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› Naturstyrelsen ønskede et simplet og brugervenligt regneværktøj til beregning 
af samfundsøkonomiske konsekvenser ved klimatiltag 

› Formålet er at hjælpe kommuner, spildevandsselskaber og andre med at 
prioriterer indsatsen i klimatilpasning når det gælder skybrud 

› Samfundsøkonomiske omkostninger regnes på baggrund af 
skadesomkostninger i dag, tiltagsomkostninger samt skadesomkostninger i 
fremtiden 

› Tiltagskatalog indeholder økonomiske data for udvalgte tiltag, samt 
værdisætning af natur og miljø 
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Samfundsøkonomi:  
hvorfor og hvem? 
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Formål: 

› Kortlægge værdien af et tiltag for 
samfundet som helhed. 

› Politisk beslutningsværktøj 

 

Vigtigste element: 

› Værdisætning - hermed er det 
muligt at sammenligne pærer og 
bananer. 
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› Som udgangspunkt skelnes der ikke 
mellem aktører 
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Værktøjets opbygning 
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› Indeholder tre moduler 

1. Et tiltagskatalog som indeholder en række foranstaltninger, der kan aflede, opfange 
eller borttransporterer ekstreme mængder regnvand fra skybrud. I kataloget er 
angivet drift og investeringsomkostninger.  

2. Et oversvømmelsesmodul som beregner sandsynligheden for oversvømmelse på 
baggrund af udviklingen i klimaet for perioden 2015 - 2115 

3. Et økonomimodul som ud fra sandsynlighederne kan sammenholde de forventede, 
undgåede skader med omkostningerne til forebyggelse ved hjælp af 
foranstaltningerne fra teknologikataloget.   

Brugerinput, 4 trin  
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Brugerinput, trin 1/4  
- Generelle oplysninger omkring projektet 
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› Projektspecifikke informationer, tiltag, udarbejder mm 

Brugerinput, trin 2/4  
- Omkostninger ved skader ved 

eksisterende forhold 

 

10 

› Angivelse af skadesomkostninger 
ved eksisterende forhold. 

› Udgangspunktet er data fra 
kommunens klimatilpasningsplan. 

› Der er mulighed for at angive 
skader på 2 niveauer 

› Samlet sum for indsatsområdet, for 
hhv. 5, 10, 20 50 og 100 års 
hændelser 

› Detaljeret opgørelse baseret på 
skadestyper. 
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Brugerinput, trin 3/4  
- Specifikationer for tiltag 
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› Foreligger der et skitseprojekt for 
tiltag, angives forventet anlægssum, 
levetid og driftsomkostninger 

› Alternativt kan tiltaget beskrives 
ved at vælge tiltag fra kataloget 
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Tïltagskatalog  
– tiltag til håndtering af vand (trin3) 

19 MAJ 2016 
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Transportsystemer 

› Rør 

› Tunnel 

› Skybrudsvej 

› Vandløb 

› Rende (trug, wadi etc.) 

 

Magasinering 

› Lukket bassin (trad.) 

› Åbent bassin (beton, skaterpark) 

› Åbent bassin (grønt) 

› Vådområde 

› Opstrøms dæmninger med regulering på 
vandløb 

› By-dæmninger 

› Diger langs åløb 

› Forsinkelsesvej 

› Forsinkelsesplads 

Tïltagskatalog 
– tiltag til håndtering af vand (trin3) 

19 MAJ 2016 
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Afledning 

› Faskine 

› Regnbed 

› Trug/render 

› Grønne tage 

› Permeable belægninger, vej 

› Permeable belægninger, parkering 

› Pumper på vandløb ifm. 
kontraklapper/højvandslukke 

› Grøn vej (kantstensbede) 

 

Øvrige muligheder 

› Højvandslukker på de enkelte ejendomme 

› Pumpebrønd med tilbageløbssikring 

› Grønne vægge 

› Mobile dæmninger 

› Regnvandstank, opsamling på ejendomsniveau  

› Magasinering i kældre (vandtætte rum) 



9. nov. 2016 
PLASK  

8 

Brugerinput – trin 4/4  
- Omkostninger ved skader med tiltag  

15 

› Hvor meget reduceres skaderne 
ved de beskrevne tiltag.   

› Skadesreduktioner indtastes i % for 
hhv. 5, 10, 20 50 og 100 års hændelse  

› Gøres på samme detaljeringsniveau 
som skadesinput. 
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Brugerinput – trin 4/4  
- Omkostninger ved skader med tiltag  

9. NOV. 2016 

PLASK  16 

› Skadesreduktioner indtastes i % 
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Synergieffekter 
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› Der indregnes værdien af 
sideeffekter i form af: 

› etableret natur 

› Kulstoflagring 

› vandbesparelser 

› øvrige, brugerdefinerede effekter 

 

 

 

Resultat  
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