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Klimaændringer er i dag en kæmpe ud-
fordring. Sådan behøvede det ikke at være. 
Efter energikrisen i starten af 1970’erne kom 
der god gang i forskning og udvikling af fossil-
frie energiformer. Paradoksalt nok blev denne 
udvikling gradvist sat i stå samtidig med at 
problemerne med klimaændringer blev mere 
og mere tydelige. Vi skal nu både imødegå 
klimaændringerne ved at mindske udlednin-
gerne af drivhusgasser og samtidigt tilpasse 
sig et ændret klima. Det er et spørgsmål om 
risiko og økonomi – og håndtering af store 
usikkerheder.

Beslutninger om tilpasning til klima-
ændringer
Den første og vigtigste beslutning er at 
betragte problemet på den rigtige måde. 
Tilpasning til klimaændringer handler ikke 
primært om hvilken tro og viden vi har om 
problemet, men om hvordan vi handler 
bedst. Forskellen er illustreret i tabel 1. Tabel-
len er udfyldt på baggrund af bl.a. /1/ og 
handler om, hvordan man kan håndtere kli-
maændringer i form af øget ekstremnedbør. 
Hvis man kigger på problemet rækkevist har 
man en tendens til at vurdere blot den første 
række; og så er der jo lige god grund til ikke 
at reagere på klimaændringer som at tilpasse 
sig et ændret klima. Men ved vurdering af 
søjlerne er man tvunget til at kigge på flere 
aspekter, og så burde det være ret klart, at 
tilpasning er en god ide.

Det samme princip kan og bør benyttes på 
skovrejsning, isolering af huse, mindskelse af 
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udledningerne af drivhusgasser – faktisk alle 
typer af beslutninger. Men der bruges ofte 
lang tid på at diskutere de vandrette rækker 
hver for sig. Ved at huske at tænke i de lo-
drette søjler og få så mange vandrette rækker 
ind som muligt (påvirkning af både miljø og 
mennesker, subjektive ønsker mv.) får man 
det bedste grundlag for at tage sin beslutning.

Hvilket scenarium skal man bruge?
Regeringen har meldt ud, hvilken fremtid 
man forventer sig med hensyn til klimaæn-
dringer. Det er det scenarium, der hed-
der A1B, svarende til en verden med stor 
økonomisk vækst, kraftig globalisering og stor 
investering i og anvendelse af bæredygtige te-
knologier og metoder. Udmeldingen er kom-
met efter et kraftigt ønske fra især KL, der 
længe har ønsket sig et konkret scenarium at 
planlægge ud fra. Lige nu virker det ikke som 
det mest oplagte scenarium for fremtiden, 

men det er faktisk ikke så vigtigt. Der er jo 
store usikkerheder på scenarierne, både på 
udledningerne og hvordan klimaet bliver. Sce-
narierne blev udviklet i 1990’erne og allerede 
nu kan vi se på en række væsentlige forskelle 
mellem virkeligheden og de udviklede scenar-
ier. Nedenfor er der angivet nogle eksempler.

Antagelserne om befolkningstilvæksten 
anses i dag for at være urealistisk. Fødsel-
sraterne falder hurtigere end forudset, så der-
for bliver overbefolkningen ikke så stort et 
problem som forudset i scenarierne. Til 
gengæld påvirker det ikke forventningen til 
udledninger af drivhusgasser væsentligt; man 
forudsætter, at færre mennesker vil opvejes af 
et højere forbrug pr. person.

Under det verdensomspændende økono-
miske boom i starten af 00’erne oversteg ud-
ledningen af drivhusgasser væsentligt endog 
det voldsomste af de scenarier som indgår i 
klimaforskernes modeller. Den efterfølgende 
krise medførte et kraftigt fald i udledningerne 
fra Europa og Nordamerika, som heller ikke 
er med i noget scenarium.

Så scenarier – uanset hvilken af dem der 
vælges – giver ikke endegyldige svar på frem-
tiden.  Så valg af et enkelt scenarium for kli-
matilpasning vil give et kunstigt indtryk af, at 
vi kender fremtiden mere præcist end tilfæl-
det er. Vi er nødt til at planlægge efter at vi 
ikke kender fremtiden præcist – også med 
hensyn til klimaændringer.

Det indebærer ikke, at vi skal planlægge 
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efter et uændret klima, tværtimod. Det bety-
der derimod, at vi skal være forberedte på, at 
klimaet ikke nødvendigvis ændrer sig præcist 
som vi tror. Det kan både blive bedre og 
værre end vi tror. Man kan også vende pro-
blemet: Klimaet er et trægt system og æn-
dringerne vil fortsætte i mange årtier, ofte år-
hundreder. Hvis vi derfor laver 
klima tilpasning til f.eks. ekstremregn svar-
ende til vores bedste bud på klimaet i år 2100 
kan det være, at vi i virkeligheden tilpasser os 
det klima vi får i år 2070 eller måske i år 2150. 
Men vi efterkommere skal nok komme til at 
opleve de klimaændringer vi tilpasser os til – i 
alt fald noget der ligner!

Hvilke sektorer påvirkes?
Klimaet vil påvirke os alle på en lang række 
måder. Imidlertid er der i mange tilfælde god 
grund til IKKE at tilpasse sig et ændret klima 
før det kommer. Som eksempel kan nævnes 
en landmand, der gerne vil omstille sig til at 
dyrke frilands-tomater, fordi det vil være en 
god afgrøde i år 2100. Men hvis han omstiller 
allerede nu må han nok være forberedt på, 

at hans produktion de næste 60 – 100 år i 
gennemsnit vil give underskud. Så han skal 
nok vente med omstillingen! Som eksemplet 
viser, er de sektorer der påvirkes dem der in-
vesterer med et meget langt perspektiv. Dem 
er der ikke så mange af. I regeringens klima-
tilpasningsplan er der i alt nævnt 12 sektorer 
/2/. De sektorer, der har lang tidshorisont kan 
samles under overskrifterne kystsikring, byg-
geri og anlæg, infrastruktur, skovbrug, samt 
arealanvendelse. Alle ovennævnte sektorer 
har meget lang tidshorisont for anvendelse 
af deres investeringer. Som eksempel kan 
nævnes, at 1/3 af alle veje i Koldings centrum 
ligger samme sted som for 500 år siden, at 
hovedkloaksystemet også ligger samme sted 
som for 100 år siden, mange af husene i byen 
er mere end 60 år gamle, osv. 

Mange andre sektorer, herunder f.eks. 
naturbeskyttelsen, påvirkes også af klimaæn-
dringer. Men svaret på disse sektorers ud-
fordringer er ikke tilpasning til et ændret 
klima på forhånd, men at tilpasse sig efter-
hånden som ændringerne opstår. Naturligvis 
med den tilføjelse, at mindskelse af klimaæn-

dringerne ved at mindske udledningerne af 
drivhusgasser gør det nemmere at bevare den 
eksisterende natur.

Regnafstrømning fra byer – eksempel
Vi har oplevet en kraftig stigning i antallet af 
ekstreme nedbørshændelser og antallet af 
oversvømmelser de seneste år. Det har givet 
en lang række spektakulære billeder som det, 
der er vist på figur 1. Faktisk er ændringerne i 
ekstrem nedbør siden 1980erne omtrent lige 
så store som dem klimamodellerne forud-
siger, vil ske i løbet af en 100 års periode. Der 
er ikke megen tvivl om, at en del af denne 
ændring er forårsaget af klimaændringer. 
Sam tidigt må vi erkende, at vi ikke er klar 
over, hvor stor denne del er. Det kan således 
godt tænkes, at klimaændringerne i form af 
ekstremregn vil blive en del kraftigere end 
vi har troet indtil nu. Men det er samtidigt 
sandsynligt, at vi på et tidspunkt vil opleve 
en periode med faldende antal ekstreme 
nedbørs hændelser. 

Stigningen i antallet af hændelser af over-
svømmelser har sat fokus på, hvad der er år-
sagen til oversvømmelser, og hvem der i givet 
fald betaler for skaderne. Som angivet i figur 1 
afhænger betalingen i høj grad af, hvilken 
type af oversvømmelse, der er tale om og 
hvor hyppigt den forekommer rent statistisk. 
Det har den enkelte lodsejer imidlertid ikke 
megen mulighed for at forstå, endsige 
bereg ne sandsynlighederne for selv. Som det 
kort kan formuleres: Uanset om vandet er salt 
eller ej, er det surt at blive oversvømmet! I 
Storbritannien har man også oplevet en lang 
række oversvømmelser i starten af 00’erne. 
Det har medført, at den engelske regering har 
fået udviklet en lang række værktøjer og 
stillet dem til rådighed for borgerne. Værk-
tøjerne giver dels et godt indblik i, hvilke 
lods ejere der har en høj risiko, dels giver de 
mulighed for at finde ud af, hvad der kan 
gøres ved problemet. Dele af materialet i 
Storbritannien er baseret på dansk teknologi. 
Tænk hvis denne teknologi også blev stillet til 
rådighed for danskere. Det ville give den en-
kelte lodsejer en bedre mulighed for at sikre 
sig – og være et godt værktøj til at afveje 
fordele og ulemper i forbindelse med hush-
andler.

Vi arbejder på DTU Miljø med gode tilpas-
ningsløsninger på tre fronter. Den ene er at 
fremskaffe bedre viden om klimaændringers 
effekt på ekstremregn. Den anden er at finde 
ud af, hvilke typer af tilpasningstiltag, der er 
bedst i forskellige sammenhænge. Det sker 
bl.a. i partnerskabet Vand I Byer /3/. Den 
tred je er ved at udvikle teknologier, der gør 
flere løsninger mulige. En oversigt over hvilke 
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Tabel 1. Beslutninger om klimaændringer tages ud fra valg mellem de lodrette søjler, ikke 
de vandrette rækker.

Tilpasning til klimaændringer 
ved hjælpe af større kapacitet af 

kloakker i byer

Ingen tilpasning, kloakker 
skal have uændret 

kapacitet
Klimaet ændrer 

sig ikke
Tab: Kloakkerne er mange steder 

bygget for store
Alle er glade (Nogle fik ret, 
andre fik ikke katastrofen)

Klimaændringer 
sker præcist som 

forudset

Økonomisk gevinst, men ingen er 
rigtig glade

Meget store økonomiske tab 
i form af hyppige og kraftige 

oversvømmelser

Figur 2. Oversigt over hvornår lodsejeren selv er økonomisk ansvarlig for oversvømmel
ser af sin ejendom som funktion af, hvor tit oversvømmelserne forekommer samt type af 
oversvømmelse. Hvis der er en streg for typen over gentagelsesperioden betyder det, at 
lodsejeren selv skal betale for skaderne, enten direkte eller via personlig forsikring. Det 
gælder om at undgå hændelser, der har en gentagelsesperiode på ca. 15 år; da er det altid 
lodsejerens eget problem. 
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Figur 3. Eksempel på visning af områder i det centrale London, hvor der er høj sandsyn
lighed for oversvømmelse. Kort og en god hjemmeside med hjælpeværktøjer findes på 
http://www.environmentagency.gov.uk/flood.

muligheder vi mener, der vil komme i spil i 
løbet af de næste årtier er netop offentliggjort 
/4/.

Konklusion
Det er på høje tid, vi sætter fokus på tilpasn-
ing til de klimaændringer vi nu har set, og 
som vi forventer fortsætter, måske endda i 

hurtigere takt end nu. Særligt følsomme om-
råder er arealplanlægning, kystsikring, byggeri 
og anlæg, infrastruktur, skovbrug, samt ar-
ealanvendelse. Vi har allerede set væsentlige 
ændringer i hyppigheden af oversvømmelser 
de sidste årtier. Det har givet større opmærk-
somhed på, at ansvarsfordelingen ved skader 
er uigennemsigtig og uheldig. 
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