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Forstå din vandspejlsberegning

* Grundlag for vandspejlsberegning er betragtninger af energi og energiomsætning i 
det strømmende vand. 

* Energi i strømmende vand findes som beliggenhedsenergi og bevægelsesenergi.

* 2 former for energitab

1. Enkelttab

2. Friktionstab



Forstå din vandpejlsberegning
Hvordan regner VASP?

VASP laver stationære beregninger

⁄ ⁄ A

Kilde: Sedimenttransport i strømmende vand, 2008. Jesper Bartholdy



Vandspejlsberegning
Input

Fysiske data
• Opmåling,
• Projektdimensioner
• Regulativskikkelse

Randbetingelser
• Startvandspejlet ved 

udløb til hav eller andet 
vandløb

Beskrivelse af Q 
(l/s), vandføringen
Oplande:  Km2

Afstrømninger: l/s/km2

Q (l/s) = Opland (km2 ) * 
Afstrømning (l/s/km2 )

Manningtal:
• Manningtal 

(erfaringstal eller 
beregnede, vha. 
målinger af vandstand 
og vandføring)

⁄ A



Vandspejlsberegning
Input



Vandspejlsberegning
Input- oplande og afstrømninger

Data skal referere til samme stationering:



Vandspejlsberegning
Input- fysiske data

Tværprofiler
• Lige efter start og lige før udløb
• Pr. 50-200 m afhængig af vandløbets størrelse 
• Før og efter alle bygværker og rørlagte strækninger
• Hvor vandløbet skifter karakter!
• Før gydebanke, på top af gydebanke og efter gydebanke
• Før og efter stemmeværk
• Der skal som minimum opmåles ca. tre profiler pr. løbende m. under vandspejl!

De fysiske data skal være godt beskrevet



Vandspejlsberegning
Beregn og output



Vandspejlsberegning
Output

Vær obs på hvordan VASP 
regner over terræn!



Vandspejlsberegning
Output



Vandspejlsberegning
Plot

⁄ A



Hvorfor ligger vandspejlet lavere end jeg forventer?
Manningtallet ?



Radius
hydraulisk radius vs. modstandsradius 

• Modstandsradius benyttes oftest i Danmark, - og er standard i VASP. 

• Internationalt bruges oftest hydraulisk radius. 

• De vejledende værdier af Manningtallet som ses i danske og internationale 
fag- og lærebøger er knyttet til hydraulisk radius. 

• Forskellen på at benytte hydraulisk radius eller modstandsradius er uden 
praktisk betydning for de fleste danske vandløb, dog er modstandsradius-
Manningtallet ca. 20 % mindre end hydrauliskradius-Manningtallet.

Kilde: kompendium i vandløbshydraulik ,Torben Larsen

⁄ A



Manningtal
Hvordan?

• Kan bestemmes ved måling af vandstand og vandføring på samme tidspunkt
• Varierer fra strækning til strækning og over tid
• Ofte anvendes et erfaringsmanningtal

Q ⁄ A

OBS særligt ved små M

Kilde: Tabel 3.1 Afprøvning af forslag til metode til konsekvensvurdering af ændret vandløbsvedligeholdelse, DCE rapport nr. 49, 2015.



Betydning af Manningtal

Q ⁄ A

En formindskelse af M med 5 enheder har  
en langt større betydning for beregnet vsp., 
når man går fra 10 til 5, end når man går 
fra 30 til 25. 

Lav gerne en M-følsomhedsanalyse, 
hvis du er usikker



Froudes tal
Hvad er det?

F< 1 Strømmende (normal situation i danske vandløb)
F = 1  Kritisk strømning
F > 1 Strygende (Buldrende elv på kortere strækninger)

Ved F=1 fås ”kritisk dybde”. 

Her er der ved en given energi, 
den største vandføring.



Froudes tal i min beregning?

Hvis en indsnævring kræver (for at vandgennemstrømningen kan foregå), at strømhastigheden stiger så 
meget, at strømningen bliver kritisk (F = 1), vil der opstuves vand opstrøms for indsnævringen. 

Stuvningen vil fortsætte indtil vandspejlsfaldet ved indsnævringen bliver så stort, at det tilstrømmende 
vand kan passerer.

F< 1 : Ingen opstuvning opstrøms en indsnævring
F=1 : Opstuvning opstrøms en indsnævring



Forstå din vandspejlsberegning
Gode råd

Lav profil-tjek af din opmåling

Tjek dit beregnede vandspejl op mod et opmålt vandspejl

Dobbelt tjek oplande, afstrømninger, stationeringer

Vær opmærksom på betydningen af valg af M. - Lav følsomhedsanalyser.

Vær opmærksom på M i rør (sat til 60, men kan ændres, -dog ens for alle rør)

Vær varsom ned at konkludere på vandspejle beregnet over terræn

Vær opmærksom på beregnede stuvningskoter opstrøms rør. -VASP har ingen 
begrænsninger af vand og kan derfor beregne urealistiske høje stuvningskoter.

Brug din fornuft og din viden om vandløbet: Ser beregningen ud til at være OK?
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