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Sammanfattning  

Flödesdimensionering är något som används världen över när det kommer till konstruktionen 
och hanteringen av byggnader i vattendrag. I Sverige har flödeskommitén, bestående av 
SMHI och intressenter från vattenkraftsindustrin, tagit fram flödesdimensioneringsriktlinjerna 
som blivit praxis för svenska dammägare. Utifrån dessa riktlinjer får dammar olika 
flödesdimensioneringsklassningar beroende på vad konsekvenserna blir av olika högflöden.  
Detta arbete bygger på en nyligt genomförd konsekvensutredning på en av Jämtkrafts 
dammar i mellersta Norrland. Dammen, som går under namnet Damm B i denna rapport, har 
tidigare haft flödesdimensioneringsklass II men bedöms nu tillhöra flödesdimensionerings 
klass I. Dammen ska utifrån detta kunna avbörda ett klass I-flöde på 1690 m3/s till skillnad 
från det tidigare kravet på 1035 m3/s (klass II-flöde). Syftet med denna rapport är att 
undersöka vilka effekter den naturliga tillrinningen av dessa och mellanliggande flöden har 
på olika objekt och områden nedströms Damm B. Med modelleringsverktyget MIKE 11 
konstrueras en en-dimensionell flödesmodell för flödessimuleringar och avläsning av 
vattennivåer. Simuleringarna visar att den största delen av nedströms undersökta objekt 
påverkas mellan flödena 1100 m3/s och det så kallade 1000-års flödet på 1376 m3/s där risken 
för människoliv börjar vid det senare. Redan under klass II-flödet sker viss översvämning på 
de strandnära vägarna i området. Mellan 1100 m3/s samt 1200 m3/s börjar den mindre 
dammen nedströms (Damm C) riskera att gå till brott för att sedan överströmmas vid 1400 
m3/s. Uträkning av skjuvspänningen berättar att det finns erosionsrisker för korndiametrar på 
upp till ca 2 cm i vissa erosionsbenägna områden. Denna erosionsbenägenhet inträffar för 
flöden under 1300 m3/s innan dammbrott har skett i Damm C. Vattenytans lutning minskar 
till följd av en större motdämning vilket därefter orsakar att minskningen av skärspänningen 
sker snabbare än den ökning som uppkommer till följd av ett stigande vattendjup. Vattenytan 
stiger dock och berör områden som inte brukar ligga under vatten. Detta kan leda till 
kornfraktioner som inte har transporteras bort vid tidigare flöden nu riskerar göra detta vilket 
bland annat kan bilda drivgods. Flödesdimensioneringsriktlinjerna som har tagits fram i 
Sverige bygger på miljöbalkens allmänna hänsynsregler vilket gör dem till en bra mall för 
dammägare att följa. När funderingar dock finns att inte bygga ut avbördningskapaciteten helt 
behöver det funderas på hur mycket ett eventuellt dammbrott skulle påverka den egna 
anläggningen och förtroendet från myndigheter samt allmänheten. I fallet med Damm B 
kommer de flesta objekten som undersöks att beröras vid en naturlig tillrinning på 1400 m3/s. 
Det är därför av intresse att genomföra noggrannare dammbrotts simuleringar för att hitta ett 
flöde mellan 1400 m3/s och 1690 m3/s där inga större ytterligare konsekvenser från ett 
dammbrott uppstår. Till följd av de svårheter och osäkerheter som valet av en lägre 
avbördningskapacitet medför motiverar denna rapport dock till en utökad kapacitet för ett 
klass I-flöde i Damm B och undersöka möjligheterna för ökad avbördning vid Damm C. 
Detta kan även kompletteras med en omfattande samordnad beredskapsplan längs med älven 
och ett utökat översvämnings-/erosionsskydd på utsatta områden.   
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Abstract 
Selection of a proper design flood is a practice that is used around the world to aid the 
handling and construction of structures in rivers. Flödeskommitén, consisting of SMHI and 
different stakeholders in the hydropower industry, has in Sweden produced guidelines 
regarding design flood that have been adopted as a working standards among the dam owners 
in Sweden. When working with the guidelines different classifications are given to the dams 
depending on what consequences are to be expected downstream. This thesis is based on a 
newly performed impact assessment on one of Jämtkrafts dams in northern Sweden. The 
studied dam, which goes by the name Damm B in this report, has earlier been classified as 
design flood class II but is now considered to be a design flood class I. This means that the 
dam shall be able to have a discharge capacity of a class I flow of 1690 m3/s in comparison to 
the earlier demand on a discharge capacity of a class II flow (1035 m3/s). The scope of this 
thesis is to examine the effects that these and intermediate flows might have on different 
objects downstream Damm B. By constructing a one-dimensional flow model in the 
modelling tool MIKE11 it is possible to observe different water levels throughout the river 
where Damm B is located. It can be seen that a lot of the observed objects in this report are 
affected by rising water levels during 1100 m3/s and the 1000 year-flow of 1376 m3/s 
whereas the risk for human lives occur at the latter. It can also be seen that some flooding is 
already taking place during the lowest simulated flows of class II (1035 m3/s). This flooding 
is mainly happening to the gravel roads that are close to the riverbank. When increasing the 
flow it can be seen that a smaller dam downstream (Damm C) is in risk of breakage around a 
flow between 1100 m3/s to 1200 m3/s and will be overtopped at 1400 m3/s. By calculating the 
shear stress it is shown that there could be risk of erosion for particle sizes up to around 2 
centimeters in diameter at some areas. This risk of erosion is mostly occurring during flows 
up to 1300 m3/s before any breakage of Damm C has taken place. As a result of the 
backwater effect the shear stress is going to lessen due to decrease in the slope of the water 
surface. The water level is although rising and then reaching areas that have not been under 
water under longer periods of time before. This might risk smaller existing particles in these 
soils to be washed away that have not done so before. The guidelines regarding flood design 
in Sweden are based on the environmental codes general consideration rules which is one of 
the reasons that makes the guidelines a good practice to follow. If there are plans not to build 
for the full recommended discharge capacity it is important to ask the question what a 
breakage could mean for the company both in terms of losses in production but also in loss of 
confidence from the society and different authorities. For natural occurring flows around 
1400 m3/s mostly all the objects observed in this report has been affected by the rising water 
levels. It is then of interest to check what the damages from a breakage are for flows between 
1400 m3/s and 1690 m3/s. Due to uncertainties and hardships when choosing an alternative 
discharge capacity the conclusion of this report is although to increase the discharge capacity 
to class I for Damm B and check for the possibilities of increased discharge at Damm C. This 
could be accompanied by a broad coordinated contingency plan and sufficient flood and 
erosion protection in sensitive areas.  
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Förord 
 
Våren 2018 initierades en fallstudie vid, en i rapporten kallad, Damm B där studien 
genomfördes med handledning av WSP i samarbete med Jämtkraft. En del av denna fallstudie 
blev mitt avslutande examensarbete på civilingenjörsprogrammet inom energi och miljö vid 
Kungliga Tekniska högskolan. Examensarbetet omfattade 30 högskolepoäng och 
genomfördes på WSP Stockholm, avdelning bro och vattenbyggnad. 
 
Jag vill tacka Hanna Portin och Andreas Halvarsson, mina handledare på WSP, för den hjälp 
jag har fått genom diskussioner, vägledning vid modellering och allmänna synpunkter på 
rapportskrivandet. Tack till Anders Wörman som har varit min handledare på KTH och som 
har bistått med sin kunskap och erfarenhet gällande ämnesområdet under arbetets gång.   
 
Jag vill även tacka Andreas Karlstedt för möjligheten att ha fått genomföra mitt 
examensarbete åt energibolaget Jämtkraft. Tack även till övriga anställda på WSP 
Stockholms bro och vattenbyggnads avdelning för all den hjälpt ni har gett mig i detta arbete 
och för den goda arbetsmiljön som ni har bidragit med. Dessutom vill jag tacka Maria 
Bartsch för den intervju hon ställde upp på rörande flödesdimensioneringsriktlinjerna.  
 
Slutligen vill jag tacka min familj för allt det stöd och motivation jag har fått hemifrån. 
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Nomenklatur 
 
ARR    Australian Rainfall & Runoff 

Batymetri   Bottennivåer i vattendrag  

CFD    Computational fluid dynamics 

Dämningsgräns (DG)  Högsta tillåtna magasinnivå för dammen 

Fribord   Höjdskillnad mellan dammkrön och vattenstånd uppströms 

ICOLD    International commission on large dams 

PDE    Partial differentialekvation 

Pegel    Vattennivåmätare  

RH00    Rikets höjdsystem från år 1900 

RH70    Rikets höjdsystem från år 1970 

RIDAS   Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet 

Saltation   Hoppande rörelse av partiklar 

SMHI    Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

Suspension    Fasta partiklar dispergerad i vätska 

Sänkningsgräns (SG)  Lägsta tillåtna magasinnivå för dammen  

Topologi   Höjder på land 

Transient flöde  Flöde som sker under en förutbestämd tidsperiod 

Tätkärna   Tätande inre lager i jorddammar 

Utskov    Avbördningsanordning på dammar 

VRF    Vattenregleringsföretagen 

Överdämning    Höjning av vattenytan över dess tillåtna dämning (DG) 

Översvämningsplan  Slätt som vid vissa tillfällen översvämmas av en flod 
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1 Inledning 
 
Ett flertal länder runt om i världen har en lång historia när det gäller dimensionering, 
byggnation och drift av dammar. Generellt sett klassificeras en damm utifrån två separata 
aspekter innan dimensioneringen. Den första av dessa definieras utifrån egenskaperna för 
dammen gällande höjd, konstruktionstyp, storlek på reservoar etc. Denna typ av klassificering 
tar dessutom viss hänsyn till riskerna för ett möjligt dammbrott. Den andra typen av 
klassificering är den som huvudsakligen undersöker aspekter gällande dammbrott. Här 
undersöks antingen kvalitativa eller kvantitativa risker vid ett möjligt dammbrott, vilket kan 
både inkludera eller exkludera den ekonomiska biten gällande dessa konsekvenser. Generellt 
i världen har de viktigaste delarna gällande denna klassificering varit antalet berörda 
personer, förlust av människoliv, skador på infrastruktur och konsekvenser för miljön. Ibland 
har dessutom dessa klassifikationer gjorts tillsammans för att få en tydligare helhetsbild av 
vilka möjliga risker som finns (ICOLD, 2015).    
 
I takt med klimatförändringar (ökade eller minskande vattenflöden), ökat nybyggande i 
anslutning till vatten och andra faktorer har skaderisken ökat vid extremflöden. Detta har 
skett världen över och har dessutom på senare tid blivit mer uppmärksammad i Sverige. 
Dessa risker är bland annat påtagliga i våra reglerade älvar vilket ställer högre krav på vatten-
regleringen med dess magasin och dammar. Detta innebär för ägarna av regleringsdammarna 
att undersökningar, anpassningar och åtgärder med hänsyn till rådande förhållanden är av 
yttersta vikt. Till följd av ett extremflöde och ett tekniskt haveri skedde det exempelvis år 
1985 ett dammbrott vid Noppikoskidammen i centrala Sverige. Dammen hade undermåliga 
avbördningsmöjligheter och kunde efter en försämring av dessa inte avbörda de 
vattenmängder som ansamlades. Till följd av detta gick dammen till brott och åstadkom 
skador på mark och infrastruktur nedströms (ICOLD, 1992).  
 
För utöka det dammsäkerhetsarbete som förekommer i Sverige publicerades 
Flödesdimensioneringsriktlinjerna år 1990. Dessa ska med olika klassningar ge en vägledning 
för vilket extremflöde en specifik damm skall klara av. För att göra denna klassning används 
idag hydrologiska modellsimuleringar eller frekvensanalys som ger olika dimensionerande 
flöden. När dessa sedan analyseras i ett dammbrottsscenario kan man utifrån konsekvenserna 
nedströms tilldela en specifik flödesdimensioneringsklass (Svenska Kraftnät, Svensk Energi 
och SveMin, 2015).   
 
För att klara de extremaste flödena kollar man generellt på åtgärder som finns för att öka 
dammarnas avbördningskapacitet. Ett antal av dessa åtgärder finns idag framtagna och 
beskrivna men det är dock svårt att med befintlig litteratur bilda sig en allt för ingående 
uppfattning om de olika avbördningsmetodernas möjligheter och begränsningar. 
Möjligheterna för avbördning styrs här till stor del av både uppströms och nedströms 
förhållanden. Vanligtvis brukar en stadig vattennivå nedströms vara att föredra för att som 
tidigare nämnt inte riskera onödig stress på naturförhållandena. Allt för stora vattenmängder 
som avbördas under för kort tid har dessutom ofta riskerat att översvämma objekt nedströms 
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och orsaka erosionsskador. Därför är det fördelaktigt att kontrollera nedströms liggande 
områden vid ombyggnationer för ökad avbördning. Beroende på typ av damm (höjd, bredd, 
placering etc.) finns det sedan extremt många sätt att bygga ut befintliga utskov eller 
konstruera nya. Vanligtvis brukar det vara fördelaktigt att dessa sedan är placerande nära den 
naturliga strömfåran men kan samtidigt behöva flyttas till följd av närliggande byggnader 
(exempelvis kraftstationer och ställverk). För dammar som behöver avbörda en relativt stor 
tillrinning kan utskoven bli väldigt stora och därmed svåra att motivera rent ekonomiskt 
(ICOLD, 2016).  
 
Efter en av WSP tidigare genomförd konsekvensutredning har den så kallade 
dammsäkerhetsklassen och även flödesdimensioneringsklassen höjts på en av Jämtkrafts 
dammar, kallad Damm B i denna rapport, i mellersta Norrland. Detta medför krav att 
anläggningen ska kunna avbörda ett så kallat klass I-flöde vilket den inte kan göra med 
befintlig utformning. I samband med en undersökning gällande olika möjligheter att öka 
avbördningskapaciteten kan med fördel även nedströmseffekterna av ett högre flöde 
kartläggas. För att öka förståelsen för de konsekvenser som kan följa med ett högre klassat 
flöde är det därför av intresse att detta projekt genomförs. Arbetet ska därmed i bästa möjliga 
mån belysa vilken påverkan flödet som dammen kan behöva avbörda har på nedströms 
liggande områden, vilka möjliga konsekvensförebyggande åtgärder som kan behöva vidtas 
och vilka framtida studier som kan vara av intresse. Risken finns att ett stort naturligt flöde 
kan påverka andra dammanläggningar liksom infrastruktur och bebyggelse i omkringliggande 
områden. Genom att undersöka hur olika flöden påverkar nedströmsförhållanden skulle en 
bild av de möjliga konsekvenserna kunna skapas och därefter nödvändiga åtgärder vidtas. En 
ökad avbördningskapacitet tillsammans med kunskap gällande konsekvenser av naturligt 
höga flöden skulle alltså kunna höja dammsäkerhetsarbetet. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 
Vid genomförda dammbrottsberäkningar, där den aktuella situationen nedströms gällande 
människors säkerhet, infrastruktur och byggnationer har undersökts, kan dammar behöva öka 
sin flödesdimensioneringsklass och därefter utöka sin avbördningskapacitet. Anledningen till 
detta är att dammen skall kunna hålla en tillräckligt hög säkerhet genom att klara av de nya 
framräknade extremflödena. Utifrån detta är syftet med examensarbetet att undersöka vilka 
nedströmseffekter som naturlig spilltappning av flöden mellan olika flödeklasser kan ge. 
Arbetet ska även undersöka inom vilket flödesintervall som avbördningskapaciteten som 
minst skulle kunna motiveras att byggas ut till gällande naturlig tillrinning.   
 
Denna studie kommer utreda olika aspekter gällande översvämningar och skaderisker som 
sker när tillrinningen till dammen går från ett klass II-flöde till ett klass I-flöde. De flöden 
som spilltappas från dammen beräknas ske genom en naturlig tillrinning där inget dammbrott 
simuleras. Dock kommer arbetet till viss del att jämföras med ett dammbrottsscenario som 
tidigare simulerades för dammen av WSP i en klassificering år 2012. Resultatet från detta 
arbete skulle i framtiden därför kunna användas som ett exempelfall för liknande utredningar 
och ge en bild av de existerande utmaningarna för en damm att tillgodose kraven för en högre 
tilldelad flödesdimensioneringsklass.  
 
Målet med examensarbetet är att genomföra en fallstudie på Damm B i mellersta Norrland 
gällande avbördningen av olika extremflöden. Effekterna från en succesivt ökande naturlig 
tillrinning och avbördning skall undersökas utifrån ett hydrauliskt perspektiv på risker 
nedströms om dammen. En kortare diskussion om Damm B kommer därefter ske utifrån 
riktlinjerna för flödesdimensionering och en intervju med någon sakkunnig från branschen. 
Rapporten kommer följaktligen fokusera på att besvara följande frågeställningar: 
 

• Hur kommer vattennivåer och motdämningar nedströms Damm B se ut med hänsyn 
till olika flöden? 
 

• Vilka potentiella skadeobjekt och erosionsrisker finns det nedströms Damm B och vid 
vilka flöden påverkas de? 
 

• Vilka åtgärder kan finnas för att förebygga konsekvenser till följd av en högre 
flödesdimensioneringsklassning?  

 
För att svara på huvudmålet och dess frågeställningar har en arbetsplan med delmål blivit 
formulerade enligt följande: 
 

• Lokalisera skadeobjekt och erosionsbenägna områden längs med älven samt 
definiera aspekter som kan vara av intresse att undersöka vid ökad avbördning. 
Därefter skall en konceptuell modell konstrueras med hänsyn till dessa aspekter. 
 

• Konstruera en modell i MIKE11 för flödessimuleringar i vattendraget nedströms 
dammen. 
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• Simulera olika flöden och genomföra erosion beräkningar för att se effekter från 
motdämningar och förhöjda vattennivåer.  
  

• Genomföra en intervju med någon person som medverkar i utvecklingen av 
flödesdimensioneringsriktlinjerna.  
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1.2 Avgränsningar 
 
Rapporten innehåller ett flertal avgränsningar och förenklingar som hjälper till att fokusera 
arbetet på de viktigaste områdena och att hålla arbetet inom dess tidsram. Generellt sett 
brukar modellering innehålla avgränsningar och förenklingar som hjälper till att behålla 
simuleringar på en nivå som går att förstå och som inte gör dem allt för komplexa. En rad 
aspekter gällande ökande vattenflöden behandlas inte i denna rapport då tid till detta inte 
medgetts. Under arbetets gång framkom dock olika saker som skulle vara intressanta att 
undersöka, en del av dessa presenteras i det avslutande avsnittet 11 Förslag till vidare studier. 
 
De huvudsakliga avgränsningarna som genomförs presenteras i detta avsnitt. Dock finns det 
ett flertal mindre antaganden och förenklingar som för förståelsens skull diskuteras löpande i 
rapporten. Området som skulle undersökas avgränsades tydligt och för att studieområdet inte 
skulle bli alltför stort för denna rapport undersöktes endast området strax nedanför Damm B 
till järnvägsbron nedanför Damm C. De randvillkor (gränser) som behövdes för att konstruera 
modellen sattes för enkelhetens skull strax ovanför Damm B och strax ovanför Damm D 
eftersom tidigare inmätningar fanns för dessa ställen. Simuleringarna genomfördes sedan där 
lugna väderförhållanden antogs varvid ingen erosion till följd av vind och vågor 
medräknades. Avgränsning gjordes även gentemot det tillskott av flöde som kan tänkas 
tillkomma från grundvatten depåer, mindre biflöden och regn på den undersökta sträckan. 
Flödet som sedan simuleras antas vara stationärt vilket ger ett scenario där ingen dämpning 
av flödet har skett och där ett ”värsta-scenarion” kan undersökas. Det genomfördes dock en 
känslighetsanalys på ett transient klass-I flöde för att undersöka den påverkan som kan tänkas 
uppkomma på slutresultaten. Flödet i älven är sedan strömmande förutom på en sträcka av 
200-300 meter nedströms dammanläggningarna där stråkande flöden existerar och efter bästa 
förmåga simuleras i modellen. 
 
Eftersom alla simuleringar, förutom vid kalibreringen och känslighetsanalysen, genomförts 
med stationärt flöde så har ingen hänsyn tagits till eventuell erosion som uppkommer i 
vattendragets slänter till följd av snabba höjningar och sänkningar av vattenytan. Förutom det 
stationära flödet har dessutom likformighet på flödet antagits på de undersökta sträckorna för 
att underlätta beräkningarna. Uträkningarna gällande erosionen har dessutom främst fokuserat 
på initieringen av sedimenttransport. Ingen vikt har därför lagts på själva transportförloppet 
av materialet. Erosionsberäkningarna har istället fokuserat på bottenerosionen i de områden 
som redovisas i avsnitt 6.6.2 Strandnära objekt och erosionsrisker där jordartsförhållandena 
är de som SGU redovisar i sin karttjänst för jordarter. För att möjliggöra beräkningar har 
sammansättningen av isälvssedimentet antagits vara isälvsgrus som beskrivs av Hansbo och 
Karlsson (1984) i Figur 26. Dessutom har ingen hänsyn tagits till förekomsten av vegetation i 
de erosionsbenägna områdena. Dessa får en stabiliserande effekt på de undersökta områdena. 
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1.3 Struktur 
 
Rapporten är huvudsakligen indelad i 4 huvuddelar samt en avslutande del för bilagor. 
Arbetet börjar strax efter sammanfattningen, förordet och nomenklaturen med en inledande 
del för att sätta in läsaren i ämnet. I denna inledande ingår kapitel 1 där fokus ligger på syftet 
och målet med rapporten samt en kort bakgrundsinformation och avgränsningar. Nästa del 
innefattar kapitlen 2, 3 och 4 där en noggrannare beskrivning görs angående viktiga aspekter i 
rapporten. Här beskrivs exempelvis bakgrunden till flödesdimensioneringsklasserna och även 
de teoretiska grunderna för resterande delar i rapporten. Kapitel 3 och 4 behandlar teorin som 
ligger till grund för de beräkningar och antaganden som gjorts genom arbetet. Det första av 
dessa kapitel riktar sig främst mot mer generell teori gällande exempelvis 
erosionsberäkningar och flödets inverkan på människoliv. Kapitel 4 har istället fokus på 
teorin angående modelleringen och de verktyg som har använts i arbetet. Nästa del i 
rapporten innefattar kapitel 5, 6 och 7 där dessa beskriver fallstudien mer i detalj. I kapitel 5 
introduceras först läsaren till fallstudieområdet vid Älv A för att sedan i kapitel 6 läsa om 
vilka metoder och indata som har använts för att svara på målet och syftet med rapporten. 
Kapitel 7 beskriver sedan vilka frågor som ställdes under den intervju som genomfördes 
angående flödesdimensioneringsriktlinjerna. Avslutningsvis redovisas och behandlas allt 
resultat i den sista delen som innefattar kapitel 8, 9, 10 och 11. De två sista av dessa kapitel 
ger den slutsats som detta arbete leder fram till och sedan vilka fortsatta studier som 
rekommenderas.  
 
 

  



 
Anders Ivansen  Examensarbete 

 

8 
  

2 Allmänt om dimensionerande flöden för dammar 
 
En viktig punkt för dimensionering av dammar är att bestämma det vattenflöde som 
byggnationen skall klara av. Metoder för att bestämma detta dimensionerande inflöde har 
därför tagits fram i de flesta länder med hjälp av olika kriterier. Utvecklandet av dessa 
kriterier har varierat mellan olika länder vilket gör att jämförelser kan visa skillnader i olika 
grad beroende på jämfört land (ICOLD, 2015; ICOLD 1992). I en historisk tillbakablick på 
exempelvis USA såg utvecklingen innan 1940-talet ut så att det dimensionerande inflödet 
bestämdes främst med frekvenskurvor för höga flöden och maximala flödesförhållanden. 
Runt 40-talet började dock hänsyn tas till PMF (probable maximum flood, högsta möjliga 
flöde) när designflöde skulle bestämmas. Användandet övergick sedan succesivt fram till 80-
talet att gälla MPF (maximum probable flood) som till skillnad från PMF undersöker en mer 
platsspecifik PMP (probable maximum precipitation, största möjliga nederbörd) istället för de 
tidigare generella dataserierna. Senare under 80- till 90-talet fortsatte utvecklingen att nu 
gälla nedströmskriterier där skaderisken hamnade i fokus. Uppmärksamhet riktades dessutom 
till förluster i dammens verksamhet vilket därmed också blev en del i dimensionerandet 
(ICOLD, 1992).         
 
Många av de länder som arbetar med nationella standarder för dimensioneringen av dammar 
har endast anammat kriterier som vägledande riktlinjer. Exempelvis har Frankrike och 
Schweiz inte några formella regler på hur dimensioneringen skall gå till utan förlitar sig 
istället på praxis för att ta fram platsspecifika vägledningar (ICOLD, 2003). Irland har sedan 
inte heller någon nationell standard för hur designflödet skall tas fram förutom när risk för 
förlust av människoliv vid dammbrott föreligger. Då skall dammen istället dimensioneras för 
ett 10 000-års flöde (ICOLD, 2016).  Arbetet med dessa bestämmelser är dock något som 
ständigt ändras med tiden vilket både innefattar förändringen av tillvägagångssättet för 
dimensioneringen och att nya lagar skapas (ICOLD, 2003). Många länder har dessutom med 
hjälp av forskningsföretag, teknikföretag eller statliga organisationer tagit fram 
rekommendationer och vägledningar som blivit accepterade hos dammingenjörer. Bland de 
länder som har löst sitt damm dimensionerande på detta sätt kan nämnas USA, 
Storbritannien, Australien, Kanada, Indien och Sydafrika. Det finns sedan länder som också 
har lagfört dimensioneringen och bestämmandet av flödet där arbetet leder fram till olika 
krav på damm ägaren. Till dessa länder kan nämnas Japan, Portugal och Spanien (ICOLD, 
2003). 
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2.1 Flödesdimensioneringsklass 

 
I såväl planeringsfasen som för kontrollberäkningar av existerande dammar spelar 
vattenflödet en avgörande roll för utvärderingen av dammsäkerheten. SMHI tillsatte därför år 
1985 Flödeskommittén som dels bestod av myndigheten SMHI men också olika 
representanter från vattenkraftsindustrin. Flödeskommitténs uppgift blev därefter att sätta upp 
riktlinjer för hur kraftverksdammars och regleringsdammars dimensionerande flöde 
(maximalt återkommande flöde) skulle bestämmas. År 1990 redovisades en slutrapport från 
Flödeskommittéens arbete gällande dimensionering. För att säkerställa att dessa riktlinjer 
följs åtog sig Kraftverksföreningen och Statens Vattenfallsverk (idag Svensk Energis 
medlemsföretag) att föregå med gott exempel och applicera dem i sitt arbete. I takt med 
klimatförändringar och granskningar av gamla beräkningsmetoder har dessutom revideringar 
av rapporten utgivits, den senaste från år 2015 (Svenska Kraftnät, Svensk Energi och 
SveMin, 2015). 
 
Riktlinjerna som har blivit framtagna appliceras idag både till befintliga och planerade 
dammanläggningar. Flödessimuleringar och beräkningar under dimensioneringen sker sedan 
under ett informationsbyte mellan olika dammägare. Anledningen till detta är att när hela 
älven betraktas som ett sammanhängande system påverkas den observerade 
dammanläggningen till stor del av tillrinningen från dammar liggande uppströms. Förutom 
hänsynen till detta systemtänk innehåller simuleringarna olika meteorologiska och 
hydrologiska förlopp samt andra anläggningsspecifika parametrar som skulle ha en inverkan 
på resultatet. Detta resultat är viktigt att på nytt ta fram när exempelvis fysiska förändringar 
för dammanläggningen och/eller ett nytt dammsäkerhetsarbete har skett (Svenska Kraftnät, 
Svensk Energi och SveMin, 2015). 
 
I arbetet med flödesdimensioneringsriktlinjerna har så kallade flödesdimensioneringsklasser 
tagits fram för att tilldelas olika dammar. Dessa benämns I, II och III varvid I anses ge de 
allvarligaste konsekvenserna vid ett dammbrott. Tabell 1 visar konsekvenserna och 
avbördningskraven som förekommer för de olika klasserna enligt Flödeskommitténs rapport 
från 2015 för dimensionerande flöden. De konsekvenser som betraktas i en 
flödesdimensionering är den så kallade marginalskadan vid ett dammbrott, det vill säga 
merskadan utöver flödet som kommer från dammen innan den har rasat. Under 
konsekvensbedömningen inför dimensioneringen undersöks först ifall risken för människoliv 
eller personskada föreligger. Därefter undersöks ett dammbrotts påverkan på nedströms 
dammanläggningar, enskilda egendomar och allmänna anläggningar så som vägar, järnvägar 
osv. (Svenska Kraftnät, Svensk Energi och SveMin, 2015).  
 
För att tilldela dammar en flödesdimensioneringsklass behöver först det dimensionerande 
flödet räknas ut för platsen. För ett beräkna ett klass I-flöde används så kallade hydrologiska 
modeller. Dessa modeller tar med de extremaste scenariona gällande nederbörd, avrinning, 
snösmältning etc. för att få högsta möjliga flöde. Dimensioneringen av klass II sker främst 
sedan genom frekvensanalys där, liksom för klass I-dimensioneringen, det så kallade 100-års 
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flödet (se avsnitt 3.1 Vattenföring) skall kunna framsläppas vid behov vid dämning till 
dämningsgränsen (högsta tillåtna dämningsnivå). För flödesdimensioneringsklass II ska 
sedan rimligheten för vilket flöde som dammen ska kunna motstå och framsläppa bestämmas 
genom en kostnads/nyttoanalys (Svenska Kraftnät, Svensk Energi och SveMin, 2015). 
 
Tabell 1. Här presenteras marginalskadorna för dammbrott samt de krav på avbördning som gäller för varje 
flödesdimensioneringsklass. Beskrivningarna är hämtade från Flödeskommitténs rapport från 2015 gällande 
flödesdimmensioneringsklasser (Svenska Kraftnät, Svensk Energi och SveMin, 2015). 

 
Flödesdimensionerings

klass 

 
Marginalskadan vid dammbrott 

 
Krav för avbördning 

I • Icke försumbar sannolikhet för förlust av 
människoliv eller annan allvarlig 
personskada  

eller  
 

• Beaktansvärd sannolikhet för allvarlig 
skada på viktig trafikled, 
dammanläggning eller därmed jämförlig 
anläggning eller på betydande 
miljövärde 

eller   
 

• Hög sannolikhet för stor ekonomisk 
skadegörelse  
 

• Dammanläggningen ska, utan 
allvarlig skada på 
dammanläggningen, kunna 
motstå och framsläppa ett 
dimensionerande flöde.  

 
• Dammanläggningen ska vid 

dämningsgränsen även kunna 
framsläppa ett tillrinnande flöde 
med en återkomsttid av minst 
100 år, om denna kombination 
av tillrinning och vattenstånd i 
magasinet inte kan anses vara 
utesluten.  

 
II • Icke försumbar sannolikhet för 

betydande skada på trafikled, 
dammanläggning eller därmed jämförlig 
anläggning, miljövärde eller annan än 
dammägaren tillhörig egendom i andra 
fall än som angetts vid 
flödesdimensioneringsklass I. 

 

• Dammanläggningen ska vid 
dämningsgränsen kunna fram- 
släppa ett tillrinnande flöde med 
en återkomsttid av minst 100 år, 
om denna kombination av 
tillrinning och vattenstånd i 
magasinet inte kan anses vara 
utesluten.  
 

• Dammanläggningen ska 
dessutom anpassas till ett flöde, 
som utan allvarlig skada på 
dammanläggningen, ska kunna 
motstås och framsläppas. Detta 
högre flöde bestäms genom 
kostnads-/nyttoanalys.  

 
III • Försumbar sannolikhet för skada enligt 

ovan. 

 

• Avbördning för denna klass 
berörs ej i Flödeskommitténs 
riktlinjer från 2015. 

 
 
Dammars flödesdimensioneringsklass avgörs alltså via platsspecifika bedömningar. 
Bedömningen görs därmed, som Tabell 1 antyder, utifrån dammbrottets risker för liv eller 
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allvarlig personskada, nedströms liggande dammanläggningar, allmänna anläggningar (broar, 
landsvägar, anläggningar för vattenförsörjning etc.) och enskild egendom. Med faran för 
människors liv bedöms sannolikheten vara som högst ifall året runt boenden befinner sig i 
riskområdet och som lägst i obebyggda områden, exempelvis skogsmark. Förutom de risker 
som redan är omnämnda är skador på miljön, kulturella värden och historiska värden också 
av intresse för analys vid dimensioneringen (Svenska Kraftnät, Svensk Energi och SveMin, 
2015).  
 
För att bemöta olika extremflöden anges det i flödesdimensioneringsriktlinjerna att 
möjligheter till en dämpning av flödet också skall beaktas. Detta kan både ske vid den 
aktuella dammen och/eller av uppströms liggande anläggningar. Generellt pratas det om aktiv 
och passiv flödesdämpning i dessa fall där det passiva sker automatiskt och det aktiva sker 
manuellt. För båda dessa är det viktigt att ett tillräckligt magasinsutrymme finns till 
förfogande när de dimensionerande flödena inträffar. Detta för att magasinera upp vatten för 
en senare okontrollerad eller kontrollerad avtappning (Svenska Kraftnät, Svensk Energi och 
SveMin, 2015).    
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3 Teoretisk bakgrund inför konsekvensutredning 
 
I detta kapitel beskrivs först kortfattat teorin bakom några av de vattenföringar som används i 
arbetet. Därefter förklaras bakomliggande teori gällande erosionsberäkningar och relaterade 
ämnen. Efter detta diskuteras den påverkan höga flöden kan ha fyllningsdammar, broar samt 
människoliv och fastigheter.     

3.1 Vattenföring 

Den mängd vatten som rinner fram i ett vattendrag under en viss tidsenhet kallas för 
vattenföring eller vattenflöde. Ett vattendrags vattenföring kan genom bland annat 
observationer och statistiska uträkningar kategoriseras på olika sätt. Detta blir till hjälp när 
exempelvis en älvs flödeskarakteristiska förutsättningar skall kartläggas för damm relaterade 
undersökningar. Några av de vanligaste kategorierna för att karakterisera vattenföring är olika 
återkomsttider som exempelvis 50-, 100-, 1000-, 10 000-års flöde. Vanligtvis brukar dock 
värdet för ett flöde med en längre återkomsttid vara ett osäkrare mått än ett flöde med kortare 
återkomsttid. Anledningen är att mätserierna för vattenföringen inte brukar sträcka sig så 
långt tillbaka i tiden och att dessa serier är en viktig del i uträkningen (SMHI, 2108). Flöden 
med kortare återkomsttid som exempelvis 100-årsflöde (även kallat Q100 och klass II-flödet) 
brukar alltså beräknas med frekvensanalyser där tidsserier med flera års högsta tillrinning 
används till en fördelningsfunktion. 10 000 års-flödet är det genomsnittliga klass I-flödet och 
bestäms som tidigare nämnt utifrån den samlade effekten av alla ogynnsammaste 
förhållanden (Svenska Kraftnät, Svensk Energi och SveMin, 2015).   
 
Återkomsttider är vanliga sätt att beskriva stora återkommande flöden och betecknas som 
tidigare nämnt exempelvis 50-års flöde, 100-års flöde osv. Dessa flöden betyder som 
exempelvis i fall med 100-års flöden att flödet har ca 0,01 % chans att inträffa under ett år. 
För att beskriva den ackumulerade sannolikheten att flödet inträffar en gång under N antal år 
kan Ekvation (1) användas. Det som undersöks är när variabeln X är större eller lika med xT 
där T är återkomsttiden för den händelsen. P är i samma formel sannolikheten för att 
händelsen inträffar. Detta leder till värden som presenteras i Tabell 2 (Chow, 1988). 
 

 ! ! ≥ !!  !"# !"" !" ! å! = 1− (1− 1
!)

! 
(1) 
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Tabell 2. Sannolikheter för inträffande av ett flöde under en tidsperiod med en viss återkomsttid. 

Återkomsttid Tidsperiod 10 år 
[%] 

Tidsperiod 100 år 
[%] 

10-års flöde 65  100 

100-års flöde 9,6  63 

10 000-års flöde 0,1  1 

 

3.2 Erosion vid ökade flöden 

 
Vid rörelse är vatten benäget att vara formskapande genom olika fysikaliska 
transportprocesser. Sedimentation och erosion är de huvudsakliga processerna när det 
kommer till materialtransport. Huvudsakligen sker materialtransporten längsmed älvbädden 
och som suspenderat material i vattendraget. Vanligtvis är den del som transporteras längs 
med botten mindre än den del som färdas i suspenderat tillstånd. Bottentransporten sker 
därför av de sedimentfraktioner som strömmen inte mäktar bära i suspenderat tillstånd vilket 
kan variera stort utifrån många olika förutsättningar. Enligt Cederwall och Larsen (1976) kan 
ett normalvärde sättas till ca 10 % av den totala transporten. Den totala materialtransporten 
(erosionen) kan sammantaget definieras som en nettoförlust av bottenmaterial från älvbotten. 
Sker en lika stor tillförsel av bottenmaterial som bortförsel kan älvbädden betraktas som 
stabil och ett så kallat fortvarighetstillstånd har uppnåtts. När dock en rörelse har initierats 
kan flera komplicerade samspel av krafter spela in på grund av exempelvis turbulens. I stora 
drag går det att säga det hydrodynamiska förloppet (kraftjämvikter osv.) är av störst intresse 
när initieringen av erosion skall undersökas. När sedan storleken av erosionsskadorna bedöms 
blir istället de hydrologiska förhållandena (flödessituation etc.) av ökad betydelse (Cederwall 
och Larsen, 1976).  
 
Initieringen av sedimenttransport undersöks idag huvudsakligen genom två olika metoder. 
Dessa metoder är att antingen beskriva initieringen med skjuvspänning eller med 
inkommande flödeshastighet. En av de första personerna som genomförde tester gällande 
skjuvspänningen var Dr. A Shields som år 1936 publicerade en rapport gällande sediment 
transport (Alfadhli et al, 2014). Genom experiment med olika vattenflöden och diverse 
kornstorlekar kunde sedan Hjulström år 1939, utifrån den andra metoden, presentera den graf 
som visas i Figur 1. Grafen den kritiska hastigheten för när partiklar av olika storlekar och 
olika grader av konsolidering (packning) börjar erodera eller sedimentera. Denna graf är dock 
väldigt förenklad och ger inte hela bilden av ett erosionsförlopp. Istället för hastigheten på 
vätskan bör skjuvspänningen (spänning som uppkommer från en deformation utan 
volymändring) beaktas när initiering av partikelrörelse bedöms. Skjuvspänningen har stor 
samverkan med hastigheten på vattnet men beror till störst del av det rådande vattendjupet. 
Dessutom tar Hjulströms diagram inte hänsyn till egenskaperna gällande sedimentets 
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densitet. Partiklar med högre densitet är mindre benägen att borttransporteras än partiklar 
med liknande storlek men lägre densitet (Cheel, 2005).  
 
 

 
Figur 1. Hjulströms diagram som visar den kritiska hastigheten för både erosion och deposition for olika 
partikelstorlekar (Cheel, 2005) 

 
Möjligheten till erosion har som nämnt flera avgörande faktorer. Dessa är först och främst 
kornets fysikaliska egenskaper som densitet och form. Men även faktorer som packningsgrad, 
gradering, lutning på botten samt dess karakteristika spelar stor roll. Dessa partiklar kan 
sedan vid ökande vattenhastigheter börja hasa längs med älvbotten, rulla, hoppa (saltation; 
vilket ses i Figur 2) eller hamna i suspenderat tillstånd. I Figur 2 går det att se komposanterna 
av de krafter som uppkommer vid friktionsjordar. Som Figur 2 beskriver så trycks 
flödeslinjerna ihop strax ovanför partiklarna. Detta resulterar i en ökad vattenhastighet samt 
ett lägre tryck som också låter partiklarna flyta uppåt med hjälp av lyftkraften. För leriga 
kohesionsjordar tillkommer det dessutom en stark molekylär attraktionskraft där en 
elektrokemisk bindning existerar mellan individuella de partiklarna (Cederwall och Larsen, 
1976).  
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Figur 2. Principskiss över komposantrafter som verkar på älvbäddspartiklarna i en friktionsjord där G = 
gravitation, L = lyftkraft och D = dragkraft (skjuvspänning). Till höger visas ett scenario för saltation. De blå 
linjerna ovanför partiklarna symboliserar flödeslinjer. 

 
Transporten av älvbäddspartiklar initieras alltså när lyft- och dragkrafterna övervinner de 
stabiliserande krafter som verkar på partiklarna (exempelvis gravitationen). För att beskriva 
de dragkrafter som påverkar partikeln brukar generellt medelskärspänningen (τ0) användas. 
Detta även fast andra krafter kan påverka bottenmaterialets stabilitet. Initieringen av 
erosionen sker när medelskärspänningen uppgår till den kritiska skärspänningen (τc) enligt 
Ekvation (2). Shields (1936) klassiska samband (se Ekvation (3)) kan därefter användas för 
ge en dimensionslöst gränskurva för initieringen enligt Figur 3. Beroende av värdet på y-
axeln kan olika typer av typer att sedimenttranport ske (exempelvis saltation och suspension). 
Figur 37 i Bilaga III: Erosionsberäkningar beskriver samma graf som Figur 3 fast redovisar 
dessutom dessa olika typer av sedimenttransport. Shields parameter β påverkar där på vilket 
sätt transporten äger rum som exempelvis saltation och suspension (Osman Akan, 2006; 
Chow, 1959). 
 
Det samband som Shield lade fram bygger på de ingående krafterna som verkar på partikeln. 
Vänsterledet som beskrivs i ekvation (3) är funktionen för Reynolds tal där den så kallade 
friktionshastigheten U*, en representativ korndiameter ds och vätskans viskositet υ ingår. 
Friktionshastigheten U* beskrivs sedan i Ekvation (4) som ett förhållande mellan 
skjuvspänningens tidsmedelvärde och vätskans densitet. Denna hjälper till att tillsammans 
med råheten från bottenmaterialet beskriva den hastighetsprofil som uppstår i vattnet. När 
sedan vattnet likformigt (flödet varierar ej i flödesriktningen) strömmar fram i en kanal går 
det att nyttja den s.k. skärspänningshypotesen. Genom denna kan medelskärspänningen för en 
bred kanal beskrivas enligt Ekvation (5). Möjligheten att göra detta ligger i att 
tangentialkraften (även kallad släpkraft) mot kanalbotten går att uttrycka med hjälp av 
gravitationskraftens komponent (Cederwall och Larsen, 1976). Lutningen S går att jämställa 
som lutningen för friktionslinjen, det vill säga den linje som representerar friktionsförlusterna 
över en sträcka. Vid antagande av likformigt flöde går denna lutning vidare att jämställas som 
lutningen för vattenytan över samma sträcka (Osman Akan, 2006; Chow, 1959).  
 

 !! = !! (2) 

 
 

 !!
(!! − !)!!!

= !(!∗!!ν ) (3) 
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 !! = ! ∙ ! ∙ ! ∙ ! (5) 

 
 
 
Teckenförklaring 
ds = representativ korndiameter [mm]  
g = tyngdacceleration [m/s2] 
ρs = bottenmaterialets densitet [kg/m3] 
ρ = vätskans densitet [kg/m3] 
τ0 = tangentialspänningens tidsmedelvärde [N/m2] 
τc = kritiska tangentialspänningen [N/m2] 
S = lutning, höjddifferens dividerat med sträcka [-] 
U* = friktionshastigheten [m/s] 
υ = vätskans viskositet [kg/s·m]  
y = vattendjup [m] 
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Figur 3. Shields diagram över initiering av erosion. Värden ovanför kurvan beskriver initierande av 
partikelrörelse. x-axeln visar Reynolds tal som också är beskrivet i annan form ovanför kurvan. y-axeln visar 
Shields parameter β (Cheel, 2005). 

För de jordar där naturligt graderade kornstorlekar förekommer kan diametern representeras 
av d50 istället för ds. Detta värde symboliserar den maskstorlek på filter för vilket 50 % av 
jordpartiklarna kan ta sig igenom. Det är dock fördelaktigt att använda sig av ett högre värde 
på ds för de tillfällen då terrängen är väldigt ojämn (Cederwall och Larsen, 1976).    
 
I en trapetsformad kanal sker inte erosionen i samma utsträckning över hela tvärsektionen. 
Istället sker en fördelning av erosionen som beskrivs i Figur 4 (Cederwall och Larsen, 1976). 
Kurvor (meandrar) som förekommer i vattendraget brukar vara extra utsatta för erosion till 
följd av en ökad vattenhastighet i kurvaturens ytterkanter. I Figur 5 illustreras den erosion 
och deposition som uppkommer vid krökningar i älvfåran till följd av högre hastighet i 
ytterkanterna och lägre i innerkurvan. Figur 6 visar var områden som utsätts för en ökad 
skjuvspänning återfinns samt hur stor ökningen blir (Osman Akan, 2006).  
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Figur 4. Skjuvspänningsfördelning på delar av kanalgeometrin (Cederwall och Larsen, 1976). 

 
 

 
Figur 5. Principskiss över vart erosionen och depositionen sker när älven kröker sig. De högre 
vattenhastigheterna i ytterkanten ger upphov till erosion samtidigt som de lägre vid innerkurvan ger upphov till 
deposition.  
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Figur 6. Beskrivande vart en ökande skjuvspänning uppkommer till följd av meandring. Grafen till höger visar 
vilken faktor (Kbend) skjuvspänningen ökar med avseende på kvoten av kurvaturens radie (Rc) och bredden (b) på 
vattendraget (Osman Akan, 2006). 

 
Medelskjuvspänningen för medandringar som beskrivs i Figur 6 fås genom Ekvation (6) och 
Ekvation (7). Den första av dessa beskriver den ökade skjuvspänningen som uppstår på 
bottenfåran medan den senare beskriver den ökade skjuvspänningen på vattendragets sidor.  
 
 !! = !!"#$ ∙ 0,97 ∙ ! ∙ ! ∙ ! ∙ ! (6) 

 
 !! = !!"#$ ∙ 0,75 ∙ ! ∙ ! ∙ ! ∙ ! (7) 

 
 
Teckenförklaring 
b = bredd på botten av ett trapetsformat vattendrag [m] 
Kbend = korrektionsfaktor [-] 
Rc = Radie på kurvaturen för vattendraget [m] 
 
Bottentransporten av materialet är som tidigare nämnt generellt en mindre andel i det totala 
transporterade materialet. Huvuddelen är det som lyfts upp av vattnet och transporteras är i 
suspenderat tillstånd. Det finns idag dock inte några allmängiltiga teorier som kan användas 
för att beskriva scenariot för bottentransporten. Intensiteten på strömningshastigheten blir 
annars bestämmande för hur mycket suspenderat material som uppstår. Turbulenta 
hastighetsfluktuationer hjälper där till att hålla materialet svävande i vattnet. För exempelvis 
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sand behövs en sådan turbulens för att sjunkfallhastigheten ska övervinnas av de vertikala 
hastighetskomponenterna. Halten suspenderat material i ett turbulent flöde beskrivs därefter 
lämpligast som ett diffusionsproblem. Trots ett flertal uppställda teorier för att räkna ut det 
suspenderande materialet finns det inget generellt. Teorierna varierar med hänsyn till vilket 
strömningstillstånd som infinner sig och vilken kornstorleksfördelning som råder. Generellt 
för sfäriska sandkorn går det dock att säga att en diameter på 1 mm behöver en 
vattenhastighet på 0,15 m/s för att hållas suspenderad. För att sedan hålla sfäriska sandkorn 
med diametern 1 cm suspenderade behöver vattenhastigheten höjas till 0,75 cm/s (Cederwall 
och Larsen, 1976).     
 
Välsorterade jordarter (jord där alla partiklar har en liknande diameter), som exempelvis fin- 
och mellansand, tillhör de mer erosionsbenägna jordarterna. En månggraderad jord (jord med 
väldigt varierad kornstorlek) som exempelvis morän är däremot mindre erosionsbenägen än 
en välsorterad. Efter att de finare sandpartiklarna har ”tvättats-ur” och förts bort med vattnet 
kan de större kvarvarande fraktionerna bilda en så kallad stenpäls vilket då blir ett naturligt 
erosionsskydd. De större fraktionerna som blir kvar högst upp i sedimentet är naturligt 
svårare för vattnet att transportera bort och kommer därmed skydda de underliggande mindre 
partiklarna. Denna stenpäls är därför en anledning till att mindre mängder av den 
mångraderade blockiga moränen transporteras bort i jämförelse med det välsorterade 
sandiga/grusiga isälvssedimentet vid samma förhållanden (SGI, 2018). 
 

3.2.1 Osäkerheter erosionsberäkningar 
 
De absolut flesta vattenflödena är turbulenta vilket i sin tur påverkar krafterna som styr 
sedimenttransporten och sediment depositionen. Dock är dessa flöden också svåra att 
numeriskt beskriva. Detta leder till att beräkningar av sedimenttransport blir relativt osäkra 
men kan vara underlag för diskussioner om erosionsrisker. Antagandet gällande likformig 
strömning har också en viss inverkan på resultatet där hastigheten i detta fall bedöms vara 
konstant och inte variera i strömningsriktningen (Cederwall och Larsen, 1976).  
 
Vid beräkningar av transportinitieringen bör kornen i bottenbeläggningen antas ha en likartad 
kornstorlek och form. Den rådande formen på batymetrin har även den inverkan på de 
beräkningar som genomförs gällande bottenerosionen. För att tillgodose detta kan som 
tidigare nämnt ett högre värde på korndiametern ds användas vid beräkningarna. Dessutom 
bör packningen vara likartad över hela studieområdet. Förändringar av dessa parametrar kan 
förändra storleken på den kritiska skärspänningen. Hårdare packad jord med kantigare korn 
ger en högre kritisk skärspänning vilket i sin tur gör det svårare för en initiering av 
sedimenttransport. Erosionsbenägenheten blir dessutom lägre vid en jordart med fler 
ingående korndiametrar och färre utstickande korn ovanför jordytan (Cederwall och Larsen, 
1976; Buffington och Montgomery, 1997).  
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Förutom geometrin och kornfördelningen påverkar erosionsbenägenheten bland annat av 
vegetationen i området. Gräs, buskar och träd har med sina rötter en stabiliserande effekt på 
jorden vilket minskar dess tendens att transporteras bort. Den stabiliserande effekten beror 
också av vilken växtart som befinner sig i området eftersom vissa binder jorden bättre än 
andra. Detta är något som är värt att ha i åtanke när bedömningen av erosionsberäkningarna 
görs (Danielsson et al., 2016).  

3.2.2 Erosionsskydd 

 
För att skydda erosionsbenägna områden från borttransport av sediment finns det olika typer 
av erosionsskydd att beakta. Viktigt är att först undersöka vilken typ av erosionsrisk det rör 
om där vågor, is, kraftigt regn och stora flöden är möjliga risker för att initiera erosion. Som 
tidigare nämnt är vegetation ett bra skydd när det kommer till större flöden. Rötterna från 
dessa armerar jorden vilket har en stabiliserande effekt. Nackdelen är dock att en del växter 
behöver lång tid för att dess rötter ska nå erforderligt djup. Viktigt är dessutom att undersöka 
de karakteristiska egenskaperna hos växtarten som ska användas (Carlsson och Persson, 
2006).  
 
Vanligast vid konstruktion av erosionsskydd är dock att man använder sig av sten och grus. 
För stabilitetens skull är det därmed viktigt att välja rätt material så erodering inte sker på 
konstruktionen. Hård kristallin bergart brukar vara att föredra där bergarterna granit, gnejs 
och gabbro ingår. Därefter brukar det mest solida alternativet vara att använda sig av krossad 
kantig sten från stenbrott. Prismässigt brukar dock sten hämtad från det översta skiktet i 
älvfåran vara billigare även fast stabiliteten är lägre. När emellertid bedömningen görs över 
vad som passar bäst in i omgivningen brukar material hämtat på plats vara att föredra.  
Oavsett vilket alternativ som används är det viktigt att alla kornstorlekar finns med i 
kornfördelningen där de större diametrarna ska vara överrepresenterade. Vid användning av 
krossat stenmaterial ska d50 ligga på 0,02 gånger den dimensionerande vattenhastigheten i 
kvadrat. Den dimensionerande vattenhastigheten är sedan vattnets medelhastighet för 
området multiplicerat med 1,5. För effektivt erosionsskydd skall dessutom d100 uppgå till 1,5 
gånger d50 där stenarna närmast ytan skall ha ungefär samma storlek. Ifall materialet hämtas 
på plats bör ett påslag på diametern med 10 % göras (Carlsson och Persson, 2006).  

3.2.3 Drivgods 

 
Föremål i eller intill vattendraget som exempelvis träd, buskar, bryggor etc. kan vid olika 
scenarion dras med vattnet och går då under samlingsnamnet drivgods. Uppkomsten av 
drivgods kan bero på en mängd olika faktorer där bland annat erosion, höga flöden, 
översvämningar och skred är framträdande. Därefter har den hastighet som vattnet rör sig 
med en stor inverkan ifall föremålen skall transporteras med vattendraget och riskera nå 
nedströms liggande anläggningar. Enligt RIDAS ses huvudproblemet med drivgods vara 
risken för igensättning av utskov och potentiell skaderisk på luckmekanismer. RIDAS anger 
vidare att det generellt finns tre sätt att hantera drivgods. Dessa är att förebygga uppkomsten 
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av drivgods, konstruera anordningar som fångar upp drivgodset och konstruera dammen så 
att drivgods passerar igenom (Persson och Åstrand, 2017).  
 
Bäst lämpade att genomföra en analys angående riskerna för uppkomsten av drivgods är 
personer med god lokalkännedom av det undersökta området. Åtgärderna som föreslås bör ha 
sammanvägt flera olika aspekter. Till dessa hör dammsäkerhetsklassen för anläggningar i 
närliggande områden, betydelsen av den undersökta dammanläggningens flödeshantering, 
vilken marginal som finns gällande avbördningskapacitet, vilka typer av utskov som finns 
(exempelvis bottenutskov) och hur stigningshastigheterna i magasinet ser ut samt fribordet. 
För att på ett säkert sätt genomföra de åtgärder som har föreslagits bör regelbundna 
återkopplingar göras. De åtgärder som kan vara av intresse kan vara allt från bygg- och 
underhållsåtgärder till beredskapsåtgärder (Persson och Åstrand, 2017). 

3.3 Flödets påverkan på fyllningsdammar 

 
Fyllningsdammar är de typer av dammar som består av olika många lager packad jord och 
sten. Dessa dammar är uppbyggda med ett flertal olika zoner där ett välpackat område 
(tätkärna) i mitten står för vattenuppdämningen. Utanpå denna zon finns en så kallad filterzon 
som hindrar borttransport av material från tätkärnan. En mer stabilare zon finns sedan utanför 
denna med grövre material som ger dammens dess stabilitet. För att sedan förhindra yttre 
erosionsskador finns det på dammens slänter ett erosionsskydd som skall skydda mot 
exempelvis mindre översvämningar, is, vågor och nederbörd (Vattenfall, 1988). 
 
Tack vare lång byggerfarenhet av fyllningsdammar har dammbrott på dessa typer av dammar 
blivit allt mer ovanligare med tiden. Men trots att antalet dammbrott bedöms ligga på mindre 
än 1 % av det totala antalet fyllningsdammar i världen har det ändå skett allvarliga olyckor på 
senare tid. Vanligtvis har detta skett som resultat av underdimensionering av 
dammanläggningens utskov. En snabb höjning av magasinnivån leder därför vanligtvis till 
överströmning av dammkrönet och initierar en yttre erosion. För fyllningsdammar med en 
höjd under 15 meter är detta det vanligaste dammbrottsscenariot även fast både inre erosion 
och glidning av dammen har inträffat. Åtgärder mot detta är först och främst att utöka 
dammens avbördningskapacitet för att på sådant sätt höja fribordet, det vill säga 
höjdskillnaden mellan dammkrönet och uppströms vattenyta (Vattenfall, 1988).  
 
I Figur 7 går det att se ett typiskt dammbrottsscenario till följd av överströmning av 
dammkrönet. När överströmningen påbörjas i bild A kommer fyllningsdammen att fungera 
som ett brett överfall. Erosionen som sedan initieras på nedströmssidan av fyllningsdammen, 
som bild B visar, börjar sprida sig upp och mot centrum av fyllningsdammen.  
Till slut kommer dammen att fungera som ett skarpkantat överfall i bild C där spilltappningen 
blir större än vad den initialt var. Därefter sker erosionen både uppifrån samt från 
nedströmssidan vilket illustreras i bild D och E samtidigt som dammen fortsätter att fungera 
som ett skarpkantat överfall (U.S. Army Corps of Engineers, 2016).  
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Figur 7. Skeden vid överströmning och erosion av en fyllningsdamm (U.S. Army Corps of Engineers, 2016). 
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3.4 Flödets påverkan på broar 

 
Konstruerandet av broar har flera aspekter som behöver beaktas vid eventuella högflöden. 
Fyra av de absolut viktigaste aspekterna är erosionen av fyllningen runt fundamenten, 
korrosionen/eroderingen av brostrukturen, ökat vattentryck från blockerande drivgods och 
kollisioner från drivgods. Risken från kollisioner dock anses ofta ha den minsta påverkan på 
brostrukturen, speciellt när det handlar om transporterat trämaterial som ger en relativt mjuk 
kollision. Därför är det i första hand de tre andra aspekterna som undersöks vid utvärderingar 
av brostabilitet och ökande vattenflöden. Exempelvis berodde 50 % av alla broskador i USA 
på något av dessa scenarion mellan åren 1987 till 2011 (Hyunjun et al., 2017).  

3.5 Flödets påverkan på människoliv och egendom 

 
Två huvudaspekter att undersöka vid ökande vattenflöden är riskerna för förlust av 
människoliv och materiella egendomar. Uppskattningen av dessa risker är svåra att göra i ett 
generellt avseende och bör därför genomföras efter besök på studieområdet och 
platsundersökningar. Riktlinjer gällande översvämningar har dock framtagits av den 
Australiensiska regeringen där de spelar stor roll vid beslut om större projekt och policys. 
Dokumentet innehållande dessa riktlinjer för människors säkerhet, kallat Australian Rainfall 
and Runoff (ARR), revideras succesivt av landets kommitté inom vatteningenjörsskap 
(Blacka et al, 2010). 
 
Kontrollerande av säkerheten för människor vid översvämningar sker enligt praxis utifrån 
produkten av vattenhastighet V (m/s) och vattendjupet D (m). Generellt har det blivit bestämt 
att denna produkt (DV) inte ska överstiga 0,4 m2/s för att inte markant riskera människors 
säkerhet. Enligt den australienska regeringens dokument ”Floodplain Development Manual” 
(FDM) från år 2005 är det istället bestämt att djupet inte skall överstiga 0,8 m samtidigt som 
hastigheten inte får övergå 2 m/s. På grund av en rad olika omständigheter gäller, som 
tidigare nämnt, inte alltid dessa riktlinjer vilka dessutom ofta varierar mellan olika källor. 
Huvudsakligen är det följande fyra ämneskategorier enligt ARR (2010) som påverkar 
applicerandet av riktlinjerna (Blacka et al, 2010): 
 

• Marken: Hur ser underlaget ut gällande ojämnheter, halhet etc.  
 

• Flödessituation: Hur ser flödet ut gällande drivgods, stråkande eller strömmande 
flödesförhållande, grumlighet etc. 

 
• Individen: Alla faktorer gällande individen som exempelvis ifall personen rör på sig, 

personens ålder, hur lång och tung personen är, om personen några handikapp, vilka 
kläder personen har, hur vältränad personen är osv. 
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• Övriga parametrar: Väderförhållanden, dåligt/inget solljus, definition av vad som 
räknas med att stå stabilt. 

 
Vad som tydligt framgår av den ovan nämnda kategorin för individer är att barn och vuxna 
inte kommer att ha samma förutsättningar i ett översvämningsskede. I kombination med DV-
produkten brukar ytterligare en produkt av istället personens höjd H (m) och vikt M (kg) 
användas för ett riktvärde för personens fysik (HM). I Tabell 3 visas en bedömning från ARR 
(2010) för hur produkten DV hänger ihop med HM och vilken risk olika kombinationer ger. 
 
Tabell 3. Bedömning av de skaderisker som förekommer vid olika flödestillstånd för olika individer enligt ARR 
(2010).   

DV (m2/s) Spädbarn och små 
barn (HM ≤ 25) och 
gamla/ostadiga 
personer 

Barn  
(HM = 25 till 50) 

Vuxna 
(HM > 50) 

0 Ingen risk Ingen risk Ingen risk 

0 – 0,4 Extrem risk Liten risk Liten risk 

0,4 – 0,6 Extrem risk Stor risk Liten risk 

0,6 – 0,8 Extrem risk Extrem risk Medelhög risk,  
Största DV för 

räddningspersonal  
0,8 – 1,2 Extrem risk Extrem risk Stor risk 

> 1,2 Extrem risk Extrem risk Extrem risk 

 
I floodplain development manual från New South Wales Government (2005) genomförs det, 
liknande ARR (2010), en riskbedömning gällande extremflöden och hur olika faktorer 
påverkas av dessa. Denna studie visar här på hur vattenflödet och vattendjupet generellt 
påverkar fordon och fastigheter (se Figur 8). Genom experiment har det bedömts att lättare 
hus strukturer tar stor skada (förutom eventuell vatten- och erosionsskada) vid vattendjup på 
ca 2 meter där vattentrycket och drivgods spelar stor roll. Vid hastigheter på 2 m/s har det 
också noterats stor skada vid husgrunder och tomtmarker på grund av erosion. Detta är 
naturligtvis något som dessutom påverkas till stor del av de geologiska förutsättningarna, se 
avsnitt 3.2 Erosion vid ökade flöden. Både flödeshastigheten och vattendjupet har sedan en 
påverkan på de fordon som befinner sig i området och kan genom lyft- och dragkraft initiera 
en rörelse på dessa (New South Wales Government, 2005) 
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Figur 8. Risker vid extremflöden med relation till djup och hastighet (New South Wales Government, 2005). 

Kraftföretagens riktlinjer i Sverige för dammsäkerhet (RIDAS) behandlar också frågan 
gällande risken för människors liv. Lika som de utredningarna genomförda i Australien, samt 
även USA, används DV-produkten. RIDAS förespråkar att ett definitivt gränsvärde för DV 
inte bör sättas eftersom omständigheter rörande exempelvis ras/skred och avsänkta vattenytor 
har stor inverkan på riskerna. För en fingervisning används däremot ett DV-värde på 0,5 m2/s 
för vuxna i RIDAS dokumentet (Energiföretagen, 2016). 
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4 Teoretisk bakgrund för modellering av flödestillstånd  
 
Fältundersökningar och provtagningar kan i många fall vara väldigt kostsamma och innebära 
stora ingrepp på undersökningsområdet. En strategi för att undvika detta är att använda sig av 
numeriska modeller. Enligt Asselman (2009) finns det huvudsakligen två orsaker varför man 
kan använda sig av numeriska modeller för att beskriva ett flöde och ett översvämningsplan 
(område för översvämning). 
  

• Ett alternativ till att utöka förståelsen för ett system utan att behöva genomföra 
experiment i laboratorier och studier i fält. 
 

• Möjligheten att kunna förutspå framtida värden på avbördning, vattennivåer, 
vattenhastigheter och översvämningar. Detta för att kunna planera hanteringen 
av översvämningsplan och vattendrag.  

 
Under konstruerandet blir en modell i grova drag uppskattningar från modelleraren av vilken 
information gällande ingående parametrar som är viktigt. Därför blir modellen till stor del ett 
resultat av modellerarens erfarenhet av tidigare modellbygge och sedan tidigare tillgänglig 
data. Ett bra tillvägagångsätt är därför att i efterhand testa modellens tillförlitlighet och 
möjlighet att representera målområdet. Detta testande kan göras genom jämförande av 
lösningar framtagna på analytisk väg, kalibrering, fysiska modeller eller inmätningar från 
området. Olika lösningar kan sedan vara lämpliga vid olika situationer där exempelvis fysiska 
modeller kan vara bra att på förhand undersöka vid praktiskt genomförande. Det viktigaste 
blir därmed att försöka återskapa en så realistisk fysisk modell som möjligt för att få bästa 
resultat. Vid översvämningskarteringar och under planeringsstadiet av verksamhetsstyrning 
kan datormodelleringar vara fullgoda. Fokus kommer i det fallet att hamna på datorns och 
modelleringsverktygets simulerings- och beräkningskapacitet (Asselman, 2009).  
 

4.1 Laserskanning och ortofoto 

 
För att införskaffa indata till modelleringen kan vissa förundersökningar genomföras. 
Laserskanning eller även kallat LIDAR (Light Detection and Ranging) är en metod för 
inmätning som i sin tur skall ge en beskrivning av markytans topografi och i vissa fall botten 
på ett vattendrag. Vanligtvis utförs denna mätning flygburet med antingen flygplan eller 
helikopter som snabbt kan överskåda området. Flygmaskinerna som genomför 
lasermätningen av topografin gör alltså detta med hjälp av IR-ljus. En så kallad skannerspegel 
används där för att mäta lutningsvinkeln i relation till flygmaskinens position. Denna remote 
sensing teknik (metod för inmätning utan att ha fysisk kontakt med mätobjektet) samlar in 
miljontals mätpunkter genom att sända ut flera laserpulser och sedan mäta hur lång tid det tar 
för dem att återkomma (se Figur 9). Tidsåtgången ger sedan ett mått på avståndet till målet 
(Rydell et al., 2007). 
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Enligt principskissen i Figur 10 går det att se hur flygningen generellt ser ut under en 
inmätning. Svepvidden görs i intervall om 100 meter där flygstråken läggs så tätt att 
successiv överlappning enligt Figur 10 sker i både sido- och längsled. Flyghöjden som dessa 
stråk görs vid påverkar noggrannheten i mätningarna. Vanliga höjder brukar variera mellan 
150 till 300 meter där den lägsta ger störst noggrannhet. Viktigt att känna till är att mätningar 
vid en högre altitud ger ett större avtryck (se Figur 9) från IR-strålen. Större avtryck ger en 
mer homogen inmätning av ytan medan en mindre istället kan upptäcka fler mindre objekt. 
Flygningens höjd blir därför en diskussionsfråga gällande inmätningens syfte (Rydell et al., 
2007).  
 

 
Figur 9. Principskiss över laserinmätning från helikopter. Heldragen röd linje representerar IR-signalen medan 
streckad röd linje representerar upptagningen. 

 

 
Figur 10. Principskiss över flygning mönster vid laserinmätningar (Rydell et al., 2007). 
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För att kunna genomföra visuella tolkningar av ett studieområde kan faktiska bilder behövas. 
Ortofoton är en bra lösning på detta då det ger en översikt över området. Framställningen av 
ortofotot sker sedan med hjälp av flertalet skalriktiga flygbildsmosaiker vilka har skapats med 
flygbilder tagna med en vanlig kamera. Upplösningen på dessa varierar och påverkar med hur 
stor noggrannhet utifrån fotot man kan göra olika bedömningar (Lantmäteriet, 2018).    
 

4.2 Numerisk modellering av vattenflöden i älven 
 
Numeriska metoder är ett användbart verktyg när det kommer till flödesmodelleringar. För 
olika flödesituationer och beroende för vilket syfte modelleringen genomförs finns det olika 
tillvägagångssätt varvid vissa anses lämpligare än andra. Vid en första indelning kan dessa 
flödessituationer, enligt Pender et al. (2006), delas in olika dimensioner (se Tabell 4). För 
komplexa flödessystem kan dock beräkningsmetoderna för många dimensioner bli relativt 
beräkningstunga. En lösning kan därmed vara att använda programmeringsverktyg som utför 
simplare beräkningar men som kan producera svar i stor skala under relativt kort tid 
(Asselman, 2009).  
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Tabell 4. Dimensioner och beräkningsmetoder för flödesberäkningar enligt Pender et al. (2006). Broad scale 
modelling är här modellering som är gränsöverskridande för olika teknikområden. 

Dimension Egenskaper Beräkningsverktyg 
(exempel) 

Appliceringsmöjligheter 

0D Ej rumsligt beroende ArcGIS och Delta mapper Grovt uppskatta djup på 
vattendrag och utsträckning 
på översvämningar 

1D Kan lösas med en-
dimensionella Saint-Venant 
beräkningar 

MIKE 11, Infoworks RS 
(ISIS) och HECRAS 

Konstruera flödesmodeller 
på 10tals till 100tals 
kilometer  

1D+ 1D-modell med möjligheten 
att lägga till en förvaringscell 
på översvämningsplanet för 
översvämningar 

MIKE 11, Infoworks RS 
(ISIS) och HECRAS 

Konstruera flödesmodeller 
på 10-tals till 100-tals 
kilometer. Har potential till 
”broad scale modelling” 

2D- 2D-modell utan hänsyn till 
rörelseekvationen för flödet 
på översvämningsplan 

LISFLOOD-FP Möjligheter till ”broad scale 
modelling” och modellering 
av urban uppdämning finns. 
Detta beroende på 
dimensioner på skalan av 
celler 

2D Använder lösningar från två-
dimensionella ekvationer för 
grunda vågekvationer  

TUFLOW, MIKE 21, 
TELEMAC, DIVAST och 
HECRAS 

Konstruera flödesmodeller 
på 10-tals kilometer. Kan 
användas till ”broad scale 
modelling” 

2D+ 2D-modell som tar hänsyn till 
vertikala hastigheter med 
hjälp av 
kontinuitetsekvationen 

TELEMAC 3D Används främst till 
modellering av kustnära 
flöden där hastigheten i ett 
tre dimensionellt perspektiv 
är viktigt.  

3D Löser de tre dimensionella 
ekvationerna av Reynolds 
averaged Navier Stokes  

CFX, FLUENT och 
PHEONIX, MIKE3, 
PELFT3D 

Möjlighet att förklara 
hastigheter i ett tre 
dimensionellt perspektiv i 
kanaler och på 
översvämningsplan 

 
En-dimensionella metoder hör till några av de simplaste numeriska metoderna för att beskriva 
och lösa generella flödesrelaterade problem i väl avgränsande vattendrag. Skillnaden från en 
två-dimensionell modell är sedan att 2D har fördelen att vara bättre lämpad noggranna 
beskrivningar av flöden över översvämningsplan. Skillnaden är också att vattenhastigheten i 
en en-dimensionell modell blir ett medelvärde för varje tvärsektion. Två-dimensionella 
metoder använder sig istället av varierande hastigheter i olika geografiskt avgränsande 
områden. Nackdelen är dock att två-dimensionella metoder har en hög känslighet gentemot 
numeriska beräkningsfel och att in-data som används måste vara korrekt (Heydari et al, 2016; 
Brandt, 2005). Flöden med höga värden på Reynolds tal (turbulenta och kaotiska flöden) är 
komplexa och svåra att matematiskt beskriva. Forskning bedrivs på hur man bäst simulerar 
dessa flöden där olika CFD-modeller (computational fluid dynamics, avancerade metoder för 
att numeriskt beskriva flöden) ofta används som hjälpmedel. Med dessa går det bland annat 
att beskriva så kallade ”eddies” som är virvlar och mindre strömmar som går emot 
huvudflödet vid turbulenta förhållanden. Populära numeriska metoder för detta ändamål är 
exempelvis DNS (direct numerical simulation) som använder Navier-Stokes ekvationer för 
att lösa alla tids- och rumsliga variationer på vattnet. DNS har dock nackdelen att behöva 
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väldigt stor datorkraft och mycket data för att kunna genomföra alla beräkningar (Hefner et 
al, 1999).  
 
Några av de mest använda modelleringsverktygen är som tidigare nämnt exempelvis MIKE 
11, HECRAS och ISIS (Asselman, 2009). Fortsättningsvis i denna rapport kommer därför 
alla beskrivningar gällande simulering och modellbyggande utgå från modelleringsverktyget 
MIKE 11.  
 

4.2.1 Beräkningsprocess för en-dimensionellt flöde 

MIKE 11 är ett en-dimensionellt hydrodynamiskt modelleringsprogram som har framtagits av 
modelleringsföretaget DHI. Syftet med programmet är att kunna konstruera både stationära 
och ostationära flödesmodeller av vattendrag och flodmynningar. Detta för att undersöka 
vattenflöden, vattenkvalitet, sedimenttransport etc. För att göra detta används två 
differentialekvationer (se Ekvation (8) och Ekvation (9)) som antingen benämnas som Saint-
Venant ekvationer eller ekvationer för grunda vågor. Vid framställandet och användandet av 
Saint-Venants ekvationer finns det vissa antaganden som måste göras. Detta har sin grund i 
att det tre-dimensionella flödet som annars hade uppstått varit beräkningsmässigt opraktiskt 
(DHI, 2017). Enligt Chow (1988) och DHI (2017) kan man genom följande antaganden lösa 
dessa bekymmer: 
 

• Flödet i fåran är en-dimensionellt varvid djup och hastighet endast kan ändras i en 
longitudinell riktning. Antagandet betyder därmed att vattenytans hastighet och nivå 
är konstant i vinkelrät riktning mot flödet. 
 

• Vätskan som flödar är inkompressibel och förändrar inte sin densitet längs med 
flödesriktningen. 
 

• Flödesfåran har en gradvis förändring vilket medför att ingen hänsyn behöver tas till 
vertikala accelerationer eller förändringar i hydrostatiskt tryck. 
 

• Den longitudinella lutningen på fåran är väldigt liten vilket medföljer att den kan 
betraktas som rak.  
 

• Relationer såsom Manning’s ekvation kan användas för att beskriva motstånd 
eftersom motståndskoefficienter för stationärt likformigt turbulent flöde är 
applicerbara. 

 
 
 
 
 
 



 
Anders Ivansen  Examensarbete 

 

32 
 

Saint-Venant ekvationer 
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Teckenförklaring 
Q = flöde [m3/s] 
A = area för tvärsektion [m2] 
q = lateralt inflöde [m2/s] 
g = tyngdacceleration [m/s2] 
h = vattennivå [m] 
β = moment korrektions koefficient [-] 
M = Mannings tal [m1/3/s] 
R = Hydraulisk radie [m] 
 
Ekvation (8) är kontinuitetsekvationen, eller den annars kallade massekvationen, som 
hanterar lagen om massans bevarande. Den första termen i denna ekvation tar hänsyn för den 
adderade massan vatten över en viss sträcka. Detta samtidigt som den andra termen tar 
hänsyn till förändringen av tvärsektionens area över tiden. Ekvation (9) är en omdanad 
version av den så kallade rörelseekvationen som hanterar bevarandet av rörelsemängden. De 
två första termerna tar här hand om de inneboende krafterna vilka kallas för lokala och 
konvektiva accelerationer. Den tredje termen hanterar trycket till följd av gravitationen 
samtidig och de fjärde krafterna som uppkommer av friktionen mellan vattnet och underlaget 
(Chow, 1988; DHI, 2017). 
 
Friktionstermen som används i rörelseekvationen (Ekvation (9)) är en version av Mannings 
formel (se Ekvation (10)) som i detta fall beskriver den energiförlust som sker med hänsyn 
till friktionsmotståndet. Med Mannings friktionskoefficient n (se ekvation (11)) kan 
definieras med hänsyn till den råhet som ytan har och därmed hur stort friktionsmotstånd som 
flödet möter. Detta tal varierar vanligtvis från 0,01 s/m1/3 för släta ytor till 0,1 s/m1/3 för 
väldigt skrovligt underlag. MIKE 11 har möjligheten att förutom Mannings formel även 
använda sig av Chezy’s ekvation, Darcy-Weisbach ekvation, Colebrook-White ekvation för 
cirkulära rör och Hazen-Williams ekvation (Chow, 1988; DHI, 2017).   
 
 ! = ! ∙ ! ∙ !
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Teckenförklaring 
A = area för tvärsektion [m2] 
R = Hydraulisk radie [m] 
M = Mannings tal [m1/3/s] 
n = Mannings skrovlighetskoefficient [s/m1/3] 
Sf = Fallförluster [-] 
Q = flöde [m3/s] 
 
Saint-Venant ekvationerna är bara applicerbara i flöden med fri vattenyta under 
atmosfärstryck. För flöden under högre tryck, som exempelvis genom ett rör, tillkommer en 
annan beräkningsmetod (DHI, 2017). Eftersom Saint-Venant ekvationerna generellt inte kan 
ge en analyserbar lösning behövs en metod att lösa dem med. Ekvationerna är av formen 
partiala differentialekvationer, även kallade PDE, vilket betyder att de beror på flera 
variabler. Detta till skillnad från ordinära differentialekvationer som bara beror av en 
variabel. För att kunna lösa en PDE behövs en numerisk metod vilket i detta fall göra att de 
implicita finita differansmetoderna blir lämpliga. Vanligtvis löses Saint-Venant ekvationerna 
av en differansmetod som kallas för 6-punkt metoden och som blev framtagen år 1967 av 
Abbott och Lonescu. Denna metod bygger på en uppsättning punkter för vatten-nivån (h) och 
flödet (Q) enligt Figur 11. Metoden bygger på att placeringen av dessa punkter skall vara rätt 
både plats- och tidsmässigt där kontinuitetsekvationen används vid alla h-punkter och 
rörelseekvationen vid alla Q-punkter. Dessa punkter skall sedan alternera där avståndet 
mellan h-punkterna kan variera men den mellanliggande Q-punkten alltid skall befinna sig 
mitt emellan två av dessa (DHI, 2017). 
 

 
Figur 11. Vattenflöde med nivåpunkter h och flödespunkter Q.  

 
De överkritiska flödesförhållandena (Froudes tal > 1) kan inte i med godtagbar noggrannhet 
lösas på samma sätt som de underkritiska flödena (Froudes tal < 1) i MIKE11. Saint-Venant 
ekvationerna är bäst tillämpade lösa problem för de underkritiska flödena där det dynamiska 
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flödet kan beskrivas till fullo. Förenklingar måste därför göras för att det överkritiska flödets 
icke-linjära termer skall kunna beskrivas på ett godtagbart sätt. Vid dessa förenklingar 
bearbetas termerna för de inerta krafterna i rörelseekvationen (DHI, 2017).   

4.2.2 Rand- och begynnelsevillkor 

 
För att bygga upp en modell behöver randvillkor (entydiga lösningar i modellen) och 
begynnelsevillkor definieras i modellen. Randvillkoren kan antingen vara tidsberoende eller 
konstanta beroende på vilken indata som finns. Vanligtvis används ett inflöde som 
randvillkor längst uppströms i modellen som antingen kan variera med tiden (transient) eller 
vara konstant. För randvillkoret längst nedströms används oftast en konstant eller 
tidvarierande vattennivå eller en flödeskurva (kurva för sambandet mellan flödet och 
vattennivån). Begynnelsevillkoren är sedan de initiala villkoren som sätts för hela modellen. 
Dessa kan exempelvis vara flöden eller vattennivåer som antingen sätts som specifika lokala 
värden eller övergripande globala (DHI, 2017).      

4.2.3 Tvärsektioner 

 
För att beskriva geometrin för vattendrag i den hydrauliska modellen används tvärsektioner. 
Dessa representerar en bit av vattendraget där vattennivån och flödeshastigheten antas vara 
konstanta. En strategisk placering av dessa bör väljas för att ge bästa resultat av 
flödessimuleringarna. Några vägledningar för placerandet är att tvärsektionerna ska placeras 
vinkelrätt mot flödesriktningen (vilket i detta fall blir älvfåran) och samtidigt täcka upp det 
område som kan påverkas av en eventuell översvämning. Viktigt är också att ta med de vägar 
som flödet vid översvämningarna kan ta. Generellt går det att säga att sträckor med homogen 
topografi inte behöver tättliggande tvärsektioner medan väldigt föränderlig topografi behöver 
det. När älvfåran antingen har en förträngning (trång passage) eller en förhöjning i batymetrin 
kan man med fördel placera ut dessa beskrivande tvärsektioner där. För att få en helhetsbild 
över dessa områden är det bra att placera ut en tvärsektion både innan och efter älvfåran har 
genomgått sin förändring (DHI, 2017; MSB, 2014).   
 
MIKE 11 beskriver sina tvärsektioner enligt det ovan nämnda angreppssättet att de skall vara 
vinkelrätt placerade mot flödesriktningen. Två saker som krävs när man konstruerar dessa är 
först geometrin på älvfåran (se Figur 12) som hjälper att beskriva vattennivån givet ett 
specifikt flöde. Sedan behövs även råheten (Mannings friktionskoefficient ”n”) på området 
som beskriver med vilken lätthet vattnet kommer kunna flöda. Detta värde används i den 
tidigare förklarade friktionstermen (se Ekvation (9), (10) och (11)) för rörelseekvationen. 
Råheten har ofta sedan ett annat värde på översvämningsplanen än i älvfåran vilket går att 
specifikt definiera i MIKE 11. I skissen av en typisk tvärsektion (se Figur 12) innebär detta 
att varje delsträcka mellan två punkter kan tilldelas ett specifikt ”n”. Ett högre värde på 
råheten ger ett större motstånd på flödet från älvbotten. För att hitta de mest verklighetstrogna 
värdena på råhet bör modellen kalibreras utifrån tidigare kända vattennivåer och flöden. 
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Förslag på dessa värden från Chow (1959) kan ses i Bilaga II: Värden på Mannings 
skrovlighetskoefficient (DHI, 2017).  
 

 
Figur 12. Skiss på uppströms vy av tvärsektion för flöde med fri vattenyta. Punkterna 4 (lägsta punkt), 3 
(vänster strandbank) och 5 (högers strandbank) är obligatoriska. Yttermarkeringarna 7 och 8 samt 
bankmarkeringarna 2 och 6 för lågt översvämmande flöde är frivilliga.  

 
 
 

4.2.4 Dammar 

 
Eftersom ett flertal olika utskovskonstellationer existerar finns det dessutom ett flertal sätt att 
beräkna den avbördning som kan förväntas från dessa. MIKE11 har möjligheten att för 
dammar med segmentluckeutskov (utskov med en halvmåneformad lucka) beräkna 
avbördningen genom den vertikala sluss ekvationen (version av den allmänna 
avbördningsformeln) som anges i ekvation (12). Avbördningskoefficienten Cd (se ekvation 
(13)) beror där bland annat på kontraktionskoefficienten Cc som beskriver förhållandet 
mellan luckans öppning och nedströms vattenyta (DHI, 2017).   
 
 ! = !! ∙ ! ∙ ! ∙ 2 ∙ ! ∙ !!  (12) 

 
 
 !! = !!
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Teckenförklaring  
b = Bredd på segmentluckan [m] 
Cc = Kontraktionskoefficient [-] 
Cd = Effektiva avbördningskoefficienten [-] 
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g = tyngdacceleration [m/s2] 
Q = flöde [m3/s] 
y1 = Den opåverkade vattenytans nivå uppströms värnet [m] 
w = vertikala öppningen på segmentluckan [m] 
 
För att sedan beräkna avbördningen från ett rektangulärt överfallsutskov kan den allmänna 
avbördningsformeln skrivas enligt ekvation (14) vilken också benämns Polenis formel. µ 
(utströmningskoefficienten) är här en produkt av kontraktions- och friktionsparametrar. 
Denna behöver bestämmas experimentellt men har i denna rapport satts enligt 
branschstandard till 0,4 (Cederwall och Larsen, 1976). 
 
 ! = 2

3 ∙ ! ∙ ! ∙ ℎ
!/! ∙ 2 ∙ ! 

  

(14) 

 

Teckenförklaring  
µ = Utströmningskoefficient [-] 
b = Bredd på överfall [m] 
h = Den opåverkade vattenytans nivå uppströms värnet [m] 
 

4.2.5 Mått på modellfel 

 
För att genomföra en rimlighetsbedömning på modellresultatet finns det ett flertal metoder 
som går att applicera. Många av dessa utnyttjar tidigare observationer för uppskatta 
modellfelet. För att erhålla en bättre tillförlitlighet för en hydraulisk modell genomförs 
vanligen kalibreringar där Mannings tal eller friktionskoefficienten manuellt ändras. För att 
bedöma nettodifferensen mellan observerat mätvärde och modellresultat går det att studera 
residualfelet (se Ekvation (15)). Vid en första anblick kan detta värde ge en indikation på hur 
modellen skall kalibreras. Dessvärre kan användandet av enbart denna beräkningsmetod 
uppringa svårigheter i bedömningen om parametrars påverkan på simuleringen i sin helhet 
(Liu et al., 2009; Juston, 2012). Ekvation (16) visar medelstandardavvikelsen MAE (mean 
absolute error) som är en bättre metod än Ekvation (15) för att undersöka osäkerheter 
gällande modellresultat. MAE ger istället ett mått på hur stort medelfelet i modellen är vilket 
gör att en mer övergripande bild erhålls (Matsuura och Willmott, 2005). 
Sannolikhetsfunktioner som exempelvis kvadratroten ur residualfelen i kvadrat dividerat på 
antalet mätvärden (se Ekvation (17)), även kallad RMSE (root mean square error), är också 
till stor hjälp vid bedömningen av fel och osäkerheter i modellresultaten. Denna metod är ett 
sätt att observera residualspridningen och ingår i den grupp av informella 
sannolikhetsfunktioner som anses vara lämpliga för hydrauliska modeller (Liu et al., 2009; 
Juston, 2012). Skillnaden på MAE och RMSE är att RMSE oftast ger ett mer svårtolkat 
resultat där fler faktorer väger in. Detta gör att en felbedömning oftast enklare kan göras 
utifrån MAE. RMSE har dock en tendens att beskriva relationen mellan de olika felen bättre 
och ger dessutom stora fel en större betydelse än vad MAE metoden ger (Matsuura och 
Willmott, 2005). 
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Teckenförklaring  
εi = samling residualer för observationer i 
Oi = värde från observationer i 
Mi = modellresultat från modellparametrar Θ och ingående data I 
n = totala antalet observationer i 
 
När felbedömningar genomförs med hjälp av olika statistiska uträkningar finns det generellt 
sett en risk för osäkerheter i resultatet. Subjektivitet har en stor roll i dessa osäkerheter men 
kan till stor del förebyggas genom en så kallad LAO (Limits of acceptability) metod. Denna 
metod sätter gränsvärden på hur stora residualfelen får vara och baseras på tidigare 
osäkerheter i ingångsvärdena (Juston, 2012).   
 

4.2.6 Begränsningar och osäkerheter  

 
Vid modellering av en 1D modell är det viktigt att komma ihåg de osäkerheter och 
begränsningar som denna typ av modellering innefattar. Exempelvis är spridningen av vattnet 
på översvämningsplanet något som endimensionella modeller har svårigheter att beskriva.  
Sedan är den indata gällande topografin som modellen använder endast tagen från manuellt 
placerade tvärsektioner. Viktiga topografiska förändringar riskerar därmed att missas i 
beräkningarna (Asselman, 2009).  
 
Även då det oftast är råheten på älvbädden och översvämningsplanet som undersöks vid 
kalibreringen av Mannings tal finns det en viss koppling till geometrin på kanalen. 
Undersökningar visar att högt meandrande (slingrande) älvar får en större energiförlust i 
flödet än raka vattendrag. Denna påverkan är dessutom större i beräkningar med Mannings 
”n” än de liknande parametrarna ”C” i Chezys formel och ”f” i Darcy-Weisbach (Dash Saine 
et al., 2013). Denna koppling gör det dock möjligt att kompensera för osäkerheter i geometrin 
med att förändra Mannings friktionskoefficient. Små skillnader mellan faktisk utseende på 
älven och inmätningar går genom detta att rätta till (Pappenberger et al., 2005). 
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Vid modellering av damm strukturer i MIKE11 är viktigt att vara medveten om 
begränsningarna för programvarans beräkningsmetoder. Dammar får generellt hantera många 
olika flödessituationer där strukturens nedströmsförhållanden ofta resulterar i stråkande 
(överkritiska) flödesförhållanden. Dessa flöden uppkommer som resultat av höga hastigheter 
och har stor inverkan på vattenpotentialen, det vill säga vattnets energinivå i en punkt (DHI, 
2017).  
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5 Fallstudieområde 
 
Detta avsnitt beskriver fallstudieområdet som ingår i rapporten och som flödesmodellen är 
uppbyggd på. Dammanläggningarna och fallstudieområdet vals av sekretesskäl att inte 
benämnas med namn utan har istället fått andra betäckningar. Dammen som har 
omklassificerats går under namnet Damm B och där resterande anläggningar nedströms 
benämns på liknande sätt i fallande bokstavsordning. Vattendraget som sedan studeras 
benämns för enkelhetens skull Älv A. Det första av de nedanstående delavsnitten diskuterar 
allmänt kring det totala området mellan Damm B och Damm D. En närmare beskrivning görs 
av området mellan Damm B och strax nedströms Damm C eftersom detta område studeras 
mer noggrant. Både Damm B och Damm C beskrivs vidare i delavsnitten 5.2 och 5.3.  

5.1 Områdesbeskrivning 

 
Älv A som ligger till grund för flödesmodellen rinner med relativt lugna förhållanden och har 
inga tydliga forsnackar där subkritiskt (strömmande) flöde går över i överkritiskt (stråkande) 
strömning. Figur 13 visar terrängens gradvisa lutning från Damm B till Damm D där den 
totala fallhöjden mellan dammarnas dämningsgränser ligger på ca 23 meter. Tydligt kan 
märkas att flödet under de första 8,3 kilometerna nedströms dammen rinner i en relativt trång 
fåra som med jämna mellan rum smalnar av och öppnar upp sig. Efter de första 8,3 
kilometrarna öppnar Älv A upp sig och blir relativt bred. Längs denna bredare sträcka 
nedanför Damm C ansluter sig dessutom ytterligare två mindre vattendrag. Längre ner, c:a 
6,5 km ovanför damm D, smalnar älven återigen av. Figur 13 visar tydligt på att under de 
första ca 13 kilometrarna nedströms Damm B kantas Älv A av höjder mellan +305 meter 
(gula områden) och +340 meter (röda områden). Längre ner stiger höjderna på bankerna 
sällan över +260 meter (ljust grönt och brunt område). Älv A har hela vägen mellan Damm B 
och Damm D ett större antal mindre bukter och obebyggda småöar. 
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Figur 13. Höjdkarta över studieområdet mellan Damm B (svart streck på vänster sida av bilden) och Damm D 
(svart streck på höger sida av bilden). Flödesriktningen går från vänster till höger sida i figuren och följer den 
blå linjen. 
 
 
Ca 180 meter nedströms kröndammen för Damm B finns en trång passage som blir 
begränsande för den möjliga avbördningen från utskoven. Strax innan denna öppning finns en 
ca 10 meters fördjupning i älvfåran som sträcker sig 60 meter nedströms landsvägsbron 
nedanför Damm B. Bron som ligger strax nedanför kröndammen är den enda som korsar Älv 
A mellan Damm B och Damm C. Nedströms Damm C finns det sedan tre stycken större 
broar som överbryggar huvudfåran i Älven. Den första av dessa är en järnvägsbro ca 450 
meter nedströms dammanläggningen och de två andra är landsvägsbroar på 7,2 kilometer 
respektive 8,5 kilometers avstånd från Damm C.  
 
Åkermark, skog, landsvägar, järnvägar och glest utspridda fastigheter kantar Älv A mellan 
Damm B och Damm D. Strax nedanför Damm B finns dessutom flera fastigheter som ägs av 
dammägaren, däribland ett stort ställverk med tillhörande transformatorer strax vid 
kraftstationen. I Figur 14 visas de huvudsakliga strandnära bebyggda områdena och de 
strandnära vägarna/järnvägarna på den undersökta sträckan mellan Damm B och Damm C.  
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Figur 14. Karta över objekt av intresse i anslutning till Damm B och Damm C. 

 
 
Figur 15 visar en karta från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) över de jordarter som 
existerar i området mellan Damm B och Damm C. De två vanligaste förekommande 
jordarterna i området är morän och isälvssediment men det förekommer dessutom ett par 
större områden med torv några hundra meter ovanför vattendraget.  
 

 
Figur 15. Jordartskarta över området mellan Damm B och Damm C (SGU, 2018). 
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5.2 Damm B  
 
Damm B är belägen i en av mellersta Norrlands älvar (benämnt Älv A). Tillsammans med ett 
flertal andra dammar utgör den en del i ett kraftigt reglerat vattendrag som främst får sin 
tillrinning från Sjö A (se Figur 16).  
 
 
 

 
Figur 16. Översiktsbild över den aktuella älven (Älv A) och en del av dess dammsystem. Den studerade dammen 
Damm B är markerad med en röd rektangel. Magasinen till Damm B, Damm C och Damm D är utmarkerade 
som dämningsområden för respektive damm (Vattenregleringsföretagen, 2016). 

 
Damm B är belägen ca 11 km nedströms från Sjö A och 6 km nedströms Damm A. 
Kraftstationen med tillhörande damm byggdes mellan åren 1939 till 1942 och invigdes den 
31 augusti 1942. Efter invigningen har främst tre större händelser ägt rum. Utöver 
kraftverkets två ursprungliga aggregat i kraftdammen togs ett tredje i bruk år 1956. År 1977 
stängdes flottrännan som är belägen strax nedströms kraftstationens intag (se Figur 17). 
Slutligen fick dammkrönet på hela dammen en höjning år 1990 till dess nuvarande höjd på 
+275,5 meter. Vid dämning till DG (dämningsgräns) på +273,75 meter berörs i dagsläget 
främst skog och jordbruksland. Om överdämning inte medräknas har magasinet ett spelrum 
på 1,1 meter då SG (sänkningsgräns) ligger på nivå +272,65. Denna sänkningsgräns gäller då 
Sjö A har ett vattenstånd på +291,25 under perioden 1:a februari till 1:a juni. Den normala 
sänkningsgränsen ligger annars på +273,00 vilket ger magasinet ett spelrum på 0,75 meter 
(Arrehag et al., 2007). 
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Figur 17. Översiktsbild över dammanläggningen vid Damm B.    

 
Figur 18 visar en uppströms vy på betongdammen med dess tillhörande utskovsparti. 
Kröndammen i anslutning till utskovspartiet är sedan indelad i nio stycken betongmonoliter 
med varierande storlek beroende på älvbotten enligt Figur 18. Utskovspartiet består av fyra 
stycken planluckor (utskov 1) och två stycken segmentsluckor (utskov 2 och 3). Vid fullt 
öppnade av dessa luckor bedöms utskoven i deras nuvarande form inneha en sammanlagd 
avbördning enligt Tabell 5. Tabellen visar avbördningen vid dämning till DG, övre krönet på 
tätkärnan och dammkrönet (Portin och Torén, 2012).  
 
 
 

 
Figur 18. Uppströmsvy på dammen. 
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Tabell 5. Möjlig avbördning vid olika magasinnivåer (Portin och Torén, 2012).  

 Avbördning 
[m3/s] 

Magasinnivå 
[m] 

DG (dämningsgräns) 947  +273,75 

Övre krön på tätkärna 1132  +275,0 

Dammkrön 1234  +275,5 

 
Magasinet för Damm B, som är beläget mellan Damm A och Damm B, bedöms rymma 21,6 
Mm3 vid dämning till DG respektive 29,9 Mm3 vid dämning till dammkrönet (Portin och 
Torén, 2012). De flöden som gäller för dammanläggningen beskrivs i Tabell 6.   
 
Tabell 6. Flöden för Damm B (Portin och Torén, 2012).   

 Flöde 
[m3/s] 

Högsta vattenföring HHQ 1110 

100-årsflöde, Q100 1035  
 

Klass II-flöde, Qklass II 1035 

Klass I-flöde, Qklass I 1690 

 
 

5.2.1 Klassificering av Damm B 
 
En konsekvensklassificering av Damm B genomfördes under år 2012 (reviderad år 2016) av 
WSP i enlighet med RIDAS. Där gjordes även den nya bedömningen av 
flödesdimensioneringsklass utifrån riktlinjerna för bestämning av dimensionerande flöden för 
dammanläggningar. Under dimensioneringen ansågs flödet tillhöra 
flödesdimensioneringsklass I vilket innebar ett steg upp från dammens tidigare klass II 
dimensionering. Utifrån riktlinjerna skulle nu dammen behöva avbörda ett klass I-flöde (se 
Tabell 6 ovanför) för att undvika allt för stora skador och möjliga olycksfall vid ett eventuellt 
dammbrott. Under den tidigare klassningen kunde dammen avbörda ett klass II-flöde med en 
viss överdämning men för den nya klassificeringen där scenariot med ett klass I-flöde blir 
aktuellt skulle dammen nu behöva öka sin avbördningskapacitet (Portin och Torén, 2012). 
 
Flödesdimensioneringen som blev genomförd för Damm B visar att ett dammbrott vid 100-
flödet skulle riskera att orsaka ett fortlöpande dammbrott för Damm C. Dessutom visar 
undersökningarna att eventuella dammbrott nedströms skulle kunna ge vattennivåhöjningar 
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på 3 till 5 meter. Dessa nivåhöjningar skulle orsaka problem för både landområden, 
fastigheter och infrastruktur nedströms Damm B (Portin och Torén, 2012).   
 

5.3 Damm C  
 
På ett avstånd av ca 6,8 kilometer nedströms Damm B återfinns Damm C. Denna 
dammanläggning får huvudsakligen sin tillrinning från den uppströms liggande Damm B:s 
avbördning. Damm C är i jämförelse med Damm B och nedströms liggande Damm D 
(avstånd på ca 29 km) mindre till både anläggningsstorlek och magasinstorlek. 
Dämningsgränsen för dammen ligger enligt referenssystemet RH00 på nivå +257,5 medan 
sänkningsgränsen ligger på +257,25. Vid dämning till DG och dammkrön bedöms magasinet 
rymma 7,7 Mm3 respektive 14,2 Mm3. Figur 19 visar läget för Damm C i Älv A där ett fall på 
ca 16,25 meter har skett från uppströms liggande Damm B (Portin och Torén, 2016). 
 
 
 

 
Figur 19. Översiktsbild över den aktuella älven (Älv A) och en del av dess dammsystem. Damm C är markerad 
med en röd rektangel. (Vattenregleringsföretagen, 2016). 

 
Damm C består av, som Figur 20 antyder, fyra huvuddelar. Uppifrån sett är dessa från 
vänster; vänster anslutningsdamm bestående av betongmonoliter och sprängstensslänt, 
kraftverket och dess två intag, utskovsparti med två stycken segmentluckor och slutligen en 
fyllningsdamm (stenfyllnadsdamm). Mellan intagen till kraftstationen och utskovspartiet 
finns det en valvdamm (U-formad dammdel) som vid behov skulle kunna byggas om till 
ytterligare ett utskov (Portin och Torén, 2016).  
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Figur 20. Översiktsbild på Damm C (Portin och Torén, 2016). 

 
Tabell 7 visar på vilken möjlig avbördning som Damm C kan avbörda vid olika 
magasinnivåer. Avbördning av Damm B:s klass I-flöde är i dagsläget inte möjligt utan 
överströmning. Den överströmning som beräknas ske riskerar att initiera ett dammbrott till 
följd av yttre erosion (Portin och Torén, 2016).   
 
Tabell 7. Möjlig avbördning vid olika magasinnivåer för utskoven enligt RH00 (Portin och Torén, 2012).   

 Avbördning 
[m3/s] 

Magasinnivå 
[m] 

DG (dämningsgräns) 905  +257,5 

Övre krön på tätkärna 1124 +258,5 

Dammkrön 1394  +260 

 

5.3.1 Klassificering av Damm C 
 
Damm C bedöms i dagsläget tillhöra flödesdimensioneringsklass II vilket betyder att skador 
och olycksfall nedströms anses vara försumbara. Med klassificeringen ska dammen kunna 
avbörda ett klass II-flöde som lika 100-års flöde för dammanläggningen uppgår till 1040 
m3/s. För att klara av denna avbördning krävs en viss överdämning vilken bedöms vara 
möjlig innan tätkärnans överkant nås av vattennivån. Det dimensionerande flödet bestämdes 
under en klassificering genomförd av WSP år 2016 (Portin och Torén, 2016). 
 
Vattendomen för Damm C fastställer de tidigare nämnda DG och SG där möjligt spelrum för 
reglering av magasinnivån ligger på 0,25 meter. Enligt vattendomen skall ägaren av 
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dammanläggningen dessutom noggrant följa utvecklingen av erosionsförlopp längs med Älv 
A. Vid behov skall dammägaren i samråd med berörd markägare ombesörja att avverkning 
sker av erosionshotad skog. De erosionsslänter som sedan uppstått skall avstädas och 
eventuellt erosions överhäng avsläntas (Vattendomstolen, 1980).  
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6 Metoder och material 
 
Byggandet av flödesmodellen och sedan simuleringarna genomfördes som en en-
dimensionell modell i modelleringsverktyget MIKE 11. Verktyget är ett av de mest 
väletablerade hydraulikprogrammen vid ytvattenberäkningar av endimensionellt flöde och 
har ett lätthanterligt användargränssnitt. Eftersom detta arbete främst inriktar in sig på 
vattennivåhöjningar och inte flödesriktningar vid översvämningar bedömdes en en-
dimensionell modell vara fullt tillräcklig för studiens ändamål. Trots sin enkelhet är 
dessutom, som tidigare nämnt, en-dimensionella metoder mindre känsliga för vilken indata 
som används i relation till två-dimensionella metoder. Detta minskar risken för felaktigheter 
utifall inmätningarna och de indata som används i studien inte håller tillräckligt hög 
noggrannhet för syftet. Valet av 1D var dessutom av extra vikt då vissa delar av det 
undersökta området var hydrauliskt komplexa att beskriva. En två-dimensionell modell skulle 
vid de områdena få stora svårigheter vid simuleringarna. För att beräkna de friktionsförluster 
som uppstod längs sträckan valdes Mannings formel eftersom metoden är relativ simpel och 
allmänt accepterad när det kommer till friktionsberäkningar. 

6.1 Vattenflöden och vattennivåer 

 
De hydrauliska beräkningarna genomfördes till en början med den avbördning som erhölls 
under provtappningen den 29 augusti 2007 för Damm B och Damm C (se avsnitt 6.4 
Kalibrering). Eftersom modellen grundade sig på faktiska inmätningar vid en ökad 
avbördning kördes den som ett icke stationärt flöde i MIKE11 enligt förloppet under 
provtappningen. När sedan modellen skulle köras för olika simulerade flöden antogs 
stationära förhållanden. Dessa gav en bild av de högsta nivåerna utan den dämpning som kan 
förekomma vid transient flöde.  
 
Valet av vilka flöden som skulle simuleras (se Tabell 8) skedde utifrån tillgänglig 
information från klassificeringen av Damm B genomförd av Portin och Torén (2012). Utifrån 
denna klassificering var de flöden av störst intresse det uträknade klass I-flödet och de 
platsspecifika 100-års flödet. 100 års-flödet valdes eftersom dammen enligt gällande 
bestämmelser skall klara av att avbörda den vattenföringen och det dessutom är klass II-
flödet. Detta flöde var sedan tidigare uträknat av Älv A:s vattenregleringsföretag genom 
frekvensanalys. 1000-års flödet, som främst valdes utifrån diskussionssynpunkt, har tidigare 
räknats ut av WSP utifrån tidigare definierade förhållanden till flödena för MQ 
(medelvattenföringen), Q100 och klass-I flödet. Tre ytterligare flöden simulerades dessutom 
för att ge möjlighet att konkretisera några flödesspann inför slututvärderingen. Dessa 
benämns Flöde A, Flöde B och Flöde C samt valdes med jämna mellanrum på 100 m3/s. 
Vattennivån som valdes för Damm D är den medelnivå som infann sig under provtappningen 
år 2007.  
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Tabell 8. Initiala värden för vattennivåer och flöden som användes under simuleringarna. 

 Flöde  
[m3/s] 

Vattennivå vid Damm D 
[m] 

Klass II-flöde (100-års) 1035  +250,85 

Flöde A 1200 +250,85 

Flöde B 1300 +250,85 

1000-års (Q1000) 1376 +250,85 

Flöde C 1400 +250,85 

Klass I-flöde 1690  +250,85 

 

6.2 Höjdsystem 
 
Höjder anges vanligen i olika höjdsystem där avståndet till den så kallade geoiden används. 
Geoiden är den tänkta ytan som representerar medehavsytans nivå vid den punkt som skall 
höjd bestämmas. Mätningar genomförs på det vinkelräta avståndet från geoiden till den 
undersökta punkten. Genom att göra platsspecifika inmätningar kan så kallade fixpunkter 
skapas för att definiera olika nivåer inom ett områdes specifika höjdsystem. Det specifika 
höjdsystemet har tidigare bestämts på olika sätt där tiden, beräkningssätt och definitionen av 
nollpunkten varit viktiga. På grund av förändrade förutsättningar som exempelvis 
landhöjningar och sättningar kan samma fixpunkt i olika höjdsystem ha olika höjder. Detta 
kan naturligtvis också bero på hur nollpunkten har blivit satt (Lantmäteriet, 2018).  
 
I detta arbete används Sveriges nationella höjdsystem RH00 (rikets höjdsystem 1900). 
Eftersom den terrängmodell som används i flödessimuleringen utgår från RH70 (rikets 
höjdsystem 1970) var omräkning mellan systemen nödvändiga. Utifrån den tidigare 
klassificeringen av Damm B enligt Portin och Torén år 2012 bedöms mellanskillnaden för 
systemen vara 0,56 meter inom området.  
 

6.2.1 Höjddata och terrängmodell 

 
Grunden i modelleringen bygger till stor del av på ett av WSP tidigare genomfört projekt. 
Under samfinansiering av Älv A:s Vattenregleringsföretag (VRF) och Svenska kraftnät 
framtog WSP under åren 2009-2012 ett underlag för samordnad beredskapsplanering i Älv A.  
Vid denna beredskapsplanering skapades en terrängmodell av topologin och batymetrin som 
sedan kunde användas till underlag för flödessimuleringar (Björkman et al., 2012).  
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Terrängmodellen, som blev underlaget för modellen, var alltså färdigställd och redo att 
användas till starten av examensarbetet. Motiveringen för användandet av denna modell kom 
i den extra tid som nu kunde läggas på genomförande av fler flödessimuleringar och 
noggrannare analyser av slutresultatet.   
 
Terrängmodellen bestod av en sammankopplad höjd- och djupmodell där höjdmodellen var 
inmätt genom laserskanning från flygplan (18:e oktober till 21:a oktober 2008) och 
djupmodellen baserad på tidigare inmätningar av Älv A:s batymetri. Vid de platser där inga 
djupdata fanns har interpolation skett mellan de mätvärden som funnits till hands. Modellerna 
var sedan angivna i koordinatsystemet RT90 2.5 gon V med höjdsystemet RH70 och 
omarbetad till en sammanhängande terrängmodell med en 5 meters upplösning. Detta blev 
dessutom den upplösning som användes mätpunkterna i flödesmodellen. Det ortofoto som 
sedan skapades i samband med terrängmodellen hade en upplösning på 0,5 meter och 
fotograferades 10:e oktober till 11:e oktober 2008. Det flöde som släpptes från Damm B:s 
kraftverk var under denna tid 200 m3/s. Detta flöde fick även markera de strandlinjer som 
användes i denna rapport.  
 
För hanteringen av terrängmodellen och skapandet av de kartor som visas i rapporten 
användes kartredigeringsprogrammet ArcMAP från ESRI. Programmet ansågs vara väldigt 
användarvänligt och kunde med ett insticksprogram lätt transformera terrängmodellen till ett 
ascii-format. Denna kunde i sin tur läsas av DHI:s kartprogram MIKE HYDRO. Eftersom 
flödesmodelleringen skede i MIKE11 användes DHI:s karthanteringsprogram MIKE 
HYDRO för att vidare konstruera tvärsektionerna och flödeslinjerna som användes i 
modellen. DHI:s programvaror är väl integrerade med varandra vilket gjorde att användandet 
av MIKE HYDRO möjliggjorde snabba och enkla redigeringar av modellen än vad 
motsvarande insats i MIKE11 hade varit. 
 

6.3 Beskrivning av älvens geometri och friktionskoefficienter 

 
För att genomföra en numerisk modell över ett studieobjekt behöver, som tidigare 
konstaterats, en hel del information samlas in. Viktiga beslut gällande modellens egenskaper 
och utsträckning är essentiella för att modellen skall ge önskat resultat och representera sitt 
mål med godtagbar noggrannhet. Modellen som konstruerades för den här rapporten 
bestämdes att innefatta området som går att se i Figur 21 och behandlade främst området från 
Damm B till en kortare sträcka nedanför Damm C. De undersökningar som sedan 
genomfördes med anledning av stigande vattennivåer koncentrerades till området som är 
markerat i figuren. Detta område sträcker sig från strax nedströms Damm B till ca 1 km 
nedströms Damm C. Valet av detta område skedde eftersom innehöll alla de objekt som 
ansågs vara av intresse för detta arbete (se avsnitt 6.6 Studieobjekt). 
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Figur 21. Området som ingick i den hydrauliska modellen. Det studerade området är inrutat i det översta 
vänstra hörnet i figuren. 

6.3.1 Val av randvillkor, tvärsektioner och parametrar 

 
Det övre randvillkoret kom att bestå av två olika flöden varav det ena symboliserade 
avbördningen från kraftstationens aggregat och det andra spillvattnet från utskoven vid 
kröndammen. Det nedre randvillkoret i modellen kom att sättas till vattennivån vid Damm 
D:s kraftdamm. Placeringen av tvärsektioner längs med älvfåran går att se i avsnitt Bilaga I: 
Tvärsektioner. Placeringen av dessa sattes främst godtyckligt och gavs en längd som skulle 
sträcka sig förbi vägar och byggnader i anslutning till älven. Extra noga var det dock att 
placera tvärsektioner där peglar (nivåmätare) hade placerats för avläsning av vattennivåer vid 
provtappningen år 2007. Dessutom placerades tvärsektioner direkt i anslutning till både de 
broar och dammar som låg på den undersökta sträckan. Detta var nödvändigt för att fånga 
upp förändringar av vattennivåerna på den undersökta sträckan till följd av påverkan från 
dessa strukturer. Tvärsektioner placerades även vid de platser som älven tydligt ändrade 
form. Detta blev ett sätt att även fånga upp den påverkan på vattennivåerna som Älvens 
geometri gav. Området nedströms Damm B ansågs ge väldigt komplexa 
strömningsförhållanden och gav upphov till svårigheter i försöket att beskriva flödet på ett 
korrekt sätt. Extra många tvärsektioner användes därför i detta område för att fånga upp alla 
förändringar.   
 
Formen på tvärsektionerna hämtades till stor del från terrängmodellen som beskrivs i avsnitt 
6.2.1 Höjddata och terrängmodell. Sektionerna hämtade från denna terrängmodell hade alla 
en mer eller mindre avrundad trapetsliknande form (se Figur 22). I modellen sattes 
markeringen för sektionens lägsta nivå på en godtycklig lägsta punkt. 
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Figur 22. Exempel på två typiska sektioner i terrängmodellen. Den markerade punkten i både tvärsektion A och 
B anger den lägsta höjden. 

6.4 Kalibrering  

 
Modellen kalibrerades med inmätningar från provtappningen som skedde den 29 augusti 
2007. Inmätningarna skedde vid sju stycken peglar placerade enligt Figur 35 till Figur 36 i 
Bilaga I: Tvärsektioner. Dessa kontrollerades kontinuerligt mellan klockan 08:00 och 12:00 
då tappningen genomfördes. En klar stigning av vattennivån kunde läsas av i takt med ökad 
avbördning från utskoven (Arrehag et al., 2007).   
 
De faktiska mätvärdena från provtappningen är sekretessbelagda och kommer inte redovisas i 
denna rapport. Dock redovisas grovt inmätta mätvärden från VRF för Damm B:s avbördning 
och vattennivån i Damm C:s magasin (se Tabell 9). Det nedre randvillkoret sattes till de 
vattennivåer som inmättes varje timme i Damm D:s magasin under den 29 augusti. Dessa 
redovisas även de i Tabell 9.   
 
Tabell 9. Vattennivåerna (enligt RH00) och de avrundade värdena för avbördning från 29 augusti 2007. Dessa 
värden som erhölls genom VRF användes vid modellkalibreringen.   

Tid Avbördning Damm B 
[m3/s] 

Nivå Damm C:s magasin 
[m] 

Nivå Damm D:s magasin 
[m] 

08:00 135 257,35 250,83 

09:00 270 257,31 250,83 

10:00 600 257,31 250,83 

11:00 840 257,28 250,85 

12:00 800 257,33 250,89 

 
Kalibreringen av modellen skedde främst genom förändring av Mannings tal (n) och 
geometrin (bottennivån) för älvdraget. Detta kontrollerades genom att undersöka residualfelet 
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som beskrivs i Ekvation (15). Detta skedde efter varje förändring av dessa parametrar där 
residualfelet beskriver nettoförskjutningen av det uppmätta värdet respektive det 
modellerade.  
 
Bedömningen av vilket felmått som ansågs acceptabelt i modelleringen gjordes helt 
subjektivt eftersom inmätningarna av vattennivåerna och avbördningarna annars varit svåra 
att felbedöma. Acceptansen för residualfelet beslutades ligga på 0,2 meter där enstaka 
uteliggande värden på ytterligare ± 0,1 meter anses acceptabelt. För att jämföra de olika 
kalibreringsresultaten användes både MAE och RMSE där målet var att få så små värden på 
dessa som möjligt.  
 

6.5 Scenarion för känslighetsanalys 
 
Känslighetsanalysen genomfördes genom att variera parametrar som ansågs ha särskild 
påverkan på slutresultatet. Dessa parametrar innefattar det nedre randvillkoret (magasinnivån 
vid Damm D), ett transient flöde i modellen och storleken på Mannings friktionskoefficient. 
Efter en förändring av dessa parametrar kördes simuleringar där parameterns inverkan 
bedömdes. För alla parametrar undersöktes förändringen (Δ) från original resultaten enligt 
Ekvation (18). Ekvation (18) är den klassiska formen för medelvärde som enligt ekvation 
(16) benämns MAE. För det transienta flödet och förändringen av Mannings tal undersöktes 
dessutom medianvärdet och den största differensen från originalsimuleringen för 
nivåmätningarna.  
 
 
 ∆ = !"# !"#$%&'&!"#$%&' − !"#$%&'!!ä!"#$%!!"#$%$&'#

!"#!$ !ä!"ä!"#$  
(18) 

 
 
 
Scenarierna för känslighetsanalysen som presenteras i avsnitten 6.5.1 och 6.5.3 begränsades 
till att innefatta klass I-flödet. Eftersom detta flöde var det högsta som simulerades ansågs de 
vara av störst intresse för en känslighetsanalys.     

6.5.1 Förändringar av vattennivåer vid Damm D:s magasin 

 
Den vattennivå som valdes vid Damm D var i kalibreringen de faktiska uppmätningarna som 
gjordes under provtappningen den 29 augusti 2007. Under simuleringarna för de olika 
flödena sattes denna nivå medelvärdet på +250,85 meter. Eftersom denna nivå till viss del är 
godtyckligt ansatt och påverkas av både tillflöde samt avbördning från Damm D är det av 
intresse att undersöka dess påverkan på slutresultaten. För att genomföra denna undersökning 
varierades vattennivån med ± 1 meter. Detta ledde till att två körningar där magasinnivån vid 
Damm D sattes till +251,85 meter respektive +249,85 meter.  
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6.5.2 Transient flöde 

 
Eftersom flodfåran och den omgivande terrängen skiljer sig från varandra geometrimässigt 
finns det en möjlighet att vatten kvarhålls längs med älvfåran. Detta skulle resultera i att 
flödestoppar som annars uppstår vid konstant stationärt flöde dämpas och får ett lägre utslag 
vid ett tidsberoende transient flöde. Genom att använda sig av den beräknade 
avbördningskurvan för klass I-flöde (se Bilaga IV: Hydrograf för avbördning av klass I-flöde) 
för avbördningen vid Damm B kan ett transient flödesscenario skapas. Avbördningskurvan 
uträknades och konstruerades i ett tidigare uppdrag genomfört av WSP för Älv A.  
 
Avläsningen av resultatet och jämförelsen gentemot det simulerade stationära klass I-flödet 
gjordes vid de tidigare avlästa peglarna (se Bilaga I: Tvärsektioner). Flödestoppen under vid 
det transienta flödet för vardera pegel blev värdet som användes vid jämförelsen.   
 

6.5.3 Förändringar av Mannings friktionskoefficient 

 
Den råhet som valdes vid kalibreringen av modellen baseras på flödet som infann sig under 
provtappningen. Stora osäkerheter har därför möjligen uppkommit då vattenytan börjat stiga 
för att sedan röra sig över de naturliga strandbankarna. Eftersom råheten inte har kalibrerats 
för högre vattenflöden än vid provtappningen blir vatten som rör sig långt ovanför 
strandlinjen av intresse för att se hur stor påverkan råheten längs älvdraget har. För att ge en 
indikation på hur påverkan av råheten ter sig sattes först alla friktionskoefficienter till ett 
värde 10 % lägre än ursprungsvärdet. Därefter genomfördes samma simuleringar med värden 
som var 10 % högre.  
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6.6 Studieobjekt 
 
Valet av vilka områden som var begränsande och intressanta för fortsatt undersökning skedde 
med hänseende till en rad olika faktorer. Dessa faktorer blev risken för människoliv, allvarlig 
personskada, skador på fastigheter, översvämmade objekt och erosionsrisker. Besluten 
påverkades därför till stor del av olika objekts närhet till älvfåran och höjd i relation till 
omkringliggande terräng enligt RH00.  
 

6.6.1 Kritisk sektion för dämning av flödet 

 
På ett avstånd av ca 170 meter nedanför kröndammen och dess intilliggande utskov, samt ca 
30 meter uppströms från den första landsvägsbron, finns en trång passage (se Figur 23). 
Denna passage visar upphov till tydliga fallförluster enligt tidigare undersökningar från 
konsult företaget VBB (Arrehag et al., 2007). Intresset att undersöka denna sektion låg i 
risken för motdämning när en större mängd vatten ska transporteras genom den trånga 
korridoren. Simuleringen av detta förlopp gav en bild av hur stor landareal direkt nedströms 
utskoven som kommer ligga under vatten vid det valda vattenflödet.  
 

 
Figur 23. Översiktsbild på placeringen av den begränsande sektionen i relation till Damm B. 

Bron som här korsar älven är av typen bågbro i betong och står stabilt med sina fundament på 
underliggande berggrund (se Figur 24).  Brons vägbana är ca 67 meter lång (på höjd +272 m) 
med en underliggande valvöppning på ca 33 meter i spännvidd och 7 meter i höjd. Figur 24 
visar att vattnet fortsätter ner i en avsmalnande fåra ytterligare 19 meter till älvbädden (höjd 
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+246 m) från tån av brofundamentet. Brobanan bedöms här ligga på en höjd som vattennivån 
inte bör stiga till. Brokonstruktionens fundament är däremot nåbart när ökade vattenflöden 
förekommer och kan via motdämning påverka spillområdet för avbördningen strax nedanför 
utskoven.  
 

 
Figur 24. Landsvägsbro strax nedströms Damm B. Vänstra bilden är från södra sidan av bron och den högra 
bilden från den norra (Trafikverket, 2017). 

På kröndammens vänstra sida nedströms har en ledmur på ca 32 meter i längd konstrueras (se 
Figur 25). Syftet med denna är att förhindra erosion vid långvariga avbördningar och har 
sedan efter byggskedet förlängts för att undvika bakåtskridande erosion som uppkommer vid 
motdämning nedströms. Trots att ingen signifikant erosionsrisk föreligger för detta område är 
det av intresse för helhetsbedömningen att undersöka ifall en eventuell översvämning sker. 
 

  
Figur 25. Placering av ledmur (Hallgren och Westberg Wilde, 2014). 
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6.6.2 Strandnära objekt och erosionsrisker 

 
Studieområdet kantas, som tidigare nämnt, av både mindre bebyggda områden med bostads- 
och fritidshus, grusvägar, en järnväg och en asfaltsväg (se Figur 14 i avsnitt 5.1 
Områdesbeskrivning). Undersökningen under simuleringen gjordes främst med hänsyn till de 
bebyggda bostadsområdena och strandnära grusvägarna. Detta eftersom den potentiella risken 
för översvämning ansågs större för dessa objekt till följd av deras placeringar. Detta arbete 
fokuserar på 8 stycken fritidshus/bostäder som blivit inmätta i den tidigare klassificeringen av 
Damm B. Dessa ansågs vid inmätningarna vara extra utsatta för ökade flöden utifrån deras 
lägen. Fastigheterna kommer i denna rapport på grund av sekretess endast bli benämnda som 
fastighet 1 till 8 där respektive höjd redovisas i Tabell 10. Värt att benämna är att fastighet 7 
och 8 ligger nedströms Damm C och resterande fastigheter är placerade inom det undersökta 
området uppströms Damm C. Fastigheterna beskrivs närmare i den kompletterande Bilagan 
som skrivits exklusivt för Jämtkraft (Bilaga VII: Kompletterande information till Jämtkraft). 
Värt att benämna är att fler fastigheter utöver de 8 observerade i denna rapport berörs när 
Damm B går till brott vid klass I-flödet samt vid högre naturliga tillrinningar.  
 
Tabell 10. Höjder för fastigheter enligt RH00 och deras vinkelräta avstånd till strandbanken (definierad av 
medelvattenföringen). 

Fastighet  Höjd enligt RH00 
[m] 

Avstånd till strandbank 
[m] 

1  +260,34 50 

2  +259,94 32 

3  +259,74 15 

4  +260,84 20 

5  +260,04 15 

6  +259,84 17 

7  +254,84 36 

8  +252,14 20 

 
Välsorterade jordarter (jordart med liten variation på korndiametrar) och jordarter där sand är 
den huvudsakliga beståndsdelen är väldigt erosionsbenägna (SGI, 2018).  
Enligt den jordartskarta som inhämtas från SGU (se Figur 15) består stora områden mellan 
Damm B och Damm C huvudsakligen av isälvssediment. Detta material som avsattes av 
smältande inlandsisar består till stora delar sand, grus och sten samt ingår därför i de mer 
erosionsbenägna jordarterna. Erosionsbenägenheten kommer därav från dess välsorterade 
kornfördelning samt höga innehåll av sand och grus. Ett exempel på kornfördelning för 
isälvsgrus går att se i Figur 26. För detta arbete bestämdes denna jordart representera de 
områden för isälvssediment som illustreras i Figur 15. Eftersom mindre kornstorlekar antas 
ha spolats bort med tidigare flöden undersöks de större kornfördelningarna d50, d85 och d100. 
För isälvssedimentet avläses dessa storlekar i Figur 26 och redovisas i Tabell 11. 
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Figur 26. Kornfördelningskurva för olika jordarter. Ett typexempel på kornfördelningen hos isälvssediment 
återges som kurva 2 i figuren (Hansbo och Karlsson, 1984). 

 
Tabell 11. Avlästa kornstorlekar från Figur 26 utifrån olika viktprocent.  

d*  Storlek 
[m] 

d50  0,0035 

d85  0,02 

d100  0,06 

 
Förutom fastigheterna och övriga omkringliggande landområden bedömdes även järnvägen 
och de strandnära grusvägarna vara utsatta för höjda vattennivåer. Intresset att undersöka 
dessa fanns därför också när flödessimuleringar skulle genomföras. Av dessa ansågs vägar 
ledande till och från dammarna samt olika fastigheter vara av störst intresse. 
För att undersöka den möjliga erosionen avgränsades arbetet till att innefatta de kurvor som 
redovisas i Figur 27. Eftersom dessa kurvor låg inom de mer erosionsbenägna områdena med 
isälvssediment (se Figur 15 för SGUs jordartskarta) blev kurvaturer här extra intressanta då 
de erbjuder en högre skjuvspänning i ytterkanterna.   
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Figur 27. Älvkurvor som undersöks för möjlig erosion. 

 

6.6.3 Damm C dammanläggning 
 
Damm C antas att utan överdämning kunna avbörda älvens normala flöde. Med en viss 
överdämning kan dammen också avbörda 100-årsflödet. Vid den tidigare klassificeringen 
bedömdes dammen tillhöra flödesdimensioneringsklass II. Detta ställer krav på att dammen 
skall kunna avbörda det rådande klass II-flödet vilket liksom 100-årsflödet ligger på 1040 
m3/s. Eftersom avbördningskapaciteten (enligt klassificeringen) inte tillåter avbördning för ett 
klass I-flöde riskerar dammen att överströmmas vid högre flöden (Portin och Torén, 2016).  
 
Den del av Damm C som främst är av intresse för undersökning är höger fyllningsdamm vars 
placering kan ses i Figur 20. Detta främst utifrån fyllningsdammens placering mitt i älvdraget 
samt att tidigare utredningar bedömt vänster fyllningsdamm som ej begränsande vid 
överdämning. Med hänsyn till det befintliga erosionsskyddet finns det risk för erosion på 
dammslänten uppströms, en säker överdämning bedöms därför inte kunna uppgå till 
tätkärnans överkant utan hamnar istället på ca 10 cm ovanför DG (+257,6 m). Vid ytterligare 
överdämning till tätkärnan, följt av överströmmande vågor, skulle självklara 
stabilitetsproblem uppstå. Detta skulle exempelvis kunna förorsakas av (förutom 
förhållandena på fyllningdammens uppströmssida) en låg stabilitet på nedströms slänt med 
dess korndiameter på 0-75 mm som inte bedöms tåla överströmning. Överdämning till 
dammkrön följt av överströmning bedöms med anledning av detta initiera ett 
överströmningsbrott (Asklund, 2011). Den möjliga avbördningen för Damm C ger upphov till 
en ackumulerande effekt i uppströms liggande magasin vid högre flöden. Denna motdämning 
riskerar att översvämma kringliggande mark vilket kan leda till både fastighets- och 
erosionsskador. Den bristande möjligheten för att avbörda erforderliga vattenkvantiteter kan 
dessutom leda till att den av vattendomens dimensionerade dämningsgräns överskrids. 
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Eftersom inget dammbrott simulerade i denna rapport antogs Damm C fungera som ett 
rektangulärt överfall när vattenytan steg över krönnivån. Beräkningar genomfördes därmed 
enligt Polenis formel som beskrivs i kapitel 4.2.4 Dammar. Till dessa beräkningar antogs 
värdet på utströmningskoefficienten vara 0,4 och den totala krönlängden (bredden på 
överfallet) uppgå till 265 meter. Överfallet bestämdes här vara delen av höger fyllningsdamm 
som ligger i älvfåran samt krönet ovanför Damm C:s utskovs del (se Figur 20). Den totala 
avbördningen vid överströmning blev flödet över överfallet och maxkapaciteten för Damm 
C:s utskov.  

6.6.4 Järnvägsbro 

 
År 1910 byggdes den järnvägsbro som korsar Älv A ca 400 meter nedströms från Damm C:s 
dammanläggning (se Figur 28). Denna järnväg ingår i ett järnvägsnät som sträcker sig i 
Nordsydlig riktning och som till en början endast trafikerades av persontrafik. Längre fram 
kom järnvägen att få betydelse för transport av gods och så småningom även som turistled 
(järnväg.net, 2018). Trafikintensiteten över bron anses som låg där endast 12000 till 13000 
resenärer per år färdas på färdleden. Enligt RIDAS anses en färdsträcka vara betydande när 
3000 fordon per dygn passerar, vilket skulle motsvara över 1 miljon människor per år ifall 
detta gällde bilar. Med detta mått bedöms inte järnvägsbron utgöra en del av ett viktigt 
järnvägsnät (Portin och Torén, 2016).   
 

 
Figur 28. Bild på järnvägsbron strax nedströms Damm C (Trafikverket, 2018) 

 
Järnvägsbron är av typen överliggande fackverksbro där brobanan ligger under fackverket 
(bärverket ovanpå bron). Brons underkant ligger på höjden +254,2 meter där brobanan har en 
tjocklek på 1,1 meter (Portin och Torén, 2016). Den djupaste delen av Älv A under brobanan 
bedöms utifrån trafikverkets bro ritningar ligga på +241,5 meter. Brofundamenten bedöms 
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här ligga på +248,56 meter och +246,96 meter på höger respektive vänster sida sett från 
uppströms.   
 
Utifrån en tidigare klassificering av Portin och Torén (2016) bedöms bron vara känslig 
stabilitetsmässigt när vattenytan når brobanans underkant. Det är därför av intresse att 
undersöka hur vattennivåerna skulle se ut vid en ökad avbördning från Damm B. Utifrån de 
tidigare nämnda problemen som kan uppstå för broar vid ökade flöden (se avsnitt 3.4 Flödets 
påverkan på broar) är det dessutom av intresse att undersöka vattennivån i relation till 
brofundamenten. För att ge ett underlag till framtida studier utförs detta trots att 
brofundamenten är belägna på berg och antas vara relativt erosionssäkra.  
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7 Intervju gällande riktlinjerna 
För att få en tydligare bild på hur flödesdimensioneringsriktlinjerna ska tolkas och följas 
genomfördes den 7:e maj 2018 en intervju med Maria Bartsch som är en sakkunnig person 
inom ämnet. Maria Bartsch jobbar inom dammsäkerhet hos svenska kraftnät och har sedan 
tidigare har varit involverad i arbetet med flödesdimensioneringsriktlinjerna. Intervjun 
genomfördes över telefon och de frågor som skulle ställas var: 
 

• Finns det indikationer idag på att det kommer lagstiftas vilken möjlig avbördning 
specifika dammar ska ha? Speciellt ifall det kommer ske lagstiftning gällande 
flödesdimensioneringsklass. 

 
• Hur ser arbetsgruppen, som år 2013 gavs i uppgift att uppdatera riktlinjerna, på 

riktlinjernas framtida uppdatering och utvecklande? Sker det exempelvis idag några 
större erfarenhetsutbyten vid internationella konferenser och liknande, liknande 
ICOLD? 

 
• Har alla parter inom vattenkraftsindustrin idag samma möjlighet att påverka 

utformningen av riktlinjerna för flödesdimensionering?  
 

• Hur hanteras frågan när högre klassningar på dammar medför allt för dyra eller 
tekniskt orealistiska lösningar? Tillåts det att en damm inte kan uppnå att avbörda ett 
klass I-flöde helt och hållet?  

 
• Är det någon större vits med att bygga ut för ett större flöde (Klass I) ifall de flesta 

objekt nedströms redan har blivit översvämmade? Ett dammbrott orsakar inte någon 
större merskada i det fallet. 
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8 Resultat 
Här presenteras de resultat som erhölls efter arbetets simuleringar och beräkningar. 
Ytterligare information gällande beräkningsgång och resterande erhållna värden från 
flödesmodellen går att finna i det avslutande avsnittet Bilagor.  

8.1 Kalibrering 
 
Här presenteras kalibreringens resultat som erhölls efter insättning av de värden för Mannings 
skrovlighetskoefficient som redovisas i Tabell 13. Dessa var totalt sett de lägsta (bästa) som 
erhölls efter en serie av tester. Kalibreringen av Mannings skrovlighetskoefficient skedde 
efter att bottennivån på älven hade höjts 0,6 meter från terrängmodellens ursprungliga nivå.  
 
 
Tabell 12. Resultat från kalibrering av Mannings skrovlighetskoefficient. 

 kl 09:00 kl 10:00 kl 11:00 Totalt 

MAE 0,11 0,05 0,06 0,21 

RMSE 0,11 0,04 0,03 0,19 

MAE 
(n + 10%) 

0,11 0,07 0,07 0,25 

RMSE 
(n + 10%) 

0,07 0,14 0,07 0,28 

MAE 
(n - 10%) 

0,14 0,05 0,09 0,28 

RMSE 
(n - 10%) 

0,26 0,04 0,2 0,50 

 
 
Tabell 13. Kalibrerade värden på Mannings skrovlighetskoefficient för respektive delsträcka. Placeringen av 
randvillkoren och peglarna går att se i Bilaga I: Tvärsektioner. 

Område Råhet ”n” 
Älvfåra (Övre randvillkor till Damm B) 0,043 

Älvfåra (Damm B till pegel 1) 0,045 

Älvfåra (Pegel 1 till Damm C) 0,047 

Älvfåra (Damm C till nedre randvillkor) 0,043 
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8.2 Känslighetsanalys 
 
Resultatet från känslighetsanalysen presenteras i Tabell 14 till Tabell 16. Analysen 
genomfördes på vattennivåerna för sträckan mellan Damm B och järnvägsbron.  
I Tabell 14 går det att se vilken inverkan på resultatet förändringar av Mannings 
skrovlighetskoefficient gav. Koefficienten ändrades på hela den simulerade sträckan för varje 
simulering.  
 
Tabell 14. Förändring av Mannings skrovlighetskoefficient med 10% på den undersökta sträckan. Tabellen 
förklarar skillnaden i relation med originalresultatet.    

 Klass I-flöde 

 Medelvärde på 
skillnad 

[m] 

Medianvärde på 
skillnad 

[m] 

Störst skillnad 
[m] 

Koefficient ”n” - 10 
% 

0,05 0 0,11 

Koefficient ”n” + 10 
% 
 

0,05 0,05 0,15 

 
Tabell 15 visar resultatet av den höjning och sänkning av vattennivån som genomfördes på 
Damm D:s magasin. Vattennivån som undersöktes uppströms Damm D inhämtades från 
tvärsektionerna på det undersökta området nedströms Damm C. Ingen skillnad från den 
ursprungliga simuleringen märktes uppströms Damm C.  
 
Tabell 15. Höjning och sänkning av vattennivån i magasinet tillhörande Damm D.  

 
Tabell 20 visar skillnaden mellan de högsta avlästa vattennivåerna från simuleringen av ett 
transient flöde och de från ett stationärt klass I-flöde. Hydrografen för klass I-flödet redovisas 
i Bilaga IV: Hydrograf för avbördning av klass I-flöde. Skillnaderna mäts sedan för 
mätvärdena inhämtade från de peglar som enligt Bilaga I: Tvärsektioner användes till 
kalibreringen.  
 

 Klass I-flöde 

Vattennivå på Damm D:s magasin 
[m] 

Medelvärde på skillnad 
[m] 

+249,85 0,07 

+251,85 0,13 
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Tabell 16. Resultatet från skillnaden mellan ett stationärt och transient klass I-flöde. Avbördningen för det 
transienta flödet är den hydrograf för klass I-flöde som beskrivs i Bilaga IV: Hydrograf för avbördning av klass 
I-flöde. Skillnaderna mättes vid de peglar som användes vid kalibreringen.  

Klass I-flöde 

Medelvärde på skillnad 
[m] 

Medianvärde på skillnad 
[m] 

Störst skillnad 
[m]  

 
0,01 

 
0 

 
0,03 

 

8.3 Modellresultat  

 
Resultatet från simuleringarna av klass II-flödet på 1035 m3/s och klass I-flödet på 1690 m3/s 
redovisas i Figur 29 till Figur 30.  
 

 
Figur 29. Karta över översvämningsområdet för flödet på 1035 m3/s. De svarta rektanglarna symboliserar 
Damm B i översta vänstra hörnet och Damm C i det nedersta högra. Heldragna mörkblå/mörklila sträck längs 
med Älv A symboliserar de strandbankar som förekom under flygfotograferingen 2008 enligt avsnitt 6.2.1 
Höjddata och terrängmodell. Ljusblå/ljuslila området symboliserar vattenytan. 
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Figur 30. Karta över översvämningsområdet för flödet på 1690 m3/s. De svarta rektanglarna symboliserar 
Damm B i översta vänstra hörnet och Damm C i det nedersta högra. Heldragna mörkblå/mörklila sträck längs 
med Älv A symboliserar de strandbankar som förekom under flygfotograferingen 2008 enligt avsnitt 6.2.1 
Höjddata och terrängmodell. Ljusblå/ljuslila området symboliserar vattenytan. 

 
Tabell 17 visar vilka fastigheter som berörs vid olika flöden. De fall som redovisas är när 
vattnet når byggnaden och när DV-värdet når 0,4 (se avsnitt 3.5 Flödets påverkan på 
människoliv och egendom). Tydligt visas att de undersökta objekten nedströms Damm C 
(fastighet 7 och 8) inte berörs av naturliga flöden och att alla berörda objekt vid de naturliga 
flödessimuleringarna inte når DV 0,4. Vattennivåerna för klass I-flödet bedöms ligga på 10 
meters avstånd från ställverket där höjdskillnaden mellan vattnet och konstruktionen ligger på 
0,7 till 0,8 meter. Tabell 18 visar vattennivåerna vid Damm C och de två broarna som 
befinner sig inom det undersökta området vid Damm C och Damm B. Simuleringen visar att 
Froudes tal är större än 1 strax nedströms Damm B vilket tyder på ett stråkande flöde. Detta 
medför att modellen blir ostabil inom det området och att resultat hämtade därifrån anses 
väldigt osäkra (markerade med rött i tabellen). Modellen visar även mindre instabiliteter strax 
nedströms Damm C. Tabell 19 visar sedan den totala sträcka väg/järnväg och den storlek på 
landområdena som översvämmas.  
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Tabell 17. Berörda fastigheter med avseende på utbredning av vattendraget och DV-värdet 0,4.  

Flöde 
[m3/s] 

Fastigheter nådda av höga 
flöden 

 

Fastigheter berörda 
av DV 0,4 

 

1035 - - 

1200 - - 

1300 2 och 3 - 

1376 1, 2, 3, 5 och 6 2, 3, 5 och 6 

1400 1, 2, 3, 5 och 6 2, 3, 5 och 6 

1690 1, 2, 3, 4, 5 och 6 2, 3, 4, 5 och 6 

 
 
 
Tabell 18. Vattennivåer vid Damm C, järnvägsbron, strax nedströms Damm B och bron strax nedströms Damm 
B vid olika flöden. De rödmarkerade värdena är ytterst osäkra till följd av en ostabil modell i det specifika 
området.  

Flöde 
[m3/s] 

Damm C 
[m] 

Järnvägsbro 
[m] 

Bro nedströms 
Damm B 

[m] 
 

Nedanför Damm 
B 

[m] 

1035 +258 +251,5 +259,4 +263,8 

1200 +258,9 +251,6 +259,8 +264 

1300 +259,4 +251,7 +260,2 +264,1 

1376 +259,8 +251,8 +260,3 +264,1 

1400 +260 +251,8 +260,4 +264,1 

1690 +260,4 +252 +260,8  +264,4 
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Tabell 19. Redovisning av sträckan väg och järnväg som översvämmas och storleken på översvämmade 
områdena vid olika flöden.  

Flöde 
[m3/s] 

Översvämmad väg 
[m] 

Översvämmad 
järnväg 

[m] 

Översvämmade 
landområden 

[km2] 
 

1035 415 0 0,5 

1200 1345 0 0,8 

1300 1953 0 1 

1376 2361 88 1,2 

1400 2574 114 1,3 

1690 3681 315 1,65 

 
Figur 31 och Figur 32 visar grafiskt för vilka flöden den första av de undersökta fastigheterna 
berörs och när vattennivån stiger över dammkrönet vid Damm C. Figur 33 visar sedan 
grafiskt hur lång sträcka väg och järnväg som berörs för olika simulerade flöden. 
 

 
Figur 31. Vattennivån för olika flöden intill fastighet nr 3 och nivån för fastigheten. Detta är den första av de 
undersökta fastigheterna som berörs.  

 



 
Anders Ivansen  Examensarbete 

 

69 
 

 
Figur 32. Vattennivån för olika flöden i anslutning till Damm C och krönnivån för höger fyllningsdamm. Övre 
krön på tätkärnan för Damm C ligger på nivå +258,5 meter och DG på +257,5 meter.  

 
 

 
Figur 33. Sträcka väg och järnväg som översvämmas vid olika flöden. 

 
Tabell 20 till Tabell 22 ger en bild av ifall erosion uppstår till följd av de förhöjda 
vattennivåerna på de studerade områdena. Älvkurva 3 och 4 behandlas inte för klass I-flödet 
då vattenytans lutnings anses obefintlig. Uträkningarna för möjlig erosion redovisas i Bilaga 
III: Erosionsberäkningar. Flödeshastigheterna varierar kraftigt mellan kurvorna där det lägsta 
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värdet på ca 0,4 m/s fås för kurva 4 vid flödet 1300 m/s. Det högsta värdet sedan uppnås för 
kurva 1 på ca 1,8 m/s för flödet 1035 m3/s.  
 
Tabell 20. Erosionsbenägenhet för olika områden vid olika flöden. 1-4 representerar de studerade kurvorna 
inom respektive del av älven. Dessa går att se i avsnitt 6.6.2. Strandnära objekt och erosionsrisker. Tabellen 
beskriver erosionsbenägenheten för d50. 

 

Tabell 21. Erosionsbenägenhet för olika områden vid olika flöden. 1-4 representerar de studerade kurvorna 
inom respektive del av älven. Dessa går att se i avsnitt 6.6.2. Strandnära objekt och erosionsrisker. Tabellen 
beskriver erosionsbenägenheten för d85. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flöde 
[m3/s] 

Erosionsrisk av yttre 
strandbank 

Erosionsrisk av yttre delen av 
älvbädden 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

1035 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

1300 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

1690 Ja Ja - - Ja Ja - - 

Flöde 
[m3/s] 

Erosionsrisk av yttre 
strandbank 

Erosionsrisk av yttre delen av 
älvbädden 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

1035 Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

1300 Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

1690 Nej Nej - - Nej Nej - - 
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Tabell 22. Erosionsbenägenhet för olika områden vid olika flöden. 1-4 representerar de studerade kurvorna 
inom respektive del av älven. Dessa går att se i avsnitt 6.6.2. Strandnära objekt och erosionsrisker. Tabellen 
beskriver erosionsbenägenheten för d100. 

 
 
  

Flöde 
[m3/s] 

Erosionsrisk av yttre 
strandbank 

Erosionsrisk av yttre delen av 
älvbädden 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

1035 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

1300 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

1690 Nej Nej - - Nej Nej - - 
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8.4 Resultat från intervju 

• Finns det indikationer idag på att det kommer lagstiftas vilken möjlig avbördning 
specifika dammar ska ha? Speciellt ifall det kommer ske lagstiftning gällande 
flödesdimensioneringsklass. 

 
- Nej, riktlinjerna har huvudfokus på beräkningsprocessen gällande höga 

flöden/dimensionerande flöden och det finns idag inga indikationer på att exakta krav 
på avbördningskapacitet för dammar i olika flödesdimensioneringsklass kommer att 
lagföras.  

- Dock framgår i bl.a. miljöbalkens allmänna hänsynsregler av dammägarens 
skyldigheter att analysera, förebygga och hantera risker, vilket i praktiken styr vilken 
grad av säkerhet som förväntas för dammar i olika dammsäkerhetsklass. För en 
enskild dammanläggning som inte uppfyller riktlinjernas krav på dimensionerande 
flöden bör ägaren analysera olika möjligheter för riskhantering och göra 
rimlighetsavvägningar mellan olika åtgärdsalternativ. 

- Nyligen har även en diskussion initierats inom Flödeskonferensen rörande hur 
flödesdimensioneringsklasserna bättre kan sammankopplas med 
dammsäkerhetsklasserna. 

 
• Hur ser arbetsgruppen, som år 2013 gavs i uppgift att uppdatera riktlinjerna, på 

riktlinjernas framtida uppdatering och utvecklande? Sker det exempelvis idag 
några större erfarenhetsutbyten vid internationella konferenser och liknande, 
liknande ICOLD? 

 
- Flödeskonferensen består av representanter för huvudmännen av riktlinjerna och 

SMHI, och har till uppgift är att följa upp riktlinjernas relevans och tillämpning. 
Flödeskonferensen kan när det finns någon fråga som bör beredas/utredas djupare utse 
en arbetsgrupp, likt den från 2013. En annan möjlighet är att formulera ett 
projektförslag till Energiforsk dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogram, för att 
utreda frågan djupare i ett Energiforskprojekt. Inom ett utvecklingsprojekt kan det 
bl.a. ingå att göra en internationell utblick, för att fånga upp arbetssätt och 
erfarenheter från andra länder.  

- Sverige har även delegater i flera av ICOLDs tekniska kommittéer med koppling till 
frågor om flödesdimensionering och avbördningssäkerhet. Förutom att fånga upp 
framsteg utomlands är det viktigt att metodik som används i Sverige tål granskning i 
olika internationella forum. Även SMHI deltar i internationellt utbyte. 

 
• Har alla parter inom vattenkraftsindustrin idag samma möjlighet att påverka 

utformningen av riktlinjerna för flödesdimensionering?  
 

- Företag som är medlemmar i Energiföretagen Sverige har möjlighet att lämna 
synpunkter till Flödeskonferensen via branschorganisationen. Genom denna väg kan 
kraftföretag vara med och påverka.  
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• Hur hanteras frågan när högre klassningar på dammar medför allt för dyra eller 

tekniskt orealistiska lösningar? Tillåts det att en damm inte kan uppnå att avbörda 
ett klass I-flöde helt och hållet?  

 
- En avvägning behöver alltid göras över vad som är rimligt (avvägnings mellan 

kostnader och nytta). Ägaren behöver inte gå strikt på att bygga om anläggningen för 
att kunna avbörda det nya beräknade flödet, utan kan också studera förutsättningarna 
för att hantera flöden genom att förändra t.ex. regleringsstrategin för anläggningen 
eller för en älvsträcka med flera dammanläggningar. Kan någon del av dammen 
anpassas för att tåla överströmning, eller kanske kan det finnas åtgärder som kan 
vidtas för att mildra de konsekvenser som skulle uppstå vid ett eventuellt dammhaveri 
vid höga flöden?  

- Några av dessa lösningar skulle – beroende på de specifika förhållandena vid 
anläggningen och i älven - exempelvis kunna vara att samverka med andra 
dammägare längs vattendraget och anpassa en dammanläggning vid ett stort 
uppströms beläget regleringsmagasin för aktiv dämpning för att på så vis minska 
extremflöden vid anläggningarna nedströms i älven, att göra anpassningar för att 
kunna styra var ett haveri pga. överströmning skulle inträffa (till en del av dammen 
där haverikonsekvenserna inte skulle bli så allvarliga), skydd av viktiga skadeobjekt 
nedströms, införande av planeringsgräns i magasinet under vissa årstider, samordnad 
beredskapsplanering längs vattendraget etc.  

- Dammägaren har dock det yttersta ansvaret för dammen och de skador som ett haveri 
skulle kunna leda till, och måste kunna motivera att rimliga åtaganden har gjorts. 
Viktigt är att informera alla parter längs älven så att personer är införstådda med hur 
arbetet vid dammen kommer fortskrida. 

 
• Är det någon större vits med att bygga ut för ett större flöde (Klass I) ifall de 

flesta objekt nedströms redan har blivit översvämmade? Ett dammbrott orsakar 
inte någon större merskada i det fallet. 

 
- Flödesdimensioneringsklassen styr av vilka konsekvenser (merskador) ett 

dammhaveri skulle förorsaka vid höga flöden. Är dammen rätt klassificerad enligt 
riktlinjerna? Kanske är det tillräckligt att anläggningen säkert kan avbörda ett flöde 
mellan 100-årsflödet och klass I-flödet; t.ex. om det inte finns risk för förlust av liv 
eller andra allvarliga konsekvenser vid dammhaveri vid högre flöden?  

- Förutom påverkan på samhälleliga värden etc behöver ägaren alltid beakta vilket 
värde anläggningen har för den egna verksamheten; vad skulle ett haveri innebära för 
företaget, och inte minst för allmänhetens och myndigheters förtroende för 
verksamheten? 

 



 
Anders Ivansen  Examensarbete 

 

74 
 

9 Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras resultatet som presenterades i föregående kapitel. En allmän 
diskussion kring själva simuleringen efterföljs av en mer noggrann analys kring resultatet. 
Slutligen förs en kort diskussion gällande riktlinjerna för flödesdimensionering kring Damm 
B och resultatet från intervjun.  

9.1 Simulering och beräkningar 

 
Generellt är flödet i det undersökta området stabilt och kunde utan svårigheter kalibreras. 
Modellen visar sedan inga större tecken på känslighet gentemot förändringar under 
känslighetsanalysen vilket hjälper att minska risken för felaktigheter i slutresultaten. 
Svårigheterna med att beskriva det flöde som uppstår strax nedströms Damm B visar sig 
ganska tydligt i modellen dock. Där det överkritiska flödet uppstår blir modellen ostabil 
vilket följaktligen leder till ytterst osäkra resultat i detta område. Till följd av att modellen 
kalibreras utifrån provtappningen blir resultatet sedan osäkert vid högre flöden där inget 
kalibreringsunderlag finns. Området mellan Damm C och Järnvägsbron har dessutom inga 
vattennivåer som kalibrering kan genomföras gentemot. Resultat hämtade därifrån kan därför 
inte verifieras på samma sätt som uppströms nivåer vilket medförde en del osäkerheter. 
Dessutom visar modellen mindre instabiliteter direkt nedströms Damm C till följd av 
turbulenta flödesförhållanden. Nedströms denna sträcka blir dock resultaten mer gynnsamma 
eftersom den fasta vattennivån vid Damm D påverkar området. Alla beräkningar som 
genomförs i denna studie, exempelvis gällande initiering av sedimentransport och DV-
värden, beräknas utifrån metoder presenterade i studielitteratur och vetenskapliga 
publikationer. De värden som inhämtats gällande exempelvis vattennivåer och 
laserinmätningar är dessutom de framtagna av professionella inom branschen. Metoder och 
indata bedöms därför vara fullgoda för detta examensarbete. 
 
Inneboende osäkerheter finns naturligtvis i simuleringarna och beräkningarna där 
avgränsningar och antaganden spelar en stor roll. Antaganden gällande 
strömningsförhållanden och kanalgeometri är nödvändiga för att kunna genomföra 
beräkningar och beskriva händelseförlopp. Resultatet kan till följd av detta skilja sig från 
verkligheten. Den en-dimensionella modellen som byggdes har också sina osäkerheter vilka 
presenteras i avsnitt 4.2.6 Begränsningar och osäkerheter. Ideala förhållanden är därför något 
som genomgående är fallet för alla beräkningar. Flödesdämpande buskage, tillförsel av 
mindre vattenmängder genom mindre biflöden och en annan uppsättning av isälvssedimentet 
är exempel på faktorer som skulle påverka slutresultatet och som alla har blivit obeaktade. 
En-dimensionella modeller har sedan begränsningen att beskriva flödeshastigheten som ett 
medelvärde över hela tvärsektionen. Detta medför en begräsning när det kommer till att 
korrekt beskriva DV-värdet vid varje fastighet som ligger en bit upp på översvämningsplanet.   
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Genom att succesivt höja bottennivån på den undersökta sträckan i Älv A kan vattennivåerna 
grovt kalibreras för att stämma in på de inmätningar som genomfördes under provtappningen. 
En höjning på 0,6 meter får vattennivåerna att stiga till närheten av inmätningarna där 
resterande fin kalibrering kan genomföras genom ändring av Mannings 
skrovlighetskoefficient. De slutliga värdena på skrovlighetskoefficienten bedöms rimliga då 
de hamnar inom spannet 0,043-0,047. Dessa är rimliga värden för mindre vattendrag enligt 
D-1 a.4 och a.5 i Bilaga II: Värden på Mannings skrovlighetskoefficient.  
 
Ingen större skillnad observeras på vattennivåerna mellan ett transient klass I-flöde och ett 
stationärt flöde klass I-flöde. Dämpningen som blir till följd av ett icke ihållande flöde anses i 
detta fall därför inte vara anmärkningsvärt. Ett eventuellt dammbrott vid Damm C skulle 
dock resultera i en stor förändring gällande vattenytans läge uppströms. Dammbrottet skulle 
leda till en sänkt vattennivå och en ökad vattenhastighet vilket förutom storleken på de 
översvämmade områdena även skulle påverka erosionsberäkningarna. Ökad erosionsrisk kan 
därför vara fallet vid dammbrott när vattenytan får en större lutning och vattenmängderna 
färdas snabbare. Antagandet att det är likformig strömning har sedan inneboende risker i detta 
fall där en motdämning nedströms förekommer. Varierande vattenhastigheter över vissa 
sträckor kan ge felaktigheter i den uträknade skärspänningen vilket behöver undersökas 
närmare. När Kbend räknades ut gällande den ökning av skjuvspänningen som uppstår i 
ytterkanten av flodkurvor bedömdes den ingående kurvaturens radie godtyckligt från 
existerande kartor. Dock bedöms variationer av det framtagna värdet på radien inte ge någon 
större påverkan på slutresultatet, men där en liten effekt finns vilken är värt att ta hänsyn till i 
helhetsbedömningen.  
 

9.2 Vattennivåhöjningar och skadeobjekt 

 
I resultatet går det att se svårigheterna när ett högre naturligt flöde rinner fram i Älv A. 
Speciellt noteras det att tillrinningen av ett naturligt klass I-flöde potentiellt kommer ge 
konsekvenser på nedströms liggande områden. I de nedströms liggande landområdena sker en 
viss översvämning redan vid klass II-flödet. Detta leder till att alla högre flöden kan orsaka 
allt större arealer som hamnar under vatten. Dessa översvämningar sker både i bebodda och 
obebodda områden vilket påverkar möjligheterna för att säkert lyckas avbörda de högre 
naturliga flödena. Av de fastigheter som undersöks i denna rapport börjar vattennivåerna nå 
de första undersökta husen redan mellan 1200 m3/s till 1300 m3/s för att sedan alla (mellan 
Damm B och Damm C) beröras mellan 1400 m3/s till 1690 m3/s. Dock berörs inte alla 
undersökta fastigheter nedströms Damm C av en naturlig tillrinning som annars skulle 
beröras vid ett dammbrott. För att få en tydligare bild av exakt hur många hus som berörs av 
de naturligt stigande vattennivåerna vid de simulerade vattenflödena kan det vara fördelaktigt 
att undersöka fler fastigheter längs med Älv A (som inte har hanterats i denna rapport). Detta 
skulle vara intressant för en mer genomgående analys gällande risker för personskada och 
förlust av människoliv. Påverkan på fastigheter diskuteras ytterligare i den exklusiva Bilaga 
VII: Kompletterande information till Jämtkraft.    
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Området strax nedanför Damm B har som tidigare nämnt stora osäkerheter och 
simuleringsproblem när flödessimuleringar genomförs. Detta leder till att inga slutsatser kan 
dras gällande de vattennivåer som uppmäts där eller vid den begränsande sektionen. 
Vattennivåerna når dock fundamenten vid järnvägsbron nedströms Damm C för alla de 
simulerade flödena men når inte upp till underkanten av brobanan. Ett haveri av Damm C 
skulle däremot här enligt den tidigare klassificeringen förorsaka en överspolning av 
brobanan.  
 
De vägar som undersöks i simuleringarna börjar översvämmas redan vid ett klass II-flöde. 
Upp till 1200 m3/s sker dock en kraftig ökning där nästan ytterligare 1 kilometer väg hamnar 
under vatten. Främst är det de strandnära grusvägarna som drabbas vid dessa flöden och till 
följd av detta riskerar några mindre stugor att få sina vägförbindelser avskurna vid 1200 m3/s. 
Trots förbindelsen till mindre hus bedöms dock trafikintensiteten på vägarna vara låg. Detta 
gör att vägarna liksom järnvägsbron inte bedöms ha stor betydelse. Vid klass I-flödet börjar 
ställverket för Damm B ligga nära riskzonen för översvämningarna. Vattenytan ligger vid 
detta flöde bara på några meters avstånd men behöver dock stiga ca 0,7 till 0,8 meter 
ytterligare för att nå upp till konstruktionen. Järnvägssträckan som dock ligger relativt 
skyddad börjar påverkas någonstans mellan 1300 m3/s och 1000-års flödet på 1376 m3/s. 
 
En allvarlig konsekvens till följd av ett ökat naturligt flöde är den överströmning som sker på 
Damm C. Denna överströmning skulle mest troligt orsaka ett dammbrott och medföra 
ytterligare konsekvenser nedströms. När Damm C avbördade med full kapacitet gick det 
enligt simuleringarna att vid Damm B avbörda 1400 m3/s precis innan överströmning skedde. 
Ett flöde på 1400 m3/s från Damm B på skulle dock medföra att vattennivån hamnar ovanför 
tätkärnan på Damm C:s fyllningsdamm och riskerar att orsaka dammbrott på grund av 
erosion. Istället skulle ett flöde mellan klass II-flöde (1035 m3/s) och 1200 m3/s vara att 
föredra innan vattennivån överstiger tätkärnans krön. Förutom att konstruera ytterligare ett 
utskov i Damm C:s valvdamm för att hantera det inkommande flödet skulle en förbättring av 
fyllningsdammens befintliga erosionsskydd med fördel kunna diskuteras. Ett förstärkt 
erosionsskydd på fyllningsdammens nedströmssida skulle vara fördelaktigt vid en eventuell 
överströmning. Det som annars går att tyda från resultatet är att spilltappningen från Damm B 
kan övergå spilltappet från Damm C med 6 m3/s. Denna skillnad är dock något som bör 
undersökas vidare i fler simuleringar innan ett säkert förhållande kan dras med vilken 
flödesdämpning sträckan mellan Damm B och Damm C har. Eftersom ingen större 
flödesdämpande effekt gavs av känslighetsanalysen med hydrografen anses förhållandet till 
stor del bero av vilken avbördning Damm C för tillfället har.  
 
En utökning av avbördningskapaciteten för Damm C skulle kunna sänka de temporära 
förhöjningarna av magasinnivån och därmed förhindra överströmningsrisken till följd av en 
stor tillrinning. Motdämningen från Damm C som sker vid de högre flödena går sedan att 
tydligt se när ett jämförande görs mellan Figur 29 och Figur 30. De lägre höjderna nära Älv A 
från Damm C och halvvägs uppströms till Damm B får ta huvuddelen av de översvämningar 
som uppkommer i modellen. Trots att dessa områden främst är skogs- och åkermark är det 
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viktigt att i framtiden genomföra mer platsspecifika undersökningar för hur dessa marker 
påverkas. Detta till följd av storleken av översvämningen nedströms och behovet att vara 
förberedd på att vidta möjliga åtgärder för förhindrandet av eventuella risker.  
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9.3 Erosion 

 
Tack vare motdämningen från Damm C blir den uträknade erosionsrisken för älvkurvorna 
lägre ju längre ner i vattendraget man tittar. Eftersom vattenytans lutning blir mindre för 
högre flöden närmare Damm C blir den uträknade skjuvspänningen i det området också lägre. 
Detta ger i sin tur ett lägre värde på Shields parameter och därför ett lägre avläst värde i 
Shields diagram. En succesivt förminskande vinkel på vattenytan blir alltså resultatet av 
ökade flöden. Detta medför också att skjuvspänningen snabbt blir mindre i de motdämda 
områdena nedströms trots ett större vattendjup när flödet ökar. Eftersom Damm C riskerar att 
gå till brott i ett verkligt scenario vid de högre flödena skulle detta göra att vattenytans 
lutning ökar när vattenhastigheten ökar och att en större sedimenttransport sker. I fallet då 
dammen inte går till brott så blir vattenhastigheterna dock lägre för området strax ovanför 
Damm C vid de högre flödena. Hastigheter för klass II-flödet varierar bland annat mellan 0 
m/s till 1,9 m/s på sträckan mellan Damm B och Damm C. Detta resulterar i att partiklar inte 
riskerar att transporteras bort på vissa sträckor i älvdraget. Tvärtom finns det dessutom en 
stor risk att borttransport ska ske för partiklar inom områden med höga vattenhastigheter. 
Vart dessa partiklar sedan tar vägen kan vara intressant för framtida studier. Ansamlas stora 
mängder sediment vid Damm C kan detta i framtiden möjligtvis påverka verksamheten för 
den anläggningen.    
 
I takt med förhöjda vattennivåer kommer områden som tidigare har varit torrlagda läggas 
under vatten. Trots att vegetation kommer binda upp jorden finns det fortfarande risk för att 
de mindre kornfraktionerna transporteras bort. I den naturliga älvfåran har med största 
sannolikhet detta redan skett där istället större fraktioner som d85 blir av intresse att 
undersöka. Denna studie har inte tagit hänsyn till alla förutsättningar som finns för 
uppkomsten, transporten och hanterandet av drivgods. När dock vattennivåerna stiger och 
börjar översvämma omkringliggande skogsmark är det hög sannolikt att drivgods i form av 
exempelvis gamla nedfallna träd börja dras med även vid de lägre flödena. 
Erosionsbenägenheten förhöjer som tidigare nämnt denna risk och kan därmed riskera skapa 
ännu mer drivgods. I de mest erosionsbenägna områdena kan därför undersökningar gällande 
erosionsskydd vara lämpliga för att undvika dessa problem. Dessa undersökningar blir viktiga 
även för lägre flöden vilka kommer bidra med en högre skjuvspänning och högre 
vattenhastigheter. Alternativt skulle åtgärder gällande hur Damm C hanterar drivgods vara av 
intresse att utreda där uppsamling eller genomsläppning av bråtet är möjliga åtgärder. Viktigt 
är dock att kontrollera uppströms liggande områden för att i ett tidigt skede uppdaga skador 
på privata skogsmarker och tomter samt förekomma skapandet av drivgods. De ekonomiska 
och ekologiska aspekterna i förhållande till vad anläggning av erosionsskydd betyder för de 
erosionsbenägna områdena är något som behöver diskuteras. Detta blir extra viktigt eftersom 
det är dammägarens ansvar att se över skador på skog och uppkommen erosion vilket gör att 
dessa frågor kan bli aktuella i framtiden. Användandet av befintligt älvmaterial skulle där 
kunna få ned priset samtidig som konstruerandet av erosionsskydd vittnar om välvilja 
gentemot landägare och det ansvarstagande som vattendomen ställer på dammägaren.         
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9.4 Nytta med ökad avbördningskapacitet 

 
I den tidigare klassificeringen som WSP genomförde gällande Damm B genomfördes en 
liknande simulering för avtappning där även ett dammbrott studerades. Detta examensarbete 
byggde vidare på denna undersökning och bedömde mellan vilka flöden olika risker infann 
sig. Genom simuleringar fås ett DV-värde under 0,4 för flöden runt 1000-års flödet på 1376 
m3/s. Från denna studie bedömdes det sedan, liksom klassificeringen, att de studerade 
fastigheterna 1 till 6 (de studerade fastigheterna mellan Damm B och Damm C) riskerade 
förlust av människoliv eller allvarlig personskada vid ett klass I-flöde. Vid ett jämförande av 
dammbrottsscenariot från klassificeringen och avtappningen (både från denna rapport och 
den tidigare klassificeringen) klarlagdes det att både dammbrott och den naturliga 
tillrinningen av ett klass I-flöde orsakade dessa konsekvenser. Utifrån denna aspekt uppstår 
frågan ifall det är värt att öka Damm B:s avbördningskapacitet till ett klass I-flöde då dessa 
fastigheter ändå berörs av naturlig tillrinning. Dock benämns det i den tidigare 
klassificeringen att ytterligare fastigheter än de som behandlas i denna rapport berörs när 
Damm B går till brott. Intresse finns då att undersöka hur stor merskadan blir mellan flöden 
på 1400 m3/s till 1690 m3/s där de flesta undersökta objekten nedanför Damm B påverkas via 
naturlig tillrinning. Fastighet 8 är ett exempel på objekt som inte berörs vid naturlig 
tillrinning men som gör det vid ett dammbrott för Damm C. Damm C riskerar som tidigare 
nämnt att gå till brott vid flöden lägre än 1400 m3/s där resultatet blir att objekt nedströms 
som inte berörts tidigare nu gör det. Det är därför av intresse att i framtiden även undersöka 
möjligheter för ytterligare avbördning från denna dammanläggning och vilken merskada som 
finns för olika flöden högre än 1400 m3/s. Alternativa flödesdämpande lösningar som 
exempelvis aktiv respektive passiv flödesdämpning uppströms och införandet av 
planeringsgräns under vissa årstider skulle kanske vara av intresse istället för att bygga ut 
avbördningskapaciteten för hela klass I-flödet i dammanläggningarna. Här bör dock ett 
avvägande gentemot riskerna göras med hänsyn till felbedömningar i flödets varaktighet. Ett 
längre ihållande flöde skulle kunna fylla upp uppströms liggande magasin och i sin tur orsaka 
ett dammbrott som får större konsekvenser än tidigare. Dock skulle kombinationer av 
lösningar vara ett sätt att förminska konsekvenserna nedströms. Den flödesdämpning som 
genomförs i Sjö A skulle i kombination med en ökad avbördningskapacitet i Damm B kunna 
tillåta att på ett säkrare sätt hantera klass I-flödet. 
 
Den intervju som genomfördes med Svenska Kraftnät gav en tydligare bild på hur arbetet 
med flödesdimensioneringsriktlinjerna ser ut. Viktigt att ta med sig från både intervjun och 
genomgången av riktlinjerna är vikten av samarbete längs med älven. Dammar med mindre 
magasin, som Damm B och Damm C, skulle med viss ökad magasinering i Sjö A kunna 
bättre kontrollera det inkommande flödet. Som tidigare nämnt skulle därför en kombination 
av denna lösning samt utbyggnad av avbördningskapaciteten i Damm B och Damm C kunna 
tillgodose den nya beräknade flödesdimensionen. Det poängteras dock att vid denna typ av 
lösning bör stor aktsamhet iakttagas. Missbedömningar och felberäkningar skulle här i värsta 
fall kunna orsaka långt större skador än vad enbart klass I-flödet gör. Ifall inte en 
utbyggnation för klass I-flödet genomförs kan dammägaren också behöva ställa sig frågan 
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vilka konsekvenser för dennes verksamhet ett dammbrott medför. Det förminskade 
förtroendet från myndigheter och allmänheten skulle även den kunna vara förödande för 
framtida arbete. Andra lösningar skulle vara att med eroderbara jorddammar (så kallade fuse 
plugs) skapa ett kontrollerat dammbrott vid den högsta tillrinningen. Utifrån svårigheterna 
med att applicera fuse plugs (när de ska eroderas bort och så vidare) gör att detta alternativ 
inte hör till förstahands valet gällande lösningar. Tillsammans med en utökad 
avbördningskapacitet för klass I-flödet i Damm B och om möjligt en utökad 
avbördningskapacitet i Damm C skulle istället en omfattande samordnad beredskapsplan och 
utökat skydd för nedströms objekt möjligtvis vara den bästa lösningen. 
 
Att anpassa en dammbyggnad till en högre flödesdimensioneringsklass är alltså något som 
skapar en del frihet när det kommer till möjliga lösningar. Eftersom dammägaren har det 
yttersta ansvaret gällande vilka lösningar som genomförs behöver denne motivera sina 
åtaganden genom exempelvis riskanalyser. Trots sin status blir dock 
flödesdimensioneringsriktlinjerna ett sätt att faktiskt ta hänsyn till de allmänna hänsynsregler 
som finns idag. Detta gör flödesdimensioneringsklasserna värda att ta hänsyn till i största 
möjliga mån. I samband med aktörernas påverkan genom Energiföretagen och den 
internationella utblick som görs inom utvecklingsprojekt hos Energiforsk blir de dessutom en 
möjlighet att följa både branschpraxis och internationellt vedertagna principer. 
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10 Slutsats 
 
Klass I-flödet kommer i dagsläget inte kunna framföras i Älv A utan potentiella konsekvenser 
för objekten nedströms Damm B. Av de fastigheter som undersöktes i rapporten verkar de 
högsta flödena med lägst konsekvenser hamna någonstans emellan 1200 till 1300 m3/s. Detta 
för att inget av de undersökta husen skall nås av vattennivåerna. Av de vägar som 
översvämmas har en mindre sträcka redan blivit översvämmad vid klass II-flödet, dock ökar 
denna översvämmade sträcka kraftigt någonstans mellan 1035 (klass II-flödet) m3/s och 1200 
m3/s. För att sedan inte riskera nå upp till tätkärnans krön vid Damm C är något lägre flöde 
mer optimalt. Eftersom en relativt liten flödesdämpning sker mellan Damm B och Damm C 
bör detta flöde vara nära Damm C:s avbördning vid dämning till tätkärnans krön (1124 m3/s). 
Ett extra installerat utskov vid Damm C skulle därför ge bättre möjligheter att kunna bemöta 
ett inkommande klass I-flöde från Damm B.  
 
De konsekvenser som sker nedströms när avbördningen går från ett klass II till ett klass I-
flöde är alltså betydande. Allt eftersom motdämningseffekten från Damm C ökar vid högre 
avbördningar blir dock erosionsbenägenheten lägre för de undersökta områdena i Älv A (när 
inget dammbrott från Damm C simulerades). Risker för erosion finns däremot för de mindre 
korndiametrarna även vid högre flöden vilket kan vara anledning till vidare undersökningar 
när vattenytan börjar överströmma tidigare torrlagda områden. Det vill säga där ingen större 
tidigare erosion har skett. Detta är speciellt av intresse eftersom vissa områden längs med Älv 
A innefattar erosionsbenäget isälvssediment. Möjligheter att konstruera erosionsskydd (helst i 
områden strax nedanför Damm B) eller metoder att hantera drivgodset vid Damm C bör 
följaktligen vara av intresse vid högre flöden. 
 
Eftersom skador uppkommer vid naturlig spilltappning av klass I-flödet från Damm B och 
inte bara vid dammbrott går det att diskutera behovet av att bygga ut för detta flöde fullt ut. 
Dammbrott vid Damm C kommer att ske vid den naturliga tillrinningen av klass I-flödet. 
Istället för att bara konstruera ett nytt utskov skulle kombinationer av flödesdämpning och 
planeringsgräns i magasinet under vissa årstider tillsammans med en utökad 
avbördningskapacitet vid Damm B vara aktuellt. Ytterligare studier på den skada som 
uppkommer till följd av dammbrott på Damm B mellan flödena 1400 m3/s och klass I-flödet 
(1690 m3/s) skulle kunna motivera att avbördningskapaciteten inte byggs ut helt. Detta 
eftersom huvuddelen av objekten som hanteras i denna rapport redan berörs av naturlig 
tillrinning mellan dessa flöden. Eftersom stora osäkerheter och risker följer med ett sådant 
beslut skulle det dock vara mer fördelaktigt att bygga ut för klass I-flödet vid Damm B och 
genomföra ytterligare studier för ökad avbördning vid Damm C. Detta samtidigt med 
införandet av en omfattande samordnad beredskapsplan och utökat skydd/erosionsskydd för 
nedströms objekt. 
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11 Förslag till vidare studier 
 
Fler undersökningar på Damm B, gällande vilka hydrauliska effekter som ett klass I-flöde 
kan föra med sig, bör genomföras. Förslagsvis bör både en fysisk och en CFD modell 
konstrueras. Detta gäller speciellt för området strax nedströms Damm B där vattenföringen är 
väldigt komplicerad. Sedan bör kalibreringsunderlag införskaffas för att bättre kalibrera 
modellen på sträckan mellan Damm C och järnvägsbron. Detta ska då leda till ett 
noggrannare resultat i detta område. En två-dimensionell modell kan med fördel konstrueras 
och kalibreras för att hitta mer områdesspecifika hastigheter runt de undersökta fastigheterna. 
Resultatet från en sådan modell skulle ge ett mer verklighetstroget värde på DV-produkten än 
vad den för tillfället ger med hastigheter hämtade från den en-dimensionella modellen. Denna 
modell skulle dessutom kunna konstrueras med mer platsspecifika värden på råheten längs 
sidorna av Älv A. Intressant blir då att se hur flödet skulle förändras nedströms när råheten 
för skogsområdena och åkerlandskapen tas med i modellen.  
 
Framtida studier skulle med fördel kunna vara att undersöka erosionsriskerna ytterligare 
nedströms Damm B. Jordprover och fältstudier skulle där vara nödvändiga för att 
tillsammans med vidare beräkningar få en bättre bild av den rådande situationen. Genom att 
genomföra upprepade fältmätningar på suspenderat material under olika flöden skulle 
dessutom en modell gällande sedimenttransport med lämpligt modelleringsverktyg kunna 
konstrueras och kalibreras. Detta skulle ge mer information till hur markerna runt Älv A 
reagerar vid exempelvis förhöjda vattennivåer. En sådan modell skulle dessutom ge 
indikationer på vart eroderat sediment transporteras och ifall det ansamlas nedströms vid 
Damm C. Eftersom det idag inte finns några riktigt generella metoder på att räkna ut 
transporten av sediment kan platsspecifika flödesförhållanden också behöva undersökas 
genom platsbesök. Flödesbilden skulle därmed ge underlag till hur man vidare skall behandla 
denna frågeställning. De släntras som riskerar att ske till följd av ett dynamiskt flöde, där 
vattenytan höjs och sänkts under en kortare tidsperiod, skulle också behöva utredas. Beroende 
på terrängen skulle denna risk kunna variera i betydelse för olika områden. Det skulle 
dessutom vara av intresse att undersöka hur erosionsbenägenheten påverkas av olikformig 
strömning. Undersökande av den rörelsemängd som transporteras över en kontrollvolym 
skulle kunna ge ett svar hur mycket detta förhållande påverkar skjuvspänningen i 
slutresultatet. En stor differens på den rörelsemängd som kommer in i kontrollvolymen i 
relation till vad som kommer ut kan ha en relativt stor inverkan på den uträknade 
skjuvspänningen.  
 
Vid fortsatta studier gällande utökad avbördningskapacietet kan med fördel kombinationen av 
alternativa lösningar studeras. Möjligheterna att exempelvis kombinera en större 
flödesdämpning eller en planeringsgräns i magasinet (under vissa årstider) med en ökad 
avbördningskapacitet skulle där kunna vara möjliga alternativ. Fler intervjuer med personer 
inom branschen skulle kunna ge klarhet i vad som är möjligt alternativt hur andra har bemött 
liknande situationer med en annan flödesdimensionering. Det är dessutom av intresse att då 
undersöka vilken merskada som uppstår vid olika flöden mellan 1400 m3/s och 1690 m3/s för 
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att se ifall det finns någon naturlig brytpunkt för större konsekvenser nedströms vid ett 
dammbrott. Eftersom de flesta undersökta objekt redan har blivit påverkade upp till 1400 
m3/s skulle det framtagna flödet möjligtvis vara en motiverbar utbyggnad.  
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13 Bilagor 

Bilaga I: Tvärsektioner 

Figur 34 visar alla de tvärsektioner som valdes vid konstruerande av MIKE 11 modellen. 
Figur 35 och Figur 36 visar sedan den mer undersökta sträckan mellan Damm B och Damm 
C. De tjocka svarta rektanglarna representerar randvillkoren och dammarna, de blå strecken 
representerar tvärsektioner med inmätningar av vattennivåer och de smala svarta strecken 
representerar tvärsektioner utan inmätningar.  
 

 
Figur 34. Placering av tvärsektioner på sträckan mellan randvillkoren Damm B och Damm D. Den blå linjen 
visar huvudfåran i Älv A. 
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Figur 35. Placering av tvärsektioner nedströms Damm B. De blå tvärsektionerna visar ungefärlig placering av 
de utplacerade peglarna.  
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Figur 36. Placering av tvärsektioner uppströms Damm C. De blå tvärsektionerna visar ungefärlig placering av 
de utplacerade peglarna. 

 
 
 
 



 
Anders Ivansen  Examensarbete 

 

92 
 

Bilaga II: Värden på Mannings skrovlighetskoefficient 
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Bilaga III: Erosionsberäkningar 
 
Beräkningarna för den möjliga initieringen av erosion på ytterkanterna av älvkurva 1-4 
genomfördes via beräkningsgången som presenteras i detta kapitel. Först beskrivs 
uträkningen av den kritiska skärspänningen samt vilka initialvärden som användes. Därefter 
redovisas beräkningsgången för Shields parameter där undersökning ifall erosion skulle äga 
rum skedde. Figur 37 visar sedan hur starkt erosionen (saltation, suspension etc.) skulle bli 
ifall sedimenttransport initierades. Undersökningarna genomfördes för d50, d85 och d100 för 
respektive sträcka. Flödena som undersöktes var 1035, 1300 och 1690 m3/s. Följande 
konstanta värden användes genom alla beräkningar. 
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Figur 37. Shields diagram med beskrivning för vilken typ av erosion som förekommer (Cederwall och Larsen, 
1976). 

 
Kurvorna som skulle undersökas visas i Figur 27. Skjuvspänningen som dessa utsätts för vid 
olika vattendjup räknades ut genom följande ekvation. Kurvorna antogs där vara breda och 
raka trapetsformiga kanaler med likformigt och stationärt flöde. Sidorna på kanalen antogs 
inte heller ha en större lutning än förhållandet 1:1,5. 
 
 !! = ! ∙ ! ∙ ! ∙ S!   
 
Sy är vattenytans lutning vid mitten av kurvan. Lutningen bestämdes från uppströms till 
nedströms liggande tvärsektion med utgångspunkt från centrum av kurvan. Dessa värden 
redovisas i Tabell 23. Hade lutningen värdet 0 vid någon kurva räknades det inget mer på den 
kurvan vid det specifika flödet. Vattendjupet y tas från samma utgångspunkt i kurvan och 
antas ha samma vattennivå över hela tvärsektionen. Vattendjupen y redovisas i Tabell 24. 
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Tabell 23. Sammanställning av lutningen Sy för de undersökta älvkurvorna.  

 

 
 
Tabell 24. Sammanställning av vattendjupen y för de undersökta älvkurvorna. 

 

 
Skjuvspänningen τ0 beräknades nu och sammanställdes i Tabell 25.  
 
Tabell 25. Sammanställning av skjuvspänningen τ0 för de undersökta älvkurvorna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fördelningen av skjuvspänningen skedde utifrån antagandet att kanalen var trapetsformad. 
Detta resulterade i följande spänningsfördelning. 
 
!!,!"##$% = 0,97 ∙ ! ∙ ! ∙ ! ∙ S!   
 
!!,!"#$ = 0,75 ∙ ! ∙ ! ∙ ! ∙ S!   
 

Flöde 
[m3/s] 

Lutning Sy 
[-] 

 1 2 3 4 

1035 4·10-4 2·10-4 5·10-5 5·10-5 

1300 2·10-4 1·10-4 4·10-5 4·10-5 

1690 1·10-4 4·10-5 0 0 

Flöde 
[m3/s] 

Vattendjup y 
[m] 

 1 2 3 4 

1035 4,2 6,5 10,5 10,5 

1300 5,2 7,6 12 12 

1690 6,5 9 - - 

Flöde 
[m3/s] 

Skjuvspänning τ0 
[ N/m2] 

 1 2 3 4 

1035 16,5 12,8 5,2 5,2 

1300 10,2 7,5 4,7 4,7 

1690 6,4 3,5 - - 
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Omräkning av skjuvspänningen gav nu resultatet som presenteras i Tabell 26.  
 
Tabell 26. Sammanställning av omräknad skjuvspänning τ0 för de undersökta älvkurvorna. 

 
Eftersom kanalen är krökt vid de undersökta områdena förekommer det en högre 
skjuvspänning på de områden som ses i Figur 6. Uträkningen av radien Rc för respektive 
kurva gjordes som visas i Figur 38 och Figur 39. Sammanställning av dessa värden och de 
avlästa Kb värdena från Figur 6 redovisas i Tabell 27. I uträkningarna antogs respektive 
kanalgeometri vara samma genom hela kurvorna.  
 

 
Figur 38. Radien Rc för kurvatur 1 och 2 samt ingående bredd b på kanalbotten för respektive kurva. Cirklarna 
tangerar ytterkanten för respektive kurva. 

 
 

Flöde 
[m3/s] 

Skjuvspänning τ0 (botten) 
[ N/m2] 

Skjuvspänning τ0 (sida) 
[ N/m2] 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

1035 16 12,4 5 5 12,4 9,6 3,9 3,9 

1300 9,9 7,3 4,6 4,6 7,7 5,6 3,5 3,5 

1690 6,2 3,4 - - 4,8 2,6 - - 
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Figur 39. Radien Rc för kurvatur 3 och 4 samt ingående bredd b på kanalbotten för respektive kurva. Cirklarna 
tangerar ytterkanten för respektive kurva. 

 
Tabell 27. Sammanställning av resultat från mätningar, beräkningar och avläsningar för älvkurvorna 1 till 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skjuvspänningarna för kanalbotten och kanalsidorna räknas nu enligt ekvationerna nedan. 
Resultatet av detta presenteras nedan i Tabell 28. 

 
!!,!"##$% = !!"#$ ∙ 0,97 ∙ ! ∙ ! ∙ ! ∙ S! 
 
!!,!"#$ = !!"#$ ∙ 0,75 ∙ ! ∙ ! ∙ ! ∙ S! 
 
 

 1 2 3 4 

b [meter] 80 125 75 45 

Rc [meter] 205 330 185 330 

Rc/b [-] 2,6 2,6 2,5 7 

Kb [-] 1,9 1,9 1,92 1,32 
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Tabell 28. Resultat av skjuvspänningsuträkningarna från Ekvation (6) och Ekvation (7).  

 
Med de beräknade skjuvspänningarna kunde nu den kritiska hastigheten U* beräknas genom 
följande ekvation. Resultatet från detta presenteras i Tabell 29.  
 

!∗ = !!
!   

 
Tabell 29. Sammanställning av den kritiska hastigheten U* för de undersökta älvkurvorna. 

 
Reynolds tal kunde nu uttryckas som ekvationen nedan och räknades ut genom de tidigare 
erhållna värdena samt presenteras i Tabell 30 till Tabell 32 för respektive korndiameter. 
Resultaten från dessa användes sedan för att avläsa vilket värde på Shields parameter (β) som 
erosion initieras. Dessa värden presenteras även de i Tabell 30 till Tabell 32. 
 

!" = !(!
∗ ∙ !
! ) 

 
 
 
 
 
 
 

Flöde 
[m3/s] 

Skjuvspänning τ0 (botten) 
[ N/m2] 

Skjuvspänning τ0 (sida) 
[ N/m2] 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

1035 30,4 23,6 9,6 6,6 23,6 18,2 7,5 5,1 

1300 18,8 13,9 8,8 6,1 14,6 10,6 6,7 4,6 

1690 11,8 6,5 - - 9,1 5 - - 

Flöde 
[m3/s] 

Kritisk hastighet U* (botten) 
[ m/s] 

Kritisk hastighet U* (sida) 
[ m/s] 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

1035 0,17 0,15 0,1 0,08 0,15 0,13 0,09 0,07 

1300 0,14 0,12 0,09 0,08 0,12 0,1 0,08 0,07 

1690 0,11 0,08 - - 0,1 0,07 - - 
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 Tabell 30. Sammanställning av uträknat Reynolds tal för de undersökta älvkurvorna och respektive avläst Shields parameter β. Detta gäller för d50 = 0,0035.  

 
Tabell 31. Sammanställning av uträknat Reynolds tal för de undersökta älvkurvorna och respektive avläst Shields parameter β. Detta gäller för d85 = 0,02.  

 
 
 
 

Flöde 
[m3/s] 

Reynolds tal (Re) 
(botten) 

Shields parameter (β) 
(botten) 

Reynolds tal (Re) 
(sida) 

Shields parameter (β) (sida) 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1035 595 525 350 280 0,06 0,058 0,055 0,053 525 455 315 245 0,058 0,056 0,055 0,051 

1300 490 420 315 280 0,059 0,056 0,055 0,053 420 350 280 245 0,056 0,055 0,053 0,051 

1690 385 280 - - 0,055 0,053 - - 350 245 - - 0,055 0,051 - - 

Flöde 
[m3/s] 

Reynolds tal (Re) 
(botten) 

Shields parameter (β) 
(botten) 

Reynolds tal (Re) 
(sida) 

Shields parameter (β) 
(sida) 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1035 >1000 >1000 >1000 >1000 0,06 0,06 0,06 0,06 >1000 >1000 >1000 >1000 0,06 0,06 0,06 0,06 

1300 >1000 >1000 >1000 >1000 0,06 0,06 0,06 0,06 >1000 >1000 >1000 >1000 0,06 0,06 0,06 0,06 

1690 >1000 >1000 - - 0,06 0,06 - - >1000 >1000 - - 0,06 0,06 - - 
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Tabell 32. Sammanställning av uträknat Reynolds tal för de undersökta älvkurvorna och respektive avläst Shields parameter β. Detta gäller för d100 = 0,06. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flöde 
[m3/s] 

Reynolds tal (Re) 
(botten) 

Shields parameter (β) 
(botten) 

Reynolds tal (Re) 
(sida) 

Shields parameter (β) 
(sida) 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1035 >1000 >1000 >1000 >1000 0,06 0,06 0,06 0,06 >1000 >1000 >1000 >1000 0,06 0,06 0,06 0,06 

1300 >1000 >1000 >1000 >1000 0,06 0,06 0,06 0,06 >1000 >1000 >1000 >1000 0,06 0,06 0,06 0,06 

1690 >1000 >1000 - - 0,06 0,06 - - >1000 >1000 - - 0,06 0,06 - - 
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Genom ekvationen nedan kan jag nu räkna ut den Shields parameter som återfinns i 
respektive kurva vid varje flöde och korndiameter samt redovisar dessa i Tabell 33 och Tabell 
34. Är dessa värden större än tidigare avläst β för respektive kurva sker erosion för den 
korndiametern 
 

!!
(!! − !)!!!

= ! 

 
 
Tabell 33. Uträknad Shields parameter β för älvkurva 1 till 4 för de undersökta korndiametrarna vid älvbotten.    

 
Tabell 34. Uträknad Shields parameter β för älvkurva 1 till 4 för de undersökta korndiametrarna vid sidan av 
älven.    

 
 
 
  

Flöde 
[m3/s] 

Shields parameter  
(β för d50) 
(botten) 

Shields parameter  
(β för d85) 
(botten) 

Shields parameter  
(β för d100) 

(botten) 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1035 0,54 0,42 0,17 0,12 0,09 0,07 0,03 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 

1300 0,33 0,25 0,16 0,11 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 

1690 0,2 0,1 - - 0,04 0,02 - - 0,01 0,01 - - 

Flöde 
[m3/s] 

Shields parameter  
(β för d50) 

(sida) 

Shields parameter  
(β för d85) 

(sida) 

Shields parameter  
(β för d100) 

(sida) 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1035 0,42 0,32 0,13 0,09 0,07 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 

1300 0,26 0,19 0,12 0,08 0,05 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,005 

1690 0,16 0,09 - - 0,03 0,02 - - 0,01 0,01 - - 
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Bilaga IV: Hydrograf för avbördning av klass I-flöde 
Tabell 35. Värden för avbördning av klass I-flöde. Flödet anges i m3/s. 

 
 
  

Datum Avbördning
5/6/1991 100.4 6/19/1991 424.5
5/7/1991 50 6/20/1991 474.3
5/8/1991 50 6/21/1991 524.2
5/9/1991 50 6/22/1991 574.2
5/10/1991 50 6/23/1991 615.8
5/11/1991 88.3 6/24/1991 666.1
5/12/1991 101.1 6/25/1991 715.9
5/13/1991 101.2 6/26/1991 765.8
5/14/1991 101.5 6/27/1991 815.7
5/15/1991 101.6 6/28/1991 865.7
5/16/1991 101.4 6/29/1991 978
5/17/1991 101.3 6/30/1991 1026.2
5/18/1991 101.2 7/1/1991 1037.8
5/19/1991 101.3 7/2/1991 1043.7
5/20/1991 101.2 7/3/1991 1049.7
5/21/1991 101.1 7/4/1991 1058.6
5/22/1991 101 7/5/1991 1083.3
5/23/1991 100.9 7/6/1991 1169.6
5/24/1991 100.9 7/7/1991 1302.1
5/25/1991 100.9 7/8/1991 1434.8
5/26/1991 100.8 7/9/1991 1557.5
5/27/1991 100.7 7/10/1991 1610.5
5/28/1991 100.7 7/11/1991 1641.1
5/29/1991 100.6 7/12/1991 1663.6
5/30/1991 100.6 7/13/1991 1681.3
5/31/1991 100.5 7/14/1991 1691.9
6/1/1991 100.5 7/15/1991 1689.6
6/2/1991 100.5 7/16/1991 1673.7
6/3/1991 100.5 7/17/1991 1654.2
6/4/1991 100.4 7/18/1991 1630.5
6/5/1991 100.3 7/19/1991 1605.1
6/6/1991 100.3 7/20/1991 1568.1
6/7/1991 187.8 7/21/1991 1492.1
6/8/1991 200.3 7/22/1991 1410.9
6/9/1991 200.3 7/23/1991 1330.3
6/10/1991 200.3 7/24/1991 1249.7
6/11/1991 200.8 7/25/1991 1178.4
6/12/1991 200.9 7/26/1991 1114.6
6/13/1991 200.8 7/27/1991 1051.5
6/14/1991 200.7 7/28/1991 983.7
6/15/1991 223.7 7/29/1991 900.5
6/16/1991 274.1 7/30/1991 824.1
6/17/1991 323.8 7/31/1991 769.7
6/18/1991 374.8
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Bilaga V: Residualfelet 
 
Tabell 36 redovisar det slutliga residualfelet som erhölls efter kalibreringen av modellen 
gentemot provtappningen. MAE och RMSE resultatet för varje klockslag beskrivs utifrån 
uträkningarna i de två sista raderna. Tabell 37 och Tabell 38 visar exempel på residualfel, 
MAE värden och RMSE värden som uppkommer vid ändring av Mannings 
skrovlighetskoefficient med 10 %.  
 
 
Tabell 36. Slutliga residualfelet för modellen vid provtappningen den 29 augusti 2007. n sattes till det som 
anges i kolumn 1 Tabell 39. 

Pegel kl 09:00 kl 10:00 kl 11:00 

1 -0,22 -0,096 0,023 

2 0,088 0,07 0,15 

3 0,061 -0,058 -0,098 

4 0,11 0,033 0,053 

5 0,092 -0,028 -0,009 

6 0,108 0,008 0,022 

7 0,058 -0,048 -0,051 

MAE 0,11 0,05 0,06 

RMSE 0,11 0,04 0,03 
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Tabell 37. Residualfelet för modellen vid provtappningen den 29 augusti 2007 där n sattes till det som anges i 
kolumn 2 Tabell 39. 

Pegel kl 09:00 kl 10:00 kl 11:00 

1 -0,283 -0,251 -0,13 

2 0,052 0,02 0,085 

3 0,041 -0,102 -0,165 

4 0,109 0,027 0,041 

5 0,096 -0,018 0,007 

6 0,113 0,013 0,031 

7 0,065 -0,048 -0,051 

MAE 0,11 0,07 0,07 

RMSE 0,07 0,14 0,07 
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Tabell 38. Residualfelet för modellen vid provtappningen den 29 augusti 2007 där n sattes till det som anges i kolumn 3 
Tabell 39. 

Pegel kl 09:00 kl 10:00 kl 11:00 

1 -0,14 -0,05 0,13 

2 0,144 0,137 0,283 

3 0,119 -0,021 -0,013 

4 0,117 0,068 0,116 

5 0,149 -0,003 0,032 

6 0,17 0,02 0,04 

7 0,116 -0,049 -0,052 

MAE 0,14 0,05 0,09 

RMSE 0,26 0,04 0,2 

 
 
Tabell 39. Värden på Mannings skrovlighets koefficient (n) som ansattes under kalibreringen. 

Område Slutliga n Slutliga n + 10% Slutliga n - 10% 
Älvfåra (Övre randvillkor till Damm 
B) 

0,043 0,047 0,039 

Älvfåra (Damm B till pegel 1) 0,045 0,050 0,041 

Älvfåra (Pegel 1 till Damm C) 0,047 0,051 0,042 

Älvfåra (Damm C till nedre 
randvillkor) 

0,043 0,047 0,039 
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Bilaga VI: Vattennivåer och vattenhastigheter 
 
Tabell 40. Vattennivåer och vattenhastigheter för100-års flödet på 1035 m3/s i anslutning till fastigheterna. 

Fastighet  Vattennivå enligt 
RH00 

[m] 

Vattenhastighet 
[m/s] 

Nivå vid fastighet 
[m] 

DV 
[m2/s] 

1  +259,34 0 -1 Når inte fastighet 

2  +259,1 1,6 -0,8 Når inte fastighet 

3  +258,9 0,6 -0,8 Når inte fastighet 

4  +258,4 1,9 -2,4 Når inte fastighet 

5  +258,4 1,9 -1,6 Når inte fastighet 

6  +258,4 1,9 -1,4 Når inte fastighet 

7  +251,5 2,6 -3,34 Når inte fastighet 

8  +251,4 1,5 -0,7 Når inte fastighet 

 
 
Tabell 41. Vattennivåer och vattenhastigheter för flödet på 1200 m3/s i anslutning till fastigheterna. 

Fastighet  Vattennivå enligt 
RH00 

[m] 

Vattenhastighet 
[m/s] 

Nivå vid fastighet 
[m] 

DV 
[m2/s] 

1  +259,9 0 -0,4 Når inte fastighet 

2  +259,7 1,4 -0,2 Når inte fastighet 

3  +259,6 0,6 -0,1 Når inte fastighet 

4  +259,5 1,8 -1,3 Når inte fastighet 

5  +259,5 1,8 -0,5 Når inte fastighet 

6  +259,5 1,8 -0,3 Når inte fastighet 

7  +251,6 2,9 -3,3 Når inte fastighet 

8  +251,5 1,7 -0,6 Når inte fastighet 
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Tabell 42. Vattennivåer och vattenhastigheter för flödet på 1300 m3/s i anslutning till fastigheterna. 

Fastighet  Vattennivå enligt 
RH00 

[m] 

Vattenhastighet 
[m/s] 

Nivå vid fastighet 
[m] 

DV 
[m2/s] 

1  +260,2 0 -0,14 Når inte fastighet 

2  +260,1 1,3 0,16 0,2 

3  +260 0,6 0,26 0,2 

4  +259,9 1,7 -0,94 Når inte fastighet 

5  +259,9 1,7 -0,1 Når inte fastighet 

6  +259,9 1,7 0 Når inte fastighet 

7  +251,7 3,1 -3,24 Når inte fastighet 

8  +251,6 1,8 -0,5 Når inte fastighet 

 
 

Tabell 43. Vattennivåer och vattenhastigheter för 1000-års flödet på 1376 m3/s i anslutning till fastigheterna. 

Fastighet  Vattennivå enligt 
RH00 

[m] 

Vattenhastighet 
[m/s] 

Nivå vid fastighet 
[m] 

DV 
[m2/s] 

1  +260,6 0 0,26 0 

2  +260,5 1,2 0,56 0,7 

3  +260,4 0,6 0,66 0,4 

4  +260,3 1,6 -0,54 Når inte fastighet 

5  +260,3 1,6 0,26 0,4 

6  +260,3 1,6 0,46 0,7 

7  +251,8 3,2 -3 Når inte fastighet 

8  +251,7 1,9 -0,4 Når inte fastighet 
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Tabell 44. Vattennivåer och vattenhastigheter för flödet på 1400 m3/s i anslutning till fastigheterna. 

Fastighet  Vattennivå enligt 
RH00 

[m] 

Vattenhastighet 
[m/s] 

Djup vid fastighet 
[m] 

DV 
[m2/s] 

1  +260,8 0 0,46 0 

2  +260,7 1,2 0,76 0,9 

3  +260,6 0,6 0,86 0,5 

4  +260,4 1,6 -0,44 Når inte fastighet 

5  +260,4 1,6 0,36 0,6 

6  +260,4 1,6 0,56 0,9 

7  +251,8 3,3 -3 Når inte fastighet 

8  +251,7 1,9 -0,4 Når inte fastighet 

 

 
Tabell 45. Vattennivåer och vattenhastigheter för klass I-flödet på 1690 m3/s i anslutning till fastigheterna. 

Fastighet  Vattennivå enligt 
RH00 

[m] 

Vattenhastighet 
[m/s] 

Djup vid fastighet 
[m] 

DV 
[m2/s] 

1  +261,6 0 1,26 0 

2  +261,6 1,1 1,66 1,8 

3  +261,5 0,6 1,76 1,1 

4  +261,3 1,5 0,46 0,7 

5  +261,3 1,5 1,26 1,9 

6  +261,3 1,5 1,46 2,19 

7  +252 3,7 -2,8 Når inte fastighet 

8  +251,9 2,1 -0,2 Når inte fastighet 
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