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1. INTRODUKTION

Som vejejer og administrator har Vejdirektoratet som fremmeste opgave at opretholde sikkerhed og
fremkommelighed på det danske statsvejnet. Denne opgave er konstant under pres fra forskellige kilder
såsom færdselsulykker, vejarbejde og ekstreme nedbørhændelser. Sidstnævnte har over den seneste
årrække fået øget fokus, da sådanne vejrhændelser har forårsaget et øget antal oversvømmelser af veje, da
eksisterende drænforhold er blevet overbelastet. Det er gennem megen forskning veldokumenteret, at
oversvømmelser på veje kan have store sikkerhedsmæssige konsekvenser for trafikken, fx Berz et al (2001),
Browering et al (2003), og Drobot et al (2007).
Ifølge de herskende klimafremskrivninger fra Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) vil episoder
af ekstremnedbør med stor sikkerhed stige i frekvens og intensitet fremover grundet klimaforandringerne
(IPCC, 2007). Dette vil udgøre en accelererende trussel for sikkerhed og fremkommelighed for
Vejdirektoratet, da hyppigere og voldsommere nedbørhændelser vil forårsage et stigende antal
oversvømmelser på statsvejnettet.
Vejdirektoratet har i dag en viden om, hvor typiske problemer med oversvømmelser kan opstå ved
ekstremregn på statsvejnettet. Men ved et fremtidigt ændret mønster af nedbør med flere og mere intense
hændelser med ekstremregn, vil der opstå flere problemer på strækninger, hvor der i dag ikke ses
problemer. Formålet med Blue Spot projektet er, at skabe større viden for Vejdirektoratet i, hvor nuværende
og potentielle nye strækninger med oversvømmelser kan forekomme på det danske statsvejnet som følge af
prognosticerede klimaændringer. Sådanne potentielle områder, kaldet Blue Spots, skal kortlægges både i
nær og fjern fremtid, så Vejdirektoratet kan imødegå en sådan fremtidig udfordring, der vil sætte direktoratets
fremmeste opgave om fremkommelighed og sikkerhed under kompromis.
Projektet vil tage udgangspunkt i geografiske analyser, hvor en model udarbejdes og baseres på en stor
variation af geografisk data til identifikation af Blue Spots. Blue Spots er defineret som:
En Blue Spot er defineret ved at være en identificeret strækning på statsvejene, hvor risiko for
oversvømmelse er stor og konsekvensen heraf er betydelig.
Risikoen afgøres hovedsageligt af drændimensionering, dansk nedbørsstatistik og af lokale
jordbundsforhold. Konsekvensen afgøres af socioøkonomiske faktorer såsom årsdøgnstrafik. For at opnå
status som en endelig udpeget Blue Spot, skal der ved en potentiel Blue Spot derfor skulle forekomme
oversvømmelse tilstrækkelig ofte samtidig med, der vil kunne ses en betydelig konsekvens.
Modellen vil med inddragelse af det anvendte data kunne justeres således, at der vil kunne udpeges Blue
Spots for nutiden, år 2050 samt for år 2100 ved at koble prognoser og udviklingstendenser på faktorer for
både risiko- og konsekvensvurderingen.
Ved at skabe større viden om både nutidige men i særdeleshed fremtidige udfordringer ved oversvømmelser
på statsveje, kan der opnås en proaktiv tilgang, der vil kunne indfinde sig i Vejdirektoratets strategi omkring
mest mulig klimatilpasning for pengene.
Blue Spot projektet har til formål at udvikle en model til udpegelse af Blue Spots. Denne rapport vil beskrive
baggrunden, datainput og den tekniske gennemgang af denne model.

2. DATA

Til udpegelsen af Blue Spots skal der anvendes en variation af forskellige datatyper, for at muliggøre
analyser omkring risiko og konsekvens for oversvømmelse. Disse vil hovedsageligt indgå i analysen som
geodata, da hovedelen Blue Spot udpegelsen vil foregå i et GIS miljø.
De anvendte datatyperne er beskrevet for sig i de følgende punkter.
2.1 Data til risikoanalyse
For at fastsætte en risiko for oversvømmelse på en statsvej er der anvendt følgende data.
2.1.1 Hydrologisk tilpasset højdemodel (DTMh)
Som basis for hele udpegelsen af Blue Spots ligger en hydrologisk tilpasset højdemodel, da denne vil kunne
muliggøre den højest mulige nøjagtighed af vandets korrekte veje på terrænoverfladen. En DTMh er baseret
på en konventionel digital terrænmodel (DTM), hvortil denne er tilpasset med hydrologiske informationer,
dvs. drænrør, vandløb, underføringer, etc. Udgangspunktet, den konventionelle DTM, er baseret på LiDAR
data, der oprinder fra 2006 og 2007. Ud fra disse data er der genereret en national højdemodel med en
celleopløsning på 1,6x1,6 meter og med en højdenøjagtighed på bedre end 10cm ved veldefinerede punkter
(Geodatastyrelsen). Koordinatsystemet er sat til UTM 32N med vertikal reference i DVR90. Ingen LiDAR
data er opfanget i perioder med sne, høj bevoksning på marker, meget smeltevand eller ved fuldt løvspring,
da disse ville påvirke nøjagtigheden af højdemodellen negativt.
Den generede højdemodel vil derfor kunne fortælle om terrænforhold, som det ville kunne ses fra oven. Dog
vil underføringer, drænrør og underjordiske vandløb, der alle er essentielle i fortællingen om, hvorledes vand
vil transporteres på terrænoverfladen, ikke figurere i en sådan højdemodel. Den eksisterende DTM er derfor
tilpasset med ca. 130.000 hydrologiske informationer om netop sådanne vandveje, hvilket muliggør et
betydelig mere præcist grundlag for beregning af, hvor vandet vil samle sig på terrænet. Netop denne
information er central i dette projekt.
2.1.2 Jordbundsmorfologi
Ifølge litteraturen, fx Hillel (1998) samt Kirkeman og Powers (1972), har en given morfologisk
sammensætning jordbunden en særdeles betydelig betydning for jordbundens evne for naturlig dræning,
mætningspunkt og dermed hvor meget vand der vil transporteres på overfladen og samles i lavninger.
Derfor er viden om lokale jordbundsforhold i oplandene omkring statsvejene vigtig i analysen af
oversvømmelsesrisici. Denne viden vil i dette projekt opnås ved et nationalt dækkende jordbundskort, der
fremstår som en shapefile med koordinatsystemet UTM 32N og vertikal reference i DVR90.
2.1.3 Nedbørsstatistik og klimafaktorer
En væsentlig faktor i fastsættelsen af risiko for en given oversvømmelse er sammenhængende med, hvor
ofte der statistisk set vil forekomme en nedbørshændelse, der vil være tilstrækkelig i nedbørsmængde til at
overstige eksisterende naturlige og menneskabte drænforhold, så der opsamles vand på terræn. En sådan
statistik er udarbejdet på baggrund af klimadata fra perioden 1961 – 1990 og er tilgængelig fra Danmarks
Meteorologiske Institut (DMI 2012) .

For at kunne foretage en analyse for år 2050 og år 2100 skal klimaprognoser inddrages med fremskrivninger
for de respektive år. Klimaprognoser udarbejdes og offentliggøres gennem IPCC, hvor rapporten fra 2007 er
den nuværende reference. Disse prognoser vil overvejende anvendes til at justere årshændelser fra
nuværende til fremtidige specifikationer.
2.1.4 Befolkningstilvækst
I sammenhæng med jordbundssammensætningen vil et oplands evne til at dræne nedbøren afgøres at
befolkningstætheden. Dette skyldes, at befæstelsesgraden er betydelig højere i befolkede områder grundet
en større forekomst veje, bygninger, parkeringspladser, etc., som alle hæmmer nedsivningen i et område.
Derfor vil en viden om befolkningsmønsteret i fremtiden kunne fortælle om et oplands permeabilitet og
dermed risiko for oversvømmelse.
2.2 Data til konsekvensvurdering
For at fastsætte konsekvens for oversvømmelse på en statsvej anvendes følgende data.
2.2.1 Trafiktal
Konsekvensen i dette projekt afgøres af, hvor mange trafikanter der berøres ved en oversvømmelse på en
vej. Det er fastlagt i dette projekt, at når mere end 10.000 bilister dagligt må standes og finde alternative
ruter grundet oversvømmelse, så betragtes dette som en betydelig konsekvens. Derfor kræves det, at data
om årsdøgnstrafik inddrages i analysen. Disse data er tilgængelige internt i Vejdirektoratet og foreligger
georefereret i vektorlag som vejtema.
2.2.2 Trafikfremskrivning
For at kunne konsekvensanalysere oversvømmelser i år 2050 og 2100, anvendes trafikfremskrivning til at
inddrage udviklingen i trafikken på statsvejene. Viden herom indhentes hos Dansk
Transportforskningscenter.

3. METODE

Modeludviklingen til Blue Spot projektet er hovedsageligt placeret i et GIS-miljø, hvor alle data typer
kombineres til udpegelsen af Blue Spots. Modellen er underinddelt i tre niveau, hvor der indledningsvist i
niveau 1 udpeges lavninger i terrænet omkring statsvejnettet. Herefter følger niveau 2, hvor der til hver
udpeget lavning beregnes en nedbørsfølsomhed, der beretter om, hvor meget nedbør, der skal falde før
lavningen vil fyldes op. Denne beregning sker på baggrund af det respektive oplands areal og permeabilitet.
Til sidst vil der i niveau 3 beregnes dybere information på disse lavninger, så der kan opnås viden om en
potentiel oversvømmelses omfang mht. varighed og udbredelse.
Ved at underinddele analysen således, vil delresultaterne fra hvert niveau resultere i, at størstedelen af
potentielle Blue Spots vil blive elimineret til videre analyse, da adskillelige vil vise sig ikke at kunne opfylde
tilstrækkelige værdier til at falde indenfor Vejdirektoratets definition af en Blue Spot.
Det følgende vil beskrive analysen i hvert enkelt niveau.

3.1 Beskrivelser af analyseniveauer til risiko
3.1.1 Niveau 1
Først og fremmest skal alle lavninger i terrænet identificeres på baggrund af den hydrologisk tilpassede
højdemodel. Denne metode kan betegnes som en screening. Herudover vil der i dette niveau tilmed
udpeges oplandsarealer til de identificerede lavninger.
De udpegede lavninger vil rumfangsberegnes ved at beregne den maksimale kapacitet, indtil disse er fyldt til
en sådan udstrækning, så en given oversvømmelse vil begynde at aflede vand til lavninger, der er
beliggende lavere i niveau.
Da dette projekt omhandler risikoen og konsekvenser af oversvømmelser på statsvejene, vil der kun
fokuseres på lavninger, der givet deres geografiske placering, berører statsveje i denne henseende. Derfor
er alle identificerede lavninger der ikke er placeret direkte på en statsvej eller indenfor 10 meter fra vejen
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udeladt fra videre analyse. Ligeledes er lavninger med rumfang på ringere end 10m udeladt, da disse ikke
vurderes til at udgøre væsentlig risiko og/eller konsekvens og kan, grundet deres ringe størrelse, være
behæftet med stor usikkerhed fra det grundlæggende datamateriale.
Figur 3.1 herunder illustrerer grafisk en screening i niveau 1 på en statsvej.

Figur 3.1. En illustration af en niveau 1-analyse hvor lokale lavninger i terrænet er udpeget omkring en statsvej.

3.1.2 Niveau 2
Analyserne i niveau 2 er udarbejdet på basis af de identificerede lavninger fundet i niveau 1. Hovedformålet
med niveau 2 er, at bestemme følsomheden for hver lavning med henblik på, hvor meget nedbør disse kan
aftage, før disse er fyldt. Informationen herom skal senere anvendes i risikovurderingen af en given
oversvømmelse.
Dette vil foregå ved at hver enkelt udpeget lavning i terrænet vil få inddraget information om total volumen
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(m ) og hvilken nedbørhændelse vil resultere i en fyldt lavning. Med en viden om hvor meget nedbør en
given lavning kan rumme, vil der kunne berettes om hvor ofte dette forekomme på baggrund af nationalt
nedbørstatistik.
Den indledende screeningsanalyse fra niveau foretages med den forudsætning, at ingen nedbør naturlig
drænes fra oplandets areal. Dermed vil alt nedbør transporteres på terrænoverfladen og opsamles i
lavninger. Sådan en forudsætning vil dog yderst sjælden være virkelighedstro, da et opland næsten altid vil
være i stand til at dræne en del af den nedbør, der falder. Kun i særtilfælde, som fx ved frost eller ved en
mættet jordbund efter tidligere nedbørhændelser, vil et opland have en impermeabel karakter, hvor al
nedbør vil transporteres på terrænet.
Ved normale tilstande vil et opland være i stand til at dræne størstedelen af nedbøren og dermed ikke aflede
betydelige mængder vand, der opsamles i lavninger. Denne dræningsevne er i høj grad styret i den
eksisterende jordbundsmorfologi, hvor en lerholdig jordart vil have ringere dræningsevne end en sandholdig
grundet en generel ringere porøsitet (Hiller, 1998). I dette projekt skelnes der netop mellem lerholdig og
sandholdig jordarter til bestemmelse af oplandets evne til at dræne nedbør. Ved at integrere data om
oplandets jordbundsmorfologi vil der i niveau 2 kunne tildeles en information til hvert opland om dennes
nedbørfølsomhed. Denne information vil være væsentlig i den videre analyse af risiko, da det hermed

muliggøres at sammenkoble dette med nedbørstatistik og hermed en viden om, hvor ofte der statistik vil
forekomme en nedbørhændelse, der vil være tilstrækkelig i omfang til at forårsage en oversvømmelse.
Nedenstående figur illustrerer konsekvensen, der vil forekomme ved en ændring i oplandets evne til at
dræne nedbør.

Permeabilitet på 80 %

Permeabilitet på 0 %

Figur 3.2. Illustration af konsekvensen ved ændrede permeabilitetsforhold i et opland. Til venstre ses et eksempel med en
oplandspermeabilitet på 20 %, hvor en potentiel oversvømmelse på en vejstrækning (hvid cirkel) vil forekomme ved >100 mm nedbør
på 24 timer. Til højre ses et eksempel med en oplandspermeabilitet på 100 %, hvor en potentiel oversvømmelse på en vejstrækning
(hvid cirkel) vil forekomme allerede ved en nedbørshændelse på 26- 50 mm nedbør på 24 timer. Fra Larsen et al. (2010)

Figur 3.2 viser entydigt, at oversvømmelsesrisikoen afhænger betydeligt af oplandets evne til at dræne
nedbøren på egen hånd. Figuren viser, at en ændring af permeabiliteten fra 80 til 0 % ændres den
nødvendige nedbørsmængde, der skal til for en oversvømmelse fra >100 mm nedbør på 24 timer til 2650mm nedbør på 24 timer. Disse nedbørhændelser svarer til henholdsvis en 500 årshændelse mod en 5-20
årshændelse (DMI, 2011) og vil være afgørende informationer i den senere risikovurdering.
Udover jordbundens sammensætning af sand og ler vil oplandets evne til at dræne nedbør i høj grad være
styret af, hvor vandmættet jordbunden er. I tilfælde af, at der forinden en ekstremnedbørhændelse, har
forekommet adskillige dage med nedbør således den eksisterende jordbund er betydelig vandmættet, vil en
ekstremnedbørhændelse medføre, at nedbøren ikke længere kan drænes og vil i stedet transporteres på
terrænet. Dette betegnes som koblet nedbør og er et fænomen, der forudsiges at være hyppigere
forekommende i fremtiden jf. klimaprognoser (IPCC, 2007). Dermed kan informationen om et oplands
pemeabilitet anvendes som justerbar faktor i analysen til at anvende modellen for år 2050 og 2100 ved at
inddrage prognosticerede nedbørsforhold i disse år.
3.1.3 Befæstelsesgrad.
Permeabiliteten afgøres yderligere af graden af bymæssig bebyggelse indenfor oplandets areal, da sådanne
områder er domineret af impermeable overflader. Dette vil ændre sig over tid grundet den
samfundsmæssige dynamik, hvor den dominerende faktor i denne forbindelse er de bymæssige
migrationsmønstre. Således vil betydelige ændringer i byområder forårsage vægtige ændringer i den
samlede permeabilitetskarakter. Ved at inddrage information fra Danmarks Statistik om den prognosticerede
bymæssige udvikling i år 2050 og 2100, vil modellen ydermere kunne justeres til anvendelse for fremtiden.
Ifølge Danmarks Statistik er det befæstet arealet i Danmark 10 %, men det er som et gennemsnit for hele
Danmark. Dette tal varierer meget fra kommune til kommune, og er, som benævnt, af stor betydning for
beregningen af nedbørfølsomheden og oplandets evne til nedsive og forsinke afstrømningen.

Det procent vise befæstet areal i hver enkel kommune kan beregnes ved hjælp af de forskellige kortlag der
er digitalt tilgængelige i Geodatasyrelsens kortprodukt Kort10 og for at finde tilvæksten eller faldet i det
befæstet areal for 2050 og 2100, er der nødvendigt at finde et udtryk for husstandstilvæksten og
persontilvæksten. Alt andet lige vil den formodet persontilvækst og husstandstilvækst betyde at der sker en
stigning i det befæstede areal for de enkelte kommuner.
3.1.4 Persontilvæksten fra 2013 – 2040 (2050 og 2100)
Udtræk fra Danmarks Statistik, Statistikbanken er anvendt til at give et skøn på befolkningsfremskrivning
efter alder, køn, kommune og årstal (her 2013 og 2040). Den kommune baseret befolkningsfremskrivning, er
anvendt til at beregne den enkelte kommunes befolknings tal for årerne 2050 og 2100. Der er anvendt en
lineær fremskrivning, for hver enkelt kommune.

Hele landet
København
Dragør

Antal personer
2013

Antal personer
2040

5.602.536
559.440
13.917

6.055.708
755.776
15.986

Vækst/fald
2013 – 2040
%
8,1
35,1
14,8

Prognose
2050
%
11,1
48,1
20,4

Prognose
2100
%
23,1
100,1
42,4

Tabel 3.1. Fremskrivning af persontilvæksten i 2050 og 2100, baseret på en lineær fremskrivning af Danmarks Statistiks prognose for
2013-2040.

Af tabellen fremgår det at befolkningen på landsplan, alt andet lige, vil være stigende frem til 2100, baseret
på en lineærer tendens fra 2013-2040.

3.1.5 Husstandstilvæksten 1986 - 2013
Husstandstilvækst 1986-2013 for de enkelte kommuner kan findes ved i Danmarks Statistik, Statistikbanken,
hvor antallet af husstande 1986 og 2013 med 1-8 beboere fordelt på kategorierne: Enlige mænd, enlige
kvinder, ægtepar, et par i øvrigt, ikke hjemmeboende børn under 18 år, og andre husstande bestående af
flere familier er udtrukken af databasen.
Antallet af husstande det pågældende år i kategorierne: Enlige mænd, enlige kvinder, ægtepar, et par i
øvrigt, ikke hjemmeboende børn under 18 år, og andre husstande bestående af flere familier er summeret
for hver enkelt kommune. Resultatet giver antallet af husstande i den pågældende kommune det enkelte år.
Efterfølgende er den procentvise tilvækst eller fald i antallet af husstande beregnet for hver kommune.

Hele landet
København
Dragør

Antal husstande
1986

Antal husstande
2013

2.198.846
270.927
5.019

2.711.947
309.392
6.081

Vækst/fald
1986 – 2013
%
16,8
5,3
17,3

Prognose
2050
%
25,5
7,3
23,7

Prognose
2100
%
53,1
15,1
49,3

Tabel 3.2. Fremskrivning af husstandstilvæksten i 2050 og 2100, baseret på en lineær fremskrivning af Danmarks Statistik husstands
data for 1986 og 2013.

Tilvæksten eller faldet i antallet af husstande fra 1986 – 2013 er anvendt til beregning af antallet af
husstande i 2050 og 2100. Beregningen er foretaget som en lineær tilskrivning/afskrivning.

Denne procentvise stigning eller fald i antallet af husstande, bliver anvendt som et udtryk for en lige så stor,
procentvis øget/fald i befæstelsesgrad i hver enkelt kommune, hvilket er indarbejdet i Blue Spot modellen,
således at der bliver taget højde for det befæstet areal og dermed den direkte afstrømning i de enkelte år.
3.1.6 Niveau 3
Niveau 3 indebærer sidste trin i risikovurderingen, hvor der på baggrund af resultater fra analysen i niveau
to, vil foretages beregninger til bestemmelse af varighed af en given oversvømmelse. Ved denne beregning
vil omfanget af en given oversvømmelse kunne fastsættes yderligere og der vil genereres vigtige oplysninger
til senere bestemmelse af konsekvens. Hovedformålet med denne fastsættelse er en illustration af en
oversvømmelses omfang og konsekvens, såfremt der ikke foretages yderligere under og efter en
ekstremnedbørhændelse, end de forhold der på nuværende tidspunkt gør sig gældende.
Hver potentiel udpeget Blue Spot vil have sin egen karakteristik, og vil have forskellige beregningsbehov og
muligheder. Dette afhænger i høj grad om, hvilke data der foreligger ved de enkelte udpegninger. Vigtigste
datakilde i denne henseende er information om eksisterende rørføringer og deres drænkapacitet. Disse er
typisk dimensioneret efter at kunne kapere en given årshændelse – typisk er disse dimensioneret til at kunne
kapere en 10- eller 25 års nedbørhændelse.
Ved enkelte potentielle Blue Spot udpegelser vil en omfattende MOUSE-beregning være nødvendig for at
kunne fortælle om en given oversvømmelses omfang og varighed, mens andre vil kunne beregnes
udelukkende ud fra oplandets karakteristik og rørføringernes kapacitet.
I det senere resultatafsnit er der illustreret et eksempel, hvor en potentiel udpeget Blue Spot er niveau 3beregnet på baggrund af oplandets karakteristik og det eksisterende rørførings kapacitet. Denne
eksemplificering er udarbejdet med naturlige drænforhold for et opland med udgangspunkt i Larsen et at.
(2010), hvor der er specificeret en naturlig dræning på 5L/sekund.
I dette projekt defineres en Blue Spot af faktorerne sandsynlighed og konsekvens. En Blue Spot vil
risikovurderes jf. Vejdirektoratets serviceniveau om at kunne håndtere en nedbørshændelse svarende til en
25 årshændelse (Vejregelrådet, 2009, Vejkonstruktioner. Afvandingskonstruktioner). Vil en potentiel
oversvømmelse på baggrund af det inddragede data vurderes til at kunne forekomme oftere end dette, vil en
sådan oversvømmelse kunne placeres indenfor rammerne af Blue Spot definitionen.
Hovedparten af Vejdirektoratets statsveje er netop dimensioneret til at kunne håndtere en 25års hændelse,
og er dermed i stand til at opfylde serviceniveauet. Men da nedbørhændelser jf. klimaprognoser generelt vil
stige i intensitet og frekvens, vil talrige vejstrækninger ikke længere besidder den fornødne buffer til at kunne
håndtere den øgede mængde nedbør. Dermed vil antallet af Blue Spots stige i fremtiden.
3.2 Beskrivelse af konsekvensanalyse
Konsekvensen afgøres i dette projekt af antallet af berørte trafikanter ved en given oversvømmelse. Når en
potentiel oversvømmelse fra niveau 3 udpeges som havende en stor sandsynlighed, er en sådan
oversvømmelse i dette projekt bestemt til at udgøre så betragtelig en konsekvens, at trafikken bringes til total
standsning og alternative ruter må tages i brug. Såfremt en given oversvømmelse er placeret på en
vejstrækning, hvor årsdøgnstrafikken er lav, vil denne oversvømmelse ikke udgøre en betydelig konsekvens
for trafikken. Hermed vil oversvømmelsen ikke møde kriterierne for en endelig Blue Spot og vil blive udeladt
fra videre analyse. Grænseværdien for hvornår en oversvømmelse vil forårsage en betydelig konsekvens er i
dette projekt fastsat til 10.000 trafikanter i døgnet. Dette vil medføre, at ca. 75 % af statsvejnettet vil
indeholde en tilstrækkelig årsdøgnstrafik, så der ved en oversvømmelse vil forekomme en betydelig
konsekvens. Denne procentsats vil ændre sig ved fremtidig trafik både i størrelse og i geografi. Dette vil

afhænge af den fremtidige befolkningstilvækst og fraflytning i forskellige områder i Danmark, der vil medføre
et ændret trafikmønster i år 2050 og 2100.
Gennem denne grænseværdi og resultaterne fra niveau 3 kan endelige Blue Spots identificeres. Dog vil alle
Blue Spots være unikke i deres natur, da alle er beliggende på strækninger med forskellige
oplandsegenskaber, drænforhold, trafikforhold, etc.. Således er hver enkelt udpeget Blue Spot enestående i
forhold kombination mellem sandsynlighed og konsekvens Derfor underkastes alle udpegede Blue Spots
yderligere kategorisering i en matrix, eksemplificeret i figur 3.3, hvor sandsynlighed og konsekvens danner
parametrene. Dette udføres for at muliggøre en graduering mellem udpegede Blue Spot, så de mest
omfangsrige kan allokkeres først og fremmest fokus of ressource.
Denne matrix er vist herunder i figur 3.3.

Figur 3.3. Konsekvensmatrix – anvendes til graduering af udpegede Blue Spots, så det ekspliceres hvilke udpegelser, der skal have
størst og først fokus- og ressourceinput.

4. RESULTATER

Kørsel af Blue Spot modellen i niveau 1 har frembraget ca. 500.000 potentielle oversvømmet lavninger, efter
en udsortering og kørsel med niveau 2 ’indstillinger’ har nedbragt dette antal til ca. 1.100. En videre
udsortering og bearbejdning til i niveau 3, nedbringer antallet af potentielle Blue Spots <100. Endeligt antal
følger i nyt projekt i 2014.
En af disse er udvalgt som case til en cost-benefit analyse. Figur 4.1 viser placeringen og udbredelsen af
oversvømmelsen for den udvalgte case, som er beliggende på hovedlandevej 6 mellem Roskilde og
Hillerød, hvor vejen krydser under Frederikssundsvej (rute 211), ved Ølstykke, se figur 4.1. Den pågældende
vejstrækning har en trafik belastning på ca. 11.000 ÅDT, med ca. 7 % tung trafik.
Vejen er en tidligere amtsvej, som blev op klasseret til statsvej ved kommunalreformen 2007. At det er en
tidligere amtsvej gør, at dens drænsystem er dimensioneret til nedbørhændelse der statistisk indtræffer hvert
10. år, mod motorveje der er dimensioneret til nedbørhændelser der statistisk indtræffer hvert 25. år. Alene
på baggrund af det eksisterende drænsystems dimensionering, kan oversvømmelsesrisikoen på denne
strækning betragtes som en Blue Spot i henhold til definitionen.
Figuren viser udbredelsen af oversvømmelsen ved en nedbørhændelse på 70 mm. inden for 2-4 timer.

Figur 4.1. Udbredelsen af en oversvømmelse ved en nedbørhændelse på 70 mm.

En nedbørhændelse på 70 mm. indtræffer med en statistisk hyppighed 1 – 2 gange hvert 100. år, jf.
nedenstående tabel 4.1.

Nedbørhændelse
mm
45
47,5
54,6
58
65,2
74
97,3
142,8

Statistisk hyppighed
2013
5
10
20
25
50
100
500
1000

Statistisk hyppighed
2050
2
5
10
20
25
50
100
500

Statistisk hyppighed
2100
1
2
5
10
20
25
50
100

Tabel 4.1. Den statistiske hyppighed for en given nedbørhændelse, angivet for 2013, 2050 og 2100. F.eks. vil en nedbørhændelse på
45 mm. statisk, indtræffe hvert 5. år i 2013, hvert 2. år i 2050 og en gang om året i 2100.

Den statistiske hyppighed for nedbørhændelser i 2013 er beskrevet i DMI 2012 Teknisk rapport 12-06,
hyppigheden for 2050 og 2100, er fremskrevet ud fra IPCC’s (2007) scenarier A1B. Her er den procentvise
årsmiddelnedbør stigning blevet brugt til fremskrivningen. Tabel 4.2 viser IPCC’s fremskrivning.
Årstid

Årsmiddel
Forår
Sommer
Efterår
Vinter

2050
A1B
Nedbør % fremskrivning
+ 7 % (± 3 %)
+ 4 % (±3 % )
+ 4 % (±4 %)
+ 7 % (±3 %)
+ 11 % (±3 %)

2100
A1B
Nedbør % fremskrivning
+ 14 % (±6 %)
+ 14 % (±6 %)
+ 5 % (±8 %)
+ 9 % (±5 %)
+ 25 % (±6 %)

Tabel 4.2. IPCC’s (2007) fremskrivning af nedbøren i 2050 og 2100.

Konsekvensen af at de kraftige nedbørhændelser statistisk vil forekomme hyppigere, er at sandsynligheden
for oversvømmelser på statsvejnettet og så vil være øget, samtidig med at den forventede trafikbelastning og
så vil være stigende, vil der, alt andet lige, være en forøget konsekvens af en blue spot på statsvejnettet.
Dette kan anskueligøres ved at betragte nedenstående diagram for en simpel risikoanalyse.
Figur 3.3 kan anvendes som indikator på, hvordan en given nedbørhændelse i 2013, 2050 og 2100 vil
ændre graden af risici for en oversvømmelse. Eksempelvis kan en nedbørhændelse der i 2013 statistisk set
betragtes som sjælden og hvor konsekvensen for trafikanterne er mindre, den kan i 2050 blive betragtet
som en mulig hændelse, med en moderat konsekvens. I 2100 vil denne hændelse statistisk måske kunne
betragtes som sandsynlig og med en større konsekvens. Således vil risikograden går fra mindre i 2013,
moderat i 2050 til høj i 2100.
En oversvømmelses hændelse som vist i figur 4.1, vil medføre at trafikanterne bliver generet af et trafikstop
og i dette tilfælde en omkørsel på den pågældende strækning. Varigheden af oversvømmelsen kan
beregnes ud fra den mængde vand der er ophobet i lavningen, når man kender den mængde vand der kan
fjernes via de dræn og vandaflednings foranstaltninger der er indbygget i vejkassen. I dette eksempel drejer
det sig om at drænsystemet kan aflede 5 liter/sekund. For at hjælpe det vejens drænsystem, kan
beredskabet indsætte pumpekapacitet. Her er det oplyst fra Driftdivisionen at en enkelt 4’’ pumpe kan fjerne
10000 liter/minut (166,67 liter/sekund). I tabel 4.3 er der angivet mængden af vand opstuvet i lavningen ved
en given nedbørhændelse, som statistisk forekommer i 2013 (se tabel 4.2). Endvidere er det angivet hvor
lang tid vejen er oversvømmet, hvis den skal afvandes ved hjælp af vejens drænsystem.

År
2013
Regn,
mm
45
47,5
54,6
58
65,2
74
97,3
142,8

Årshændelse
5
10
20
25
50
100
500
1000

Opstuvning
liter
0
0
518799
741142
1259941
1926969
3631595
7040847

Tid for trafikstop
Timer
(dræning, 5L/sek)

28,8
41,2
70,0
107,1
201,8
391,2

Dræningstid
(timer) ved
1 pumpe
(10.000 l/min)

Antal krævede pumper
for at holde
oversvømmelsen under
én time

0,9
1,2
2,1
3,2
6,1
11,7

1
2
3
4
7
12

Tabel 4.3. Eksempel på beregningen af tid for trafikstop ved afvanding via vejens drænsystem og dræningstid i det tilfælde at
beredskabet indsætter 1 pumpe med en kapacitet på 10.000 L/min. Den sidste kolonne angiver hvor mange pumper beredskabet skal
indsætte hvis oversvømmelsen ikke må overstige 1 time.

Det fremgår af tabellen at der ikke bliver opstuvet vand i lavningen ved en hændelse der statistisk indtræffer
hvert 5. og 10. år, hvilket skyldes at det pågældende drænsystem er dimensioneret til at afvande sådanne
hændelser, hvis det virker optimalt.
Kolonnen der angiver antallet af pumper der skal til for at holde oversvømmelsen på under én time, angive
indirekte også de umiddelbare økonomiske ved at afvande strækningen. I kontrakten med beredskabet
indgår det at der skal indsættes det antal pumper der er nødvendigt for at afvande, men antages det at
Vejdirektoratet ikke har en kontrakt med et beredskab, har Driftsdivisionen oplyser at dagsleje af 1 pumpe
beløber sig til ca. 1500,-kr, men driften af pumpen i 1 time koster ca. 800,-kr. (brandstof og bemanding).
Strækningen fører dermed en daglig trafik, der overstiger grænseværdien for tilstrækkelig konsekvens ved
lukning – fx ved oversvømmelse. Dermed kan den potentielle oversvømmelse på denne strækning
endegyldigt defineres som værende en Blue Spot allerede i nuværende tid, da grænseværdien for både
risiko og konkvens er overskredet.
I tiden hvor Roskildevej er lukket grundet oversvømmelse vil trafikanterne ty til andre ruter, hvilket er
illustreret på kortet herunder. Når den røde rute lukkes vil trafikanterne søge af enten den blå eller gule rute
for at komme udenom vejlukningen. Dette forøger rejsetiden, som vist i tabel 4.4 herunder og er illustreret
geografisk i figur 4.2.

Figur 4.2. Illustration af alternative ruter ved lukning af rute 6

Længde, km

Hastighed, km/t

Tidsforbrug, timer

Grundstrækning
(rød rute)

3,05

80

0,04

Omvej 1 (blå rute)

3,33

30*

0,11

Omvej 2 (blå/gul
rute)

3,53

30*

0,12

-

-

0,08

Gns. forsinkelse pr
køretøj

Tabel 4.4. Tabel over omfanget af omkørsel ved alternative ruter angivet i ekstra afstand og tid.

Kilde: Egne beregninger med udgangspunkt i vejnetdata fra Vejdirektoratet
Note: *Hastighedsbegrænsningen på ruterne er 50 eller 60 km/t, mens de 30 km/t er antaget effektiv
hastighed. Ruter vil blive trafikalt belastet ved lukning af Roskildevej, og der er flere rundkørsler eller
signalregulerede kryds.

5. COST BENEFIT ANALYSE OG KONKLUSION

På baggrund af Blue Spot analysen og de anvendte klimafaktorer er der foretaget cost-benefit analyse på
den udvalgte test-strækning på rute 6, hvorved det er belyst hvorledes en Blue Spot mest givtigt skal
håndteres. Cost-benefit analysen er udarbejdet af COWI i samarbejde med projektgruppen og er vedhæftet
som bilag. I dette bilag konkluderes det, at det først og fremmest kan betale sig, at øge beredskabet mod
oversvømmelse for denne strækning, da udskrivningen herved er en omkostning ved oversvømmelse
underlegen. Løsningsforslaget til at imødekomme og bedst muligt at tilpasse vejstrækningen mod betydelige
oversvømmelser vil hovedsagelig bestå af mobile pumpeløsninger, der indsættes ved behov.
Denne anbefaling følger projektgruppen og er hermed opstillet til ledelsen som beslutningsoplæg.
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VEJDIREKTORATETS KLIMASTRATEGI: EKSEMPELBEREGNING

1

Indledning

Dette notat er et led i Vejdirektoratets arbejde med samfundsøkonomisk analyse i
relation til klimatilpasning. Vejdirektoratets klimatilpasningsstrategi blev færdiggjort i 2013, og sætter rammen for Vejdirektoratets indsats for at tilpasse statsvejene til fremtidens klima.
Dette notat præsenterer et beregningseksempel for Roskildevej i Ølstykke. Lokalitet er en underføring, hvor afvandingen er dimensioneret til at kunne håndtere 10
års-hændelser. I eksemplet har Vejdirektoratet gennemført en Blue Spot-analyse,
som viser konsekvenserne af forskellige niveauer for regn over en kortere periode
under forudsætning af forskellige tiltag til at undgå oversvømmelse af vejen.
COWI har med udgangspunkt i disse konsekvensberegninger samt forudsætninger
om påvirkningen af trafikken og omkostninger ved forskellige tiltag lavet en foreløbig samfundsøkonomisk analyse af de enkelte tiltag.
Det er tanken, at Vejdirektoratet på et senere tidspunkt vil udarbejde en praktisk
vejledning (drejebog), der viser processen for, hvordan en konkret klimahændelse
vurderes, og hvordan der skabes et grundlag til en beslutning, om der skal iværksættes tiltag, der kan imødegå fremtidige klimahændelser. Eksempelberegningerne
i dette notat skal ses som et skridt på vejen til udarbejdelsen af drejebogen ved at
vise, hvordan analyser konkret kan gribes an. I eksemplerne anvendes de metodemæssige overvejelser som er gjort i forbindelse med klimatilpasningsstrategiarbejdet i øvrigt.

2

Processen: Fra mulig hændelse til handling

Eksempelberegningen forløber i tre trin, der leder fra en Blue Spot analyse over
identifikation af mulige tiltag til en samfundsøkonomisk analyse. Den overordnede
tankegang fremgår af figuren nedenfor.

1. Blue Spotanalyse

Blue Spot-analysen viser hvilke regnhændelser som
vil skabe oversvømmelse og lukning af vejen

2. Identifikation af
tiltag

Mulige tiltag til imødegåelse identificeres inklusive
omkostninger og konsekvenser

3. Samfundsøkonomisk analyse

Der laves en (foreløbig) samfundsøkonomisk analyse
af de forskellige tiltag

Anbefaling

Med udgangspunkt i analysen kan der gives anbefaling om iværksættelse af tiltag på kortere eller længere sigt
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Blue Spot-analysen

Vejdirektoratet har gennemført en kortlægning af oversvømmelsesrisici (Blue
Spot-kortlægning) for statsvejnettet. Det har resulteret i, at et antal potentielle risiko lokaliteter er blevet identificeret. Et af områderne er Roskildevej i Ølstykke.

Figur 3-1
Kilde:

Vejlukning

Blue Spot beregning for Roskildevej i Ølstykke
Vejdirektoratet

Resultatet af Blue Spot-analysen fremgår af nedenstående tabel. Ved naturligt dræn
vil der i gennemsnit være oversvømmelse hvert 20 år, hvor en hændelse i dag vil
forårsage lukning i 29 timer. Ved sjældnere, men kraftigere regn vil vejlukningen
vare længere. I fremtiden vil de øgede regnmængder forøge lukketiden.
Tabel 3-1

Blue Spot beregninger for Roskildevej i Ølstykke

Gentagelsesperiode,
år
Nutid

2050

2100

5

0

0

0

10

0

0

0

20

29

33

35

25

41

46

50

50

70

79

86

100

107

121

131

500

202

228

247

1000

391

442

479

Kilde:

Trafikale konsekvenser

Vejlukning, timer

Vejdirektoratet

Årsdøgnstrafikken på Roskildevej er oplyst til ca. 11.000, hvoraf ca. 8 pct. er tung
trafik. I de timer hvor Roskildevej er lukket vil trafikanterne ty til andre ruter, hvilket er illustreret på kortet herunder. Når den røde rute lukkes vil trafikanterne søge
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af enten den blå eller gule rute for at komme udenom vejlukningen. Dette forøger
rejsetiden, som vist i tabellen.

Figur 3-2
Kilde:

Roskildevej ved Ølstykke (rød rute) og alternative ruter (gul og blå ruter)
Vejdirektoratet

Tabel 3-2

Blue Spot beregninger for Roskildevej i Ølstykke
Længde, km

Hastighed, km/t

Tidsforbrug, timer

Grundstrækning (rød
rute)

3,05

80

0,04

Omvej 1 (blå rute)

3,33

30*

0,11

Omvej 2 (blå/gul rute)

3,53

30*

0,12

-

-

0,08

Gns. forsinkelse pr
køretøj

Kilde:
Note:

Regneeksempel:
Basis

Egne beregninger med udgangspunkt i vejnetdata fra Vejdirektoratet
*Hastighedsbegrænsningen på ruterne er 50 eller 60 km/t, mens de 30 km/t er
antaget effektiv hastighed. Ruter vil blive trafikalt belastet ved lukning af Roskildevej, og der er flere rundkørsler eller signalregulerede kryds.

Ved en vejlukning på 29 timer, hvilket svarer til konsekvensen af en 20-årsregn i
dag, vil det med ovenstående trafikale antagelser betyde:

›

At 120 pct. (dvs. 29 timer/24 timer) af ÅDT berøres af vejlukningen.

›

At ca. 13.000 køretøjer (dvs. ÅDT * 120 pct.) berøres af vejlukningen og vil
søge alternative ruter

›

At den samlede konsekvens af vejlukningen er et tidstab på 1.100 timer ved en
gennemsnitsforsinkelse pr. køretøj på 0,08 timer
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Identifikation af tiltag

Der er identificeret et antal tiltag til imødegåelse af fremtidige oversvømmelser.
Tiltag og deres effekt er beskrevet herunder. I tabellen følger skønnede omkostninger mv. for hvert tiltag. Tiltagene varierer efter type og omkostning. Fast pumpe og
drænrør kræver omkostninger fra dag et, mens mobile pumper kun medfører omkostninger ved hændelser. Analysen sammenligner tiltag som de er vist her, og
vurderer ikke optimal dimensionering af tiltag eller det overordnede beredskab,

Fast pumpe

Der installeres én pumpe i vejens dybdepunkt. I situationer med vand på kørebanen, reducerer pumpen
risikoen for eller længden af vejlunkning.

Mobile pumper

Beredskabets mobile pumper tilkaldes ved oversvømmelse. Pumperne reducerer længden af vejlukningen.
Der lægges dræn i et omfang, der gør at vejen ikke
oversvømmes og vejlukninger undgås.

Drænrør

Tabel 4-1

Fast pumpe

Mobile pumper

Drænrør

Kilde:
Note:

Omkostninger ved tiltag
Anlægsomkostning

Levetid

Driftsomkostning

Andet

2 mio. kr.

10 år

0%

Anlægsbehov:
1 pumpe

-

-

1.500 kr.
pr. hændelse
og 800 kr.
pr. time

Stigende behov for antal
pumper (se
tabel nedenfor)

1.500 kr.
pr. m

50 år

0%

Anlægsbehov:
2.000 m

Vejdirektoratet
Omkostninger opgjort i 2013 faktorpriser. Tiltaget drænrør svarer til et serviceniveau på 25 år og vil potentielt kræve yderligere investeringer til recipient
for at være effektiv, men sådanne ekstra omkostninger er ikke er medtaget.

Tiltaget mobile pumper er analyseret således, at antallet af pumper opjusteres i takt
med hændelsesniveauet. Tabellen herunder viser, at der ved en 100 års-hændelse i
2050 kræves fire mobile pumper på lokaliteten for at kunne genåbne vejen inden
for en times pumpning. Hertil er antaget tre timer i responstid; altså fra hændelsen
indtræffer til beredskabet er i fuld funktion.
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Tabel 4-2

Behov for mobile pumper ved forskellige regn hændelser

Gentagelses-periode,
år

Antal krævede pumper for at holde oversvømmelsen under én time
Nutid

2050

2100

5

0

0

0

10

0

0

0

20

1

1

2

25

2

2

2

50

3

3

3

100

4

4

4

500

7

7

8

12

14

15

1000

Kilde:

Effekt af tiltag

Vejdirektoratet

Tiltag reducerer risikoen og længden af vejlukninger. Tabellerne herunder viser,
hvor mange timer Roskildevej ved Ølstykke er lukket, når der pumpes eller er lagt
yderligere dræn. Vejlukningen med tiltag skal ses i forhold til situationen med naturligt dræn (jf. Tabel 3-1). Alle tiltagene giver store reduktioner i omfanget af
vejlukning.
Tabel 4-3 viser vejlukningens længde efter installation af en fast pumpe og som
eksempel vil Roskildevej ved Ølstykke være lukket i ca. en time ved en 20 årsregn. Den faste pumpe er således i stand til at pumpe opstuvet vand bort i løbet af
en time.
Analyser tager ikke hensyn til, at der kan være et behov for fortsat at omdirigere
(tung) trafik efter vejbanen er tør, for at undgå at vejens bæreevne påvirkes.
Tabel 4-3

Vejlukning med fast pumpe

Gentagelsesperiode,
år

Vejlukning, timer
Nutid

2050

2100

5

0

0

0

10

0

0

0

20

1

1

1

25

1

1

2

50

2

2

3

100

3

4

4

500
1000

Kilde:

Vejdirektoratet

6

7

7

12

13

14
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Vejlukningen i de 2 andre tiltag er vist i de følgende tabeller
Tabel 4-4

Vejlukning med mobile pumper

Gentagelsesperiode,
år
Nutid

Vejlukning, timer
2050

5

0

0

0

10

0

0

0

20

1

1

1

25

1

1

1

50

1

1

1

100

1

1

1

500

1

1

1

1

1

1

1000

Kilde:
Note:

Vejdirektoratet
Hertil kommer responstid på tre timer for hver hændelse

Tabel 4-5

Vejlukning ved anlæg af drænrør

Gentagelsesperiode,
år

Vejlukning, timer
Nutid

2050

2100

5

0

0

0

10

0

0

0

20

0

0

0

25

0

0

0

50

30

34

36

100

66

74

81

500

162

183

198

1000

349

394

428

Kilde:

Regneeksempel:
Projekt

2100

Vejdirektoratet

Ved brug af fast pumpe falder vejlukningen ved en 20-årsregn i dag, fra 29 timer
(jf. regneeksemplet i afsnit 3 ovenfor) til 1 time. Med tiltaget i drift vil denne regn
have følgende trafikale konsekvenser:

›

Ca. 4 pct. (dvs. 1 time/24 timer) af ÅDT berøres af vejlukningen.

›

Ca. 445 køretøjer (dvs. ÅDT * 4 pct.) berøres af vejlukningen og vil søge alternative ruter

›

Den samlede konsekvens af vejlukningen er et tidstab på 36 timer ved en gennemsnitsforsinkelse pr. køretøj på 0,08 timer

Tiltaget reducerer således tidstabet fra 1.100 timer med naturlig dræn til kun 36
timer.
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5

Samfundsøkonomisk analyse

En samfundsøkonomisk analyse er en konsistent måde at undersøge, om det er
samfundsøkonomisk relevant at gennemføre tiltag. I analysen laves en vurdering af
omkostninger og gevinster ved tiltaget sammenlignet med konsekvenserne af ikke
at gennemføre tiltaget.
De tre væsentligste elementer i analysen er:

›

Vejdirektoratets omkostninger til oprydning efter oversvømmelse

›

Trafikanternes tidstab og eventuelle andre omkostninger opstået som følge af
oversvømmelsen

›

Omkostningerne ved at gennemføre tiltaget, der kan afværge lignende fremtidige hændelser.

Hvis Vejdirektoratets omkostninger til oprydning efter oversvømmelse og trafikanternes tidstab overstiger tiltagsomkostningerne, er det for samfundet en god investering at iværksætte tiltaget.

Oprydningsomkostninger

CBA

Trafikanters
tidstab

Tiltagsomkostninger
Hvad tager vi beslutning om?

Resultaterne af den samfundsøkonomiske analyse kan bruges til at beslutte, om
Vejdirektoratet skal i værksætte tiltag der kan imødegå klimaudfordringen på Roskildevej i Ølstykke. Anvendes denne tilgang på andre lokaliteter, vil de konkrete tal
variere, men strukturen og karakteren af resultaterne vil være den samme. Analysen svarer på følgende spørgsmål:

›

Opvejer gevinsterne omkostningerne ved at anlægge eller installere permanente tiltag, som for eksempel faste pumper eller øget afvanding (drænrør)

›

Skal lokaliteten omfattes af beredskabsaften, således at der ved oversvømmelse – mod betaling – indsættes mobile pumper i fornødent omfang.

Analysen svarer ikke på, hvilket sikringsniveau der er det samfundsøkonomisk optimale. Dvs. at dimensioneringen af en fast pumpe og drænrør samt antallet af mobile pumper under beredskabet (generelt eller som sendes til Ølstykke efter en given hændelse) ikke kan fastlægges ud fra analysen.
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Den samfundsøkonomiske analyse er lavet med udgangspunkt i en 50 årig periode
og enhedspriser mm for trafikanter svarer til dem der er brugt i forbindelse med
eksempelberegningerne i Vejdirektoratets klimatilpasningsstrategi 2013.
Fra hændelser til
forventede omkostninger

Ovenfor blev det vist, hvordan forskellige regnhændelser resulterer i vejlukning af
forskelligt omfang. Som følge af klimaets forventede udvikling vil omfanget af
hændelser stige over tid og påvirkes af, om der iværksættes tiltag eller ej.
I omregningen til samfundsøkonomiske omkostninger skal informationen om
vejlukning bearbejdes:
Hændelserne skal vægtes efter sandsynlighed, så man får det forventede antal
timer med vejlukning i hvert år i både basis og projekt (se Figur 5-1)

2

Hver hændelse af kobles med den trafikale konsekvens, herunder hvor stort
tidstabet er for det enkelte køretøj, og hvor mange der berøres (se" Trafikale
konsekvenser" i afsnit 3)

3

Den trafikale konsekvens (tidstabet for trafikanter) værdisættes år for år og
tilbageregnes til én nutidsværdi, der kan sammenholdes med tiltagsomkostninger

Projekt (pumpe; mobil eller fast)

500

Basis (naturlig dræn)

Vejlukning, timer

Vejlukning, timer

Basis (naturlig dræn)

1

400
300
200
100
0
5

10

20

25

50

100

Gentagelsesperiode, år

500

1000

Projekt (fast pumpe)

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
5

10

20

25

50

100

500

1000

Gentagelsesperiode, år

Figur 5-1

Vejlukning i timer ved forskellige hændelsesniveauer, 2013. Uvægtet vejlukning (til
venstre) og vægtet (til højre) efter sandsynlighed for at hændelsen indtræffer.

Kilde:

Egne beregninger på baggrund af Vejdirektoratets Blue Spot-analyse

Figurerne herover viser, at vejen i basis med naturligt dræn forventeligt – altså
vægtet efter sandsynlighed for at hændelserne indtræffer i et år- vil være lukket i
ca. 6,5 timer i 2013. Dette er summen af grafen til højres røde søjler.
Ved brug af fast pumpe falder den forventede lukketid i 2013 til 0,2 timer (summen
af sorte søjler). Effekten af at pumpe svarer således til en forventet besparelse på
ca. 6 timer i 2013. Samme øvelse laves i alle år af beregningsperioden (2013-2062;
50 år), hvilket er vist i figuren herunder.
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Basis (naturlig dræn)

Projekt (fast pumpe)

8,0
Vejlukning, timer

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2013

2023

2033

2043

2053

Gentagelsesperiode, år

Figur 5-2

Udvikling i antal, sandsynlighedsvægtede hændelse, projekt og basis, 20132062

Kilde:

Egne beregninger på baggrund af Vejdirektoratets Blue Spot-analyse

Effekten af tiltaget skal dernæst sammenholdes med ÅDT og forsinkelsen for hvert
køretøj. Den forventede effekt på forsinkelse i 2013 (ca. 6 timer, som beskrevet
ovenfor) medfører ca. 200 timers undgået tidstab for trafikanterne. Dette svarer til
en gevinst på ca. 30.000 kr., som igen skal sammenholdes med udviklingen fra
2013-2062.
Oprydning

Vejdirektoratet har betydelige omkostninger forbundet med oprydning efter
oversvømmelser. Tiltagene forhindre ikke, at vejen fortsat oversvømmes, men tidsrum og udbredelse vil sandsynligvis mindskes. Der vil derfor forsat være omkostning til oprydning, selv når et af tiltagene gennemføres (dog måske i mindre grad
og udstrækning).
Ifølge Vejdirektoratets erfaringstal koster 150.000 kr. at rydde op efter en oversvømmelseshændelse. Den omkostning vil reduceres ved brug af tiltagene men ikke forsvinde helt. Analysen medtager ikke denne gevinst i beregningerne.

Tiltag

Tiltagene medfører omkostninger af forskellig karakter:

›

Faste pumper og drænrør er en anlægs-/installationsomkostning i dag. Omkostningen falder på ny, når tiltagets tekniske levetid overskides. Den faste
pumpes levetid på ti år betyder derfor, at der skal indkøbes nye pumper fem
gange i løbet af beregningsperioden (50 år).

›

De mobile pumper derimod medfører kun omkostninger, mens de er i drift.
Pumperne indkøbes ikke specifikt til lokaliteten, og der er ikke behov for udskiftning i løbet af beregningsperioden.
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Analyseresultat

Omkostninger og gevinster ved at gennemføre de tre tiltag, som vi har undersøgt
her, er vist i tabellen nedenfor.
Effekten i form af undgået tidstab er sammenlignelig for tiltagene. Mobile pumper
er dog billigere end faste pumper og drænrør, hvorfor samfundsøkonomien er bedre.
Tabel 5-1

Samfundsøkonomisk gevinst ved at gennemføre tiltag

Nutidsværdi, mio. kr.

Mobile pumper

Faste pumper

Drænrør

0,008

5,5

3,5

Omkostning
Tiltagsomkostning
Gevinst
Gevinst ved mindre tidstab
I alt

Kilde:

Følsomhed

0,9

1,2

0,8

0,9

-4,4

-2,7

Egne beregninger

Det er mange usikkerheder forbundet med beregning af de samfundsøkonomiske
effekter af vejlukning og tiltagsmuligheder. Denne usikkerhed belyses ved at undersøge, hvor robuste resultaterne er over for ændringer i centrale forudsætninger.
Mobile pumper giver fortsat positive nutidsværdier ved store ændringer i omkostninger og gevinster. Resultatet fremstår således robust.
Tilsvarende bevirker ændringerne i centrale parametre ikke, at hverken faste pumper eller drænrør bliver rentable.
Tabel 5-2

Samfundsøkonomisk gevinst ved at gennemføre tiltag, følsomhedsanalyse
Mobile pumper

Faste pumper

Drænrør

Basis

0,9

-4,4

-2,7

Tiltagsomkostning, +50%

0,9

-7,1

-4,5

Tiltagsomkostning, -50%

0,9

-1,6

-1,0

ÅDT, +50%

1,4

-3,8

-2,4

ÅDT, -50%

0,4

-4,9

-3,1

Tidstab, +50%

1,4

-3,8

-2,4

Tidstab, -50%

0,4

-4,9

-3,1

Nutidsværdi, mio. kr.

Kilde:

6

Egne beregninger

Konklusion og anbefalinger

Eksempelberegningen for Roskildevej i Ølstykke er et eksempel på, hvordan omkostninger og gevinster ved at gennemføre tiltag for at undgå konsekvenser af klimaudfordringen kan beregnes samfundsøkonomisk på en konkret lokalitet.
Analysen anvender resultater fra det Blue Spot-arbejde, som Vejdirektoratet har
gennemført, og kobler det med simple betragtninger om trafikale konsekvenser af
oversvømmelse og mulige tiltag.
Eksemplet Roskildevej i Ølstykke viser, at der er tilbagevendende risiko for oversvømmelser med langvarige vejlukninger og trafikale konsekvenser til følge. Sam-
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tidig viser eksemplet, at tiltagene reducerer den sandsynlige lukketid for vejen i
meget høj grad. Vælger Vejdirektoratet at iværksætte tiltag som skitseret kan
vejlukningen ved en hændelse reduceres fra "flere dage" ved naturlig dræning til
"få timer" ved målrettede tiltag.
Resultatet af den samfundsøkonomiske beregning viser, at med de gjorte og grove
antagelser giver det samfundsøkonomisk overskud at iværksætte tiltag. Det ses, at
faste installationer (faste pumper og drænrør), der kun har effekt ved sjældne lejligheder er mindre attraktive, end beredskabskapacitet der kan indsættes ved behov
(mobile pumper), men hvor omkostningerne spredes ud over mange lokaliteter.
Konkrete overvejelser om beredskabets samlede struktur på tværs af vejnettet kan
gøre de mobile pumpe mere eller mindre attraktive. Tilsvarende kan drænrør være
mere attraktive, hvis der allerede er behov for at udskifte de eksisterende drænrør.

VEJDIREKTORATET

ADRESSE

COWI A/S
Parallelvej 2

VEJDIREKTORATETS
KLIMASTRATEGI

2800 Kongens Lyngby
TLF

+45 56 40 00 00

FAX

+45 56 40 99 99

WWW

cowi.dk

EKSEMPELBEREGNING FOR ANALYSE AF SKADER VED OG TILTAG TIL
IMØDEGÅELSE AF OVERSVØMMELSER VED ØLSTYKKE

INDHOLD

PROJEKTNR.

1

Indledning

2

2

Processen: Fra mulig hændelse til handling

2

3

Blue Spot-analysen

3

4

Identifikation af tiltag

5

5

Samfundsøkonomisk analyse

8

6

Konklusion og anbefalinger

11

A022405

DOKUMENTNR.

4

VERSION

02

UDGIVELSESDATO

20. december 2013

UDARBEJDET

MENG

KONTROLLERET

KSP

GODKENDT

KSP

C:\Users\CAX\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\UQ32RQZ8\A034083_VD klimastrategi_Eksempelberegninger_20 12 2013
(2).docx

2/12

VEJDIREKTORATETS KLIMASTRATEGI: EKSEMPELBEREGNING

1

Indledning

Dette notat er et led i Vejdirektoratets arbejde med samfundsøkonomisk analyse i
relation til klimatilpasning. Vejdirektoratets klimatilpasningsstrategi blev færdiggjort i 2013, og sætter rammen for Vejdirektoratets indsats for at tilpasse statsvejene til fremtidens klima.
Dette notat præsenterer et beregningseksempel for Roskildevej i Ølstykke. Lokalitet er en underføring, hvor afvandingen er dimensioneret til at kunne håndtere 10
års-hændelser. I eksemplet har Vejdirektoratet gennemført en Blue Spot-analyse,
som viser konsekvenserne af forskellige niveauer for regn over en kortere periode
under forudsætning af forskellige tiltag til at undgå oversvømmelse af vejen.
COWI har med udgangspunkt i disse konsekvensberegninger samt forudsætninger
om påvirkningen af trafikken og omkostninger ved forskellige tiltag lavet en foreløbig samfundsøkonomisk analyse af de enkelte tiltag.
Det er tanken, at Vejdirektoratet på et senere tidspunkt vil udarbejde en praktisk
vejledning (drejebog), der viser processen for, hvordan en konkret klimahændelse
vurderes, og hvordan der skabes et grundlag til en beslutning, om der skal iværksættes tiltag, der kan imødegå fremtidige klimahændelser. Eksempelberegningerne
i dette notat skal ses som et skridt på vejen til udarbejdelsen af drejebogen ved at
vise, hvordan analyser konkret kan gribes an. I eksemplerne anvendes de metodemæssige overvejelser som er gjort i forbindelse med klimatilpasningsstrategiarbejdet i øvrigt.

2

Processen: Fra mulig hændelse til handling

Eksempelberegningen forløber i tre trin, der leder fra en Blue Spot analyse over
identifikation af mulige tiltag til en samfundsøkonomisk analyse. Den overordnede
tankegang fremgår af figuren nedenfor.

1. Blue Spotanalyse

Blue Spot-analysen viser hvilke regnhændelser som
vil skabe oversvømmelse og lukning af vejen

2. Identifikation af
tiltag

Mulige tiltag til imødegåelse identificeres inklusive
omkostninger og konsekvenser

3. Samfundsøkonomisk analyse

Der laves en (foreløbig) samfundsøkonomisk analyse
af de forskellige tiltag

Anbefaling

Med udgangspunkt i analysen kan der gives anbefaling om iværksættelse af tiltag på kortere eller længere sigt
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Blue Spot-analysen

Vejdirektoratet har gennemført en kortlægning af oversvømmelsesrisici (Blue
Spot-kortlægning) for statsvejnettet. Det har resulteret i, at et antal potentielle risiko lokaliteter er blevet identificeret. Et af områderne er Roskildevej i Ølstykke.

Figur 3-1
Kilde:

Vejlukning

Blue Spot beregning for Roskildevej i Ølstykke
Vejdirektoratet

Resultatet af Blue Spot-analysen fremgår af nedenstående tabel. Ved naturligt dræn
vil der i gennemsnit være oversvømmelse hvert 20 år, hvor en hændelse i dag vil
forårsage lukning i 29 timer. Ved sjældnere, men kraftigere regn vil vejlukningen
vare længere. I fremtiden vil de øgede regnmængder forøge lukketiden.
Tabel 3-1

Blue Spot beregninger for Roskildevej i Ølstykke

Gentagelsesperiode,
år
Nutid

2050

2100

5

0

0

0

10

0

0

0

20

29

33

35

25

41

46

50

50

70

79

86

100

107

121

131

500

202

228

247

1000

391

442

479

Kilde:

Trafikale konsekvenser

Vejlukning, timer

Vejdirektoratet

Årsdøgnstrafikken på Roskildevej er oplyst til ca. 11.000, hvoraf ca. 8 pct. er tung
trafik. I de timer hvor Roskildevej er lukket vil trafikanterne ty til andre ruter, hvilket er illustreret på kortet herunder. Når den røde rute lukkes vil trafikanterne søge
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af enten den blå eller gule rute for at komme udenom vejlukningen. Dette forøger
rejsetiden, som vist i tabellen.

Figur 3-2
Kilde:

Roskildevej ved Ølstykke (rød rute) og alternative ruter (gul og blå ruter)
Vejdirektoratet

Tabel 3-2

Blue Spot beregninger for Roskildevej i Ølstykke
Længde, km

Hastighed, km/t

Tidsforbrug, timer

Grundstrækning (rød
rute)

3,05

80

0,04

Omvej 1 (blå rute)

3,33

30*

0,11

Omvej 2 (blå/gul rute)

3,53

30*

0,12

-

-

0,08

Gns. forsinkelse pr
køretøj

Kilde:
Note:

Regneeksempel:
Basis

Egne beregninger med udgangspunkt i vejnetdata fra Vejdirektoratet
*Hastighedsbegrænsningen på ruterne er 50 eller 60 km/t, mens de 30 km/t er
antaget effektiv hastighed. Ruter vil blive trafikalt belastet ved lukning af Roskildevej, og der er flere rundkørsler eller signalregulerede kryds.

Ved en vejlukning på 29 timer, hvilket svarer til konsekvensen af en 20-årsregn i
dag, vil det med ovenstående trafikale antagelser betyde:

›

At 120 pct. (dvs. 29 timer/24 timer) af ÅDT berøres af vejlukningen.

›

At ca. 13.000 køretøjer (dvs. ÅDT * 120 pct.) berøres af vejlukningen og vil
søge alternative ruter

›

At den samlede konsekvens af vejlukningen er et tidstab på 1.100 timer ved en
gennemsnitsforsinkelse pr. køretøj på 0,08 timer
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Identifikation af tiltag

Der er identificeret et antal tiltag til imødegåelse af fremtidige oversvømmelser.
Tiltag og deres effekt er beskrevet herunder. I tabellen følger skønnede omkostninger mv. for hvert tiltag. Tiltagene varierer efter type og omkostning. Fast pumpe og
drænrør kræver omkostninger fra dag et, mens mobile pumper kun medfører omkostninger ved hændelser. Analysen sammenligner tiltag som de er vist her, og
vurderer ikke optimal dimensionering af tiltag eller det overordnede beredskab,

Fast pumpe

Der installeres én pumpe i vejens dybdepunkt. I situationer med vand på kørebanen, reducerer pumpen
risikoen for eller længden af vejlunkning.

Mobile pumper

Beredskabets mobile pumper tilkaldes ved oversvømmelse. Pumperne reducerer længden af vejlukningen.
Der lægges dræn i et omfang, der gør at vejen ikke
oversvømmes og vejlukninger undgås.

Drænrør

Tabel 4-1

Fast pumpe

Mobile pumper

Drænrør

Kilde:
Note:

Omkostninger ved tiltag
Anlægsomkostning

Levetid

Driftsomkostning

Andet

2 mio. kr.

10 år

0%

Anlægsbehov:
1 pumpe

-

-

1.500 kr.
pr. hændelse
og 800 kr.
pr. time

Stigende behov for antal
pumper (se
tabel nedenfor)

1.500 kr.
pr. m

50 år

0%

Anlægsbehov:
2.000 m

Vejdirektoratet
Omkostninger opgjort i 2013 faktorpriser. Tiltaget drænrør svarer til et serviceniveau på 25 år og vil potentielt kræve yderligere investeringer til recipient
for at være effektiv, men sådanne ekstra omkostninger er ikke er medtaget.

Tiltaget mobile pumper er analyseret således, at antallet af pumper opjusteres i takt
med hændelsesniveauet. Tabellen herunder viser, at der ved en 100 års-hændelse i
2050 kræves fire mobile pumper på lokaliteten for at kunne genåbne vejen inden
for en times pumpning. Hertil er antaget tre timer i responstid; altså fra hændelsen
indtræffer til beredskabet er i fuld funktion.
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Tabel 4-2

Behov for mobile pumper ved forskellige regn hændelser

Gentagelses-periode,
år

Antal krævede pumper for at holde oversvømmelsen under én time
Nutid

2050

2100

5

0

0

0

10

0

0

0

20

1

1

2

25

2

2

2

50

3

3

3

100

4

4

4

500

7

7

8

12

14

15

1000

Kilde:

Effekt af tiltag

Vejdirektoratet

Tiltag reducerer risikoen og længden af vejlukninger. Tabellerne herunder viser,
hvor mange timer Roskildevej ved Ølstykke er lukket, når der pumpes eller er lagt
yderligere dræn. Vejlukningen med tiltag skal ses i forhold til situationen med naturligt dræn (jf. Tabel 3-1). Alle tiltagene giver store reduktioner i omfanget af
vejlukning.
Tabel 4-3 viser vejlukningens længde efter installation af en fast pumpe og som
eksempel vil Roskildevej ved Ølstykke være lukket i ca. en time ved en 20 årsregn. Den faste pumpe er således i stand til at pumpe opstuvet vand bort i løbet af
en time.
Analyser tager ikke hensyn til, at der kan være et behov for fortsat at omdirigere
(tung) trafik efter vejbanen er tør, for at undgå at vejens bæreevne påvirkes.
Tabel 4-3

Vejlukning med fast pumpe

Gentagelsesperiode,
år

Vejlukning, timer
Nutid

2050

2100

5

0

0

0

10

0

0

0

20

1

1

1

25

1

1

2

50

2

2

3

100

3

4

4

500
1000

Kilde:

Vejdirektoratet

6

7

7

12

13

14
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Vejlukningen i de 2 andre tiltag er vist i de følgende tabeller
Tabel 4-4

Vejlukning med mobile pumper

Gentagelsesperiode,
år
Nutid

Vejlukning, timer
2050

5

0

0

0

10

0

0

0

20

1

1

1

25

1

1

1

50

1

1

1

100

1

1

1

500

1

1

1

1

1

1

1000

Kilde:
Note:

Vejdirektoratet
Hertil kommer responstid på tre timer for hver hændelse

Tabel 4-5

Vejlukning ved anlæg af drænrør

Gentagelsesperiode,
år

Vejlukning, timer
Nutid

2050

2100

5

0

0

0

10

0

0

0

20

0

0

0

25

0

0

0

50

30

34

36

100

66

74

81

500

162

183

198

1000

349

394

428

Kilde:

Regneeksempel:
Projekt

2100

Vejdirektoratet

Ved brug af fast pumpe falder vejlukningen ved en 20-årsregn i dag, fra 29 timer
(jf. regneeksemplet i afsnit 3 ovenfor) til 1 time. Med tiltaget i drift vil denne regn
have følgende trafikale konsekvenser:

›

Ca. 4 pct. (dvs. 1 time/24 timer) af ÅDT berøres af vejlukningen.

›

Ca. 445 køretøjer (dvs. ÅDT * 4 pct.) berøres af vejlukningen og vil søge alternative ruter

›

Den samlede konsekvens af vejlukningen er et tidstab på 36 timer ved en gennemsnitsforsinkelse pr. køretøj på 0,08 timer

Tiltaget reducerer således tidstabet fra 1.100 timer med naturlig dræn til kun 36
timer.
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5

Samfundsøkonomisk analyse

En samfundsøkonomisk analyse er en konsistent måde at undersøge, om det er
samfundsøkonomisk relevant at gennemføre tiltag. I analysen laves en vurdering af
omkostninger og gevinster ved tiltaget sammenlignet med konsekvenserne af ikke
at gennemføre tiltaget.
De tre væsentligste elementer i analysen er:

›

Vejdirektoratets omkostninger til oprydning efter oversvømmelse

›

Trafikanternes tidstab og eventuelle andre omkostninger opstået som følge af
oversvømmelsen

›

Omkostningerne ved at gennemføre tiltaget, der kan afværge lignende fremtidige hændelser.

Hvis Vejdirektoratets omkostninger til oprydning efter oversvømmelse og trafikanternes tidstab overstiger tiltagsomkostningerne, er det for samfundet en god investering at iværksætte tiltaget.

Oprydningsomkostninger

CBA

Trafikanters
tidstab

Tiltagsomkostninger
Hvad tager vi beslutning om?

Resultaterne af den samfundsøkonomiske analyse kan bruges til at beslutte, om
Vejdirektoratet skal i værksætte tiltag der kan imødegå klimaudfordringen på Roskildevej i Ølstykke. Anvendes denne tilgang på andre lokaliteter, vil de konkrete tal
variere, men strukturen og karakteren af resultaterne vil være den samme. Analysen svarer på følgende spørgsmål:

›

Opvejer gevinsterne omkostningerne ved at anlægge eller installere permanente tiltag, som for eksempel faste pumper eller øget afvanding (drænrør)

›

Skal lokaliteten omfattes af beredskabsaften, således at der ved oversvømmelse – mod betaling – indsættes mobile pumper i fornødent omfang.

Analysen svarer ikke på, hvilket sikringsniveau der er det samfundsøkonomisk optimale. Dvs. at dimensioneringen af en fast pumpe og drænrør samt antallet af mobile pumper under beredskabet (generelt eller som sendes til Ølstykke efter en given hændelse) ikke kan fastlægges ud fra analysen.
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Den samfundsøkonomiske analyse er lavet med udgangspunkt i en 50 årig periode
og enhedspriser mm for trafikanter svarer til dem der er brugt i forbindelse med
eksempelberegningerne i Vejdirektoratets klimatilpasningsstrategi 2013.
Fra hændelser til
forventede omkostninger

Ovenfor blev det vist, hvordan forskellige regnhændelser resulterer i vejlukning af
forskelligt omfang. Som følge af klimaets forventede udvikling vil omfanget af
hændelser stige over tid og påvirkes af, om der iværksættes tiltag eller ej.
I omregningen til samfundsøkonomiske omkostninger skal informationen om
vejlukning bearbejdes:
Hændelserne skal vægtes efter sandsynlighed, så man får det forventede antal
timer med vejlukning i hvert år i både basis og projekt (se Figur 5-1)

2

Hver hændelse af kobles med den trafikale konsekvens, herunder hvor stort
tidstabet er for det enkelte køretøj, og hvor mange der berøres (se" Trafikale
konsekvenser" i afsnit 3)

3

Den trafikale konsekvens (tidstabet for trafikanter) værdisættes år for år og
tilbageregnes til én nutidsværdi, der kan sammenholdes med tiltagsomkostninger

Projekt (pumpe; mobil eller fast)

500

Basis (naturlig dræn)

Vejlukning, timer

Vejlukning, timer

Basis (naturlig dræn)

1

400
300
200
100
0
5

10

20

25

50

100

Gentagelsesperiode, år

500

1000

Projekt (fast pumpe)

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
5

10

20

25

50

100

500

1000

Gentagelsesperiode, år

Figur 5-1

Vejlukning i timer ved forskellige hændelsesniveauer, 2013. Uvægtet vejlukning (til
venstre) og vægtet (til højre) efter sandsynlighed for at hændelsen indtræffer.

Kilde:

Egne beregninger på baggrund af Vejdirektoratets Blue Spot-analyse

Figurerne herover viser, at vejen i basis med naturligt dræn forventeligt – altså
vægtet efter sandsynlighed for at hændelserne indtræffer i et år- vil være lukket i
ca. 6,5 timer i 2013. Dette er summen af grafen til højres røde søjler.
Ved brug af fast pumpe falder den forventede lukketid i 2013 til 0,2 timer (summen
af sorte søjler). Effekten af at pumpe svarer således til en forventet besparelse på
ca. 6 timer i 2013. Samme øvelse laves i alle år af beregningsperioden (2013-2062;
50 år), hvilket er vist i figuren herunder.
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Basis (naturlig dræn)

Projekt (fast pumpe)

8,0
Vejlukning, timer

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2013

2023

2033

2043

2053

Gentagelsesperiode, år

Figur 5-2

Udvikling i antal, sandsynlighedsvægtede hændelse, projekt og basis, 20132062

Kilde:

Egne beregninger på baggrund af Vejdirektoratets Blue Spot-analyse

Effekten af tiltaget skal dernæst sammenholdes med ÅDT og forsinkelsen for hvert
køretøj. Den forventede effekt på forsinkelse i 2013 (ca. 6 timer, som beskrevet
ovenfor) medfører ca. 200 timers undgået tidstab for trafikanterne. Dette svarer til
en gevinst på ca. 30.000 kr., som igen skal sammenholdes med udviklingen fra
2013-2062.
Oprydning

Vejdirektoratet har betydelige omkostninger forbundet med oprydning efter
oversvømmelser. Tiltagene forhindre ikke, at vejen fortsat oversvømmes, men tidsrum og udbredelse vil sandsynligvis mindskes. Der vil derfor forsat være omkostning til oprydning, selv når et af tiltagene gennemføres (dog måske i mindre grad
og udstrækning).
Ifølge Vejdirektoratets erfaringstal koster 150.000 kr. at rydde op efter en oversvømmelseshændelse. Den omkostning vil reduceres ved brug af tiltagene men ikke forsvinde helt. Analysen medtager ikke denne gevinst i beregningerne.

Tiltag

Tiltagene medfører omkostninger af forskellig karakter:

›

Faste pumper og drænrør er en anlægs-/installationsomkostning i dag. Omkostningen falder på ny, når tiltagets tekniske levetid overskides. Den faste
pumpes levetid på ti år betyder derfor, at der skal indkøbes nye pumper fem
gange i løbet af beregningsperioden (50 år).

›

De mobile pumper derimod medfører kun omkostninger, mens de er i drift.
Pumperne indkøbes ikke specifikt til lokaliteten, og der er ikke behov for udskiftning i løbet af beregningsperioden.
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Analyseresultat

Omkostninger og gevinster ved at gennemføre de tre tiltag, som vi har undersøgt
her, er vist i tabellen nedenfor.
Effekten i form af undgået tidstab er sammenlignelig for tiltagene. Mobile pumper
er dog billigere end faste pumper og drænrør, hvorfor samfundsøkonomien er bedre.
Tabel 5-1

Samfundsøkonomisk gevinst ved at gennemføre tiltag

Nutidsværdi, mio. kr.

Mobile pumper

Faste pumper

Drænrør

0,008

5,5

3,5

Omkostning
Tiltagsomkostning
Gevinst
Gevinst ved mindre tidstab
I alt

Kilde:

Følsomhed

0,9

1,2

0,8

0,9

-4,4

-2,7

Egne beregninger

Det er mange usikkerheder forbundet med beregning af de samfundsøkonomiske
effekter af vejlukning og tiltagsmuligheder. Denne usikkerhed belyses ved at undersøge, hvor robuste resultaterne er over for ændringer i centrale forudsætninger.
Mobile pumper giver fortsat positive nutidsværdier ved store ændringer i omkostninger og gevinster. Resultatet fremstår således robust.
Tilsvarende bevirker ændringerne i centrale parametre ikke, at hverken faste pumper eller drænrør bliver rentable.
Tabel 5-2

Samfundsøkonomisk gevinst ved at gennemføre tiltag, følsomhedsanalyse
Mobile pumper

Faste pumper

Drænrør

Basis

0,9

-4,4

-2,7

Tiltagsomkostning, +50%

0,9

-7,1

-4,5

Tiltagsomkostning, -50%

0,9

-1,6

-1,0

ÅDT, +50%

1,4

-3,8

-2,4

ÅDT, -50%

0,4

-4,9

-3,1

Tidstab, +50%

1,4

-3,8

-2,4

Tidstab, -50%

0,4

-4,9

-3,1

Nutidsværdi, mio. kr.

Kilde:

6

Egne beregninger

Konklusion og anbefalinger

Eksempelberegningen for Roskildevej i Ølstykke er et eksempel på, hvordan omkostninger og gevinster ved at gennemføre tiltag for at undgå konsekvenser af klimaudfordringen kan beregnes samfundsøkonomisk på en konkret lokalitet.
Analysen anvender resultater fra det Blue Spot-arbejde, som Vejdirektoratet har
gennemført, og kobler det med simple betragtninger om trafikale konsekvenser af
oversvømmelse og mulige tiltag.
Eksemplet Roskildevej i Ølstykke viser, at der er tilbagevendende risiko for oversvømmelser med langvarige vejlukninger og trafikale konsekvenser til følge. Sam-
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tidig viser eksemplet, at tiltagene reducerer den sandsynlige lukketid for vejen i
meget høj grad. Vælger Vejdirektoratet at iværksætte tiltag som skitseret kan
vejlukningen ved en hændelse reduceres fra "flere dage" ved naturlig dræning til
"få timer" ved målrettede tiltag.
Resultatet af den samfundsøkonomiske beregning viser, at med de gjorte og grove
antagelser giver det samfundsøkonomisk overskud at iværksætte tiltag. Det ses, at
faste installationer (faste pumper og drænrør), der kun har effekt ved sjældne lejligheder er mindre attraktive, end beredskabskapacitet der kan indsættes ved behov
(mobile pumper), men hvor omkostningerne spredes ud over mange lokaliteter.
Konkrete overvejelser om beredskabets samlede struktur på tværs af vejnettet kan
gøre de mobile pumpe mere eller mindre attraktive. Tilsvarende kan drænrør være
mere attraktive, hvis der allerede er behov for at udskifte de eksisterende drænrør.

Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved
og Skanderborg samt hovedkontor i København.
Find mere information på vejdirektoratet.dk.
VEJDIREKTORATET

Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K
Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

