
Af Hans von Storch og 
Holger Schüttrumpf

Oversvømmelseskatastrofe i Vest-
tyskland i juli 2021

Den 14. og 15. juli 2021 blev 
floderne og åerne i flere dale 
pludselig forvandlede til farlige 
strømme. Dette forårsagede 
store skader på broer, bygnin-
ger, veje, jernbanespor og an-
den infrastruktur - og mere end 
180 døde. Det hele var mest al-
vorligt i delstaterne Nordrhein-
Westfalen og Rheinland-Pfalz, 

og ved flodene Ahr og Wupper 
var situationen mest kritisk. Hele 
Tyskland blev overrasket, fordi 
folk mente, at en sådan kata-
strofe simpelthen var umulig i 
et så højtudviklet land. I den of-
fentlige debat blev en hypotese 
fremherskende, nemlig at det 
hele skyldes den utilstrækkelige 
”grønne omstilling” mod den 
truende menneskelavede ”klima-
katastrofe”, dvs. for slappe be-
grænsninger af kuldioxid-udslip 
fra trafik, kulfyrede kraftværker 

osv. Efter bedre og stærkere be-
grænsninger af drivhusgasser 
ville sådanne katastrofer ikke ske: 
”Klimabeskyttelse er den bedste 
beskyttelse mod oversvømmel-
ser”.

Der er flere dimensioner -  nem-
lig den meteorologiske, den hy-
drologiske, den klimatologiske, 
katastrofeforebyggelse, akut alar-
mering og politisk evaluering. I 
det følgende prøver vi – en kli-
maforsker og en hydraulikteknik-

Figur 1. © Holger Schüttrumpf
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ingeniør – at beskrive hvad der 
skete.

Det skal understreges, at vores 
vurdering er foreløbig, fordi de 
forskellige aspekter af begiven-
hederne skal analyseres grundigt 
videnskabeligt - og det tager tid. 
Indtil nu er der kun en rapport fra 
det tyske vejrtjeneste Deutscher 
Wetterdienst1 (DWD) (1), som 
vi bruger som kilde i det følgende.

Meteorologi
DWD sammenfattede viden om 
den meteorologiske udvikling så-
dan: „Vejrforholdene på dagene 
fra 12. til 15.07.21 var først og 
fremmest præget af lavt lufttryk 
over Centraleuropa. Kombineret 
med lavtryk i højden, der lang-
somt nærmede sig fra Frankrig, 
blev troposfæren mere og mere 
ustabil. Varme og meget fug-
tige luftmasser nåede Tyskland 
fra Middelhavet i en rotations-
bevægelse omkring lavtrykket 
"Bernd". Tvungen hævning 
(orografisk og dynamisk) og 
mindre blokering på de vestlige 
lave bjergkæder (Sauerland, We-
sterwald og Eifel) førte til tilbage-
vendende eller vedvarende kraf-
tig regn, først regionalt, senere 
i stor skala. I de følgende dage, 
skubbede højtrykket "Dana" 
lavtrykket "Bernd" mod Sydøst-
europa. Dette førte igen til vedva-
rende kraftig nedbør i de østlige 
Erzgebirge og Lausitz samt i Ber-
chtesgadener Land. Fra 19.07.21 
af lettede vejrsituationen noget.“
Og der kom kraftig regional ned-
bør. For d. 14. og 15. juli fandt 
DWD ”rigelig kontinuerlig regn, 
som lokalt gentagne gange blev 
intensiveret af regnbyger” med 
mere end 100 l/m² i 72 timer. 
Lokalt i Nordrhein-Westfalen og 

Rheinland-Pfalz blev der målt 
mere end 150 l/m² nedbør på 
24 timer. 

Hydrologi 
I det følgende fokuserer vi mest 
på Eifel-området, som er ken-
detegnet ved lavt potentiale for 
infiltration i jorden, skove med 
høje træer, smalle og stejle dale 
og en lav jordtykkelse. Landsbyer 
og byer er historisk set opstået 
i de lave bjergkæder i dalene 
som følge af metalindustrien, 
tekstilindustrien og minedriften 

og løber som en perlekæde gen-
nem dalene. Bymidterne er også 
ofte placeret på begge sider af 
floderne og indsnævrer flodens 
tværsnit meget stærkt. Denne 
udvikling var især betydelig i 
Ahr-dalen med intens turisme 
og mange stejle vinmarker.

I dette område var jordfugtighe-
den høj i midten af juli, vandka-
paciteten var næsten opbrugt, 
og jorden kunne ikke holde mere 
vand, da den stærke regn brød 
løs. Effekten blev lidt mindsket 

Figur 2: Nedbørssummer over Tyskland for de tre dage fra d. 12. til d. 14. juli 
2021.
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af regionale dæmninger, som 
kunne holde på en del af vandet. 
I denne situation blev enorme 
oversvømmelsesbølger dannede 
med op til seks meter vand-
dybde. Lokalt blev situationen 
værre, når vandstrømme under 
broer blev blokerede af alle slags 
hindringer som træer, hus-dele 
osv.

Denne kombination af vandkraft 
og bosættelsesstruktur med lidt 
plads til floden har ført til bety-
delig skade. DWD skriver: ”Alene 
i Ahr distriktet er mere end 110 
liv gået tabt. I Bad Neuenahr-
Ahrweiler, Sinzig og Schuld blev 
mange huse fuldstændig ødelagt, 
og der var ødelæggende skader 
på infrastrukturen. I Ahr-dalen 
blev alle jernbanebroer ødelagt, 
veje og jernbaner skyllet væk. El- 
og drikkevandsforsyningen samt 
kommunikationsmidler var ude 
af drift.”

Klimatologi
I DWD-rapporten henvises at 
nye regn-rekorder blev sat ved 

Figur 3: Maksimale afløb i Ahr-floden, rekonstrueret og målt.

flere lokaliteter. Disse var dog ikke 
så høje at de nationale rekorder 
skulle opdateres. Desuden kan 
længere observationsperioder 
være nødvendige for at vurdere 
særegenheden af hændelserne. 
Kort efter hændelserne kom der 
fingerpeg om, at sådanne over-
svømmelser og store skader i 
området er sket før. I arkiverne 
for Ahr-kredsen (2) er der nævnt 
ca. to alvorlige hændelse pr. år-
hundrede – om sommeren (fem i 
1601, 1804, 1818, 1848 og 1910) 
og om vinteren (fire i (1687, 
1739, 1795 og 1880). 

Men kan det være, at disse hi-
storiske begiveheder var for-
bundet med væsentlig lavere 
vandstande? Geograferne Rog-
genkamp og Herget fra Bonn 
Universitet dokumenterede i 
2015, hvordan man kunne re-
konstruere historiske højvands-
niveauer (3). De identificerede 
situationen i juni 1910 som sær-
deles alvorlig og kunne vise fotos 
fra den tid. 

Nu, efter oversømmelserne i juli 
2021, opdateredes deres studier, 
og i en artikel i Frankfurter All-
gemeine Zeitung (4) kunne man 
læse: Vandstandsmåleren i Al-
tenahr viser et afløb af normalvis 
7 m3/s, mens de højeste værdier 
i 2021 var 235 m3/s. Men for 
1910 skønnede man et afløb 
mellem 450 og 650 m3/s, og i 
1804 mere end 1000 m3/s (se 
figur 3). Selv hvis estimeringen 
for 1910 og 1804 er mindre præ-
cis end forfatterne vurderede, 
så er det klart at situationen i 
1910 – hydrologisk set –  var 
værre end i 2021. Eller, som 
Thomas Roggenkamp sagde til 
avisen: ”Oversvømmelsen i juli 
2021 kan klassificeres som en 
ekstrem, men ikke som en en-
gangshændelse. Som bekendt 
skete der noget lignende i før-
industriel tid.“

Umiddelbart efter begivenhe-
derne fremstillede aviser og of-
fentlige udtalelser fra politikere og 
myndigheder menneskeskabte 
klimaforandringer som årsagen. 
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IPCC (5) har længe formuleret 
en konsensusforventning om en 
stigning i kraftig regn, og stati-
stikken fra den tyske vejrtjene-
ste peger også i denne retning. 
Forbindelsen mellem den øgede 
drivhusgaskoncentration og 
stigningen i den regionale stærke 
nedbør kan dog "kun" betrag-
tes som plausibel, da der endnu 
ikke er fremlagt endelige beviser. 
I mellemtiden arbejder arbejds-
gruppen "World Weather Attri-
bution"(6) på at lukke dette hul 
og undersøge, i hvilket omfang 
klimaændringerne har forværret 
situationen i juli 2021. (7)

Katastrofeforebyggelse, 
akut varsling
Det viste sig hurtigt, at den stør-
ste udfordring med den massive 
nedbør var, hvordan man skulle 
forholde sig til vandmasserne 
på stedet. Vistnok sendte vejr-
tjenesten varsler ud i tide, men 
advarslerne nåede ikke de berørte 
mennesker. De regionale og lo-
kale myndigheder samt offentlig 
radio og fjernsyn fejlede med at 
alarmere offentligheden. Man var 
praktisk talt uforberedt på denne 
situation. Man viste ikke hvad 
man skulle gøre. Der var ikke 
sirener eller kort af oversvøm-
melsesarealer, der er designet til 
en ekstrem oversvømmelse med 
en årlig frekvens på en gang hvert 
200. eller hvert 1000. år. Derfor 
undervurderedes arealerne, som 
blev oversvømmet.

Politiske klassificering og 
konklusion
I den offentlige diskussion ac-
cepteredes stort set erklærin-
gen om, at katastrofen var et 
udtryk for menneskeskabte 
klimaændringer, og at kampen 

derfor skal intensiveres med 
at reducere drivhusgasemis-
sionerne. På den anden side 
fik den kendsgerning, at dette 
kun kunne være en del af for-
klaringen, og at et væsentligt 
aspekt blev negligeret, væsent-
ligt mindre opmærksomhed: 
forsømmelsen af   regional og 
lokal tilpasning til klimaets fa-
rer, forværring af risici gennem 
utilstrækkelig regionalplanlæg-
ning og fiasko med den akutte 
katastrofehåndtering.

I brede dele af den tyske be-
folkning hersker den opfattelse, 
at alle ekstreme vejrhændelser 
er forårsagede af menneskabte 
klimaforandringer. At mange så-
danne hændelser er sket før, og 
ikke er forbundet med klimafor-
andringer (8) er glemt (9), og at 
det er nødvendigt at tilpasse sig 
på lokale og regionale skalaer til 
de naturlige risici er alt for ofte 
fortrængt.

...
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