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General Introduktion  

En af de mest omfattende offentlige tilgængelige modeller til opgørelse af skadesomkostninger ved 

oversvømmelser fra havet i Danmark er DTU's SkadesØkonomi model, som er udviklet som en del af 

COHERENT projektet om oversvømmelser ved kyster og som er finansieret af Innovationsfonden. 

Udover oversvømmelser ved kyster kan modellen også anvendes til beregning af omkostninger ved 

skybrud, det anbefales dog her, at brugerne lægger skadesfunktioner ind for bygninger baseret på data 

om vandniveauer og skader for skybrud. En særlig samarbejdspartner i forbindelse med udvikling af 

modellen er konsulentfirmaet LNH Water Aps. 

 
Modellen er GIS-baseret og kan anvendes til beregninger af skader på detaljeret geografisk niveau for 
bygninger, erhverv, transport, rekreative værdier, økosystemer, psykiske/sundhedsmæssige 
konsekvenser mm. Modellen kombinerer data over konsekvenser målt i pengeværdier og fysiske data 
for påvirkninger af værdier, som ikke så let repræsenteres ved pengeværdier. Modellen er tilgængelig 
som åben source og er udviklet i ArcGis, hvorfor dens anvendelse kræver softwarelicens. 
DTU's SkadesØkonomi model's centrale del er en GIS-database med datalag for aktiviteter og fysiske 

aktiver, som kan udsættes for oversvømmelser. Hovedparten af de anvendte data i 

skadesberegningerne er tilgængelige fra offentlige webportaler som f.eks. kortforsyningen.dk og BBR, og 

kan downloades i formater som er kompatible med ArcGis og QGIS software. Nogle af de anvendte data 

er kun tilgængelige for lokale myndigheder som kommunerne, hvorved andre brugere skal benytte egne 

data som kan have et højere detaljeringsniveau. Det GIS-baserede system kan anvendes til at generere 

en lang række forskellige outputs af relevans for beslutningstagning i kommuner, for grundejere, 

forsikringsselskaber, virksomheder og andre. Vi vil gerne her rette en speciel tak til samarbejdspartnerne 

i COHERENT projektet, som har været med til at teste modellen og til at specificere brugerbehov samt til 

Stormrådet for levering af data om skadesudbetalinger ved oversvømmelser, og Aarhus Universitet for 

levering af data for rekreative værdier. 

Modellen indeholder på nuværende tidspunkt separate modeller for bygninger, virksomheder, 

offentlige services, transport, helbred, kritisk infrastruktur, økosystemer og biodiversitet, rekreative 

værdier og turisme. Ud over delmodellerne, som er indeholdt i nærværende version af DTU's 

SkadesØkonomi model, vil det også være relevant at supplere med data, som repræsenterer andre 

værdier, som f.eks.  kulturelle og historiske værdier og økosystemer. Se en oversigt over 

modelstrukturen i Figur 1. 

 



  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datagrundlaget og beregningsforudsætningerne i de enkelte modeller varier meget afhængig af 
tilgængelig viden om oversvømmelseshændelser i Danmark og tilgængelige data. Modellen kombinerer 
foreslåede default data og muligheder for brugerne for selv at indberette data.   
 
DTU modellen indeholder skadesfunktioner for sektorerne, som viser sammenhængen mellem 
vanddybde på land og skadesomkostninger. Ideelt set bør sådanne skadesfunktioner baseres på data om 
tidligere oversvømmelseshændelser med tilsvarende intensitet og varighed, og deraf følgende skader på 
berørte aktiver og aktiviteter. Nogle af disse sektorer kan på tilfredsstillende vis repræsenteres på 
baggrund af data om tidligere oversvømmelser i Danmark, indenfor f.eks. bygningsområdet, hvor 
detaljerede opgørelser af bygningserstatninger i forbindelse med Bodil stormen i 2013 fra Stormrådet 
giver et godt grundlag for at beregne den del af skadesomkostningerne som udgøres af 
bygningsreparation. Andre sektorer er mere vanskelige at etablere skadesfunktioner for, da der ikke 
findes økonomiske opgørelser af skader som f.eks. fra forsikringsudbetalinger. Et eksempel på sådanne 
områder kan være oversvømmelser af specielle økosystemer, hvor det er vanskeligt at forudse 
virkningen af en oversvømmelse på lidt længere sigt, og hvor den økonomiske værdi, som kan tillægges 
et økosystem ikke er umiddelbart målelig, da området jo er et fælles gode for alle. 
Et centralt input til modellen er beregninger af af oversvømmede arealer som kan foretages vha. 
statiske havspejlsstigninger eller med dynamiske stormflodsmodeller i henhold til det scenarie 
(returperiode, fremtidig periode mv.) som ønskes afspejlet. Kombinerede oversvømmelser fra flere 
kilder, hav/vandløb/nedbør, kan selvfølgelig også indsættes sådan som det er gjort i COHERENT 
projektet.  
 

Figur 1. Oversigt over strukturen i modellen til 

beregning af skadesomkostninger ved 

oversvømmelser 

 



  
 
I det følgende gennemgås de enkelte delmodeller og tilknyttede data sammen med en vejledning til brug 
af modellerne. Dernæst en kort vejledning til den indledende opsætning af modellerne således at de kan 
benyttes i ArcMap, hernæst en beskrivelse af hver enkelt model, og hvordan den kan anvendes. 
 

Gennemgang af delmodellerne 
1. Bygninger 
Denne model benyttes til beregning af skader på bygninger og indbo for forskellige bygningstyper. Der 
er udarbejdet skadesfunktioner for tre af de typiske bygningstyper, som omkostningsberegningerne 
baseres på, nemlig: helårsboliger, fritidshuse, erhvervsbygninger. Det er naturligvis muligt at benytte 
modellen på andre bygningstyper end disse tre. I sådanne tilfælde vælges blot den skadesfunktion, der 
bedst beskriver den bygningstype beregninger skal udføres for. Det er endvidere muligt for brugeren at 
opdatere de eksisterende skadesfunktioner, eller at tilføje nye hvis dette ønskes. 
 

Skadesfunktioner 
Skadesfunktioner beskriver sammenhængen mellem en eller flere uafhængige variable og skadens 
størrelse. En meget anvendt type af skadesfunktioner, som vi tager udgangspunkt i i DTU's 
skadesomkostningsmodel, viser sammenhængen mellem vanddybde og omkostninger, som vist i Figur 2. 
Hvis man så kender vanddybden omkring en bygning så kan de resulterende skader estimeres. 
 

Figur 2. Stiliseret sammenhæng mellem vanddybde på land og skadesomkostninger 

 

Da skadesomkostninger kan variere meget for forskellige bygningstyper indeholder DTU's 
SkadesØkonomi model særskilte skadesfunktioner for helårsboliger, fritidshuse og erhvervsbygninger. 
Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder informationer om bygningsanvendelse mm. for en stor 
andel af bygningsmassen i Danmark, og kan dermed benyttes til at differentiere mellem anvendelser af 
bygninger bygningstyper. I de tilfælde, hvor BBR ikke indeholder en anvendelseskode for bygningerne, 
anbefales det at brugerne selv skønner hvilken bygningstype der kan være tale om, eller vælger en fast 
omkostning for skaderne ved oversvømmelser fastsat efter eget skøn. 
 

Helårsboliger og fritidshuse 

Skadesfunktionerne for helårsboliger og fritidshuse er baseret på data fra Stormrådet, der indeholder 
informationer om alle forsikringsudbetalinger for stormfloder på adresseniveau i perioden 2013-2017. 
Udbetalingerne omfatter dækning af omkostninger til renovering og løsøre i form af inventar-data 
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indeholder anmeldelser fra 1075 sommerhus og 906 helårsboliger fordelt over 6 storme, hvoraf 
størstedelen stammer fra stormen Bodil i december 2013.  
 

Skadesfunktionerne i DTU's SkadesØkonomi model er estimeret som følger: For hver bolig og fritidshus 
er der, med udgangspunkt Kystdirektoratets højvandstatistik (Kystdirektoratet, 2018), identificeret den 
nærmeste vandstandsmåler og vandstanden, da stormen var på sit højeste. Efterfølgende er den givne 
stormflod simuleret og maksimum-vanddybden på land omkring den enkelte bygning er bestemt. 
Herved er det muligt at konstruere en skadesfunktion, der beskriver sammenhængen mellem 
vanddybde og skadestørrelsen. De estimerede skadesomkostningskurver for helårsboliger og 
sommerhuse er vist i  Figur 3a og 3b. 
 

Erhvervsbygninger 

Data fra Stormrådet indeholder for få anmeldelser fra erhvervsbygninger til at  en specifik 
skadesfunktion har kunnet estimeres for denne bygningstype. I stedet er der benyttet data om 
forsikringsudbetalinger for skybrud fra Forsikring og Pension's statistik dækkende bygningsrenovering og 
løsøre til at finde størrelsesforholdet mellem skader på helårsboliger og erhvervsbygninger. Ved skybrud 
har skadesomkostningerne på erhvervsbygninger i gennemsnit været ca. 3,6 gange større end for 
helårsboliger. Da det antages at forholdet er det samme under stormfloder, kan skadesfunktionen for 
helårsboliger angivet i 3a skaleres og herved fås en funktion for erhvervsbygninger (Figur 4). 
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Figur 3a og 3b. Skadesfunktioner for helårsboliger (a) og fritidshuse (b), der beskriver sammenhægen mellem vanddybden 
omkring bygningen i cm. og den absolutte skade i kroner. 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke-

dybdeafhængige bygningsskader 

Visse bygningstyper passer ikke ind i de tre udviklede skadesfunktioner, og det foreslås derfor at 
brugeren selv indberetter data, hvis der er oplysninger tilgængelige. 
 

Garager  

Der findes ingen skadesdata for garager, og stormrådet dækker kun hvis garagen er en integreret del af 
hovedhuset og indeholder tekniske installationer til bygningsdrift. Det forventes at garager varierer 
meget i størrelse samt i opbevaret indbo og derved også i skadesomkostninger. Området er ikke belyst i 
kilder, og det er her valgt at anvende en fast omkostning på 30.000 kr. som grundforudsætning, uden at 
dette kan verificeres ift kilder. Brugerne opfordres til at anvende egne data, hvis de er tilgængelige. 
 

Opdatering af skadesfunktionerhttps://home.costhelper.com/wet-basement.html 

Alle skadesfunktioner kan tilgås via Excel-arket Skadesfunktioner og hermed kan eksisterende 
skadesfunktioner opdateres eller nye kan tilføjes. Tabel 1 viser de eksisterende skadesfunktioner samt 
ikke-dybdeafhængige skader i excel-arket, hvor kolonnen Skadestype angiver bygningstypen som 
skadesfunktionen er udarbejdet for, mens kolonnen Skadesfunktion angiver selve funktionen eller en 
fast omkostning. I skadesfunktionerne henviser X til vanddybde (i meter). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skadestype Skadesfunktion 

Helårsbolig 202270 * np.log(X) - 128509 

Fritidshuse 168171 * np.log(X) - 212887 

Garager 30000 

Erhverv 693968 * np.log(X) - 440902 

Ingen 

anvendelseskode 

150000 eller anden fast 

omkostning 
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Figur 4. Skadesfunktion for erhvervsbygninger, der beskriver sammenhængen 
mellem vanddybden i cm. omkring bygningen og den absolutte skade i kroner. 

Tabel 1. Eksisterende skadesfunktioner  

 

https://home.costhelper.com/wet-basement.html


  
 
Som bruger kan man ændre i de eksisterende navne og skadesfunktioner. Som angivet i tabellen, skal 
logaritmiske funktioner angives ved brug af Python biblioteket Numpy (Numpy, 2021) angivet ved np - 
np.log henviser til den naturlige logaritme. Tabel 2 viser et eksempler på hvordan en lineær, 
eksponentiel og logaritmisk funktion bør angives. Vær opmærksom at ** bruges til at opløfte et tal til en 
potens. 
 

Skadestype Skadesfunktion 

Lineær 2000 * X + 500 

Eksponentiel 0.05 * X**2 + 0.25 * X - 10 

Naturlig logaritme 3000 * np.log(X) - 10000 

 

 

Ikke forsikringsdækkede skader 

DTU har i samarbejde med Digelauget i Jyllinge Nordmark og Tangebjerg gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse hos beboerne, som var berørt af Bodilstormen i 2013 mhp. at belyse skader, 
som husejerne var blevet påført, men som ikke blev dækket af erstatninger fra Stormrådet. Et 
datagrundlag, som kun er baseret på en enkelt undersøgelse er selvfølgelig meget usikkert, men brugere 
kan her selv skønne, om de finder det meningsfyldt at lægge disse data til grund. 
 
I forbindelse med Jyllinge undersøgelsen blev det tydeligt at forsikringsudbetalingerne på ingen måde 
dækkede de fulde omkostninger ved en oversvømmelse. I Jyllinge Nordmark var den gennemsnitlige 
erstatning fra Stormrådet på knap 1 mio. kr. per oversvømmet bolig, men beboerne måtte selv i 
gennemsnit betale yderligere 217.000 kr. på genopbygning, 88.000 kr. til ikke-erstattet indbo, 16.000 kr. 
til genhusning, samt udgifter på 27.000 kr. til uvildig advokat- og ekspertrådgivning (Tabel 3) (Halsnæs et 
al., 2020). Dette svarer til en ekstra omkostning på næsten 35% af det forsikrede beløb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I DTU's SkadesØkonomi model er der  mulighed for at beregne ikke erstattede ekstraomkostninger til 
udbedring af skader på bygning og indbo. Brugeren har her selv mulighed for at vælge hvor stor en 
procentdel af den forsikrede sum som de ikke-forsikrede ekstra omkostninger udgør, f.eks. baseret på 
resultaterne af Jyllinge-undersøgelsen eller egne skøn. 
 

Beskrivelse Gns. omkostning pr. 

oversvømmet hustand 

Eget biddrag til udbedring af skader 217.000 kr. 

Ikke-erstattet indbo 88.000 kr. 

Egenbetaling til genhusning 16.000 kr. 

Uvildig rådgivning 27.000 kr. 

Tabel 2. Eksempler på angivelse af skadesfunktioner i modellen  

 

Tabel 3. Ikke erstattede omkostninger i forbindelse stormfloden Bodil i Jyllinge Nordmark 



  
 

Procentvis værditab af salgspris 

Det må forventes, at oversvømmede huse er sværere at sælge, og som konsekvens falder værdien. Flere 
internationale studier har påvist tab på mere end 20% i salgsværdien af huse, der har været 
oversvømmet af stormfloder eller af overløb fra floder (Beltrán et al. 2019; Eves & Wilkinson, 2014; 
Lamond, J. & Proverbs, 2006; and Gundgaard 2018). Værditabet kan variere betydeligt alt efter 
oversvømmelsens størrelse og varighed samt husenes oprindelige værdi. Ifølge Beltrán et al. (2019) er 
værditabet størst i årene lige efter oversvømmelsen mens faldet i huspriser forventes at være væsentligt 
mindre efter en periode på 5-6 år – forudsat at husene ikke oversvømmes igen. Det er endvidere påvist 
at det ikke kun er oversvømmede huse, der oplever et værditab, men også huse beliggende i 
oversvømmede nærområder. Dette værditab er mindre ved en forventet oversvømmelse end ved en 
faktisk hændelse og varierer i størrelse afhængig af område og oversvømmelsesstørrelse. Der er ikke et 
empirisk grundlag for at fastsætte en værdi for erhvervsejendomme, men det er muligt for brugeren 
selv at indtaste egne forudsætninger i modellen. 
 
I modellen er der mulighed beregne værditab for alle slags bygningstyper og tabsprocenten kan manuelt 
varieres af brugeren afhængigt af bygningstypen. På baggrund af de internationale artikler anbefales det 
at benytte følgende procentvise værditab (Tabel 4). 
 
 

 

Det absolutte værditab beregnes med følgende formel: 

Total værditab i kroner = Værditab (%) * gennemsnitlige salgspris (kr/m2) * bygningsstørrelse (m2) 

 
Den gennemsnitlige kvadratmeterpris afspejler i datagrundlaget for DTU's SkadesØkonomi model 
gennemsnitlige salgspriser for alle boliger til salg på nuværende tidspunkt i en given kommune, som 
angivet i Boliga.dk (Boliga, 2021). Listen med de kommunale kvadratmeterpriser kan ses i excel-filen 
KvmPris2019Alleboligtyper.xlsx og kan nemt opdateres med de nyeste værdier, eller fra andre kilder hvis 
brugeren har adgang til bedre og mere præcise tal, som f.eks. tager højde for husenes beliggenhed. 
Værditabet af omkringliggende, ikke-oversvømmede bygninger, beregnes på samme måde som 
beskrevet ovenfor, med mulighed for selv at angive den procentuelle tabsværdien. Derudover er det det 
er op til brugeren selv at definere i hvor stor afstand omkring det oversvømmede areal at de ikke-
oversvømmede værditab skal beregnes.  
 

Bygningstype Værditab i procent 

Helårsbolig 20% 

Fritidshus 20% 

Tabel 4. Procentvis tab i salgsværdi for forskellige bygningstyper. 



  
 

2. Mennesker og helbred 

Denne model anvendes til bestemmelse af  menneskelige omkostninger i forbindelse med 

oversvømmelser. Dette omfatter direkte økonomiske omkostninger som er forbundet med tabt 

arbejdsevne, antal feriedage, genhusning samt omkostninger i form af stress, angst og andre 

psykologiske følgevirkninger. Yderligere konsekvenser af oversvømmelser på helbred kan være 

forbundet med selve vandmasserne og med forureninger fra kloakløb og lignende. Disse er ikke 

medtaget i den aktuelle version af modellen. 

For sektoren Mennesker og helbred er der lavet to modeller:  
1. På basis af en antagelse om, at der i gennemsnit bor to personer i den arbejdsdygtige alder i hver 

hustand, beregnes arbejdstid og andet tidsforbrug til oprydning efter oversvømmelse. 
2. Antallet af husstande med psykiske konsekvenser af oversvømmelser beregnes ud fra data om 

forventninger til andelen af husstande, som forventes at få disse konsekvenser.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Psykiske konsekvenser 

En række internationale studier har påvist at pludselig ekstrem vejrhændelser, som f.eks. stormfloder, 
kan påvirke de berørte personers mentale helbred (Hajat, et al., 2005; Bourque, Siegel, Kano, & Wood, 
2006; Freedy, Shaw, Jarrell, & Masters, 1992; Lane et al., 2013). Modellen indeholder en mulighed for at 
beregne psykiske konsekvenser baseret på den tidligere omtalte undersøgelse af skader ved 
oversvømmelser i Jyllinge Nordmark (Halsnæs et al., 2020). Denne undersøgelse fandt at de berørte 
husstande, som angivet i Tabel 5, i gennemsnit havde 17 sygedage, hvilket både dækker over personer 
uden sygedage samt langtidssygemeldte samt både over sygedage relateret til psykiske faktorer og 
andre sygedage i forbindelse med oversvømmelsen. Endvidere viste Jyllinge-undersøgelsen, at knap 50% 
af de adspurgte, der oplevede oversvømmelser i deres bolig har konsulteret praktiserende læge som 
konsekvens heraf, og i alt har ca. 62% af de adspurgte husstande har oplevet psykiske følgevirkninger, 
hvoraf stress og søvnbesvær er de hyppigste (Tabel 6). 
 

 Antal Total Andel 

Vi har oplevet psykiske følgevirkninger, men ønsker ikke at oplyse hvilke  5 85 6% 

Depression 6 85 7% 

Andre psykiske følgevirkninger 6 85 16% 

Beskrivelse Gns. omkostning pr. 

oversvømmet hustand 

Arbejdstid (oprydning etc.) 276 timer 

Ekstra rejsetid fra genhusning 55 timer 

Sygedage  17 dage 

Feriedage 7 dage 

Tabel 5. Gns omkostning pr. oversvømmet hustand i Jyllinge Nordmark som følge af stormen Bodil 

 



  
 

PTSD 14 85 29% 

Angst 25 85 34% 

Belastningsreaktioner  29 85 34% 

Koncentrationbesvær 29 85 34% 

Vi har ikke oplevet psykiske følgevirkninger 32 85 38% 

Søvnproblemer 38 85 45% 

Stress 40 85 47% 

 

 

Tallene i tabel 6 angiver ikke-diagnosticerede psykiske følgevirkninger og endvidere har husstandene 
haft mulighed for at angive flere psykiske følgevirkninger. I modellen beregnes antallet af husstande, der 
forventes at opleve psykiske følgevirkninger som konsekvens af oversvømmelsen med følgende formel: 
 

Husstand med psykiske følgevirkning = Antal ramte husstande * 0,62 
 

Det er op til brugeren at vælge om denne beregning skal medtages eller ej, og der er ikke knyttet en 
økonomisk skadesværdi til de psykiske konsekvenser. 
 

3. Transport  

Modellen anvendes til bestemmelse af hvilke hovedveje, der oversvømmes og herved har nedsat 
kørehastighed (eller helt lukkes) under en given stormflod samt de afledte skadsomkostninger som følge 
af forsinkelser og renovation/reparation af vejnettet. 
 
Ifølge Pregnolato et al. (2017) kan sammenhængen mellem vand på kørebanen og 
hastighedsnedsættelse for biler beskrives som angivet i Figur  og udregnes med følgende formel: 
 
V = 0,0009w2 - 0,5529w + 86,9448 

 
Hvor V er hastigheden i km/t og w er vanddybden i mm.  
 
Formlen er baseret på en kombination af data fra 
eksperimentelle observationer og model analyser. 
Hastigheden V er den maksimale hastighed, som er sikker 
givet specifikke vanddybder på vejen. 
 
Det betyder at en vej med en hastighedsbegrænsning på 50 
km/t, vil opleve en hastighedsnedsættelse hvis der er mere 
end ca. 7,5 cm vand på vejen. Endvidere antages det at vejen 
er lukket for trafik hvis der står mere end 30 cm vand. I 
modellen benyttes formlen til at beregne hvilke dele af 
vejnettet, der vil være berørt af en oversvømmelse. Vejnettets 
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Tabel 6. Psykiske følgevirkninger som husstandene i Jyllinge Nordmark oplevede som følge af Bodil i 2013 
(Kunne vælge flere) Halsnæs et al. 2020 



  
 
påvirkning afhænger ikke kun af vanddybden, men i høj grad også af stormflodens varighed samt af, 
hvor længe der går, før vandet er drænet eller pumpet væk fra vejnettet.  
  

Omkostning af trafikale forsinkelser 

Omkostningerne ved trafikale forsinkelser baserer sig på en række udregninger foretaget af DTU 
Transport ved brug af Landstrafikmodellen (LTM). Landstrafikmodellen er en samlet trafikmodel for 
Danmark, der benyttes til at se på hvordan ændringer i demografi og økonomi påvirker transporten på 
tværs af transportformer (Vejdirektoratet, 2021). I DTU's SkadesØkonomi model benyttes LTM til at se på, 
hvordan trafikken og rejsetiden ændres, hvis vejnettet oversvømmes, og trafikken bliver langsommere og 
alternative ruter dermed benyttes. LTM er en meget omfattende model, og kan derfor ikke direkte 
anvendes som led i oversvømmelsesberegningerne. I stedet er der på forhånd udført en række analyser 
med LTM for forskellige stormflodshændelser, og på baggrund heraf er en funktion for beregning af 
tidstab udviklet baseret på lokale informationer om  længden af oversvømmede veje og trafikken på disse 
veje. En mere specifik beregning for transport i bestemte byer ville være at foretrække, men det kræver, 
at brugerne selv laver direkte aftaler med LTM om kørsler. 
 
LTM  kan benyttes til at beregne timemæssige trafikforsinkelser for kørsel til arbejde og fritidskørsel med 
personbiler. Disse kan herefter omregnes til økonomiske tab med de transportøkonomiske enhedspriser 
(Transportministeriet, 2021), hvor en værdi på 120 kr/t er anvendt for kørsel uden forsinkelser pga. 
trængsel og 180 kr/t for kørsel under trængselsforhold. LTM indeholder kun oplysninger om 
hovedfærdselsårer og vil derfor i nogen omfang underestimere de trafikale påvirkninger. 
På baggrund af resultaterne fra LTM analyserne er der lavet simplificeret model, der med størrelsen af de 
oversvømmede veje og det gennemsnitlige antal biler på vejene kan udregne trafikforsinkelser i det 
oversvømmede område.  

 

Omkostninger ved vejrenovation 

Omkostningerne til oprydning af veje efter oversvømmelser er meget afhængige af områder og 
specifikke hændelser, så det er derfor svært at estimere en specifik omkostning, og beregningen kan 
derfor kun foretages på basis af brugerspecificerede data. 
 

4. Industri og private virksomheder 

Modellen anvendes til bestemmelse af hvilke private virksomheder, der oversvømmes, og hvor mange 
medarbejdere, der påvirkes heraf. Modellen udregner ikke økonomiske tab, men ser udelukkende på 
antallet af virksomheder og medarbejdere der berøres. De økonomiske skader på selve 
erhvervsbygningerne samt indbo, kan udregnes ved brug bygningsskade modellen (se afsnit 1. 
Bygningsskade of omkostninger). I princippet vil det være muligt også at foretage en beregning af 
økonomiske tab, men det kræver specifikke kørsler på basis i Danmarks statistik over værditilvæksten i 
virksomhederne på forskellige lokaliteter og dermed den mistede værdi. Kystdirektoratet, har arbejdet 
med udviklingen af en metode herfor (Deltares, 2018), men lokale data for værditilvækst er ikke 
tilgængelige fra Danmarks Statistik.    
 



  
 

5. Rekreative værdier 

Modellen anvendes til bestemmelse af økonomiske omkostninger forbundet med oversvømmelse af 
rekreative arealer. Zandersen et. al (2020) har for en stor andel af de større rekreative områder i 
Danmark estimeret den årlige økonomiske værdi af adgangen hertil for den danske befolkning.  Dette 
datasæt er udvidet med mindre rekreative arealer fra Basemap02 (Levin et al., 2017), hvor den 
økonomiske værdi er estimeret som produktet af den kommunale gennemsnitlige værdi pr. 
kvadratmeter fra Zandersen et al (2020) samt det rekreative areals størrelse.  
Omkostningerne ved oversvømmelse af et rekreativt areal beregnes med følgende formel: 
 
Omkostning = (Værdi i kr./ total areal i m2) * oversvømmet areal (m2)* oversvømmelses varighed (dage) 
 

Det antages herved at et rekreativt område mister værdi i den tid det er oversvømmet og herved ikke 
kan bruges. Brugere har så mulighed for selv at angive en efterfølgende tidsperiode (i dage) som et areal 
ikke kan benyttes efter en oversvømmelse.  
 

6. Økosystemer og biodiversitet 
Modellen anvendes til bestemmelse af oversvømmede områder med høj eller unik biodiversitet. Da 
værdisætning af biodiversitet ikke foreligger for Danmark i økonomiske værdier udregner modellen ikke 
økonomiske tab, men trækker på data om arealer med særlig biodiversitet og viser oversvømmelser for 
disse. Efterfølgende er det op til brugeren selv at vurdere vigtigheden af disse arealer.  
 
Ejrnæs et al. (2018) har udarbejdet en bioscore analyse for Danmark, som viser områder med særlig 
biodiversitet i form af registrerede eller potentielle levesteder for rødlistede arter. Alle områder er 
tildelt en bioscore fra 0-21 hvor værdierne: 
 

 12-20 antages at være uerstattelige levesteder for rødlistede arter. 

 8-11 formodes at have væsentlige naturværdier eller potentialer for rødlistede arter. 

 4-7 har begrænset interesse, men udviklingspotentiale 

 < 4 er uden interesse 
 

Modellen har derfor fokus på områder med bioscore 12-20. 
 

7. Turisme 
Modellen anvendes til bestemmelse af potentielle tabte økonomiske indtægter fra turisme. 
Turismesektoren omfatter skader på en lang række underliggende sektorer som f.eks. sommerhuse, 
hoteller, restauranter, museer, shopping m.fl., hvilket gør det krævende og udfordrende at bestemme 
den samlede skadesomkostning inklusive bidraget fra de enkelte underliggende sektorer. Vores metode 
er derfor bygget på en række simple antagelser om antallet af oversvømmede overnatningsmuligheder 
og mistede indtægter baseret på forudsætninger om varighed af de mistede indtægter og mistet 
indtægt per dag. Omkostningerne ved oversvømmelse i form af mistet turisme beregnes som: 
Omkostning = Antal oversvømmede overnatningsmuligheder * mistede antal overnatninger * indtægt pr. overnatning 
(kr) 
 

Tal fra VisitDenmark (2020) viser at der i 2019 var 56,1 mio. overnatninger fra turister i Danmark mens 
den totale omsætning var 132,5 mia. kr., hvilket giver 2362 kr. pr. overnatning, som vi har anvendt som 



  
 
beregningsforudsætning i modellen. Denne omkostning kan ændres af brugeren, og skal blot ses om et 
vejledende beløb. De oversvømmede overnatningsmuligheder identificeres via bygningsdata, mens det 
mistede antal overnatninger skal angives af brugeren selv. Antallet af mistede overnatninger er svært at 
estimere da det afhænger af flere forskellige faktorer som f.eks. renoveringstider for sommerhuse og 
hoteller, udlejningsprocenter, årstid for oversvømmelsen mm. Det er svært at skønne over 
renoveringstider, men som baggrund for vurderinger kan brugere f.eks. tage udgangspunkt i data fra 
Jyllinge Nordmark , hvor de  berørte beboere indberettede en gennemsnitlig renoveringstid på 12,5 
måneder efter stormfloden Bodil (Halsnæs et al. 2020). 
 
I modellen er der mulighed for at differentiere mellem bygningstyper som f.eks. sommerhuse, hoteller 
og bed and breakfast således at der angives forskellige mistede antal overnatninger og indtægt pr. 
overnatning. 
 

8. Kritisk infrastruktur 
Modellen kan anvendes til bestemmelse af hvilke kritisk infrastruktur, der oversvømmes ved en given 
hændelse. Da omkostningsberegninger varierer med typen af kritisk infrastruktur fokuserer modellen 
udelukkende på en udpegning. Det anbefales at kombinere de vedlagte nationale datasæt  over 
infrastruktur med mere detaljerede kommunale data. 
 

9. Offentlige serviceydelser 

Modellen anvendes til bestemmelse af hvilke offentlige service ydelser, der oversvømmes ved en given 
hændelse, og disse kan omfatte sundhedssystemet, hjemmepleje, skoler, børneinstitutioner, 
borgerservice og meget mere. Oversvømmelse af disse eller forhindringer i at komme hen til dem vil 
kunne betyde mange menneskelige og økonomiske konsekvenser, og der er ikke, i nærværende 
modelversion, forslået procedurer for beregning heraf. Det anbefales for højere detaljegrad at 
kombinere eller helt erstatte de vedlagte nationale datasæt med kommunale data. 
  



  
 

Databeskrivelse 
Afsnittet indeholder en beskrivelse af nationale og kommunale data, der anvendes i modellen til 
udregning af skadesomkostningerne for udvalgte sektorer. For at opnå det bedste resultat bør 
datagrundlaget jævnligt opdateres med de nyeste informationer. Der skelnes i modellen mellem 
nationale og kommunale data. De nationale data der følger med modellen kan benyttes som 
beregningsgrundlag for en stor del af sektorerne, mens beregninger for sektorer som Mennesker og 
helbred, Industri og private virksomheder, Turisme, Kritisk infrastruktur og Offentlige serviceydelser bør 
suppleres eller erstattes med specifikke kommunale eller regionale data. 
 
Oversvømmelsesdata 
Oversvømmelsesberegningerne kan baseres på scenarier over klimascenarier fra DMI's Klimaatlas (DMI, 
2021) og på andre scenarier, som brugere selv kan udvælge. DTU's skadesomkostningsmodel indeholder 
fra et klimascenarie et RCP 4.5 scenarie i 2050 med en returperiode på 100 år, Scenariet er lagt ud for at 
give brugerne mulighed for at teste modellen. 
 
Oversvømmelsesscenarierne er tilgængelige i rasterformat og skal derfor konverteres til vektorformat 
før de kan bruges som input i skadesmodellen. Dette kan gøres i ArcGis med værktøjet Raster to 
Polygon. Inden oversvømmelsen konverteres til vektor format anbefales det at klippe de nationale 
raster oversvømmelser til det ønskede case område som herefter konverteres til vektor format. 
 
Bygninger 
Bygningerne er repræsenteret ved et nationalt datasæt der angiver lokalitet, omrids og anvendelse af 
danske bygninger (Shape-format). 
 
Bygningspolygonerne er downloadet via Kortforsyningen.dk og hver bygning indeholder et unikt 
bygningsid (BYGN_UUID), der herefter er sammenkoblet med information om bygningsanvendelsen fra 
Bygnings- og Boligregistret (BBR) ved brug af Danmarks Adressers Web API (DAWA).  
 
Bygningsanvendelsen angives som en kode, der er kan oversættes til en konkret anvendelsesbeskrivelse. 
indeholder over 100 forskellige bygningskoder, er det tilføjet yderligere to kolonner til data (Kategori1 
og Kategori2) med mere overordnede anvendelseskategorier. Tabellen kan ses i Appendix A. Omkring 
78% af alle bygning har en angivet BBR-anvendelseskode, mens de resterende 22% er uden kendt 
anvendelse er karakteriseret som ”Ingen data”. 
 
Vejnet 
Dette udgøres af et nationalt datasæt, der indeholder alle danske veje os som er hentet på Sdfe's åbne 
Geodata platform https://sdfe.dk/saadan-arbejder-vi-med-data/danske-samarbejder/geodanmark 
(Shape-format). 
 

Data for hovedveje indgår omfattende flg. veje: Lokalvej-primær, lokalvej-sekundær, trafikvej-Fordeling 

og trafikvej-Gennemfart. 

 Rekreative arealer 
Nationalt datasæt, der angiver lokalitet, størrelse samt økonomisk vurdering af alle rekreative arealer 
(Shape-format). 



  
 
 
Zandersen et. al (2020) har for en stor andel af de større rekreative områder i Danmark estimeret den 
årlige monetære værdi af adgangen hertil for den danske befolkning.  Dette datasæt er udvidet med 
mindre rekreative arealer fra Basemap02 (Levin et al., 2017), hvor den monetære værdi er estimeret 
som produktet af den kommunale gennemsnitlige monetære værdi pr. kvadratmeter fra Zandersen et 
al. (2020) samt det rekreative areals størrelse. 
 
Bioscore 
Nationalt datasæt, der angiver lokalitet, størrelse samt bioscore (7-20) af alle natur-arealer (Shape-
format). Datasættet er udarbejdet af Ejrnæs et al (2018).  
 
El- og fjernvarmeværker 
Nationalt datasæt, der angiver lokalitet og beskrivelse af alle danske el og varmeværke (Shape-format). 
 
Risikovirksomheder 
Nationalt datasæt, der angiver lokalitet og beskrivelse af mange danske risikovirksomheder som f.eks. 
olielagre, giftopbevaring mm. (Shape-format). 
 
Undervisningsinstitutioner 
Nationalt datasæt, der angiver lokalitet og beskrivelse af danske undervisningsinstitutioner. (Shape-
format). 
 
Mennesker 
Datasættet benyttes til modellen Mennesker og helbred og bør være et punktdatasæt hvor hver punkt 
angiver en person samt dennes bopæl og alder. Kommunerne har adgang til disse data. 
 
Virksomheder 
Datasættet benyttes til modellen Privat virksomheder og industri bør være et punktdatasæt hvor hver 
punkt angiver en virksomhed samt dennes lokalitet og antallet af ansatte. Data er tilgængelige for 
kommunerne. 
 
Andre data 
For et udvalg af modellerne vil det være oplagt at supplere det medfølgende data med kommunalt data 
og viden, således at der opnås det bedste resultat.  
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Appendix A 

Kode Beskrivelse Kategori1 Kategori2 

110 Stuehus til landbrugsejendom Bygninger til helårsbeboelse Helårsbeboelse 

120 Fritliggende enfamilieshus 
(parcelhus) 

Bygninger til helårsbeboelse Helårsbeboelse 

130 UDFASES: Række, kæde, dobbelthus 
(lodret adskillelse mellem 
enhederne) 

Bygninger til helårsbeboelse Helårsbeboelse 

131 Række og kædehus  Bygninger til helårsbeboelse Helårsbeboelse 

132 Dobbelthus Bygninger til helårsbeboelse Helårsbeboelse 

140 Etageboligbygning, flerfamiliehus 
eller tofamiliehus 

Bygninger til helårsbeboelse Helårsbeboelse 

150 Kollegium Bygninger til helårsbeboelse Helårsbeboelse 

160 Boligbygning til døgninstitution Bygninger til helårsbeboelse Helårsbeboelse 

185 Anneks i tilknytning til helårsbolig Anneks Anneks 

190 Anden bygning til helårsbeboelse Bygninger til helårsbeboelse Helårsbeboelse 

210 UDFASES: Bygning til 
erhvervsmæssig produktion 
vedrørende landbrug, gartneri, 
råstofudvinding o.lign 

Bygning til erhvervsmæssig 
produktion vedrørende landbrug, 
gartneri, skovbrug og fiskeri 

Erhverv 

211 Stald til svin Bygning til erhvervsmæssig 
produktion vedrørende landbrug, 
gartneri, skovbrug og fiskeri 

Erhverv 

212 Stald til kvæg, får mv. Bygning til erhvervsmæssig 
produktion vedrørende landbrug, 
gartneri, skovbrug og fiskeri 

Erhverv 

213 Stald til fjerkræ Bygning til erhvervsmæssig 
produktion vedrørende landbrug, 
gartneri, skovbrug og fiskeri 

Erhverv 

214 Minkhal Bygning til erhvervsmæssig 
produktion vedrørende landbrug, 
gartneri, skovbrug og fiskeri 

Erhverv 

215 Væksthus Bygning til erhvervsmæssig 
produktion vedrørende landbrug, 
gartneri, skovbrug og fiskeri 

Erhverv 

216 Lade til foder, afgrøder mv. Bygning til erhvervsmæssig 
produktion vedrørende landbrug, 
gartneri, skovbrug og fiskeri 

Erhverv 

217 Maskinhus, garage mv. Bygning til erhvervsmæssig 
produktion vedrørende landbrug, 
gartneri, skovbrug og fiskeri 

Erhverv 

218 Lade til halm, hø mv. Bygning til erhvervsmæssig 
produktion vedrørende landbrug, 
gartneri, skovbrug og fiskeri 

Erhverv 



  
 

219 Anden bygning til landbrug Bygning til erhvervsmæssig 
produktion vedrørende landbrug, 
gartneri, skovbrug og fiskeri 

Erhverv 

220 UDFASES: Bygning til 
erhvervsmæssig produktion 
vedrørende industri, håndværk m.v. 
(fabrik, værksted o.lign.) 

Bygninger til erhvervsmæssig 
produktion vedrørende industri 
og værksteder 

Erhverv 

221 Bygning til industri med integreret 
produktionsapparat 

Bygninger til erhvervsmæssig 
produktion vedrørende industri 
og værksteder 

Erhverv 

222 Bygning til industri uden integreret 
produktionsappara 

Bygninger til erhvervsmæssig 
produktion vedrørende industri 
og værksteder 

Erhverv 

223 Værksted Bygninger til erhvervsmæssig 
produktion vedrørende industri 
og værksteder 

Erhverv 

229 Anden bygning til produktion Bygninger til erhvervsmæssig 
produktion vedrørende industri 
og værksteder 

Erhverv 

230 UDFASES: El, gas, vand eller 
varmeværk forbrændingsanstalt m.v. 

Bygninger vedrørende 
energiproduktion og 
energidistribution 

Forsyning 

231 Bygning til energiproduktion Bygninger vedrørende 
energiproduktion og 
energidistribution 

Forsyning 

232 Bygning til forsynings og 
energidistribution 

Bygninger vedrørende 
energiproduktion og 
energidistribution 

Forsyning 

233 Bygning til vandforsyning Bygninger vedrørende 
energiproduktion og 
energidistribution 

Forsyning 

234 Bygning til håndtering af affald og 
spildevand 

Bygninger vedrørende 
energiproduktion og 
energidistribution 

Forsyning 

239 Anden bygning til energiproduktion 
og distribution 

Bygninger vedrørende 
energiproduktion og 
energidistribution 

Forsyning 

290 UDFASES: Anden bygning til 
landbrug, industri etc. 

Bygninger vedrørende 
energiproduktion og 
energidistribution 

Erhverv 

310 UDFASES: Transport og garageanlæg 
(fragtmandshal, lufthavnsbygning, 
banegårdsbygning, parkeringshus).  

Bygninger i forbindelse med 
transport og parkering 

Erhverv 

311 Bygning til jernbane og busdrift Bygninger i forbindelse med 
transport og parkering 

Erhverv 



  
 

312 Bygning til luftfart Bygninger i forbindelse med 
transport og parkering 

Erhverv 

313 Bygning til parkerings og 
transportanlæg 

Bygninger i forbindelse med 
transport og parkering 

Erhverv 

314 Bygning til parkering af flere end to 
køretøjer i tilknytning til boliger 

Bygninger i forbindelse med 
transport og parkering 

Garage mm. 

315 Havneanlæg Bygninger i forbindelse med 
transport og parkering 

Erhverv 

319 Andet transportanlæg Bygninger i forbindelse med 
transport og parkering 

Erhverv 

320 UDFASES: Bygning til kontor, handel, 
lager herunder offentlig 
administration 

Bygninger i forbindelse med 
kontor, handel og lager 

Erhverv 

321 Bygning til kontor Bygninger i forbindelse med 
kontor, handel og lager 

Erhverv 

322 Bygning til detailhandel Bygninger i forbindelse med 
kontor, handel og lager 

Erhverv 

323 Bygning til lager Bygninger i forbindelse med 
kontor, handel og lager 

Erhverv 

324 Butikscenter Bygninger i forbindelse med 
kontor, handel og lager 

Erhverv 

325 Tankstation Bygninger i forbindelse med 
kontor, handel og lager 

Erhverv 

329 Anden bygning til kontor, handel og 
lager 

Bygninger i forbindelse med 
kontor, handel og lager 

Erhverv 

330 UDFASES: Bygning til hotel, 
restaurant, vaskeri, frisør og anden 
servicevirksomhed 

Bygninger i forbindelse med 
hotel, restaurant og øvrige 
serviceerhverv 

Erhverv 

331 Hotel, kro og konferencecenter med 
overnatning 

Bygninger i forbindelse med 
hotel, restaurant og øvrige 
serviceerhverv 

Erhverv 

332 Bed & breakfast mv Bygninger i forbindelse med 
hotel, restaurant og øvrige 
serviceerhverv 

Erhverv 

333 Restaurant, café og 
konferencecenter uden overnatning 

Bygninger i forbindelse med 
hotel, restaurant og øvrige 
serviceerhverv 

Erhverv 

334 Privat servicevirksomhed som frisør, 
vaskeri, netcafé mv. 

Bygninger i forbindelse med 
hotel, restaurant og øvrige 
serviceerhverv 

Erhverv 

339 Anden bygning til serviceerhverv Bygninger i forbindelse med 
hotel, restaurant og øvrige 
serviceerhverv 

Erhverv 

390 UDFASES: Anden bygning til handel 
transport, handel etc. 

Bygninger i forbindelse med 
hotel, restaurant og øvrige 
serviceerhverv 

Erhverv 



  
 

410 UDFASES: Bygning til biograf, teater, 
erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, 
museum, kirke o.lign. 

Bygninger i forbindelse med 
biograf, bibliotek og trosudøvelse 

Kultur 

411 Biograf, teater, koncertsted mv. Bygninger i forbindelse med 
biograf, bibliotek og trosudøvelse 

Kultur 

412 Museum Bygninger i forbindelse med 
biograf, bibliotek og trosudøvelse 

Kultur 

413 Bibliotek Bygninger i forbindelse med 
biograf, bibliotek og trosudøvelse 

Kultur 

414 Kirke eller anden bygning til 
trosudøvelse for statsanerkendte 
trossamfund 

Bygninger i forbindelse med 
biograf, bibliotek og trosudøvelse 

Kultur 

415 Forsamlingshus Bygninger i forbindelse med 
biograf, bibliotek og trosudøvelse 

Kultur 

416 Forlystelsespark Bygninger i forbindelse med 
biograf, bibliotek og trosudøvelse 

Erhverv 

419 Anden bygning til kulturelle formål Bygninger i forbindelse med 
biograf, bibliotek og trosudøvelse 

Kultur 

420 UDFASES: Bygning til undervisning 
og forskning (skole, gymnasium, 
forskningslaboratorium o.lign.). 

Bygninger i forbindelse med 
undervisning og forskning 

Offentlig 

421 Grundskole Bygninger i forbindelse med 
undervisning og forskning 

Offentlig 

422 Universitet Bygninger i forbindelse med 
undervisning og forskning 

Offentlig 

429 Anden bygning til undervisning og 
forskning 

Bygninger i forbindelse med 
undervisning og forskning 

Offentlig 

430 UDFASES: Bygning til hospital, 
sygehjem, fødeklinik o.lign. 

Bygninger i forbindelse med 
hospitaler, hospicer og lægehuse 

Offentlig 

431 Hospital og sygehus Bygninger i forbindelse med 
hospitaler, hospicer og lægehuse 

Offentlig 

432 Hospice, behandlingshjem mv. Bygninger i forbindelse med 
hospitaler, hospicer og lægehuse 

Offentlig 

433 Sundhedscenter, lægehus, fødeklinik 
mv. 

Bygninger i forbindelse med 
hospitaler, hospicer og lægehuse 

Offentlig 

439 Anden bygning til sundhedsformål Bygninger i forbindelse med 
hospitaler, hospicer og lægehuse 

Offentlig 

440 UDFASES: Bygning til dagsinstitution Bygninger i forbindelse med dag 
og døgninstitutioner 

Offentlig 

441 Dagsinstution Bygninger i forbindelse med dag 
og døgninstitutioner 

Offentlig 

442 Servicefunktion på døgninstution Bygninger i forbindelse med dag 
og døgninstitutioner 

Offentlig 

443 Kaserne Bygninger i forbindelse med dag 
og døgninstitutioner 

Offentlig 



  
 

444 Fængsel, arresthus mv. Bygninger i forbindelse med dag 
og døgninstitutioner 

Offentlig 

449 Anden bygning til institutionsformål Bygninger i forbindelse med dag 
og døgninstitutioner 

Offentlig 

490 UDFASES: Bygninger til anden 
institution, herunder kaserne, 
fængsel o.lign. 

Bygninger i forbindelse med dag 
og døgninstitutioner 

Offentlig 

510 Sommerhus Sommerhus Sommerhus 

520 UDFASES: Bygning til feriekoloni, 
vandrehjem o.lign. bortset fra 
sommerhus 

Bygninger til fritidsformål og 
idræt 

Erhverv 

521 Feriecenter, center til campingplads, 
sommerlejr mv. 

Bygninger til fritidsformål og 
idræt 

Erhverv 

522 Bygning med ferielejligheder til 
erhvervsmæssig udlejning 

Bygninger til fritidsformål og 
idræt 

Erhverv 

523 Bygning med ferielejligheder til eget 
brug 

Bygninger til fritidsformål og 
idræt 

Ferielejlighed 

529 Anden bygning til ferieformål Bygninger til fritidsformål og 
idræt 

Erhverv 

530 UDFASES: Bygning i forbindelse med 
idrætsudøvelser (klubhus, idrætshal, 
svømmehal o.lign.). 

Bygninger til fritidsformål og 
idræt 

Erhverv 

531 Klubhus i forbindelse med fritid og 
idræt 

Bygninger til fritidsformål og 
idræt 

Erhverv 

532 Svømmehal Bygninger til fritidsformål og 
idræt 

Erhverv 

533 Idrætshal Bygninger til fritidsformål og 
idræt 

Erhverv 

534 Tribune i forbindelse med stadion Bygninger til fritidsformål og 
idræt 

Erhverv 

535 Rideskole Bygninger til fritidsformål og 
idræt 

Erhverv 

539 Anden bygning til idrætsformål Bygninger til fritidsformål og 
idræt 

Erhverv 

540 Kolonihavehus Bygninger til fritidsformål og 
idræt 

Kolonihave 

585 Anneks i tilknytning til fritids og 
sommerhus 

Bygninger til fritidsformål og 
idræt 

Anneks 

590 Anden bygning til fritidsformål Bygninger til fritidsformål og 
idræt 

Anneks 

910 Garage Mindre bygninger til 
garageformål, ophold og 
opbevaring samt faldefærdig 
bygning 

Garage mm. 

920 Carport Mindre bygninger til 
garageformål, ophold og 

Garage mm. 



  
 

opbevaring samt faldefærdig 
bygning 

930 Udhus Mindre bygninger til 
garageformål, ophold og 
opbevaring samt faldefærdig 
bygning 

Garage mm. 

940 Drivhus Mindre bygninger til 
garageformål, ophold og 
opbevaring samt faldefærdig 
bygning 

Andet 

950 Fritliggende overdækning Mindre bygninger til 
garageformål, ophold og 
opbevaring samt faldefærdig 
bygning 

Andet 

960 Fritliggende udestue Mindre bygninger til 
garageformål, ophold og 
opbevaring samt faldefærdig 
bygning 

Andet 

970 Tiloversbleven landbrugsbygning Mindre bygninger til 
garageformål, ophold og 
opbevaring samt faldefærdig 
bygning 

Andet 

990 Faldefærdig bygning Mindre bygninger til 
garageformål, ophold og 
opbevaring samt faldefærdig 
bygning 

Andet 

999 Ukendt bygning Mindre bygninger til 
garageformål, ophold og 
opbevaring samt faldefærdig 
bygning 

Andet 

-9999 Ingen data Ingen data Ingen data 

0 Ingen data Ingen data Ingen data 

 
Table 7. BBR Bygningsanvendelsekoder (source: https://ki.bbr.dk/file/664783/nye-anvendelseskoder-bygninger.pdf)  
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