for, at projektet i sidste ende resulterer i et tab. For at 
øge tilliden til CBA’en på trods af de store usikkerheder i analysen, er det vigtigt, at der 
foretages en kvalificeret bedømmelse af, hvordan usikkerheden påvirker den forventede 
samfundsøkonomiske gevinst. 
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Tabel 1. 
Fire variable, der er kilder 

til usikkerhed i en CBA

I Kapacitetsprojektet anvendes en følsomhedsanalyse for at uddybe effekten af usikker-
hed på den forventede samfundsøkonomiske gevinst. Følsomhedsanalysen er baseret 
på OAT-metoden (One-at-the-time), hvor enkelte variable justeres én ad gangen for at 
vurdere, hvilke variable der har en væsentlig påvirkning på den samfundsøkonomiske 
lønsomhed.

Figur 3 illustrerer følsomhedsanalysen foretaget i Kapacitetsprojektet med udgangspunkt 
i usikkerhedskilder vist i Tabel 1. Investeringstakten af delløsningerne i Kapacitetsplanen 
påvirker CBA resultatet, og derfor er projektet vurderet for forskellige investeringspe-
rioder, vist som 30 år og 100 år på X-aksen. Y-aksen viser nettonutidsværdien (NNV, 
præsenteret som en fiktiv monetær enhed), hvilket angiver den samfundsøkonomiske 
gevinst. Det røde område i grafen indikerer en negativ NNV, hvilket vil sige, at projektet 
resulterer i et samfundsøkonomisk tab. 

Den sorte linje illustrerer resultatet af den indledende CBA. NNV er positiv for begge in-
vesteringsperioder og lidt større for en 30-årig periode, hvilket indikerer, at det samfunds-
økonomisk er mere lønsomt at investere i Kapacitetsplanen over en kortere tidsperiode. 
Ændring i Driftsomkostninger (grå linje) og Anlægsomkostninger (grøn linje) har 
forskellig påvirkning på NNV, dog resulterer ændringer i disse variable i en klart, positiv 
NNV, og dermed vurderes deres påvirkning på den samfundsøkonomiske lønsomhed 
ikke at være væsentlig.

Enhedspris (blå linje) refererer til de gennemsnitlige skadesværdier ved beregning 
af skadesomkostninger fra oversvømmelser. Usikkerheden på Enhedspris har stor 
betydning for resultatet og kan også resultere i en negativ NNV for en 30-årig investe-
ringsperiode. Derfor er det vurderet, at det er nødvendigt at foretage yderligere analyser 
af enhedspriserne, hvis sikkerheden af resultatet skal øges. 

Klimafaktoren (rød linje) påvirker også resultatet betydeligt, og minimum-beregningen 
viser en negativ NNV. Resultatet er imidlertid forventeligt, da dette scenarie refererer 
til, at der ikke sker klimaændringer. Med andre ord: hvis klimaet ikke ændrer sig, vil en 
investering i klimatilpasning ikke være lønsom. 

Kilder til usikkerhed på costs

Driftsomkostninger og teknisk levetid

De eksakte driftsomkostninger samt den endelige 
levetid for anlæggene er ikke kendt med sikkerhed i 
planlægningsfasen af klimatilpasningsprojekter 

Anlægsomkostninger

Jo tidligere i planlægningsprocessen, desto større 
usikkerhed på beregningen af anlægsomkostninger 

Kilder til usikkerhed på benefits 

Skadesomkostninger

Anvendelse af gennemsnitlige enhedspriser og 
tærskelværdier for enkelte skadeskategorier giver 
usikkerhed i beregningerne 

Modelusikkerhed 

Usikkerhed på oversvømmelsesareal og vanddybde på 
terræn opstår fra blandt andet usikkerhed i regndata, 
statistisk analyse, terrænmodel og klimafaktor 
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Figur 3. 
Resultatet af følsomhedsanalysen 
af CBA’en foretaget i fase 3 af 
Kapacitetsprojektet. Ved at ændre 
på enkelte usikre variable i en CBA, 
kan en følsomhedsanalyse belyse, 
hvilke inputvariable, der påvirker 
resultatet af CBA’en betydeligt. 
Følsomhedsanalysen kan dermed 
fungere som et kvalificeret 
diskussionsgrundlag for kvaliteten 
af de indledende antagelser og 
usikkerheden på de variable.

Fordelen med OAT-metoden er, at det er en nem måde at foretage en indledende estime-
ring af hvilke variable i analysen, som har en betydelig påvirkning på resultatet og dermed 
bør specificeres med større sikkerhed for at forbedre CBA’en. Følsomhedsanalysen har 
som følge heraf været anvendelig som diskussionsgrundlag i Kapacitetsprojektet for at 
forøge parternes viden om de samfundsøkonomiske problemstillinger i klimatilpasnings-
projekter samt øge tilliden til den endelige Kapacitetsplan. Ulempen med metoden er, at 
den ikke beskriver kombinationer af ændringer i usikre variable, og dermed ikke beskriver 
hvordan den samfundsøkonomiske lønsomhed påvirkes, hvis flere indledende antagelser 
er usikre.

Usikkerhedsanalyse øger sikkerheden af beslutningerne
Mens følsomhedsanalysen (beskrevet ovenfor) baseret på OAT-metoden kun viser, hvor-
dan NNV påvirkes, når én usikker variabel udskiftes, kan en usikkerhedsanalyse beskrive 
det fulde spektrum af mulige outputs, inklusiv outputs fra kombinationer af usikre variable, 
som en sandsynlighedsfordeling af NNV. I praksis betyder dette at følsomhedsanalysen 
kun kan fortælle at der er en mulighed for at NNV er negativt, mens en usikkerhedsanaly-
se kan estimere den eksakte sandsynlighed for at dette sker. 

Orbicon har arbejdet videre med at tilpasse en metode til usikkerhedsanalyse baseret på 
Monte Carlo-simulering for at kvantificere den samlede usikkerheden i samfundsøkono-
miske analyser. Formålet er at udvikle en metodemæssigt konsekvent og rationel tilgang 
til beskrivelse af usikkerheder og deres betydning i CBA til anvendelse som beslutnings-
grundlag. Analysen tager udgangspunkt i usikkerhedsvurderinger af enkelte usikre varia-
ble og usikkerhederne kombineres ved beregning af NNV. Metoden er beskrevet i Boks 2.

Figur 4 illustrerer resultatet af usikkerhedsanalysen for Kapacitetsplanen som en kumu-
lativ sandsynlighedsfordeling, hvor X-aksen viser NNV og Y-aksen sandsynlighed. Der er 
foretaget en usikkerhedsanalyse af to scenarier med henholdsvis en 100-årig (blå streg) 
og en 30-årig investeringsperiode (rød streg). Analysen viser, at NNV ved implementering 
af Kapacitetsplanen er positiv med 90 % sikkerhed for begge investeringsperioder. Det 
ses også, at en 30-årig investeringsperiode har en større middelværdi, men usikkerhe-
den er samtidigt større, hvilket betyder, at der er større sandsynlighed for, at NNV bliver 
negativ med en kortere investeringsperiode. 

Case: Harrestrup Å Kapacitetsplan 2016 - Usikkerhed i samfundsøkonomiske ana-
lyser - hvordan arbejder vi med det? 
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Metodemæssigt er en usikkerhedsanalyse med Monte Carlo-simulering ikke væsentligt 
mere kompleks end en gennemførelse af en almindelig CBA. Den største udfordring 
ligger i udviklingen af sandsynlighedsfordelingerne for de usikre inputvariable (trin 1 i 
Boks 2). I Tabel 2 præsenteres en del af de metoder, der kan anvendes for at evaluere 
sandsynlighedsfordelingerne. Til trods for, at usikkerhedsbeskrivelserne nogle gange blot 
kan defineres gennem et kvalificeret gæt eller ekspertudtalelser, er det stadig bedre end 
helt at se bort fra usikkerhedens betydning for den samfundsøkonomiske lønsomhed. 

Figur 4
Resultatet af usik-
kerhedsanalysen for 
Kapacitetsplanen for 
Harrestrup Å-systemet for 
to scenarier med forskel-
lige investeringsperioder. 
Grafen er en kumulativ 
sandsynlighedsfordeling 
og giver en eksplicit 
beskrivelse af, hvor stor 
usikkerheden i CBA’en er.

Tabel 2. 
Usikkerhedsfordelinger 

for inputvariable kan 
indsamles fra forskellige 
kilder og med forskellige 

metoder.

Case: Harrestrup Å Kapacitetsplan 2016 - Usikkerhed i samfundsøkonomiske ana-
lyser - hvordan arbejder vi med det? 
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Beskrivelse

Gennem indsamling af erfaringstal (forventet, minimum, maksimum) fra tidligere analyser 
kan man sammensætte en tilfredsstillende beskrivelse af inputvariable. Anvendelse af 
erfaringstal kræver, at man er kritisk over for, hvor godt resultat fra andre analyser kan 
overføres til at beskrive situationen i det aktuelle projekt. I fase 3 af Kapacitetsprojektet 
anvendes erfaringstal til beskrivelse af skadesomkostninger på bygninger. 

Ekspertworkshops er en god metode til at forbedre estimat og beskrive usikkerhedsinterval 
af usikre inputvariable. I fase 3 af Kapacitetsprojektet anvendes eksperter til at sammen-
sætte sandsynlighedsfordelinger på anlægsomkostninger af enkelte delløsninger.

Hvis passende data er tilgængeligt, kan en detaljeret statistisk analyse benyttes til udform-
ning af sandsynlighedsfordelingen af inputvariable. 

I nogle tilfælde kan officielle anbefalinger anvendes som grundlag til beskrivelse af 
usikkerhed. Blandt andet er minimum-, middel- og maksimumværdier for klimafaktorer 
præsenteret i Skrift 30. Anbefalinger om eksempelvis diskontering er også tilgængelig. 

Forskning fokuserer i dag meget på beskrivelse af usikkerhed af prognoser og resultater, 
som kan anvendes i praksis til vurdering af usikkerhed.
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BOKS 2 
Metode til udarbejdelse af usikkerhedsanalyse ved anvendelse af Monte Carlo-simulering 

Monte Carlo-simulering (MCS) anvendes til at kombinere usikkerheden i initiale inputvariable for at beskri-
ve den samlede usikkerhed i analysens output. MSC er baseret på, at usikkerheder repræsenteres eksplicit 
i analysen ved, at inputvariable angives som sandsynlighedsfordelinger. En usikkerhedsanalyse for CBA 
baseret på MSC udføres med følgende trin, som er illustreret på Figur 5:

Trin 1: Usikre inputs i en CBA beskrives med individuelle sandsynlighedsfordelinger. Sandsynlighedsfor-
delingerne kan indsamles fra forskellige kilder og med forskellige metoder, se Tabel 2. I eksemplet ovenfor 
er anlægs- / driftsomkostninger beskrevet med en normalfordeling for at beskrive usikkerheden af de totale 
costs i projektet. For at beskrive usikkerheder ved beregning af benefits inkluderes i eksemplet triangelforde-
ling til klimafaktor og enhedspriser for skadesomkostninger.

Trin 2: Når usikre inputvariable er defineret med fordelinger, kan de totale diskonterede costs og benefits 
beregnes med MCS. I MCS vælges tilfældigt en værdi fra hver inputfordeling for at beregne forskellige mulige 
resultater. Dette valg foretages flere tusinde gange i MCS’en, og fra de tusinde mulige resultater konstrueres 
en sandsynlighedsfordeling for de totale costs / benefits. I dette eksempel viser resultatet, at: 1) totale costs 
er mellem 2,9 og 7,1 med 90 % sikkerhed, og 2) at totale benefits er mellem 6,5 og 9,3 med 90 % sikkerhed. 

Trin 3: Endvidere anvendes MCS til at estimere en sandsynlighedsfordeling for NNV. Igen foretages flere 
tusinde simuleringer for at beregne tusinde mulige outputs, hvoraf disse outputs sammenfattes i en sand-
synlighedsfordeling. I dette eksempel viser det endelige resultat, at: 1) NNV er mellem 0,5 og 5,2 med 90 % 
sikkerhed, 2) NNV er mellem 2 og 4 med 50 % sikkerhed og 3) der er 2.4% chance for, at NNV er negativt.

 
 
Hvornår bør man overveje at udvide de samfundsøkonomiske 
analyser med en usikkerhedsanalyse?
Skrift 31 anbefaler at anvende socioøkonomiske analyser til at vurdere klimatilpasnings-
projekter, men analyserne kan være problematiske på grund af store usikkerheder. Disse 
usikkerheder bør tages alvorligt, idet de kan påvirke den samfundsøkonomiske gevinst 
betydeligt. 

Usikkerheden ved bestemmelsen af projekternes samfundsmæssige lønsomhed med-
fører generelt en tendens til at overestimere costs (eksempelvis ved at anvende en høj 
sikkerhedsfaktor i prisoverslagene) og underestimere benefits (eksempelvis ved at vælge 
konservative enhedspriser til beregning af skadesomkostninger). Som følge af dette fore-
tages en forsigtig vurdering for at sikre, at lønsomheden ikke overestimeres på et usikkert 
grundlag. Dette giver imidlertid en metodemæssig udfordring: forsigtige beregninger sik-
rer, at der ikke overinvesteres i klimasikring, men dette kan samtidigt medføre betydelige 
underinvesteringer. Spørgsmålet er, om ikke en for lille investering er lige så dårlig som en 
for stor investering? 

Orbicons erfaringer viser, at en udvidelse af CBA’en med beskrivelse af, hvordan usikker-
heden påvirker det endelige resultat, er vigtig for at forsikre beslutningstagerne om, at der 
ikke sker en under- eller overinvestering i klimatilpasning. Endvidere giver en kvalificeret 
vurdering af usikkerheden et godt grundlag i forhold til argumentationen for projektets 
lønsomhed og investeringsbehov til brug for den politiske beslutningsproces. 
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Figur 5. 
Metode for usikkerhed-
sanalyse i en samfund-
søkonomisk CBA i tre 
trin. Orbicon anvender 
@RISK software, 
som er et veletableret 
risikovurderingsværktøj 
til gennemførelse af usik-
kerhedsanalyser i CBA.

Case: Harrestrup Å Kapacitetsplan 2016 - Usikkerhed i samfundsøkonomiske ana-
lyser - hvordan arbejder vi med det? 
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Udarbejdelse af sandsynlighedsfordelinger for usikre inputs

Monte Carlo simulering anvendes til at kombinere usikkerhederne i totale costs
og benefits

Usikkerhed i costs og benefits kombineres til beskrivelse af den totale 
usikkerheden i NNV 

En følsomhedsanalyse øger den samlede forståelse af usikkerhedens betydning for den 
samfundsmæssige gevinst og kan øge tilliden til det konkrete projekt. Hvis en følsom-
hedsanalyse viser, at ændringer i usikre inputs kan føre til samfundsøkonomiske tab, er 
det relevant videre at vurdere, hvor stor sandsynlighed der er for, at dette sker. Her er 
en usikkerhedsanalyse nødvendig. En usikkerhedsanalyse med Monte Carlo-simulering 
medfører ikke metodemæssigt en væsentlig øget kompleksitet i analysen og har mange 
fordele, idet den anvender hele sandsynlighedsfordelinger og dermed kan beskrive det 
fulde spektrum af den forventede samfundsøkonomiske gevinst. Dermed anbefales det, at 
samfundsøkonomiske analyser af klimatilpasningsprojekter med stor usikkerhed udvides i 
form af en usikkerhedsanalyse. 
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På grund af klimaændringer er det forventeligt at nedbørsmønstrene vil ændre sig i Dan-
mark, hvorfor de historiske serier ikke længere vil være repræsentative for det fremtidige 
klima. 

I Spildevandskomiteens Skrift 30 (2014) er der angivet klimafaktorer og regional regnsta-
tistik, som kan anvendes til dimensionering af simple afløbssystemer herunder eksem-
pelvis med rationel metode eller tid-areal metode eller til modelbaseret analyse af simple 
systemer med kunstig (statistisk) regn. Der er i imidlertid et behov for, i dimensionering og 
analyse af mere komplekse afløbssystemer, at anvende målte historiske regnserier, for 
hermed at kunne medtage regnens tidslige dynamik i bestemmelsen af regnbelastningen 
på det pågældende afløbssystem.

På Aalborg Universitet er der udviklet en metode til at klimafremskrive historiske regnse-
rier, så regnserierne, ud fra de bedste estimater af fremtidige nedbørsændringer i Dan-
mark, kan modificeres til at repræsentere fremtidige nedbørsforhold. Dette gøres ud fra 
DMIs projektioner om hvordan, årsnedbør, sommer- og vinternedbør samt ekstremregn 
forventes at ændres i for eksempel år 2100 (DMI, 2014). Herudover anvendes Spilde-
vandskomiteens Skrift 30 til specifikke forudsigelser af hvordan dimensionsgivende regn 
kan klimafremskrives. De klimafremskrevne regnserier baseres på de lokale regnserier 
fra spildevandskomiteens regnmålersystem, således en lokal regnserie kan bringes til at 
repræsentere det forventede fremtidige klima lokalt.

Af: Søren Thorndahl, 
Aalborg Universitet 
(st@civil.aau.dk)

Klimafremskriv-
ning af historiske 
regnserier

Historiske kontinuerte lange 
regnserier er nødvendige til 
analyse og dimensionering 
af komplekse afløbssystemer. 
De længste danske serier 
fra spildevandskomiteens 
regnmålernetværk dækker 
pt. mere end 35 års lokale 
regnmålinger, hvorfor der 
i Danmark findes en meget 
pålidelig regnstatistik de  
steder, hvor der har været 
opsat en regnmåler. 

Af: Anders Badsberg Larsen, 
Niras Aalborg  
(abl@niras.dk)

Af: Aske Korup Andersen, 
Niras Aalborg  
(koa@niras.dk)



Metoden kan overordnet set opdeles i to:

• Regenerering af historisk regnserie 
Målte regnhændelser fra hver af de fire årstider i en historiske regnserie udtages 
tilfældigt og sammensættes til en ny kontinuert regnserie. 

• Klimafremskrivning af historisk regenereret regnserie   
Målte regnhændelser udvælges tilfældigt ved en modificeret fordelingsfunkti-
on, for på den måde at generere en regnserie med en ændret frekvensfordeling. 
Desuden multipliceres regnintensiteter med klimafaktorer, og sammensættes 
slutteligt til en fremskrevet kontinuert regnserie. 
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I denne artikel præsenteres kort den udviklede metode til klimafremskrivning af historiske 
regnerier. 

Metodebeskrivelse
Metoden er beskrevet i detaljer i artiklen: An event-based stochastic point rainfall series 
resampler for statistical replication and climate projection of historical rainfall series (Thorn-
dahl et al., 2016) og gengives kun kortfattet her.
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Regenerering af historisk regnserie
Målet er at generere syntetiske regnserier ud fra en historisk referenceregnserie, således 
de syntetiske og den historiske serie får samme nedbørsstatistik. Det første skridt er at 
opdele den historiske regnserie i årstider for at beskrive variationen i intensiteter, varighe-
der og tiden mellem de enkelte regnhændelser i løbet af året. 

Genereringen af den syntetiske regnserie følger ovenstående fremgangsmåde for hver 
årstid til hvert genereret år. Konceptet er vist på figur 1.

Således regenereres en historisk regnserie til en syntetisk regnserie ved skiftevis at 
sammensætte tiden mellem hændelser samt individuelle regnhændelser fra en pulje af hi-
storiske hændelser – begge dele årstidsopdelt og baseret udelukkende på den historiske 
referenceregnserie. Det er muligt at den samme regnhændelse udvælges mere end én 
gang, idet der regnes med tilbagelægning. Antallet og sammensætningen af hændelser er 
derfor forskellig fra årstid til årstid og fra år til år.

Klimafremskrivning af regenereret historisk regnserie
Klimafremskrivningen er inddelt er tre trin: 

1. Tiden mellem hver hændelse for hver årstid udvælges under anvendelse af samme 
fremgangsmåde som beskrevet i foregående afsnit, dog er parametrene i Pareto-for-
delingsfunktionen for hver årstid implementeret som stokastiske variable. Herved 
muliggøres en ændring i fordelingen af tiden mellem hændelser og dermed en æn-
dring af antallet af hændelser pr. årstid ift. referenceserien. Som et eksempel er denne 
fremgangsmåde i stand til at imødekomme en moderat stigning af total sommernedbør 
og samtidig en betydelig stigning i ekstreme regnhændelser med et lavere antal hæn-
delser i alt om sommeren som følge heraf.

2. Regnhændelser udvælges fra puljen af historiske hændelser for hver årstid på samme 
måde som beskrevet i det foregående afsnit. Varigheden af hver hændelse ændres 
ikke, da der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at vurdere om klimaforandringerne vil 
påvirke varigheden af hændelser. 

3. For hver årstid multipliceres fem forskellige regnintensitetsniveauer for hver regn-
hændelse med klimafaktorer. Disse klimafaktorer trækkes tilfældigt ud fra fastsatte 
uniforme fordelingsfunktioner.

Herved kan der på samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor genereres en kontinu-
ert klimafremskrevet syntetisk regnserie af ønsket længde.

Figur 1. 
Principskitse for 
opdeling af regnserie i 
tid mellem hændelser  
og hændelser.

1. Der trækkes en tilfældig tid mellem 
regnhændelser ud fra en Pareto-
fordelingsfunktionen  
for hver årstid.

2. En tilfældig regnhændelse trækkes ud fra 
en pulje af årstidsopdelte regnhændelser 
baseret på den historiske referenceregnserie.  
For den enkelte tilfældigt udtrukne hændelse 
bibeholdes både regnintensitet og –varighed. 

3. Processen gentages for alle årstider og 
fortsættes indtil den ønskede længde på  
serien er opnået.
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Evaluerings- og optimeringsprocedure
Da begge metoder, regenerering af historisk regnserie og klimafremskrivning af 
regenereret historisk regnserie, indebærer tilfældig udvælgelse af regnhændelser 
og tilfældig generering af parametre, er der behov for en metode til at evaluere stati-
stikken på regnserierne mod en række performancemål. Denne evalueringsmetode 
er inspireret af metoden GLUE (Beven og Binley 1992, Thorndahl et al. 2008). Det 
grundlæggende koncept er at generere et stort antal regnserier og ud fra disse vurde-
re, om hver enkelt genereret regnserie skal accepteres eller forkastes på baggrund af 
nogle definerede performancemål for individuelle parametre. Helt overordnet skal de 
generede regnserier have samme (eller omtrent samme) nedbørskarakteristika som 
henholdsvis den historiske referenceregnserie og klimafremskrevne målparametervær-
dier fra den historiske referenceregnserie. 

Figur 2.
Målt Sulsted-regnserie 1979-2014.
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Historisk regnserie: Sulsted

Performancemålet bliver herved bestemt  
som en vægtning af følgende parametre:

• Årsnedbør

• Årstidsnedbør

• Nedbørshændelser over 10 mm pr. døgn

• Nedbørshændelser over 20 mm pr. døgn

• Største døgnsum

• Regnintensitet for 60 min.-regnvarigheder med gentagelsesperioder på 2 og 10 år.

Der henvises til artiklen Thorndahl et al. (2016) for specifikke detaljer omkring vægtning af 
målparametre samt fastsættelse af grænseværdier for performancemål. 

Data
Metoden er baseret på Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI) klimafremskrivning af 
nedbørsforholdene i Danmark i år 2100 vha. af klimascenariet A1B. Dette er beskrevet i 
rapporten Fremtidige klimaforandringer i Danmark (DMI 2014). Derudover anvendes også 
de klimafremskrivninger af nedbøren, der er beskrevet i Spildevandskomiteen (2014) - Skrift 30. 

I denne artikel anvendes der en regnserie fra spildevandskomiteens regnmålersystem som 
er målt i Sulsted, Nordjylland (regnmåler 5047). Regnserien er målt fra 1979 til 2014 og 
med mindre udfald er den effektive længde 32 år. Se figur 2. 
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Resultater
I følgende afsnit præsenteres regenereringen af Sulsted-regnserien. Den regenererede 
serie anvendes udelukkende til validering af metoden. Kan der genereres en serie, der 
har de samme statistiske nedbørskarakteristika som den historiske referenceserie vur-
deres metoden valid. Herved fortsættes med klimafremskrivningen af den regenererede 
Sulsted-regnserie. 

Regenerering af historisk regnserie
Der udføres 10.000 tilfældige regenereringer af den historiske regnserie, og hver regnse-
rie vurderes i henhold til performancemålet beskrevet tidligere. Ud af de 10.000 simulere-
de regnserier accepteres 113 (1,1%). I tabel 1 præsenteres målparameterværdier for den 
historiske regnserie sammen med resultatet den regenererede serie, som har det bedste 
samlede performancemål. De samme værdier er også angivet som et søjlediagram i figur 3 
(blå nuancer) for hhv. den historiske regnserie, den bedste regenererede regnserie og alle 
accepterede regenererede regnserier (med angivelse af spredningen på disse).

Generelt er der en tilfredsstillende overensstemmelse mellem den historiske regnserie 
og de accepterede regenererede regnserier. At et så lille antal af de 10.000 genererede 
regnserier rent faktisk accepteres skyldes oftest, at ekstremerne ikke repræsenteres 
korrekt i de renegerede serier – hvorfor de individuelle performancemål bliver for lave og 
serierne forkastes.

Figur 4 viser den regenererede regnserie, der statsitisk repræsenterer den historiske 
regnserie bedst. 

Det vurderes, at det er muligt at fremstille regenererede regnserier, der har omtrent den 
samme nedbørsstatistik som den historiske referenceregnserie, hvorfor det vurderes, at 
metoden også kan anvendes til fremstilling af klimafremskrevne regnserier.Tabel 1. 

Målparametre for den 
historiske referenceregn-
serie og den regenererede 
regnserie med højeste 
performancemål. 
Tallene i parentes angiver 
spredningen fra år til år.

   Historisk serie “Bedste” regenererede serie
Målparameter   Middel (± Std. afv.) Middel (± Std. afv.)

Antal hændelser pr. år  200,1 (±39,4)  197,4 (±55,5)

Årsnedbør  (mm) 555,2  (±122,3) 543,1 (±170,2)

Årstidsnedbør, vinter (mm) 70,0  (±46,2)  72,7 (±31,8)

Årstidsnedbør, forår (mm) 86,5  (±43,1) 86,5  (±45,8)

Årstidsnedbør, sommer (mm) 213,0  (±57,0) 211,3  (±94,5)

Årstidsnedbør, efterår (mm) 185,7  (±53,6) 172,6  (±80,9)

Nedbørshændelser > 10 mm pr dag (#) 14,8  (±4,5) 15,1  (±5,7)

Nedbørshændelser > 20 mm pr dag (#) 3,1  (±2,1) 2,9  (±1,7)

Årets største døgnsum  (mm) 35,2  (±12,7) 29,6  (±9,5)

Regnintensitet for 60 min, T=2 år (mm/t) 15,7   15,3

Regnintensitet for 60 min, T=10 år (mm/t) 28,4   28,8
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Figur 3. 
Målparametre 
for historiske, 
regenererede og 
klimafremskrevne 
regnserier.
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Figur 4.
Regenereret 
regnserie.
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Klimafremskrivning af historisk regnserie
Klimafremskrivningen involverer ikke bare tilfældig trækning af tider mellem regnhændel-
ser og selve hændelsen, men også tilfældig udvælgelse af parametre i Pareto-fordelin-
gerne og klimafaktorer for fremskrivning af intensiteter for hver årstid, hvorfor antallet af 
simuleringer øges til 100.000. Det samlede antal accepterede klimafremskrevne regnse-
rier er 1301 (1,3%). Tabel 2 præsenterer de klimafaktorer, der anvendes til fastsættelse 
af målparametre sammen med de klimafremskrevne målparametre og resultatet for den 
fremskrevne serie, som har det bedste samlede performancemål.

Generelt er der en god sammenhæng mellem de klimafremskrevne målparametre og til-
svarende værdier for den klimafremskrevne regnserie (røde nuancer i figur 3). Der er dog 
lidt større afvigelse i forhold til de genererede serier, der repræsenterer de nuværende kli-
maforhold. Dette er som forventet, da klimafremskrivningen omfatter flere udvælgelser af 
tilfældige parametre og større kompleksitet. Figur 5 viser den klimafremskrevne regnserie, 
der repræsentere de estimerede klimaændringer bedst.

Det samlede resultat af klimafremskrivningen af den regenererede historiske regnserie 
anses for at være acceptabelt. Indførelsen af 28 stokastiske variable og den tilfældige 
udvælgelse af regnhændelser kræver naturligvis mange generereringer for at producere 
en accepteret fremskrevet regnserie, som opfylder alle målparametrene tilfredsstillende. 

Konklusion
I denne artikel er der præsenteret en generisk metode til klimafremskrivning af historiske 
regnserier. Det er valgt at gennemføre artiklen med Sulsted-serien som eksempel, men 
den kunne lige så godt have været gennemført med en anden og vilkårlig valgt serie.  
Målparametrene er blevet valgt til at repræsentere både årlige og årstidmæssige nedbør 
samt mere ekstreme værdier. Valget af de ti specifikke målparametre er tæt knyttet til det 
faktum, at dette er, hvad der er i øjeblikket tilgængelig for danske fremtidige klimaforhold. 
Metoden er generisk, så når andre klimascenarier og potentielt andre og mere specifikke 
forudsigelser af fremtidens nedbør bliver tilgængelige, vil metoden kunne tilpasses derefter.

   Historisk  “Bedste” 
   referenceserie, klimafrem   
  Klimafaktor klimafremskrevet skrevne serie

Målparameter    Middel Middel  (± Std. afv.)

Antal hændelser pr. år    216,9  (±58,6)

Årsnedbør  (mm) 1,14 (DMI 2014) 632,9 618,5  (±180,3)

Årstidsnedbør, vinter (mm) 1,25 (DMI 2014) 87,5 86,6  (±45,9)

Årstidsnedbør, forår (mm) 1,13 (DMI 2014) 97,7 100,51  (±48,7)

Årstidsnedbør, sommer (mm) 1,05 (DMI 2014) 223,7 221,6  (±96,9)

Årstidsnedbør, efterår (mm) 1,13 (DMI 2014) 209,8 209,8  (±85,3)

Nedbørshændelser > 10 mm pr dag (#) 1,37 (DMI 2014) 20,2 17,7  (±6,4)

Nedbørshændelser > 20 mm pr dag (#) 2,50 (DMI 2014) 7,7 3,9  (±2,04)

Årets største døgnsum  (mm) 1,16 (DMI 2014) 40,7 37,2  (±13,1)

Regnintensitet for 60 min, T=2 år (mm/t) 1,20 (SVK 2014) 18,8 21,3 

Regnintensitet for 60 min, T=10 år (mm/t) 1,30 (SVK 2014) 36,9 34,6 

Tabel 2 
Målparametre og klimafak-
torer for klimafremskrevne 
regnserier.
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Det er vist at den klimafremskrevne regnserie kan repræsentere de forventede målpara-
metre, og det er vist muligt at producere en regnserie, som ikke kun fremskriver akkumu-
leret årstidsmæssigt nedbør, men også ekstremhændelser i overensstemmelse med DMIs 
og Spildevandskomiteens forudsigelser omkring fremtidens regn i Danmark. 

Den præsenterede metode opfylder et væsentligt behov for at have lokale repræsentative 
regnserie, der er gældende for både det nuværende og fremtidige klima. De klimafrem-
skrevne serier kan således anvendes direkte som input i afløbsmodeller for at analysere 
belastninger på et vilkårligt afløbssystem, f.eks. overløb fra fælleskloakeret afløbssystem, 
opstuvning til kritiske koter, nødvendige magasineringsvolumener, samt oversvømmelser i 
det nuværende og fremtidige klima.

I øjeblikket arbejdes der på Aalborg Universitet på at udvide metoden til også at kunne 
tage højde for fordelingen mellem flere regnmålere, fremfor kun at klimafremskrive en 
enkelt historisk regnserie ad gangen. Herved er håbet, at der kan generereres korrelerede 
klimafremskrevne regnserier for hele Danmark. 

Er der forsyningsvirksomheder, kommuner eller rådgivende ingeniørfirmaer som kunne 
være interesserede i at afprøve brugen af klimafremskrevne regnserier kontakt venligst 
Søren Thorndahl, Aalborg Universitet.

Figur 5
Klimafremskrevet 
regnserie.
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