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Dagsorden 1. Hvilke data er der behov for i en vandspejlberegning og hvor 
finder man data

2. Hvordan regner VASP? (nu bliver det lidt nørdet!)
3. Kontrol af vandspejlsberegning  (start vandspejl, manglende 

vandspejl ved bundkoter sammenligning m. målt vandspejl)
4. Hydat-filen i VASP – gennemgang

• Indtast data i hydat
5. Øvelse- indtast en hydatfil
6. Vandspejlsberegning i VASP – gennemgang
7. Øvelse – lav en vandspejlsberegning

• Kontrol af et regulativ – vandspejlsberegninger
• Hvad betyder startvandspejlet?
• Lav multivandspejlsberegning (følsomheds manningtal)
• Differenceplots

8. Opsummering – hvad skal man huske når man laver 
vandspejlsberegninger!



Vandspejlsberegning
- hvilke data  er der behov for og hvor finder man dem?

Fysiske data – vandløbsopmåling, regulativ, projekt

1. Fysiske data
• Opmåling, projektdimensioner, regulativskikkelse

2. Oplande
• Findes måske i regulativerne, eller kan findes i SCALGO eller beregnes vha. terrænmodel og strømningsveje 

3. Afstrømninger
• Karakteristiske afstrømninger beregnes vha. hydrometriske stationer og enkeltmålinger (HYMER)

4. Randbetingelser:
• Start vandspejlet ved udløb til hav eller andet vandløb, skal estimeres eller findes vha. vandstandsmålere 

5. Manningtal:
• Manningtal kan beregnes vha. målinger af vandstand og vandføring samtidig evt. vha. drone



Fysiske data – hvad regner man på?

• VASP regner på tværprofiler IKKE på enkelte bundkoter!!
• Bundkoterne – er det fast bund, har man ramt en sten, hvor er koten taget i profilet????
• Bundkoter kan dog være vejledende især kombineret med et vandspejl, men hvis man ikke måler 

tværprofiler, hvor bunden evt. er hævet pga. aflejringer eller der er fast bund, så kan man ikke se det i 
vandspejlsberegningen!

• Husk at start og slutte opmålingen med et tværprofil.

• Husk også et tværprofil når vandløbet skifter karakter

• VASP regner også på broer og rørlagte strækninger.

• VASP regner fra udløb af vandløb og op gennem vandløbet – derfor er det vigtigt med en 
tværprofil ved udløb i ved starten af vandløbet



Oplande



Randbetingelser
• VASP regner opstrøms i vandløbet
• Startvandspejl angives i vandspejlsberegningen 
• Hvis er stuvningspåvirket fordi det løber ud i et større vandløb eller i havet og måske har 

lidt fald på den nederste strækning er startvandspejlet derfor vigtigt at få fastlagt. 



Manningtal
• Kan bestemmes ved måling i vandløbet evt. med drone – HUSK er kun et øjebliksbillede (bruges 

ved QH-regulativer)
• Ofte anvendes et erfaringsmanningtal, og det er vigtigt, at det er det samme Manningtal, der 

anvendes til sammenlignende vandspejlsberegninger for f.eks. en kontrolopmåling og 
regulativskikkelsen (teoretisk skikkelse).



Hvordan regner VASP?

• Første step når man skal starte sin vandspejlsberegning er, at VASP klargør 
længdeprofilet

• Her skal det defineres, om man regner på en opmåling = klargøringsstatus normal, eller 
på et regulativ= klargøring regulativ

• I klargøringen laves det beregningsmæssige længdeprofil. Det indeholder kun geometri.

• Her indsættes beregningspunkter, som sørger for at overgange bliver så små som mulige 
(fra rør til åbent, oplandstilvækst o. lign)

• Forskellen på regulativ-klargøring og klargøring ift. opmåling



Hvordan regner VASP?



Hvordan regner VASP?



Hvordan regner VASP?

• VASP regner ud fra nedstrøms vandspejlskote (H) og opstrøms vandføring (Q)
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Hvordan regner Vasp? - Hydraulisk radius vs. 
Modstands radius

Hydraulisk radius er et mål for hvor meget kontakt, der er mellem vandføringen og vandløbets 
sider og bund. 

Modstandsradius tager i modsætning til hydraulisk radius højde for dybden. 

Der er derfor ikke en én til én sammenhæng mellem de Manningtal, der benyttes. 

Rh= Hydraulisk radius
A= Tværsnitsarealet (m2) 
P= Våd perimeter (m)

R*= Modstandsradius
A= Tværsnitsarealet (m2) 
B= Vandløbsbredden (m) ved vandspejlshøjden
Y= Vandløbsdybden (m)
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Hvordan regner Vasp? - Hydraulisk radius vs. 
Modstands radius

Hydraulisk radius kræver brug af større 
Manningtal end modstandsradius

Betydning ift. eksempelvis:
- Kontrolberegninger
- Dimensioneringer



Kontrol af vandspejlsberegninger
Sammenlign med det opmålte vandspejl:

• Vurder i hvilken situation man har målt i – vandstand tæt på vandløbskant = tæt på et 
medianmaksimum eller vandstand langt nede i profilet = tættere på vintermiddel.

• Sammenlign med evt. målestation i vandløbet (kan dog kun i de færreste af vores vandløb).

• ”Knæk” på vandspejl ved slut af vandløb kan tyde på at startvandspejlet er for lille.

• Beskriver det beregnede vandspejl bundhævningerne der er opmålt (kan vise om der er 
opmålt et tværprofil hvor der er bundhævning).

Vandspejl over terræn eller stuvninger:
• Hvis vandspejlet er over terræn skal afstrømningen være mindre eller Manningtallet større 

(VASP kan IKKE regne med at vand løber ud i de ånære arealer).

• Stuvning bag rørbroer kan tyde på at medianmaksimum er for høj – tommelfingerregel: 
bygværker og rørledninger blev tidligere dimensioneret til at kunne klare en 
medianmaksimum.

Tjek Froud’s tal.

Brug jeres viden om vandløbet!



Hydat-
filen i 
VASP

Findes under data under projekter 

Her ses et overblik over alle data, 
kotesystem og bemærkninger kan 
indsættes

Oplande indtastes her og indtastes 
ift. stationeringen af vandløbet. 
Hvis stationeringen ændres skal 
oplandsfilen tilpasses

Her indtastes de karakteristiske 
afstrømninger ift. stationeringen



Hydat-
filen i 
VASP

Findes under data under projekter 

Her indtastes Manning tal enten som 
det samme Manningtal evt. fordelt på 
sommer og vinter eller en serie af 
Manningtal (QH-regulativer og store 
vandløb)

Indtastes hvis der er et fast 
vandspejl f.eks. Stemmeværk. 
Skal indtastes med korrekt 
station for stemmeværk Kan anvendes til screening for 

på virkning af udledning, men 
husk VASP er en stationær 
model, der er intet 
tidsperspektiv

Anvendes meget sjældent, kan 
anvendes ved QH-regulativer 
eller til kvalitetssikring



Øvelsesession 1
Inddatering af hydat-fil

wsp.com



Simple 
vandspejls-
beregninger

Findes under 
vandspejlsberegninger 
under hvert projekt

Her angives nr. og navn. 
Opmåling/regulativ hentes 
ind og hydat-filen hentes 
ind. der er mulighed for 
bemærkninger



Simple 
vandspejls-
beregninger

Vælg om det er en opmåling 
(normal) eller et regulativ der skal 
regnes på

Husk at vælge fast vandspejl v. 
stemmeværk og evt. 
punktvandføringer



Simple 
vandspejls-
beregninger

Vælg afstrømning og Manningtal 
varierende hvis disse er indtastet i 
hydat-filen

Eller 

Vælg afstrømning og Manningtal 
konstant hvis disse IKKE er indtastet i 
hydat-filen

Vælg opland, afstrømning og 
Manningtal (hvis de er varierende) 
ellers vælges kun oplandsfil



Simple 
vandspejls-
beregninger

Husk start vandspejl, Manningtal i 
rør sættes som udgangspunkt til 60 
(default)

Vælgt modstand eller hydraulisk 
radius. Der regnes ALTID på 
modstandsradius (default)



Øvelsesession 2
Vandspejlsberegninger
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Spørgsmål?

wsp.com



Tak for 
opmærksomheden!
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