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Vejr, klima og maksimumsvandføring 

Merete Hvid dalnæs  
Bent HasHolt

Hvilke vejr- og klimaforhold betinger maksimumsvandføringen i 

danske vandløb. Hvilken betydning har maksimumsvandføringen og 

hvad kan vi vente os i fremtiden? På baggrund af 78 års målinger på 

36 vandføringsstationer giver denne undersøgelse et bud.

Høje vandføringer
I løbet af de sidste 80-100 år, hvor der syste-
matisk er målt nedbør og vandføring, er 
der konstateret en stigning i begge parame-
tre/1/. Desuden er der fundet en tendens 
til omfordeling af nedbøren, således at der 
falder mere nedbør i vinterhalvåret. Med en 
nedbørsstigning i vinterhalvåret er der en 
vis sandsynlighed for, at vandføringen vil 
stige, fordi fordampningstabet er mindre om 
vinteren. 

En anden tendens, som forudsiges i klima-
modeller, er at nedbørsintensiteten om som-
meren vil stige. Dette kan give anledning til 
oversvømmelsesproblemer i byområder, hvis 
nedbøren tilføres hurtigere end den kan le-
des væk. 

Når det tilførte nedbørsvolumen (i form af 
regn eller smeltet sne) overstiger strømlejets 
volumen i vandløbet, oversvømmes bred-
derne. Derved ødelægges afgrøder, tekniske 
anlæg og bygninger med inventar beskadiges, 
alt sammen med store omkostninger for den 
enkelte lodsejer, forsikringsselskaber og sam-
fundet. Derfor undersøges, hvilke vejr- og kli-
maforhold der forårsager høje vandføringer i 
dag for bedre at kunne vurdere, hvad en frem-
tidig klimaændring vil betyde for vores vand-
løb. Vi har defineret 5 vejrsituationer, som 
sandsynlige årsager til maksimumsvandføring 
i vandløb. Herefter har vi undersøgt, 
hvorledes den højeste vandføring for alle år 
på alle stationer fordeler sig på de 5 situa-
tioner. 

Data
Vandføringen defineres som det volumen 
vand, der pr. sekund passerer et tværsnit 
vinkelret på strømretningen. Vandføringen 
måles i udvalgte tværsnit, såkaldte hydrome-
triske stationer. Et stort vandløb vil alt andet 
lige have en større maksimal vandføring 
end et lille. For at sammenligne vandløbene 
indføres derfor begrebet: afstrømning, som 
er vandføringen divideret med arealet af det 

topografiske opland ovenfor den hydrome-
triske station. Derved fås, hvor meget vand-
føringen er pr. arealenhed i de forskellige 
oplande. Vandføringen i det givne tværsnit 
kan omvendt beregnes ved at multiplicere 
afstrømningen med oplandsarealet.  

I forbindelse med klassifikation af årets 
højeste døgnmiddelafstrømning på hver sta-
tion bruges nedbørs- og temperaturdata fra 
DMI. Nedbørsdata er indhentet fra to rap-
porter fra DMI: Fra 1925 til 1998 stammer de 
meteorologiske data fra seks danske målesta-
tioner i perioden 1874-1998 (data fra Born-
holm er ikke medtaget her) /2/. Fra 1998 og 
frem til 2002 er data samlet i ugerapporter fra 
DMI i perioden oktober 1998- december 2003 
/3/.

Afstrømningsdata er udtaget fra Det Dan-
ske Hedeselskabs (DDH) database Hymer, 

Figur 1. Kortet viser de 36 oplande, som er med 
i undersøgelsen. Nummeret ved hvert opland refer-
erer til DDH´s nummersystem til vandløb.
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som indeholder alle hydrologiske data, DDH 
har indsamlet. Efter DMU overtog ansvaret for 
fagdatacenterstationerne, opdateres databa-
sen ikke længere med landsdækkende data, 
men kun med DDH’s egne. De resterende 
data ligger på DMU’s hjemmeside og er brugt 
til opdatering af Hymer databasen til brug for 
denne undersøgelse.

For at få et godt datagrundlag ønskes af-
strømningsdata for så mange stationer som 
muligt med så lange tidsserier som muligt. I 
alt er valgt 36 hydrometriske stationer, heraf 
14 med lange tidsserier fra 1925-2002. De re-
sterende stationer har mellemlange eller kor-
tere tidsserier. Information om de valgte tids-
serier kan findes i /4/.

Klassifikation af hændelser
I Boks 1 er klassifikationen af vejrsituation-
erne angivet.

I undersøgelsen har det været et problem 
at fremskaffe dækkende oplysninger om ned-
bør magasineret i form af sne. For at tage 
højde for en mulig opbygning af et stort sne-
magasin, der kan medføre stor vandføring, 
hvis smeltning foregår hurtigt, er forekom-
sten af isvintre inddraget som et ekstra klassi-
fikationselement.

I de sidste 100 år har der været isvintre 15 
gange, heraf de 14 i den periode, som behand-
les i denne undersøgelse. Isvinter defineres 
her som et år, hvor det har været nødvendigt 
at gøre brug af isbrydere i de danske farvande 
/5/. Det er undersøgt, om der i disse år også 
er en maksimumshændelse i januar, februar, 
marts eller april.

Afstrømningshændelserne på hver station 
er rangordnet med den højeste først. Således 
kan det bestemmes, hvilke klimatiske situa-
tioner, der knytter sig til de højeste afstrøm-
ninger på hver målestation.

Hvad er årsagen til maksimumsvand-
føring/afstrømning?
I tabel 1 er vist resultaterne for de 10 højeste 
maksimumsafstrømninger pr. station, i alt 360 
hændelser. Det ses, at klasse 5 (tøbrud og 
regn) er stærkt repræsenteret. 

I alt er 1994 hændelser blevet undersøgt, 
heraf de 1088 på de 14 målestationer, som 
har lange tidsserier. De to dominerende typer 
er klasse 2 (frontnedbør) med lidt over 50 % 
af tilfældene, og klasse 5 (tøbrud og regn) 
med omkring 40 % af tilfældene. Klasserne 1 
(sommerbyger), 3 (tøbrud uden regn), og 4 
(fronter og byger) er meget ringe repræsen-
teret.

På figur 2 ses det, hvordan de fem klima-
klasser fordeler sig på maksimumsafstrømnin-
gerne grupperet efter rang. De største hæn-

delser skyldes tøbrud i kombination med 
nedbør i form af regn, klasse 5. Der forekom-
mer dog både klasse 2 og klasse 5 hændelser i 
forbindelse med alle størrelser af maksimum-
safstrømningen.

Inddragelse af isvintrene i klimaklasse 5 
viser, at de højeste maksimumsafstrømninger 
forekommer i forbindelse med isvinter og tø-
brud. Den højeste afstrømning ved ca. 3/4 af 
stationerne skyldes klimaklasse 5. Heraf stam-
mer ca. halvdelen fra tøbrud efter isvintre. 

Sne, frost og tø
Snesmeltningen ved en maksimumsafstrømn-
ing forårsaget af vejrklasse 5 (tøbrud og regn) 
har væsentlig indflydelse men desværre er der 
kun få undersøgelser af, hvor meget det bety-
der. Oplysninger om snedækkets tykkelse og 
vandindhold eksisterer ikke for længere tids-
perioder. I årbøgerne fra DMI er der nogle 
år oplysninger om snedybder, men ikke om 
sneens vandækvivalent. Der foreligger dog i 
dag mulighed for at modellere snepakkens 
vandækvivalent ved hjælp af fx NAM eller 
MIKE SHE-modellerne.

Information om sneens vandækvivalent 
findes dog for enkelte år. En undersøgelse 
blev udført i vinteren 1969-70 /6/, hvor en 
usædvanligt stor opbygning af snemagasinet 
fandt sted. Vinteren blev efterfulgt af et hur-
tigt tøbrud og det blev fundet, at mindst 13% 
af det vand, der blev målt på maksimumstid-
spunktet, kom fra snesmeltning. Den største 
målte snesmeltning var på 26 mm. Blandt de 

36 oplande i  denne undersøgelse har 28 data 
i 1970, og af disse er 18 af hændelserne i 1970 
placeret i top 5 på de pågældende stationer. 
Maksimumsafstrømningen efter klimaklasse 5 
kan også skyldes, at nedbøren falder direkte 
på frossen jord og derfor strømmer direkte 
ud til vandløbene. Endelig kan kombinationer 
af regn og snesmeltning på frossen jord fore-
komme.

Frontnedbør
At maksimumsafstrømningen i forbindelse 
med frontnedbør tegner sig for over 50 % af 
tilfældene er ingen overraskelse. Frontnedbør 
er den hyppigst forekommende nedbørsform 
i Danmark. I forbindelse med fronter fyldes 
jordvandsmagasinerne, grundvandsmaga-
sinerne og vandløbene. Hvis jordvandsma-
gasinet fyldes op, således at der ikke er 
”plads” til mere vand, er der rig mulighed 
for maksimumsafstrømning. Særligt i de 
kolde måneder, hvor evapotranspirationen 
er lille. På grund af den hyppige forekomst af 
frontregn er der meget få tøbrud uden regn, 
klasse 3. Når temperaturen stiger og starter 
tøbrud, sker det som oftest i forbindelse med 
en frontpassage.

Sommernedbør
Når man tager heftigheden af tordenbyger 
i betragtning, er det umiddelbart overrask-
ende, at der blandt de næsten 2000 under-
søgte maksimumsafstrømninger ikke har 
været en eneste, der knytter sig til vejrklasse 

Maksimumsvandføring

Boks 1. De fem klimaklasser 

Nr. Definition

1 Sommerbygeak-
tivitet

Sommerbygeaktivitet forekommer i månederne 
maj til september. Der er ikke målt nedbør på 
alle de meteorologiske stationer. Ingen nedbør 
nær den hydrometriske station mindst tre dage 
før maks. 

2 Frontpassager Frontpassager forekommer hele året, og der 
ses nedbør på de fleste meteorologiske statio-
ner.

3 Tøbrud Tøbrud forekommer efter en periode med 
frost, når temperaturen stiger til over 0 grader.

4 Fronter og by-
ger

Fronter og byger forekommer hele året, og der 
er nedbør på de fleste stationer. Den aktuelle 
station har væsentlig større nedbør end de an-
dre.

5 Tøbrud og regn Tøbrud og regn forekommer efter en periode 
med frost, som afløses af en periode med ned-
bør på mange stationer i en periode, hvor tem-
peraturen er over 0.
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1, sommerbygeaktivitet. I 7. Beretning fra He-
deselskabet /7/er der beskrevet tordenvejrs 
situationer, som har forårsaget maksimums-
afstrømninger på 1000-3000 l s-1 km-2. De 
berørte arealer er dog små, fra < 1 km2 – 11 
km2. 

Tordenbyger dannes ved konvektion og 
den mulige størrelse af konvektionsceller be-
grænser arealet, som udsættes for regn med 
høj intensitet. Blandt oplandsarealerne til un-
dersøgelsens hydrometriske stationer er der 3 
oplande på under 25 km2, resten er over 45 
km2. Manglen på sommermaksima i undersø-
gelsen kan altså ikke alene forklares med op-
landenes størrelse. Forklaringen kan måske 
findes i, at sommerregn falder, når det er sær-
lig varmt og ofte forekommer i ellers tørre 
perioder. Her kan jord og planter opsuge en 
stor del af fugtigheden, før den når ud i vand-
løbene. En undtagelse herfra er en hændelse 
den 9-10/7 1931, hvor der i den sydlige halv-
del af Danmark faldt meget store nedbørs-
mængder. Muligvis var det resterne af en tro-
pisk orkan, som er nået herop. Den er dog 
her klassificeret som vejrtype 2. Anderledes 
stiller det sig imidlertid, hvis tordenbyger 
rammer befæstede arealer (veje, bygninger 
etc.). I de senere år er der set eksempler på at 
bynære områder er blevet stærkt generede af 
kraftige sommerbyger fx. oversvømmede kæl-
dre i Gentofte og Middelfart i juli 2005 og i 
Greve i august 2002.

Manglen på længere tidsserier med en be-
tydelig andel af urbane arealer i oplandet kan 
også være årsag til, at vejrsituationen sommer-
byger ikke er årsag til maksimumsafstrømning 
i denne undersøgelse. Da tordenbyger er kar-
akteriseret ved høj nedbørsintensitet, kan de, 
kombineret med mange befæstede arealer, 
give store vandføringer og dermed oversvøm-
melser i bynære vandløb. En undersøgelse 
udelukkende af disse områder vil derfor 

sandsynligvis vise en anden fordeling af mak-
simumsafstrømninger på vejrsituationer.

Døgnmiddelafstrømningen, som er basis 
for denne undersøgelse, er et resultat af et 
24-timers gennemsnit af afstrømningen. Det 
udglatter de højeste vandføringer, og da som-
merbyger generelt kun varer få timer eller 
mindre, kan dette også være årsagen til deres 
manglende repræsentation i undersøgelsen.

Fremtidens maksimumsvandføring/
afstrømning
I fremtiden kan vi forvente mildere vintre 
med mere nedbør /8/. Dette kan betyde 
mindre sne, og kortere liggetid for den sne, 
der falder. Begge forhold betinger, at der 
kan frigives mindre vand i forbindelse med 
tøbrud. Det må derfor forventes, at der fore-
komme færre store maksimumsafstrømninger 
i forbindelse med vejrklasse 5.

Samme undersøgelse viser, at der er en ge-
nerel tendens til, at vinternedbøren er ca. 10-
20% højere nu, end den var for 100 år siden. 
Den øgede vinternedbør forøger mulighed-
erne for høje vandføringer i vandløbene om 
vinteren. Vores undersøgelse viser, at den 
hyppigste årsag til maksimumsafstrømning er 
frontnedbør. Den øgede vinternedbør i frem-
tiden vil give anledning til, at endnu flere 
maksimumsafstrømninger forårsages af vejr-
klasse 2. 

Sammen med de generelt højere vandførin-
ger er der også mulighed for, at vi kan se høj-
ere vandstande i de danske åer som følge af 
mildere og vådere vintre. De forhøjede vinter-
temperaturer vil give øgede vækstmuligheder 
for grøden med højere vandstande som re-
sultat. Dette giver fare for et hyppigere antal 
af de mindre oversvømmelser. Antallet af 
store oversvømmelser i forbindelse med tø-
brud vil blive mindre.

Selv om undersøgelsen viser, at sommerby-

ger ikke er årsag til maksimumsafstrømning i 
oplandene, kan det være, at vi i fremtiden vil 
opleve, at årsmaksimum vil indtræde om som-
meren, hvis større dele af de undersøgte op-
lande urbaniseres. To andre undersøgelser 
viser, at sommernedbøren vil blive kraftigere 
/9/, /10/. Undersøgelserne viser tillige, at de 
kraftige regnskyl bliver hyppigere, hvor det på 
grund af urbanisering er mest kritisk, nemlig 
på Sjælland. 

Sammenfatning og konklusion
De 75 % højeste afstrømningshændelser er 
forekommet i forbindelse med vejrtype 5, 
resten af de højeste værdier fås i forbindelse 
med type 2 (22 %) og type 4 (3 %). Under-
søgelsen af vejrmæssige årsager til alle 
maksimumshændelser har vist, at lidt over 
halvdelen (55 %) af de undersøgte årlige 
maksimumsafstrømninger er forårsaget af 
frontnedbør. 40 % af maksimumsafstrømnin-
gerne forekommer i forbindelse med tøbrud 
samtidig med nedbør.

I relation til klasse 5 har det vist sig, at tø-
brud efter en isvinter er årsag til en stor del af 
de højeste maksimumsafstrømninger i under-
søgelsen.

Da fremtidens klima sandsynligvis bliver 
varmere, vil maksimumsafstrømninger efter 
kraftige tøbrud blive sjældnere. Samtidig for-
ventes der mere regn i vinterhalvåret, hvilket 
vil øge både antal og størrelse af de mindre år-
lige maksimumsafstrømninger forårsaget af 
type 2 og 4.

Nedbørsmængden om sommeren forventes 
at blive mindre, men mere intens. Dette vil 
øge sandsynligheden for maksimumsafstrøm-
ninger om sommeren, formodentlig dog kun i 
områder med særlig stor urbanisering.
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Maksimumsvandføring

Rang Klasse

1 2 3 4 5

% af tilfældene

1 0 22 0 3 75

2 0 31 6 0 64

3 0 31 3 3 64

4 0 42 0 0 58

5 0 44 0 3 53

6 0 36 0 0 64

7 0 61 3 6 31

8 0 53 0 0 47

9 0 22 0 6 72

10 0 53 6 3 39

Tabel 1. Klassifikation af de 10 højeste 
maksimumsafstrømninger pr. station i %.
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Figur 2.  Arten af klimatisk årsag til maksimumsafstrømning efter rang fra alle 36 oplande i undersøgelsen.
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Forsinket regnafstrømning
Et boligområde i Malmø, havde tidligere 
problemer med underdimensionerede 
regnvandskloakker. Det gav problemer med 
oversvømmelser og vand i kældrene. Boligom-
rådet har siden været igennem en større byfor-
nyelse med stor vægt på miljøforholdene. 
Den kaldes nu for Ekostaden Augustenborg. 
Regnvandsproblemerne blev løst ved at for-
sinke regnafstrømningen. Dette sker ved, 
at alt tagvand fra boligblokkene udledes i 
render og kanaler med overløb til regnvands-
kloakken. Dette forsinker afledningen, og 
en del regnvand siver ned gennem bunden 
af renderne. Samtidig er der etableret søer, 

AKTUELT
således at regnvandet også får en stor rekrea-
tiv betydning. Endelig har de offentlige byg-
ninger i området fået såkaldte Sedum-tage, 

dvs. beplantede tage. Beplantningen, der bl.a. 
består af stenurt (Sedum), forsinker regn-
vandsafstrømningen fra tagene.
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