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Dette notat er en kort beskrivelse af fakta, råd og 

vejledning om detaljerede højdedatas betydning 

for indsatsen mod oversvømmelser efter eks

trem regn eller havvandsstigninger.

Landet bevæger sig

Kort & Matrikelstyrelsen arbejder bl.a. med geodæsi, der er viden om jordens størrelse og 

form. Jordbunden er ikke statisk, hvad angår højden over havet, men tværtimod dynamisk – 

mere nogle steder end andre – og mange steder af et sådant omfang, at det er vigtigt at tage 

hensyn til det i arbejdet med klimatilpasning.

 

Da istiden var på sit højeste, lå der en 3 km tyk iskappe over Skandinavien, som pressede 

jorden ned. Jordoverfladen er fortsat ved at rette sig ud, efter at trykket fra iskappen  forsvandt 

(landhævning). Herudover kan lokale forhold gøre sig gældende. Der er mange steder, hvor 

jorden sætter sig. Det kan f.eks. dreje sig om havnearealer, som sætter sig gradvist efter 

etablering af større havneanlæg evt. kombineret med vedvarende belastning fra tung trafik, 

containere og depoter. Det kan også være lavtliggende områder (ådale / kystområder), som 

sætter sig pga. dræning/grundvandssænkning i forbindelse med større anlægsarbejder. Nogle 

steder i landet er der tale om sætninger på knap 1 cm om året – noget der har betydning set 

i det tidsperspektiv, hvor klimatilpasninger skal anskues, f.eks. ved anlægsarbejder og bolig

bebyggelse i lavtliggende områder eller ved anlæg af dæmninger.

Absolutte og relative målinger

Der er forskel på en absolut og en relativ måling af højden. Den absolutte højde er den fak

tiske højde målt i forhold til jordens centrum på et bestemt tidspunkt. Den absolutte højde i 

Danmark øges lidt fra år til år: der sker en landhævning, mest mod nord, mindst mod sydvest, 

jf. figur 1. Skelnen mellem absolut højde og relativ højde er vigtig, når der ses på ændringer af 

havniveau – og er særlig vigtig at være opmærksom på i arbejdet med klimasikring mod over

svømmelser. Havniveauet (absolut højde) stiger bl.a. som følge af den globale opvarm ning. 

Det har betydning for den relative højde af punkter på landjorden i forhold til havniveauet. 

Efter 1990 er havniveauet i Danmark generelt steget hurtigere end landniveauet. Nogle steder 

stiger havniveauet, samtidig med at landet sænker sig grundet lokale sætninger. I sådanne 

tilfælde er det den relative højdeforskel mellem havniveau og landniveau, der er mest interes

sant i forhold til den lokale sikring mod oversvømmelser (se eksempel 1 på side 3).



Fig. 1: Modellen for absolut landhævning i Danmark (copyright DTU Space)

Landhævningsmodellen angiver den forventede årlige landhævning i Danmark (mm pr. 

år). Modellen er baseret på de 3 landsdækkende præcisionsnivellementer foretaget over en 

periode på 100 år kombineret med præcise satellitbaserede positionsmålinger fra de sidste 10 

år. Modellen vurderes at have en nøjagtighed for landhævningen på 0,1-0,2 mm/år  varierende 

over landet. Eksempel: Den absolutte landhævningsværdi i Hirtshals er 1,8 mm/år – svarende 

til en landhævning på 18 cm på 100 år.
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Eksempel 1 – Sætninger og vandstandsstigninger ved Aarhus Havn

I Aarhus har Kort & Matrikelstyrelsens højdemålinger og DMI’s vandstandsmålinger vist, at 

der de sidste 16 år har været en absolut landhævning på ca. 1 mm/år, lokale absolutte sæt

ninger i Aarhus Havn på 2-3 mm/år og en absolut vandstandsstigning på 3-4 mm/år.  

Samlet set har der dermed været en relativ vandstandsstigning på 4-6 mm om året i Aarhus 

Havn de sidste 16 år. Dette svarer til en relativ vandstandsstigning de næste 50 år på 20-30 

cm i Aarhus Havn. Hertil skal lægges den af FN’s klimapanel forventede yderligere absolutte 

vandstandsstigning afledt af klimaforandringer. 

Målinger som disse varierer markant afhængig af, hvor vi er henne i landet, og afhængig 

af lokale forhold. Der er eksempelvis konstateret større sætninger på op til 1 cm om året 

i  Skagen havn og Frederikshavn Havn. Det er derfor væsentligt at basere klimasikring på 

lokale højdemålinger og vurderinger.

Fig. 2: Billede over vertikale lokale ændringer i Aarhus kommune baseret på 2 sæt 

højdemålinger i nyere tid. 

De brun/orange områder indikerer hævninger på op til 2 mm/ år og de blå områder indi

kerer sætninger på op til 2-3 mm/ år. De sorte cirkler symboliserer de  højdefikspunkter, hvor 

målingerne er foretaget. Her vil en kloakledning på tværs af hævnings og sætningszoner 

kunne medføre ”bagfald” i løbet af kloakledningernes forventede levetid. 
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Nøjagtighed af højdemålinger

Med almindelig GPSbaseret højdemåling opnås 

en nøjagtighed på 2-5 cm, hvilket ikke er en 

tilstrækkelig præcision i forhold til at vurdere 

hastigheden i lokale landhævninger og sætnin

ger. Ved brug af såkaldt præcisionsnivellement til 

højdemåling kan nøjagtigheden bringes ned på 1-2 mm, hvilket vil være relevant i forhold til en 

præcis vurdering af f.eks. sætningen og den relative vandstandsstigning over en given periode.

Danmarks højdefikspunkter

I Danmark er der cirka 70.000 såkaldte højdefikspunkter, som tilsammen udgør det, vi kal

der referencenettet. Referencenettet består af et stort netværk af punkter, hvor vi kender 

de  enkelte punkters absolutte placering og højde over middelvandstanden samt indbyrdes 

afstande mellem punkterne. Når der foretages opmålinger i landskabet til brug for brobyggeri 

og anlægsarbejder, som fx kloakering, byggeri mv., tages der udgangspunkt i højdefikspunk

terne. Herved bliver alle anlæg placeret i rette niveau i forhold til hinanden. Pga. jordover

fladens vertikale bevægelser, er det imidlertid vigtigt, at Danmarks højdefikspunkter genmåles 

med års mellemrum. Hvis ikke, kan man risikere, at vandet efter en årrække løber den forkerte 

vej i kloakkerne, eller at digerne projekteres forkert i forhold til den forventede vandstands

stigning.

 

Højdefikspunkterne er hovedsageligt etableret i 1940’erne og frem. Kort & Matrikelstyrelsen 

har ansvar for 30 % af fikspunkterne, som udgør det landsdækkende hovednet, og kom

munerne har, sammen med andre brugere, ansvaret for resten af fikspunkterne – det såkaldte 

detailhøjdenet. For lokalt at kunne vurdere landets bevægelser med passende nøjagtighed er 

det vigtigt, at kommuner, havne m.fl sørger for, at deres højdefikspunkter genopmåles med 

passende mellemrum. Jo hyppigere højdefikspunkterne genopmåles, des større datagrundlag 

opnås der, og des bedre bliver vurderingsgrundlaget omkring jordens vertikale bevægelser, 

hvilket er en vigtig viden ved vurdering og udførelse af den lokale klimasikring. Det anbefales 

derfor, at højdefikspunkter i kritiske sætningsområder genopmåles med få års mellemrum – 

gerne hvert 3 år. I kystnære områder anbefales endvidere, at vandstandsmålerne genmåles 

med samme frekvens – hvert 3 år.
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Eksempel 2 – Renovering af kloaknet i Herning Kommune

Ved etablering og renovering af kloaknet er kravene til nøjagtige højdedata meget høje. 

Kloakledninger ligger i store dele af Danmark med mindst muligt fald på grund af det flade 

landskab. Der skal ikke ret store sætninger til, før det fører til tilbageløb i en kloakledning. 

I forbindelse med renovering af kloaknet fik Herning kommune gennemmålt kloaknettet 

i samarbejde med et lokalt landinspektørfirma og Kort & Matrikelstyrelsens specialister i 

højdereferencer. Målingen viste fejl på højderne i afløbsdatabasen på helt op til 50cm. Målin

gen af kloaknettet forklarede således problemer med tilbageløb i kloaknettet, og gav den 

nødvendige baggrund for at sikre mod tilbageløb i fremtidige renoveringer af kloaknettet. 

Opmålingen i Herning Kommune viste også, at en vedligeholdelse af højdenettet i en kom

mune kan identificere sætningsområder, der kan indikere om der sker sætninger omkring 

en kloakledning, uden at genmåle hele kloaknettet.

Danmarks Højdemodel – til andre analyse- 

og planlægningsformål.

Danmarks Højdemodel er en digital 3D model af 

landskabet. Danmarks Højdemodel er baseret 

på laserscanning fra fly, og selve modellen 

består af et gitter med en gitterafstand på 1,6 m 

med en middel højdenøjagtighed i modellens punkter på 6 cm på veldefinerede flader og en 

noget ringere nøjagtighed på ikke veldefinerede flader. Danmarks Højdemodel er anvendelig 

til mange formål, bl.a. oversvømmelseskort ved voldsom nedbør eller forhøjet vandstand. 

Danmarks Højdemodel er et vigtigt grundlag til analyser og vurderinger i arbejdet med 

klimasikring. Danmarks Højdemodel bruges bl.a. til overordnede vurderinger af, hvor vandet 

forventes at løbe hen ved oversvømmelser. Hvis man på dette grundlag fx vurderer, at der 

er behov for at udføre anlægsarbejder i form af kloakering, vandreservoirs, reetablering af 

vandløb mv., skal der foretages mere nøjagtige højdemålinger (fx nivellement) som supple

ment til Danmarks Højdemodel. Højdemodellen har således ikke en præcision, som gør den 

anvendelig i forhold til vurderinger i forhold til sætningsrisiko og lignende. Med højdemodellen 

foretages således ikke en registrering af jordens vertikale bevægelser.
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Gode råd om højder og klimatilpasning – kort sagt

•	 	Det	er	vigtigt	at	skelne	mellem	absolutte	og	relative	bevægelser	i	højden.		De	absolutte	

værdier har stor betydning for den overordnede nationale klimatilpasning og de relative 

størrelser har stor betydning for den lokale klimatilpasning – eksempelvis i en kommune.

•	 	Højdemålinger	til	anvendelse	i	projektering	af	kloak,	vandløb,	diger	og	kystsikring	bør	

baseres på præcisionsnivellement, da GPSmålinger alene kun er tilstrækkelige til mere 

overordnede vurderinger.

•	 	Kommunerne	bør	få	genmålt	deres	højdefikspunkter,	særligt	i	kritiske	sætningsområder.	

Det bør ske med få års mellemrum – gerne hvert 3 år.

•	 	Det	er	særligt	vigtigt	at	foretage	nøjagtige	højdemålinger	(fx	nivellement)	i	havne,	

ved kyster og lavtliggende områder – og her er der også brug for præcise vand

standsmålinger, da det især er den relative vandstandsstigning, som har stor betydning 

for den lokale klimatilpasning.

•	 	Det	er	særligt	vigtigt	at	foretage	nøjagtige	højdemålinger	ved	større	anlægsarbejder	som	

fx kloakering, etablering af vandreservoirs eller hvis vandløb skal bruges som afstrøm

ningskanal ved oversvømmelser.

Samarbejde er nødvendigt.

Måling af relative og absolutte ændringer i højden udføres af Kort & Matrikelstyrelsen i sam

arbejde med DTU Space. Måling af ændringer i havniveau foretages af Kystdirektoratet og 

DMI. Med henblik på klimatilpasning er det vigtigt, at disse målinger kombineres. Derfor har 

Kort & Matrikelstyrelsen, DTU Space, Kystdirektoratet og DMI indledt et formelt samarbejde 

vedrørende vandstandsmåling i Danmark


