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Indhold i præsentation 
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1. Hvorfor har vi overhovedet vandløb? 
2. Hvorfor ser vandløb ud som de gør? 
3. Afstrømning 
4. Sedimenttransport 
5. Morfologi 
6. Lidt om regulering og restaurering 



Hvorfor har vi overhovedet 
vandløb? 
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Hvorfor har vi overhovedet vandløb? 

Hvorfor er der ingen vandløb på nordligste del af 
Skagen Odde? 
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Figur fra Vandplan 



Tværsnit i Skagen Odde 
ca. 8 km sydvest for Skagen 

cacca.    
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Hvis nettonedbøren var ca. 20 % større ville der opstå vandløb her 



Spørgsmålet var: 

 
Hvorfor har vi overhovedet vandløb? 
 
 
Og svaret er: 
 
Vi har vandløb fordi nettonedbøren er for 
stor, og fordi jordens hydrauliske 
ledningsevne er for lille, til at afstrømningen 
kan ske gennem grundvandet. 
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Hvorfor ser vandløbene ud som 

de gør? 
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Man må aldrig glemme at 
 
den drivende kraft for vandets strømning er tyngdekraften.  Derfor er  
vandløbets fald (hældning) den vigtigste faktor for vandløbets opførsel og 
udseende.  



Naturlige vandløb 
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• Naturlige vandløb har altid sandbund og svag 
sedimenttransport 
 

• På grund af årstidsvariationen i afstrømningen er det 
naturligt at vandløbet svømmer over tidligt forår hvor 
afstrømningen er størst. 

 
• Naturlige vandløb vil altid meandrere 

 
• Længdeprofilerne sænker sig gradvist (måske 0,1m/100 år) 

Naturlige vandløb skabes af 
• Topografien (oplandets areal,  

og hældning) 
• Geologien (jordarter og 

overfladesedimenter) 
• Afstrømningen (nedbøren og 

oplandsarealet) 

Hvorfor ser vandløb ud som de gør? 



Regulerede vandløb 
dvs. 80 - 90 % af alle vandløb 
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Regulerede vandløb er oprindeligt dimensioneret efter 
samme principper som kloakker. Regulerede vandløb er  
dimensioneret således at de netop er bredfyldte ved en  
afstrømning på 50 – 100 l/s/km2. 
 

Dette blev  indføjet i regulativerne for 50 – 100 år siden, 
og i dag er der ingen der aner hvor tallene stammer 
fra, og der bliver ikke stillet spørgsmålstegn ved om 
tallene er rimelige i de konkrete situationer i dag. 
 
Diger, kloakker, moler, rørledninger osv. dimensioneres 
i dag ud fra krav til gentagelsesperiode for svigt af anlægget 
for eksempel, at diget kun må svigte en gang hver 200 år 

Hvorfor ser vandløb ud som de gør? 



Et par slides om afstrømning 
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Et vandløbs opland afgrænses 
af vandskel 
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Oplandene til Limfjorden 
Et opland afgrænes primært 
af topografien (landskabets hældning) 



Vandbalance 
Opgøres på oplandsniveau og på årsniveau 
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Vandbalanceigningen 
 
Nedbør  = Fordampning  
                + Afstrømning 
                + Magasinering 
                + Diverse (vandindvinding osv) 
 
• Nedbør måles af DMI (600 – 800 mm/år) 
• Afstrømning måles af Stat og kommuner 
• Fordampning kan beregnes med 

usikkerhed 
• Magasinering måles ved ændring af 

grundvandspejl 
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Hvordan måles vandføringen i et vandløb ? 

1. Vandføringen måles ikke direkte. 
 
2. Vandstanden måles kontinuert (hvert 10. minut)  
    og omsættes til vandføring via en kurve  (Q-h-kurve)  
    der angiver sammenhæng med vandstand h og vandføring Q. 
 
3. Q-h-kurven bestemmes ved at man over et par år  
    en gang om måneden måler både Q og h. Herefter  
 kan Q-h-kurven optegnes 
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Vandføringsmåling ved i Haslevgaarde Å ved Trepælebro 
24.4.2009 

Dette gentages 10 - 20  
gange om året 

Hastigheden måles i 20 – 30 punkter i  
Vandløbstværsnittet for at få et godt gennemsnit 



Vandstandsmåler/ Q-h-kurve/Vandføringskurve 
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Nogle begreber vedrørende afstrømning 
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Middelafstrømning  - gennemsnit over en årrække 
 
Årsmaksimum – årets største værdi 
 
Årsminimum – årets mindste værdi 
 
Medianmaksimum  – medianen (midten) af en årrækkes årsmaksima 
 
Medianminimum  –  medianen (midten) af en årrækkes årsminima 
 
Gentagelsesperiode – den gennemsnitlige tidsafstand mellem overskridelse af  
en valgt grænseværdi,  for eksempel:  
Gentagelsesperioden for, at vandføringen overskrider 3,5 m3/s er 7,4 år betyder, 
 at over en lang årrække vil der være gennemsnitlig 7,4 år mellem  
at vandføringen 3,5 m3/s overskrides. 
 
En årrække skal være på mindst 30 år for at sikre at stabile værdier findes. 
 
Medianen findes ved at ordne årsmaksima i rækkefølge efter størrelse. 
I midten af denne række findes medianen. 



Middelafstrømning i danske vandløb 
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Nedbørens fordeling 

Vestdanmark 

Østdanmark 

Om sommeren er afstrømningen i Vestdanmark 4 - 5 gange større end i Østdanmark  

Specifik afstrømning  (l/s/km2)  



Klimaændringer i nedbøren i Danmark 

Hydrologi 2 18 

Både den gennemsnitlige og 
den ekstreme nedbør er vokset 
med ca. 15 % de sidste 100 år 



Læs mere i denne rapport fra GEUS fra februar 
2013 om fremtidens stigninger frem til 2050  
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Stigninger i de 
ekstreme vandføringer 
 
Store ændringer i 
Sydøstdanmark 
op til + 50 % på 
Q -100 år 
 
Kun små ændringer i 
Nordvestdanmark 



 
Grøde – det store stridspunkt 
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Strømrende 

Der er  intet der vokser så 
hurtigt som grøde. Der er ubegrænset 
lys, vand og næring til rådighed 
(dvs. vækstbegrænsning).  
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Grøden påvirker stort set ikke afstrømningen, 
men påvirker i høj grad vandstanden 

Lindenborg Å ved Lindenborg Bro 
år 2005 

Q 

h 



Skygge og vandløb 
Der er alt for meget grøde i danske vandløb 

Havde vi naturlig vegetation og skygge omkring vore 
vandløb ville der næsten ingen grøde være 
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Billede fra Natur og Landbrugskommissionen 

Billede fra DMU-rapport(1998) ”Skov- og skovvandløb” af Jacob Friberg  

Den glemte publikation: 



- og nu til sedimenttransport 
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Sedimenttransport 
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Hjulströms klassiske diagram til bestemmelse af om transport finder sted. 
 
Den ultrakorte version: 
Strømhastighed mindre en 20 – 25 cm/s => ingen transport, mudderbund 
Strømhastighed større end 20 – 25 cm/s => sandtransport, sandbund 



Sandbølger (banker) i naturlige 
vandløb og floder 
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I vandløb uden vegetation sker langt den største del af sedimenttransporten 
på  grund af sandbølgers fremadgående bevægelse. Derved bliver transporten 
mindre end hvis bunden havde været plan. 

I vandløb hvor lyset når ned til bunden er 
sedimentransporten mindre på grund af 
vegetationen 

Ekkolodsmåling af banker 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gkCDWtRYtBpgWM&tbnid=AsFlwHPd9O7hMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.inhs.illinois.edu/inhsreports/nov-dec97/echo.html&ei=yvulUeTTH8rEPYDqgIgN&bvm=bv.47008514,d.ZWU&psig=AFQjCNEjpWlGbpdjwzbgC1aBZITMpJgwIg&ust=1369918778819790


Overfladens udseende afslører typen af 
bundsedimentet 
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𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑡𝑡𝑡   𝐹 =  
𝑉
𝑔 𝐷

 

Firenze  – Ponte Vecchio 

Ingen sedimenttransport her, 
kun mudderbund,  F < 0,1 

Fin sedimenttransport her,  
sand- og stenbund,  F > 0,25 

http://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=TVdqfYy5W-fxdM&tbnid=X0MG1gOgV6kMnM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www2.blst.dk/udgiv/Publikationer/2008/87-7279-781-9/html/helepubl.htm&ei=ePWlUdz0MYmkPaKigLgP&psig=AFQjCNHpiUR9L0855jsl2VYtSJYFzLckSA&ust=1369917176860816
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Paragraf3/Beskyttelse_af_%C2%A73_Naturtyper/Vandloeb/


- nogle slides om morfologi 
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Meandrering 
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Meandrering er naturens måde 
at få vandhastigheden og dermed 
erosionen (sedimenttransporten) 
sat ned til et minimum 



Meandrering og høl/stryg-struktur i naturlige 
vandløb er to sider af samme sag 
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Naturlige vandløb er dynamiske 
Størrelsesordener for transporthastigheder: 
• Vandhastighed 1 m/s 
• Sandbanker på bunden 1 m/døgn 
• Meandre-buer 1 m/år 



- og nu mod afslutningen et par ord om 
regulering og restaurering 
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Vandløbsregulering  
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Vandløbsregulering har normalt omfattet 
fjernelse af meandre plus etablering af 
styrt eller stryg for begrænse vandløbets 
fald og dermed hastighed (erosion). 



Vandløbsrestuaurering 
er normalt blot 

regulering med modsat fortegn 
men dette er kun muligt hvis faldet 

forsat er til rådighed 
(og dette er ret tit ikke tilfældet) 

 
Etablering af gydebanker (med gydegrus) i flade vandløb med 

mudderbund er spild af penge 
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Dobbeltprofil 
Tværsnit til både store og små vandføringer 
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Til slut et par ord om 

Vandløb med ringe fald 
dvs. fald mindre end 0,2 – 0,3 promille i 

relation til kravet om god økologisk tilstand 
 

eksemplificeret med Landbækken ved Gistrup 
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Landbækken (Gistrup) 
Eksempel på morfologisk ændring over 60 – 70 år 

35 Gennemføring under vej og jernbane ved station 3970 



Landbækken ved Station 3970 m 
Underføring ved vej og jernbane 
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Vej og jernbane er pælefunderet her således at sætninger ikke forekommer 



Længdeprofil af Landbækken 
Hele længdeprofilet er sunket over 50 – 60 år 
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Øvre del er blevet fladere (sandbund er blevet til mudderbund) 
Nedre del er uændret ( uændret sandbund) 
Vandløb med mudderbund kan svært ved at leve op til Vandrammedirektivet   
(DVFI mindst lig 4) 
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