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Sommeren 
2019
Voldsomt 
vejr!



Sommeren 2019 blev den 9.- varmeste 
sommer siden 1874.
Denne sommer skriver sig ind i den klimatologiske udvikling, som peger mod 
et varmere klima i Danmark. 

”Denne sommer har ikke været lige så varm som sidste års sommer, men den 
har været varm. Sidste års sommer blev jo rekordvarm, sammen med 
sommeren 1997, og endte på svedige 17.7 °C i gennemsnit. 

Det kan denne sommer ikke matche, men det hænger hovedsageligt 
sammen med temperaturen i juli,” forklarer Mikael Scharling, som er 
klimatolog på DMI, og fortsætter:
”Juli 2018 var hele 2.5 °C varmere end i år, mens juni og august har været på 
samme højde rent temperaturmæssigt, da de blot var 0.3 °C varmere i 2018







’Normal’ nedbør i 2019

• Den samlede mængde nedbør for hele denne sommer lander et sted 
mellem 2006-15 referencen og 1961-90 normalen.

• ”I store træk har vi fået en ’normal’ nedbørsmængde denne sommer -
lidt mere end klimanormalen fra 1961-90, men mindre end vores 
nyere reference fra 2006-2015. 

• Samme tendens ser vi i øvrigt for denne august, som lander noget 
over 90 mm nedbør i totalen. En stor del af nedbøren i august er i 
øvrigt faldet som kraftige byger, og der har især været mange skybrud 
i starten og i slutningen af måneden.” fortæller Mikael Scharling.





Solen skinnede pænt meget

• Solen har bestemt heller ikke holdt sig tilbage denne sommer. 

• 670 solskinstimer er stort set identisk med 2006-15 referencen og 
pænt over 1961-90 normalen.



Højere temperaturer i fremtiden!



Højere temperatur + OK nedbør = Flere klipninger



Højt græs dræber fodboldglæden

Fodboldspillere i Risskov er utilfredse med, at et lokalt 
græsareal klippes for sjældent. 
Kommunen opfordrer dem til at klippe græsset selv.



Tirsdag den 10. september

Mere voldsomt 
vejr i fremtiden



"Der er en klar sammenhæng mellem stigende temperaturer og 
hyppigere forekomst af ekstreme regnskyl”, Ole Christensen, DMI 



3 timers nedbør 
15. august 2010



Banerne i Dalby er så ødelagt af regn, at man sætter fodspor, når man går på dem. 
Foto: Jonas Okholm Nielsen

11. oktober 
2017

Sæson med 
vedvarende
regn



Er der 
områder 
med stående 
vand efter 
regnbyger?



Nedsivnings-
problemer?



Normer og vejledning for  
anlægsgartnerarbejde

På sportsplæner skal spillefladen kunne infiltrere 
20 mm/time (DS/EN 12516 B.)

På sportsplæner til fodbold bør spillefladen 
kunne infiltrere 60 mm/time og stadions på 
eliteniveau ca. 150 mm/time. 

På prydplæne, brugsplæne græsflade, 
fælledgræs, blomstergræs og naturgræs samt 
golfbaners fairway, semirough og rough må der 
ikke vedvarende stå vand på græsoverfladen, så 
græsplanterne går ud. 



Infiltration

Infiltration er når vand bevæger sig fra
atmosfæren og ind i jorden. 

Kræver at jorden er umættet i
overfladen. 

Drives af jordens kapillarkræfter og
tyngdekraften. 

Afstrømning på overfladen opstår når
regnintensiteten overstiger
infiltrationsraten. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKjr_z6JrPAhXFiCwKHeAyCvcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.terralift.com.au%2Fterralift-relie-ph%2F&psig=AFQjCNFHE7SdS7JQrPgsbto65RxLlPvz0w&ust=1474353478963893
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKjr_z6JrPAhXFiCwKHeAyCvcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.terralift.com.au%2Fterralift-relie-ph%2F&psig=AFQjCNFHE7SdS7JQrPgsbto65RxLlPvz0w&ust=1474353478963893


Ringe 
rodudvikling



Normer: Vejledende krav til tekstur for græsarealer -
uden specifikke vækstkrav fx træningsbaner

Grovsand: 35 – 45%

Finsand:    35 – 45%

Ler og silt: 12 – 18%

(højst 8% silt)

Humus: 3 – 5%



Vandindhold i jorden

Der findes tre veldefinerede vandindhold for en jord:

Forholdet fast stof:luft:vand i en drænet jord (markkapacitet) 

ligger i runde tal på 50:25:25 (på volumenbasis)

Vandmættet Mark-kapacitet   Visnegrænse



Efterår 2017

Nyanlagt 
græsareal



Det sekundære grundvandsspejl fluktuerer fra vinter til
sommer og fra år til år



Pejleboring



Infiltrationshastighed – prøv selv!

Resultat: 
Der måles, hvor langt vandet synker i en given tidsperiode (fx 10 min.).
Mål synkehastigheden flere gange.
Omregn til mm/time

Nedsivningstest - Bilag 1 til Rørcenter-anvisning 016

Måling

Måling

Forsøget starterGrav et hul Vandmætning



Indlandsisen smelter hurtigere end forventet



Dele af Danmark drukner

Hvis Grønland smelter Hvis Antarktisk smelter



Men bare rolig!
Vandstanden stiger nok ”kun” 2 meter i dette århundrede 

• Der er ingen tvivl om, at havene stiger pga. global opvarmning, 
spørgsmålet er, hvor hurtigt det vil gå i fremtiden. 

• Hos DMI lyder vurderingen, at vandstanden vil stige mellem 20 
centimeter og 140 centimeter frem til år 2100, mens andre danske 
forskere vurderer, at det er muligt med vandstigninger på over to 
meter i samme periode.





Eksempel – Kastrup Boldklub  
http://miljoegis.mim.dk

http://miljoegis.mim.dk/


Eksempel – Kastrup Boldklub  
Afstand til nuværende grundvandsstand: 0-1 meter



Eksempel – Kastrup Boldklub  
Ændret grundvandsstand 2021-2050 (median klimamodel): 0 til + 0,5 meter 



Eksempel – Kastrup Boldklub 
Bluespot ved ekstremregn > 15 mm

Et bluespot er en lavning i terrænet, der kan fyldes med regn. 
Kortet viser, hvor meget regn, der skal falde for, at en lavning uden afløb vil blive fyldt med vand. 



Eksempel – Kastrup Boldklub  
Bluespot ved ekstremregn > 30 mm



Eksempel – Kastrup Boldklub  
Havstigning: 2 meter



Eksempel – Kastrup Boldklub  
Havstigning: 4,6 meter



Udfordringer med varme og tørke



Banerne på Vinding Stadion er knastørre og uden græsvækst. Derfor har klubben både i ugerne op til 
ferien og nu rykker det meste af træningen over på klubbens to år gamle kunstgræsbane. 
Men med klubbens 52 hold, er det ikke muligt at få plads til alle hold her. Foto: Mette Mørk



På Marcus Allé vandes tre baner, inklusiv Kolding Stadion. Banerne, der ikke vandes, er brune og afsvedne. 
Foto: Søren Gylling. 24 juli 2018. Man forbereder sig på at flytte kampe og aflyse træninger, fordi banerne på 
grund af tørken er for hårde og tørre.

24 juli 2018



TØRRE BANER

• Sidste år (2017) var der også problemer på fodboldbanerne i 
Kolding Kommune. I sensommeren var banerne 
oversvømmede efter uger med massiv regn. Banerne blev 
lukket 9. september.

I øjeblikket er banernes tilstand igen alvorlig, men denne gang 
på grund af vandmangel.

Kommunen anslår, at selv med regn i en længere periode vil det 
stadig tage to-tre uger, før græsset begynder at gro igen.

Efterårssæsonen begynder i midten af august.



Sommeren 2018
blev der målt over 
35 grader ved 
jordoverfladen 
allerede kl. 10 
om formiddagen

Visnegrænen er for 
længst nået



Hvilke 
græsarter 
døde 
og hvilke 
græsarter 
overlevede 
sommeren 
2018?



Manglende viden om stressede
græsser, når det gælder kombination 
af varme og tørke



Det er kun de nye rødder, der optager vand 
og næring!



Førstehjælp mod tørkeskader

Reparer tørkeskader på golfbaner

• Sommermånederne har været usædvanlig tørre. Golfbanerne har skiftet 
farve fra grønne til gule og fra gule til brune. 

• Er der mon stadig liv i din tee eller fairway? Hvad skal du gøre for igen at få 
en smuk, grøn tee eller fairway, og hvilke farer lurer der? 

• Disse spørgsmål får du svar på i denne "førstehjælpskasse" til golfbaner fra 
Barenbrug.

• Med vores trinvise køreplan får du en sund og vital golfbane igen på ingen 
tid!

• https://www.barenbrug.dk/t%C3%B8rkeskader-golfbaner

https://www.barenbrug.dk/t%C3%B8rkeskader-golfbaner




Konsekvenser for græsset ved 
høje temperaturer og længerevarende tørke
• Græsset visner ned 

• Stort slid

• Ujævnheder og skader, hvis spillet fortsætter

• Ingen ny rodudvikling, vand- eller næringsoptagelse

• Mange pletter hvor græsset ikke gror igen, selv efter regn
• Rødsvingel kan ikke tåle meget varme (mindre end vi troede)

• Enårig rapgræs kan ikke tåle meget varme

• Alm. rajgræs kan tåle meget varme (mere end vi troede)

• Svært at efterså



Fremtidens græsarter- og sorter? 

Strandsvingel og/eller andre tørke- og varmetålende græsarter?



De varmetålende græsser, kan bedre klare de meget 
varme somre, men er ikke hårdføre i vores klima!







Såning/eftersåning 
Frøene skal have tilstrækkelig vand

• Tør jord giver lavere spireprocent
• Tør jord giver langsommere spiring
• Frø, som er begyndt at spire og udsættes for tørke -> dør.

Græsarterne har forskellige krav til fugtighed

Tør jord: Engrapgræs 25% spiring
Alm. rapgræs 40% spiring
Rødsvingel 70% spiring



Frøets spiring

https://www.psu.edu/dept/agsciences/agsci/elearning/0cours
e-samples/turf_850_sample/Lesson01/L01_04.htm

https://www.psu.edu/dept/agsciences/agsci/elearning/0course-samples/turf_850_sample/Lesson01/L01_04.htm


Såning

Normer
• Bør udsås på fugtig jord
• Beskyttes evt. mod udtørring med evt. 3-5 mm

løs muld alternativt stram fiberdug
• Frø som er begyndt at spire og udsættes for tørke                                                     

dør
• Bedst, når jorden er fugtig og over 10 Co varm
• På tværs og langs
• Ca. 3 uger efter fremspiring skal græsset

danne en tæt og sammenhængende 
græspels med mindst 1 græsplante pr. cm2 og                                                      med  
bare pletter på højst 5 cm2



Vanding og økonomi (og hvad med miljøet?)

• Vejle Kommune vander generelt ikke deres baner. De klubber, der har 
vandingsanlæg, må gerne vande deres baner, men de skal selv betale 
for vandet.

• Der går cirka 80 m3 vand til at vande en enkelt bane en nat.

• Med 3 ugentlige vandinger til en pris af cirka 15 kr/m3 koster det cirka 
3600 kroner om ugen at holde en fodboldbane grøn og lækker under 
tørken. 

• Der betales ikke afledningsafgift på de kommunale anlæg.



Drænvand erstatter (?) vandingsvand ved 
dræning af boldbaner ved Greve Idrætscenter 
• Omlægning af drænet sker i forbindelse med                               forbedring af 

afvandingen af boldbanerne, som i perioder                                                   
ikke bliver drænet tilfredsstillende. 

• Ifølge lagfølgeboringer vurderes de terrænnære                    
jordbundsforhold ikke at være selvdrænende.

• Samtidig kobles drænvandet på nyetableret                         reservoir til 
vanding af opvisningsbanen, så drænvandet                                                          
erstatter brugen af drikkevand til vanding.

• Greve Kommune, 14. Juni 2019



http://www.gronteknik.dk/artikel/103357-gronne-omrader-skal-klimasikre-hovedstaden-i-nyt-udspil

http://www.gronteknik.dk/artikel/103357-gronne-omrader-skal-klimasikre-hovedstaden-i-nyt-udspil


Sikring af den fremtidige grundvandsressource

• I de dele af de indre grønne kiler og kystkiler, som ikke skal anvendes 
som transportkorridorer, kan der etableres anlæg til klimatilpasning. 
Sådanne anlæg skal i videst muligt omfang styrke natur og friluftsliv. 

• Det kan fx være regnvandssøer og kanaler, der kan bidrage til øget 
rekreativ værdi af de grønne kiler. 

• En midlertidig deponering af regnvand i de grønne kiler kan fungere 
som midlertidige nedsivningsanlæg og medvirke til en sikring af den 
fremtidige grundvandsressource. 



LAR
Lokal 
Afledning 
eller 
Lokal 
Anvendelse 
af 
Regnvand?



1. Er der vand nok til at dække behovet i de tørre  
sommerperioder?

2. Er der behov for nye vandingsstrategier fx køling  
med små mængder vand i stedet for alm. 
vanding?



Skybrudsanlægget er placeret neden under banerne, som har til funktion at opsamle og 
forsinke op til 24.000 kubikmeter regnvand. Med dette tiltag er forventningen, at man 
kan sikre borgerne bedre mod oversvømmelser.



Udfordringer: Fremtidens klima og boldbaner

• Længere tørkeperioder om sommeren

• Højere temperaturer – især om sommeren

• Mere voldsomt vejr – store mængder regn på kort tid

• Flere ekstreme sæsoner 

Græsvækst og pleje

• Større slid og behov for renovering af baner

• Større behov for vanding, opsamling af regnvand, 

• Viden om varme- og tørketolerance hos nuværende græsarter + viden om nye græsarter

• Problemer med kørsel med maskiner i våde år

• Viden om vækstlag, nedsivningshastighed, fremtidig grundvandsstand m.m. 

• Større behov for eftersåning, topdressing m.m.



Tak for opmærksomheden!


