Byens klima adskiller sig ofte markant fra det omkringliggende
landskab. Den urbane varmeø angiver et byområde, der har en
højere temperatur end det ikke-urbane område. Sammenlignet
med det omgivende landskab kendetegnes byer også af større
temperaturudsving og en lavere luftfugtighed. Den urbane varmeø skyldes i høj grad, at byer har andre overflader og består af
materialer med andre egenskaber end dem, vi finder i det åbne
land. Byens komplekse struktur, hvor materialer og former kan
variere indenfor korte afstande, er faktorer, der har stor betydning for byens temperatur- og vindforhold samt vandkredsløb.

HVORDAN PÅVIRKER BYENS OVERFLADER OG
MATERIALER TEMPERATUREN?
Byen består af en mosaik af mange forskellige overflader og materialer, som har indflydelse på den urbane varmeø.
Byens forskellige overflader har betydning for, hvor stor en andel
af solens kortbølgede indstråling, der reflekteres, og hvor meget
der absorberes. Den reflekterede andel af solens stråler kaldes
overfladens albedo. En overflade med en høj albedo, som hvide
tage, reflekterer en stor andel af solens indstråling (50-90%), mens
en overflade med en lav albedo, som sort asfalt, har en lav albedo
på 5-20%. Byen som helhed har en lav albedo - omkring 10-15%
- hvilket betyder, at en stor del af solens indstråling absorberes af
byen og tilfører denne energi.

Byoverfladers egenskaber
Byoverflade

Albedo %

Specifik

Porøsitet %

varmekapacitet
Asfalt

5-20

920

80 - 10
0,1

Mursten

20-40

750

70 - 50
30

Tegl

10-35

920

70 - 50
30

Beton

10-35

880

575-30

Granit

30-35

750

90 - 1,5
0,5

Glas

100

670

0100

Sand, vådt

25

835

35

Sand, tørt

30

835

35

Bar jord

5-50

800

50

Vand, salt

5-10

3930

-

Vand, ferskt

5-10

4186

-

Vegetation, græs

30

Lav

50

Vegetation, skov

15

Lav

50

Byernes store bygningsmasse og de anvendte byggematerialer
giver en høj varmekapacitet (varmefylde). Om dagen lagres den
tilførte energi i bygningerne, og den frigives senere om aftenen
og først på natten som langbølget varmestråling. Nogle materialer har en større varmekapacitet end andre. Når massive teglsten
f.eks. har en specifik varmekapacitet på 920 betyder det, at der
skal tilføres 920 kJ for at opvarme 1kg teglsten 1 grad.
En anden faktor, der har betydning for temperaturerne i byen, er
materialernes porøsitet. Porøsiteten har for det første betydning
for hvor meget vand, materialet kan optage, og for det andet for
hvor stor en overflade, der kan ske fordampning fra. Porøsiteten
siger altså noget om, hvor meget fordampning, der er mulighed
for det pågældende sted. Evaporationen bidrager til at sænke et
steds temperatur, fordi fordampning bruger energi (fordampningsvarme).
Det blå element i byen – søer, vandløb, havne, kanaler - har en lav
albedo og en høj varmekapacitet. Vandets meget store varmekapacitet betyder, at ”blå” områder dæmper temperaturudsvingene
i byen. Dertil kommer at mulighederne for fordampning af vand i
byerne medvirker til, at dæmpe varme-ø-effekten.
Vegetation har en relativ høj albedo, men opfører sig lidt anderledes end andre materialer, fordi planterne anvender en del af indstrålingen til fotosyntese i stedet for at lagre den som varme. Det
betyder, at planterne i sig selv afgiver meget lidt varme. Omvendt

Videnskabeligt set er forklaringsrammen naturvidenskabelig. Udgangspunktet er en registrering, undersøgelse,
kortlægning og klassifikation af forskellige typer byoverflader ud fra deres egenskaber (albedo, varmekapacitet, porøsitet, fordampning og fotosyntese.) De indsamlede data
systematiseres og sammenfattes til et antal ”standardtyper”
af byoverflader, der hver kan gives en værdi, som danner
udgangspunkt for beregninger af forskellige typer af indeks
som f.eks. BAF. Med standardiserede klassifikationssystemer af denne type har man for det første et redskab til at
undersøge byers og bykvarterers overflader og materialer
med henblik på at kunne identificere eventuelle problemområder og for det andet et redskab til at kunne træffe bevidste valg i forbindelse med byplanlægning.
Det er den anvendte naturvidenskab og teknologi, der er i
fokus. På den ene side handler det om en problemorienteret tilgang, hvor det bliver muligt at identificere (og sætte
tal på), hvornår varmeøeffekten i særlig grad skaber problemer, og på den anden side handler det om at udvikle et
opperationelt planlægningsredskab, der kan medvirke til at
problemerne med varmøeffekten bliver inkluderet i planlægningsprocessen.

BAF faktor
Overfladetype

Beskrivelse af overfladetypen

VF/m2

Befæstede overflader af cement,
asfalt, tegl, glas m.v.

0,0

Ikke gennemtrængelige for luft,
vand og planter.

Overflader med klinker, fliser og
lignende; på underlag af f.eks.
grus og sand.

0,3

Gennemtrængelige for vand og
luft, men uden planter.
Overflader med gruslag, der kan
have belægning af græs eller
træblokke.
Semi- gennemtrængelige for
vand og luft. Mulighed for plantevækst.

0,5

Overflader med grus- og jordlag,
der er konstrueret oven på f.eks.
parkeringsanlæg og bygninger.
Derfor Ikke forbundet med
undergrunden.

0,6

Tagoverflader med græs - grønne
tage.

0,7

Vægbeplantning - grønne vægge

0,5

Overflader med vegetation, der
er forbundet med undergrunden
og som kan udvikle flora og
fauna

1,0

Vandoverflader med plantevækst

1,0

Vandoverflader uden plantevækst

0,9

VF/m2: Vægtfaktor pr. m2 overflade
bidrager vegetationen til en sænkning af temperaturen, fordi der
sker en stor evapotranspiration af vand fra den vegetationsdækkede overflade. Andelen af vegetation i forhold til bygninger og
befæstede arealer har derfor en stor betydning for varme-ø-effek-
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