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Formål 
Fokus med disse data i dette henseende, er at rapportere målte temperaturer i 

Christianshede (station 4013) for at fastlægge udviklingen i frostdøgn de sidste 
20 år (1999-2019). 

 

Data, udvalgte stationer og år 
Data er udtræk fra Vejdirektoratets online database www.vejvejr.dk, hvor der 

er udvalgt stationen 4013. Lokationen er udvalgt, da dette omkredser 
Danmarks koldeste punkt, Isenvad. Et udklip af placeringen er vist på figur 1. 

 
Figur 1 Indklip af Danmark - Jylland, med fokus på Christianshede, der er markeret med rød markør. 

  
Datasættes er hentet fra målingernes start i perioden 1999 til 1. maj 2019. 

Der er foretaget udtræk for lufttemperatur og vejtemperatur.  Det er 
hentet tekst-format, hvorefter det indlæses i Excel. Udtrækket er indlagt i 

rækker efter tidspunkt, måned og år, hvoraf alle temperaturmålingerne er for 
hver 5. minut.  

 
 

 
 

 
 

 



Databehandling 
Databehandlingen ud fra udtrækket kan opdeles i følgende overskrifter: 

- Generel tendens ud fra vejtemperaturmålinger og lufttemperaturmålingerne 

- Udvælgelse af vintermåneder og år 

- Antal sammenhængende frostdøgn i det udvalgte 

- Vurdering af den koldeste måned i det tidligste år vs. de senere udvalgte år 

Generel tendens ud fra temperaturmålingerne 
Der ses på den generelle tendens ud fra udtrækket. Særligt ses der på, hvilken 

forskel der er i den målte lufttemperatur og vejtemperatur. Dette gøres ved at 
tage middelværdien for alle år, der foreligger data for. Her er 2019 outliner, da 

mange af månederne indeholder manglende temperaturmålinger. 
Gennemsnittet for årene 2000-2018 tages. Søjlediagrammet viser 

vejtemperaturen, den blå skraverede kurve viser lufttemperaturen på figur 2.  

 
Figur 2 Middeltemperatur for årene 1999 til 2018. Den gennemsnitlige vejtemperatur er vist som 

søjlediagram, mens lufttemperaturen er vist som blå-skraveret. 

Til videre undersøgelse er der udvalgt årene: 2000, 2009, 2010, 2015, 2016, 
2017 og 2018.  

 

Udvælgelse af relevante måneder 
De udvalgte frostmåneder er december, januar, februar ifølge DMI og nu også 

marts grundet klimaændringer. Disse måneder er derfor udvalgt til videre 

undersøgelse. Da der foreligger målinger for hvert døgn i fem minutters 
intervaller for alle udvalgte år, er der taget gennemsnit af alle 28/30/31 dage 

for hver måned i år 2000, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017 og 2018. Derefter er 
der anvendt tæl.hvis funktion i excel, til at vurdere (og tælle), hvor mange 

sammenhængende frostdata der er i december, januar, februar og marts i de 
udvalgte år. Dette er vist på nedenstående figur. Derudover er der også 

anvendt funktionen MAKS() og MIN() til at finde den koldeste og varmeste dag 
i året. Dette er vist på nedenstående tabel, hvor første kolonne viser 



maksimalt vej/luft temperatur og den næste viser minimum vej/luft 

temperatur. Lufttemperaturen er angivet i orange, og vejtemperaturen i sort.  
 
Årstal Maks. Vejtemperatur/  

Maks. Luftemperatur 

Min. Vejtemperatur / 

Min. lufttemperatur 

2000 Dato 21/4: 31,5 / 19,6  Dato 24/1: -11,7 /-17,5 

2009 Dato 2/5: 38,7 / 21,4 Dato 5/1: -11,2 / -12,7 

2010 Dato 3/7: 51,1 / 31,9 Dato 26/12: -16,2 /-18,2 

2015 Dato 4/7: 48,4 / 29,9 Dato 4/2: -8,2 / -8,8 

2016 Dato : 43,6 / 30 Dato 21/1: -12 / -15,3 

2017 Dato 27/5: 48,5 / 30 Dato 6/1: -10 / -11,5 

2018 Dato 2/6: 62,2 / 33,5 Dato 28/2: -9,2 / -9,9 

 

 
Figur 3 Antal frostdage baseret på vejtemperaturer (angivet som søjlediagrammer). Hvis der har været 

flere sammenhængende dage i den givne måde, vises de med samme kolonne farve. Kurverne viser antal 
frostdage baseret på lufttemperaturer i årene 2000, 2015 og 2018. 

Udover ovenstående illustration på figur 3, er der også valgt at lave 

søjlediagrammer ud fra alle 31 dage i december for 2000, 2009, 2010, 2015 
og 2018. Dette er valgt for at kunne observere ændringen af temperaturer pr 

dag i den måned med flest sammenhængende frostdage i 2000. Der er 
anvendt middeltemperatur per dag for alle år. Dette er vist på nedenstående 

figur 4.   



 
Figur 4 Middeltemperatur for december måned for alle udvalgte år. 
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