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H2O(g) – Fordampningens 
begrænsninger og muligheder i 
byens vandhåndtering



Fordampning og LAR

I LAR arbejdes på tværs af terrænnet

Med LAR kommer byens afstrømningshydrograf
tættere på den naturlige. 

Det er lettere at efterligne nedsivningen end 
fordampningen
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T, Ksat

Alle illustrationer er fra bogen ‘Regn med mere’, 2020, af Jensen, Backhaus og Fryd



Vandbalancer i Danmark
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Københavns Vandbalance, 2005

Binning et al., 2006

Århus’ Spildevandsplan

Geus



Vertikale fordampningselementer
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Kan vi sikre:
1) Tilpas magasineringsvolumen
2) Tilpas optørringstid (tømmetid)



Hvad er fordampning?

Når vand fordamper går vandmolekylerne fra flydende form til gasform: H2O(l)  H2O(g)
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Stærke intermolekylære
kræfter

Svage intermolekylære
kræfter

De mest energirige molekyler river 
sig løs

Fordampning foregår ved alle
temperaturer mellem 0 og 100 °C



Hvilke faktorer påvirker fordampning?

1. Temperatur. Jo højere temperatur desto mere 
fordampning, fordi molekylernes kinetiske
energi vokser, og flere kan rive sig løs

2. Overfladeareal. Fordampning er et 
overfladefænomen, så jo større overflade
desto større fordampning

3. Vind. Vind øger fordampningen, fordi vinden
fjerner vanddampen fra overfladen og skaber
plads til at nye molekyler kan fordampe

4. Luftfugtighed. Med højere luftfugtighed
falder fordampningen, fordi der er mindre
plads i luften
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Planters transpiration

Transpiration er den process, hvor vand bevæger sig 
gennem planten og fordamper fra dens overflade
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Interception

http://irre.ku.ac.th/slideshow/pdf/40.pdf

http://formind.org/model/what-are-the-main-
processes-of-formind/environment/

https://byjus.com/biology/transpiration-pull/



Evapotranspiration = fordampning + transpiration
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Fordampningen i et område afhænger af 
områdets vandbalance og energibalance

Vandbalancen:

P = Eakt. + Q + ∆S = Ejord + Etransp. + Einterc. + Q + ∆S,

hvor P er nedbøren, E er den aktuelle fordampning, Q er 
afstrømningen og ∆S er ændringen i jordens vandindhold

Enhed: mm/dag

Energibalancen:

R = H + λEakt. + G, 

hvor R er nettoindstrålingen ved jord-plante systemet, H 
er den sensible varme-fluks, λEAkt er udgående latent 
energi via fordampning, G er varmenergi, der oplagres i 
jorden. 

Enhed: MJ/m2 per dag

λ er vands fordampningsvarme (= 2256 MJ/m3)
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Ved at indbygge varmen 
i vanddamp omdannes 
sensibel varme til latent 
varme. Det betyder 
afkøling



Aktuel fordampning og potential fordampning

Eakt. = den fordampning der foregår

Epot. = den fordampning, der kunne foregå hvis vand ikke var
en begrænsning (den maksimalt mulige fordampning)

“Den aktuelle fordampning er lig den potentielle
fordampning hvis der er vand nok til rådighed”

Reference-afgrøden har Kc = 1
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http://irre.ku.ac.th/slideshow/pdf/40.pdf



Eksempler på afgrøders vandbehov (Thailand)
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Fordampningen over vækstsæsonen ses at svinge 
fra 165 mm (kinakål) til 1526 mm (asparges), 
svarende til en faktor 9,2



Tøjsnoreffekten og oaseeffekten

Tøjsnor-effekt: Hvis en del af vegetationen rager op, 
øges fordampningen herfra, sammenlignet med 
omkringliggende.
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Fordampningen fra pilebevoks-
ningen er måske 1,2-1,4 gange 
større end fra omkringliggende 

vegetation. 
Konfiguration vigtig.

Oasis-effekt: Hvis en del af vegetationen er bedre
forsynet med vand end nabovegetation, øges
fordampning herfra. 

Magasinering og
tilgængelighed vigtig


