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Förord 

Spilltappning i naturfåror vid kraftverk och miljöanpassad drift är 

tillsammans med fiskvägar för upp‐ och nedströmsvandring de 

viktigaste åtgärderna för miljöanpassning av vattenkraft. 

Den här studien analyserar torrfårornas potential för ekologisk restaurering genom 
förändrad vattenhushållning, inkl effekt på klassificering av ekologisk status, 
lämpliga beslutsunderlag, samt hur hydraulisk modellering kan användas för 
miljöanpassning av vattenkraften. 
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(Skellefteå kraft) och Olivia Langhamer (Havs‐ och vattenmyndigheten).  
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Sammanfattning 

Behovet av att genomföra relevanta miljöåtgärder för att uppnå miljömål 
och miljökvalitetsnormer i reglerade vattensystem är stort. Samtidigt 
behöver avvägningar ske mellan miljöåtgärdernas förväntade effekt, 
kostnader, praktiska förutsättningar och behov av energiproduktion. 

Spilltappning i naturfåror vid kraftverk och miljöanpassad drift är tillsammans 
med fiskvägar för upp- och nedströmsvandring de viktigaste åtgärderna för 
miljöanpassning av vattenkraft. Även utrivning av dammar är en åtgärd som i 
många fall inte behöver påverka energiproduktion, förutsatt att det inte finns 
vattenkraftverk som är beroende av en uppdämd vattennivå eller den hydrologi 
som följer av en regleringsdamms inverkan på densamma. I många fall kan dock 
utrivning stå i stark konflikt med andra intressen.  

För samtliga dessa åtgärder är kunskap om åtgärdernas effekter på vattenflöden, 
vattenhastigheter, vattendjup och vattenutbredning elementära för att kunna 
värdera åtgärdernas effekt i relation till kostnader, energiproduktion, 
erosionsförhållanden mm. Därutöver är kännedom om olika organismers 
preferenser i förhållande till olika hydrauliska parametrar väsentlig för att kunna 
värdera effekt och kostnadsnytta. 

Generaliserade krav på spilltappning eller drift, t.ex. medellågvattenföring (MLQ) 
eller ett viss procentuellt flöde eller vattentäckningsgrad, oaktat platsspecifika 
förutsättningar kan ofta ge en missvisande bild av kostnadsnyttan med 
miljöåtgärder i förhållande till kostnader och förlust av elproduktion. 

Sammanfattningsvis finns det ekologiska vinster som kan uppnås, både i 
vattenfåran och på angränsande landområden, genom miljöanpassning av 
torrfåror, dock finns det idag generellt stora kunskapsluckor och brist på 
erforderligt underlag för att kunna utforma funktionella åtgärder. En viktig faktor i 
sammanhanget är att åtgärder i de flesta fall måste genomföras med bibehållen 
elproduktion vilket ställer höga krav på många plan, exempelvis med avseende på 
säkerhet, vattenhushållning och kostnader.  

Vidare finns det alltid platsspecifika förutsättningar, vilka innefattar såväl 
biologiska och hydromorfologiska som kraftverksanknutna förutsättningar, som 
gör varje projekt unikt. Behovet av att på förväg kunna identifiera olika 
möjligheter och olika åtgärders effekter får därför bedömas som högt och är något 
som efterfrågas av branschen. Hydraulisk modellering kan ge ett sådant underlag, 
där torrfårans ekologiska potential, exempelvis med avseende på fårans lutning 
och bottenprofil, kan analyseras i relation till kraftproduktion och andra 
begränsande förutsättningar.  

Rapportens modelleringsavsnitt behandlar vilket datafångst som kan göras inför 
en modellering. Ju mer som mäts, desto bättre modeller och resultat kan tas fram. 
Modelleringsavsnittet tar även upp grundläggande teori kring hydraulik, 
modellers egenskaper, tips och råd inför modellering samt en del felkällor och 
fallgropar som finns i arbetet med modellering. 
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Med noggranna mätningar av batymetri och med ett gott kalibrerings- och 
valideringsmaterial kan god precision uppnås och ju tidigare i ett projekt som 
modeller av god kvalitet tas fram, ju mer tjänas in i slutänden då felaktiga beslut 
kan försena och fördyra ett projekt. 

Även om det många gånger kan vara behäftat med svårigheter att exakt modellera 
verkligheten med god precision finns det ändå nytta med modelleringen om det är 
tydligt hur bra modellen är kalibrerad och validerad samt vilka begränsningar 
modellen har så att den inte används till något den inte är avsedd för. 
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Summary 

The need to implement relevant environmental measures to achieve 
environmental goals and environmental quality standards in regulated 
water systems is of great importance. At the same time, there is a need to 
balance the expected effect of the environmental measures, costs, 
practical conditions and the need for energy production.  

Minimum spill requirements at power plants together with fish paths for up- and 
downstream migration are the most important measures for environmental 
adaptation of hydropower. Dam removal is a measure that in many cases does not 
have to affect energy production, provided that there are no hydroelectric power 
stations that are dependent on a stored water volume or the hydrology resulting 
from the impact of a regulating dam. However, in many cases, dam removals can 
be in strong conflict with other interests. 

For all these measures, knowledge of the effects of the measures on water flows, 
water velocities, water depth and water distribution is elementary in order to be 
able to evaluate the effect of the measures in relation to costs, energy production, 
erosion conditions, etc. In addition, knowledge of the preferences of different 
organisms in relation to different hydraulic parameters is essential in order to be 
able to evaluate power and cost benefit.  

Generalized requirements for minimum flow release, e.g. annual mean low flow or 
a certain percentage of flow, regardless of location-specific conditions can often 
give a misleading picture of the cost benefit of environmental measures in relation 
to costs and loss of electricity generation.  

In summary, there are ecological benefits that can be achieved, both in the 
waterway and in adjoining land areas, through environmental adaptation of dry 
river reaches. However, today there are generally large knowledge gaps and a lack 
of necessary documentation to be able to design functional measures. An 
important factor in this context is that in most cases measures must be 
implemented with maintained electricity production and with relevant concerns 
on public safety, dam safety, water management and costs. 

Furthermore, there are always site-specific conditions, which include both 
biological and hydromorphological as well as power plant-related conditions, 
which make each project unique. The need to be able to identify different 
opportunities and the effects of different measures in advance can therefore be 
assessed as high and is something that is demanded by the industry. Hydraulic 
modeling can provide such a basis, where the ecological potential of the dry river 
reach, for example with regard to the slope of the reach and its bottom profile, can 
be analyzed in relation to power production and other limiting conditions.  

The report section about modeling discusses relevant data capture prior to 
modeling. The more field measurements, the better models and results can be 
produced. The modeling section also addresses the basic theory of hydraulics, 
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model properties, tips and tricks for modeling, as well as some common errors 
related to the work on hydraulic modeling. 

With accurate measurements of bathymetry and with a good calibration and 
validation of hydraulic models, good precision can be achieved. Although it can 
often be difficult to accurately model reality with good precision, modeling is 
nevertheless useful if it is clear how well the model is calibrated and validated, and 
what limitations the model has so that it is not used for something it is not 
intended for. 
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1 INLEDNING 

Flödesekologi refererar till förhållandet mellan akvatiska organismer och miljöer 
associerade med vattendrag. Vattendragsmorfologi är starkt knutet till 
strandzonens växt- och djurliv. Förändringar på ett vattendrags form och funktion 
har stor effekt på ekologin.  

Förändringar kan vara naturliga och orsakade av torka eller översvämning. Annan 
påverkan kan bero på mänsklig påverkan, såsom vattennyttjande för industrier, 
vattenkraftändamål och liknande.  

Även om mänsklig påverkan i form av vattenbyggnationer utgör en risk för 
strömvattenekologin så kan välplanerade och väl utförda åtgärder bidra till 
ekologisk förbättring och gynna biologisk mångfald. Nyckeln till att lyckas är att 
tidigt identifiera möjligheterna till förbättring så att de kan inarbetas i planering 
och design från början, snarare än i senare skeden.  

(Environmental Agency, 2018) 

1.1 RAPPORTENS INRIKTNING 

Behovet av att genomföra relevanta miljöåtgärder för att uppnå förbättra ekologin 
och stärka biologiska värden i reglerade vattensystem är stort. Samtidigt behöver 
avvägningar ske mellan miljöåtgärdernas förväntade effekt, kostnader, praktiska 
förutsättningar och behov av energiproduktion. 

Spilltappning i naturfåror vid kraftverk, miljöanpassad drift och morfologiska 
åtgärder är tillsammans med fiskvägar för upp- och nedströmsvandring de 
viktigaste åtgärderna för miljöanpassning av vattenkraft. Exempel på morfologiska 
åtgärder kan vara att åtgärda en del av torrfåran så att den i någon del liknar en 
mindre bäck (s.k. river-in-the-river-koncept) eller att etablera s.k. eko-hyllor på 
sidan om torrfåran. Utrivning av dammar är en åtgärd som i många fall inte 
behöver påverka energiproduktion, förutsatt att det inte finns vattenkraftverk som 
är beroende av en uppdämd vattennivå eller den hydrologi som följer av en 
regleringsdamms inverkan på densamma. I många fall kan utrivningar stå i 
konflikt med andra intressen än kraftproduktion, såsom vattenuttag, badplatser, 
bryggor och strandnära bostäder. 

För samtliga dessa åtgärder är kunskap om åtgärdernas effekter på vattenflöden, 
vattenhastigheter, vattendjup och vattenutbredning elementära för att kunna 
värdera åtgärdernas effekt i relation till kostnader, energiproduktion, 
erosionsförhållanden mm. Därutöver är kännedom om olika organismers 
preferenser i förhållande till olika hydrauliska parametrar väsentlig för att kunna 
värdera effekt och kostnadsnytta. 

I prövningar framförs olika typer av krav på bevisföring från verksamhetsutövaren 
i fråga om att redogöra för tillräckliga miljöåtgärder i relation till kostnader. 
Myndigheternas generella krav på spilltappning i vattenmål kan variera, men ofta 
framhålls medellågvattenföring (MLQ) som önskad spilltappning, dock oftast utan 
några platsspecifika motiv eller avvägningar. I många fall står parterna mycket 
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långt ifrån varandra i fråga om vilka åtgärder som är miljö- och kostnadsmässigt 
motiverade. Det saknas ofta också en samsyn på vilket underlag och på vilka 
metoder sådana bedömningar ska grunda sig på. 

Generaliserade krav på spilltappning eller drift (tex MLQ eller ett viss procentuellt 
flöde eller vattentäckningsgrad) oavsett platsspecifika förutsättningar kan ofta ge 
en missvisande bild av kostnadsnyttan med miljöåtgärder i förhållande till 
kostnader och förlust av elproduktion. 

Det finns ett stort behov av reglerkraft för att i högre grad kunna utnyttja 
koldioxidneutrala energikällor som vindkraft och solenergi. Det innebär i sig ökad 
korttidsreglering, vilket kommer kunna leda till ökad konflikt mellan 
produktionsmål och miljöanpassning av vattenkraften. I den nationella planen för 
omprövning av vattenkraft anges att de anläggningar som inte är av stor vikt för 
reglerkraften bör ha minimitappning. Den nationella planen innebär en 
omfattande miljöanpassning av vattenkraften. För att den som ska kunna göras på 
ett bra sätt med avvägning mellan energiproduktion och maximal miljönytta 
behövs vägledning och verktyg för hur spill i torrfåror kan utföras på ett optimalt 
och rättssäkert sätt.  

I denna rapport kommer vi därför att gå igenom torrfårornas potential för 
ekologisk restaurering genom förändrad vattenhushållning, vilken effekt detta kan 
få på klassificering av ekologisk status, vilka underlag som är lämpliga att studera 
inför beslut om åtgärder samt vilka begränsningar och praktiska förutsättningar 
det kan finnas som styr vilka åtgärder som är möjliga att genomföra. Därpå följer 
avsnitt som beskriver datafångst, beräkningsmetodik och hydraulisk modellering 
som är relevant att använda vid miljöanpassning av vattenkraften. Slutligen 
diskuteras hur hydraulisk modellering kan användas för att kunna utföra rätt 
åtgärder på rätt plats.  

Som underlag för rapporten har Swecos och WSP:s erfarenhet av projektering 
inom vattenbyggnad och vattenkraft samt miljöprövning av vattenkraft använts 
samt ett urval av relevanta publikationer.  

Syftet med denna rapport är att visa vilken metodik som kan användas för 
hydraulisk modellering av torrfåror vid miljöanpassning av vattenkraft. Den kan 
ses som en vägledande arbetsgång, d.v.s. fokus är att lyfta fram de saker som bör 
beaktas utan att för den skull gå in på detaljerade rekommendationer om exakt hur 
en mätning utförs, en modell byggs, vilka parametervärden som ska ansättas etc. 

1.2 DEFINITION AV TORRFÅRA 

Med torrfåror avses i denna rapport delar av vattendrag som lämnats torra, eller i 
det närmaste torra, i samband med att dammar och vattenkraftverk byggts.  

Vattnet i en torrfåra leds om efter att dammar och kraftverk byggts genom nya 
vattenvägar, i allmänhet genom kraftverkens turbiner. 

En torrfåra är normalt sett torrlagd men kan tillföras vatten vissa tider på året ifall 
utskov byggts tvärs över den gamla fåran, t.ex. under vårflod, vid kraftig 
nederbörd eller om kraftverket är avstängt. En torrfåra kan ha en fastställd 
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minimitappning, d.v.s. ett relativt litet flöde som alltid ska släppas den 
ursprungliga fåran men där fåran till större delen är torrlagd. 

En torrfåra kan även vara permanent avstängd ifall dammar utan utskov byggts 
tvärs över den ursprungliga fåran. 

Torrfåror kan även efter att dammar och kraftverk byggts tillföras vatten genom 
lokal tillrinning längs fåran, genom grundvattentillströmning från omgivande 
mark eller på grund av att dammar läcker genom undergrunden. Men den 
vattenmängden är i så fall väsentligt lägre än före dammar och kraftverk byggdes. 

En torrfåra där det finns möjlighet att vatten släpps fram via utskov kan även 
benämnas spillfåra, som då syftar till att vatten spills förbi kraftverket. 

En torrfåra kan även benämnas naturfåra, som då syftar till att det var den 
naturliga fåran som ledde fram vatten före dammar och kraftverk byggdes. 

Torrfåror som tillskapats av naturen, exempelvis avsnörda meanderbågar, 
genombrott av nipor etc. avhandlas inte i denna rapport. 

1.3 TORRFÅRANS EGENSKAPER 

Rapporten utgår i huvudsak från svenska förhållanden. 

Torrfåror kan variera stort vad gäller geometri och bottensubstrat. Det är viktigt att 
belysa den stora skillnaden som föreligger mellan södra och norra Sverige, samt 
stora och små vattendrag. Förutsättningarna skiljer sig stort över landet vad avser 
vattenkraftsproduktion och hur vattensystemen är utbyggda. En torrfåra kan 
exempelvis vara belägen i ett område med berggrund, morän eller sandiga jordar. 
Där utöver finns en variation i vattendragens ekologi och morfologi och kan ha 
mycket skilda naturvärden. Detta beskrivs också i HaV (2013:12) som visar 
komplexiteten i att ta fram generella slutsatser på grund av bristfälligt underlag i 
existerande litteratur.  

Geometriskt kan en torrfåra vara lång eller kort, smal eller bred, flack eller brant 
samt bestå av en blandning av dessa geometrier. En torrfåra kan vara lämnad 
torrlagd i sitt ursprungliga skick eller vara modifierad genom rensningar, schakter 
eller omflyttning av dess bottensubstrat. Dess botten kan vara jämnt lutande över 
en sträcka eller bestå trappstegsformat med sten- eller bergtrösklar och 
mellanliggande pooler. Anledningen till att fårorna har rensats och/eller 
modifierats är ofta knuten till historisk aktivitet på platsen. Omfattande åtgärder i 
såväl vattendraget som i närområdet har ofta utförts till följd av tidigare 
verksamheter som järnbruk, kvarnar, sågar, flottning. Åtgärderna kan ha förändrat 
de naturliga förutsättningarna under flera hundra år tillbaka i tiden. Fallhöjderna i 
fåran har generellt minskats och morfologin blivit mer homogen, särskilt har berg 
tagits bort. De förutsättningar som idag förefaller naturliga är ofta styrda av 
platsens historik. Det som idag uppfattas som den naturliga vattenvägen kan vara 
en helt artificiell kanal som kan vara svår att okulärt bedöma, då flera hundra års 
erosion och deposition har skapat nya naturlika förhållanden. Den fåra som 
exempelvis hyst fisklek kan med andra ord ha flyttats helt.  
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En översiktlig guide ur The Fluvial Design Guide (Environmental Agency, 2018) 
visar på olika typer av vattendrag som kan vara bra att ha i åtanke vid modellering 
av torrfåror och planering av åtgärder relaterat till sådana beräkningar, se Figur 1. 

 

 
Figur 1. Översiktlig klassificering av vattendrag som visar longitudinell vy, tvärsektioner och en planvy av 
huvudsakliga vattendragstyper. 

 

Bottensubstratet kan bestå av allt från centimeterstor småsten till meterstora block 
och torrfåran kan bestå av en homogen stenstorlek över en större yta eller starkt 
uppblandad med småsten och block med varierande storlek. Bottensubstratet 
består dock i allmänhet ofta av grovt material då dammar och kraftverk byggts på 
forsnackar vilket gjort att vatten i torrfårorna spolat ur finare material och lämnat 
grövre fraktioner kvar. Förekomst av sand och finare partiklar kan finnas kvar i 
sänkor, under stenbotten etc. men är i allmänhet inte huvudsubstratet i en torrfåra. 
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Nedan ges exempel på olika damm- och kraftverksutformningar i syfte att belysa 
vilka variationer som kan finnas nedströms en damm i fråga om torrfåror.  

Vid kraftverket i Figur 2 finns ingen torrfåra. Kraftverksutloppet och dammluckor 
ligger i direkt anslutning till dammen och hela vattendragsbredden nedströms 
dammen är vattenförande. 

 
Figur 2. Vattenkraftsanläggning utan torrfåra. Tillstånd till spridning enligt Lantmäteriets beslut 2018-07-20, 
dnr: 601-2018/6044. 
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Vid anläggningen i Figur 3 är kraftverksutlopp och spillfåra åtskilda, i detta fall 
genom en ledmur. Detta innebär att spillfåran är torr då spill eller tillrinning via 
biflöden inte förekommer. Vatten trycker upp nedströms ifrån men effekten 
påverkar sällan hela torrfåran. Kraftverksutloppet vid dylika anläggningar är ofta 
fördjupat genom grävning eller sprängning i syfte att öka kraftverkskapaciteten. 
Även spillfåran kan vara modifierad i syfte att utöka spillkapaciteten.  

 

 
Figur 3. Åtskilda fåror för spilltappning och kraftverksutlopp. Tillstånd till spridning enligt Lantmäteriets beslut 
2018-07-20, dnr: 601-2018/6044.   



 METODIK FÖR HYDRAULISK MODELLERING AV TORRFÅROR VID MILJÖANPASSNING AV VATTENKRAFT 
 

16 

 

 

 

Anläggningen i Figur 4 utgörs av en överfallsdamm med i huvudsak passiv 
reglering. På platsen finns också två mindre regleringsluckor, det är dock ingen 
generell nödvändighet och det finns dammar med enbart passiv reglering. 
Kraftverksutloppet är beläget längre nedströms via en sprängd bergtunnel och 
påverkar inte vattenföringen i torrfåran. Torrfåran är vattenförande vid tillfällen 
då vattentillrinningen överstiger den fixerade nivån vid dammen.  

 
Figur 4. Vattenkraftsanläggning med överfallsdamm. Tillstånd till spridning enligt Lantmäteriets beslut 2018-
07-20, dnr: 601-2018/6044. 
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Anläggningen i Figur 5 och Figur 6 utgörs av en damm med kraftverk och 
kraftverksutlopp placerat långt nedströms dammen genom en sprängd bergtunnel.  

 
Figur 5. Dammbyggnad med sprängd utskovskanal (t.v.) och bottenutskov (mitten). Kraftverksintag (ej synligt i 
bilden) leder till kraftverk med utlopp via bergtunnel till nedströmsliggande sjö. Tillstånd till spridning enligt 
Lantmäteriets beslut 2018-07-20, dnr: 601-2018/6044. 

 
Figur 6. Torrfåra med hård botten (berg). Tillstånd till spridning enligt Lantmäteriets beslut 2018-07-20, dnr: 
601-2018/6044. 
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Exempel på hög damm med brant gjuten avbördningskanal som leder till 
torrfåran. En tub leder vattnet till kraftverket som är beläget längre nedströms.  
Nedre bilden visar kraftverksutloppet och spillfårans sammanflöde, se Figur 7. 

 

 
Figur 7. Avbördningskanal och utlopp. Självgranskningsrätt (10830:82 148) från Försvarsmakten Militärregion 
Väst för att sprida och publicera drönarbilder. Foto: Dag Cederborg. 
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I Figur 8 - Figur 11 visas torrfåror med naturligt ursprung (naturfåror). 

 
Figur 8. Exempel på flack torrfåra med relativt homogent bottensubstrat, sten av storleksordningen 100-200 
mm. Foto: Dag Cederborg. 

 

 
Figur 9. Exempel på flack torrfåra med blandat bottensubstrat, halvmeterstora block i kanterna och ca. 50-300 
mm i huvudfåran. Foto: Dag Cederborg. 
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Figur 10. Torrfåra med kvarliggande sten och grus som bottensubstrat. Foto: Dag Cederborg 

 

 
Figur 11. Exempel på flack torrfåra med blandat bottensubstrat, större block, meterstora block och berghällar i 
huvudfåran. Foto: Fortum 
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I Figur 12 visas en sprängd torrfåra (spillfåra) avsedd för att avbörda vatten.  

 
Figur 12. Torrfåra av karaktären spillfåra, sprängd i berg. Foto: Anders Söderström 
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2 EKOLOGI 

2.1 EKOLOGISKT ANPASSADE FLÖDEN 

Ekologiskt anpassade flöden baseras på hydrauliska analyser och vattendragets 
ekologi för att finna den mest lämpliga vattenhushållningen på platsen. 
Modellering av ekologiskt anpassade flöden är meningsfullt såväl vid fortsatt 
kraftproduktion som vid utrivning av dammar för att kunna uppskatta effekten av 
de åtgärder som vidtas.  

Huvudsyftet med denna rapport är att visa en metodik för hydraulisk modellering 
av torrfåror vid miljöanpassning av vattenkraft. Vid flödesmodellering är det av 
stor vikt att förstå vilka effekter som man vill uppnå, för att därpå genom 
modellsimuleringar analysera och jämföra i vilken mån målsättningen uppnås vid 
olika flöden. Därför läggs i denna rapport stor vikt vid att belysa och förklara de 
ekologiska värden som kan uppnås, vilka krav olika arter eller naturtyper har på 
hydrologin och hur modelleringen kan användas för att uppnå önskvärda resultat.  

Det finns enligt litteraturen fyra olika typer av hydrologiska grundförutsättningar 
som är styrande för ekologiska funktioner. Dessa är basflödet, extrema lågflöden, 
högflödespulser och större översvämningar. Dessa fyra typer representerar de 
viktiga flödeskomponenterna frekvensen, varaktigheten, timingen och 
förändringshastigheten (Bunn & Arthington, 2002). 

Samband mellan ekologi och flöden kan vara både linjära och icke-linjära med 
tröskeleffekter. I Sveriges arbete med ramdirektivet för vatten har ett linjärt 
samband antagits och alla avvikelser från hydrologiska eller fysiska 
referensförhållanden summeras över tid och kvantifieras enligt en absolut 
procentuell skala. I detta tas ingen hänsyn till om det ekologiska sambandet är 
linjärt eller icke-linjärt. Det är därför inte nödvändigtvis så att positiva mätbara 
ekologiska effekter är direkt relaterade till hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. I 
den här rapporten läggs tonvikten på ekologiska effekter snarare än på 
matematiskt beräknade avvikelser från oreglerade flöden.     

2.2 NATURVÄRDEN I TORRFÅROR 

Ett naturligt och oreglerat vattendrag är en av de naturmiljöer som hyser störst 
biologisk mångfald med stor artrikedom i såväl vattendraget, som utmed 
strandkanten och i närområdet. Torrfåror utgör i många fall före detta strömmande 
vattenmiljöer, vilka kan hysa stor potential för ekologisk restaurering, men där det 
också finns motstående intressen och behov som måste tas hänsyn till. Det finns 
svensk litteratur som beskriver de naturvärden som skulle kunna finnas i torrfåror 
utifrån att de är före detta limniska strömmiljöer (Sandin m.fl., 2017, Widén m. fl., 
2017, Näslund m.fl. 2013, Renöfält & Ahonen 2013 m.m.). Vilken ekologisk 
funktion och naturvärde som vore möjligt att uppnå i en torrfåra är dock i högsta 
grad begränsat av vattenkraftsrelaterade faktorer – så som exempelvis rensning, 
sprängning, fördjupning och fasta installationer, utöver påverkan på 
flödesregimen. Bland den svenska litteratur som finns tillgänglig är dock de 
faktorer som begränsar möjligheten att skapa ekologiskt funktionella torrfåror med 
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bibehållen vattenkraftsproduktion och spillkapacitet ofullständigt beskrivna. Där 
utöver tillkommer spillfårans naturliga förutsättningar med exempelvis 
bottenlutning som en viktig parameter för vilken funktion den kan uppnå. 

Vad är då naturvärde? Historiskt har vattendragens värde ofta beskrivits utifrån 
de kommersiellt viktiga arterna lax, öring och ål och den påverkan vattenkraften 
haft på fisket. Även om dessa arter kan sägas vara paraplyarter för andra värden, 
finns det ett framväxande behov av att se vattendrag och torrfåror i ett 
helhetsperspektiv i syfte att få störst utväxling av utförda miljöanpassningar. Det 
finns även andra arter knutna till vattendrag som kan ha helt andra behov, 
exempelvis utgör årliga översvämningar en mycket viktig parameter för många 
akvatiska ekosystem.  

Ett idag allt vanligare begrepp när det gäller naturvärde är termen biodiversitet. 
Biodiversitet är ett mått på mångfald av arter. Hög biodiversitet innebär att det 
finns en hög artdiversitet och därmed finns en större motståndskraft (resiliens) mot 
plötsligt katastrofala händelser, sjukdom, klimatförändringar m.m. Biodiversitet är 
också en förutsättning för att naturen ska kunna bidra med de ekosystemtjänster 
som vi är beroende av. För att uppnå hög biodiversitet krävs en komplex miljö som 
erbjuder livsmiljöer för såväl generalister som specialister. I strömvattenmiljöer är 
ofta de miljöer i vattendrag med högst artdiversitet. I dessa vattenmiljöer skapas 
naturligt en variation, dels kortsiktigt över dygnet, och dels långsiktigt över året. 
Kort sagt gynnas biodiversiteten av en naturlig variation i både tid och rum som 
skapas med olika flöden.  Vattenkraftutbyggnaden har i hög grad medfört att 
strömvattenmiljöer har minskat och att de naturliga förhållandena ofta är starkt 
förändrade. Att återskapa strömvattenmiljöer genom spilltappning i torrfåror kan 
därför vara en viktig åtgärd för ökad biodiversitet, men man bör vara medveten 
om de begränsningar som ofta kan finnas.  

Utöver att klargöra vad som kan uppnås med miljöanpassningen av torrfåran 
måste den förväntade effekten analyseras utifrån de platsspecifika 
förutsättningarna. Är möjligheterna för ekologisk restaurering i den specifika 
torrfåran så goda att de på egen hand märkbart kan påverka ekologin i ett helt 
vattendrag, eller i ett helt delavrinningsområde? Måste fler strömvattenmiljöer än 
en torrfåra restaureras för att någon relevant effekt ska uppnås? Eller ska kanske 
andra åtgärder vidtas i vattensystemet, i syfte att exempelvis förbättra 
vattenkvalitet och konnektivitet? Är en förutsättning för att kunna uppnå 
eftersökta miljöeffekter kanske att återskapa en mer naturlig flödesdynamik i 
vattendraget som helhet? 

Detta är stora frågor som dock är relevanta att besvara. Det är därför av vikt att 
utöka studieområdet till att inte enbart explicit omfatta en viss torrfåra, till att även 
studera exempelvis grunda områden nedströms torrfåror, vilka i vissa fall kan vara 
mer lämpliga för att återskapa strömvattenmiljöer än själva torrfåran. I vissa fall 
kan sådana områden påverkas mindre av stora flöden till följd av viss 
energidämpning av framforsande vatten och flackare lutning. I vilken omfattning 
sådana områden har potential som ekologiskt funktionella områden måste dock 
studeras i varje enskilt fall. Att exempelvis utreda behov av vandringsvägar, samt 
identifiera biflöden som genom restaurering kan tillföra mycket stor area med 
ekologiskt funktionella vattendrag, bedöms vara rimliga utredningar. 
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2.3 STYRANDE LAGSTIFTNING OCH MILJÖKVALITETSMÅLEN 

EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), ”vattendirektivet”, är ett gemensamt 
regelverk för vattenpåverkan och vattenanvändning i hela Europa. 
Bestämmelserna är implementerade i svensk lagstiftning genom 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och 4 §, 5 kap. miljöbalken. Sjöar, 
vattendrag, grundvatten och kustvatten har delats in i vattenförekomster. Mindre 
vatten ingår i det som benämns ”övrigt vatten”. För varje förvaltningsperiod på 
sex år fastställer Vattenmyndigheten juridiskt bindande miljökvalitetsnormer för 
varje vattenförekomst. Miljökvalitetsnormer är ett svenskt juridiskt styrmedel som 
ska avspegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller miljötillståndet. Detta 
skiljer sig mot tidigare lagstiftning som fokuserade på reglering av vilka utsläpp 
som kunde tolereras. Istället ligger nu fokus på vilken kvalitet miljön ska ha vid en 
viss tidpunkt.  

För att få tillstånd till en verksamhet eller få en detaljplan godkänd som riskerar att 
påverka vattenmiljön, behöver tillståndsmyndigheten veta hur 
miljökvalitetsnormerna för vatten påverkas. Kravet på utredning om påverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten klargjordes i en dom från EU 2015 (Weserdomen). 
Domen förtydligar att tillstånd endast kan lämnas om det kan säkerställas att en 
verksamhet inte riskerar att påverka vattenmiljön negativt (se vidare nedan).  

För att lösa våra miljöproblem har Sverige satt upp miljökvalitetsmål, oftast endast 
kallade miljömål, som ska fungera som riktmärken för det svenska miljöarbetet. 
Arbetet sammanfattas i ett generationsmål, 16 miljömål och flera etappmål, 
samtliga beslutade av riksdagen 1999.  

Där utöver har FN beslutat om Agenda 2030 vilken innehåller 17 globala mål och 
169 delmål. De svenska miljömålen fångar upp den ekologiska dimensionen av de 
globala hållbarhetsmålen. Vattenkraften påverkar främst miljökvalitetsmålen 
”Levande vattendrag och sjöar” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. Vattenkraften 
bidrar också positivt till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, samt 
EU:s förnybarhetsmål och till ett koldioxidneutralt Sverige. 

De svenska miljömålen följs upp årligen med en fördjupad utvärdering vart fjärde 
år. Den senaste fördjupade utvärderingen kom 2019. Vid tidpunkten som denna 
rapport författas nås endast ett miljömål, Skyddande ozonskikt, och målet Säker 
strålmiljö är nära att nå. Övriga miljömål inte uppnådda och kommer inte kunna 
nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.  

I syfte att förse vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel med moderna 
miljötillstånd har regeringen antagit en nationell plan för omprövning av 
vattenkraften, allmänt förkortat NAP. Omprövning ska ske samordnat med största 
möjliga miljönytta och samtidigt säkra nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. 
I planen inkluderas ingår: 

1. de verksamheter som producerar vattenkraftsel i dag och  

2. de verksamheter som inte producerar vattenkraftsel i dag men var avsedda för 
sådan produktion när de påbörjades. 

Omprövningarna ska genomföras under en 20-års period. 
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Miljöanpassning av vattenkraften är på alla vis en relevant, effektiv och nödvändig 
åtgärd som bidrar till att nå generationsmålet att ”ekosystemen ska ha återhämtat 
sig, eller är på väg att återhämta sig och deras förmåga att långsiktigt generera 
ekosystemtjänster är säkrad” samt att ”den biologiska mångfalden och natur- och 
kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart”. 

Samtidigt är vattenkraften i sig en helt nödvändig för att slutligen kunna uppnå en 
helt fossilfri elproduktion. Som en betydande del av Sveriges elförsörjning har 
också vattenkraften en stor roll med avseende på balans- och reglerförmåga, och 
benämns i NAP som helt avgörande för Sveriges elförsörjning.  

För att kunna bidra till att nå generationsmålet, miljökvalitetsmålen, Agenda 2030 
och miljökvalitetsnormerna måste de åtgärder som genomförs leda till konkreta 
positiva effekter. Åtgärder måste genomföras där de medför störst nytta i 
förhållande till kostnaden, samtidigt som vattenkraften som elförsörjning inte 
påverkas negativt. Bedömningsunderlagen måste dock vara enhetliga. De måste 
vara tydliga i hur miljönytta definieras och vilka metoder som ger ett tillräckligt 
vetenskapligt underlag för att säkerställa rätt åtgärder och avvägningar. Det finns 
därför ett stort värde av hydraulisk modellering för att kunna identifiera 
funktionella åtgärder.   

2.4 SAMBAND MELLAN MILJÖKVALITETSNORMER, EKOLOGISK STATUS 
OCH MÖJLIGA MILJÖÅTGÄRDER 

2.4.1 Miljökvalitetsnormer och klassificering av ekologisk status 

En vattenförekomsts ekologiska status är en sammanvägning av biologiska, 
fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som i sin tur består av 
olika parametrar. När den ekologiska statusen klassas väger biologiska 
kvalitetsfaktorer tyngre än de fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorerna. Enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 
2019:25) kan hydromorfologiska kvalitetsfaktorer teoretiskt endast försämra den 
ekologiska statusen från hög till god. Dock, om det saknas underlag för att bedöma 
de biologiska kvalitetsfaktorerna och de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna 
uppvisar måttlig status eller sämre, får vattenmyndigheten klassificera 
vattenförekomsten till måttlig status, se vidare i kapitel 2.4.3. 

Bedömningarna av ekologisk status grundar sig på ett relativt mått av hur stor 
andel av vattenförekomsten påverkas. Därför kan åtgärder i vattenförekomster 
med en stor andel torrfåra ha större inverkan på ekologisk status jämfört med ett 
vattendrag med liten andel torrfåra.  

2.4.2 Weserdomen 

År 2015 kom en vägledande dom från EU-domstolen (mål C461/131, även kallad 
för Weserdomen) som tydliggör hur miljökvalitetsnormerna enligt ramdirektivet 
för vatten ska tillämpas vid tillståndsprövningar samt hur begreppet ”försämring 
av status” ska tolkas. Enligt domen sker en försämring av status så snart en status 
på kvalitetsfaktornivå försämras med en klass, exempelvis från god till måttlig 
eller från måttlig till otillfredsställande. Detta gäller även om den sammanvägda 
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statusen inte försämras. Försämringsförbudet gäller alltså på kvalitetsfaktornivå. 
Om en kvalitetsfaktor däremot redan är klassad som dålig, d.v.s. den sämsta 
statusklassen, då är ingen ytterligare försämring tillåten ens på parameternivå.  

Sedan januari 2019 har Weserdomens tydliggörande av hur 
miljökvalitetsnormerna ska tillämpas implementerats i den svenska lagstiftningen 
genom Miljöbalkens femte kapitel, Miljökvalitetsnormer och 
miljökvalitetsförvaltning. Verksamheter eller åtgärder som innebär att 
vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller innebär att den status eller potential 
som en vattenförekomst ska ha enligt en miljökvalitetsnorm äventyras, får inte 
tillåtas enligt Miljöbalkens femte kapitel 4 §. 

2.4.3 Kan miljöanpassning av torrfåror påverka bedömningen av ekologisk 
status? 

Enligt det tidigare förslaget till nationell strategi för åtgärder i vattenkraften görs 
bedömningen att en stor andel medelstora och småskaliga vattenkraftverk kan 
bidra till att vattenförekomsten de är belägna i uppnår God ekologisk status 
genom åtgärderna minimitappning och fiskväg. Anledningen till att sådana 
åtgärder ger ett stort genomslag för ekologisk status är att de biologiska 
kvalitetsfaktorerna väger tyngst vid klassning av ekologisk status. Åtgärder som 
gynnar fisk och bottenfauna kan också påverka klassningen av de 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna. De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna 
är dock endast stödfaktorer, som i teorin endast kan sänka ekologisk status från 
Hög till God eller från God till Måttlig. Dock används ofta endast de 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna för klassning av ekologisk status då det i 
många fall saknas information och data för de biologiska parametrarna, medan 
hydromorfologin är möjlig att fjärrbedöma utifrån ortofoton och GIS-analyser. 
Därför kan också åtgärder som påverkar hydromorfologin i vattenförekomsten 
bidra till en höjning av ekologisk status.  

Tappning i spillfåran bedöms direkt kunna påverka kvalitetsfaktorerna 
Konnektivitet samt Hydrologisk regim samt indirekt de biologiska 
kvalitetsfaktorerna. Som beskrivit i Kapitel 2.4.2 måste verksamhetsutövaren 
bevisa att klassningen av ekologisk status eller någon enskild parameter inte 
riskerar att passera över en klassgräns till följd av sin verksamhet. 
Verksamhetsutövaren måste också visa att verksamheten inte försvårar 
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen, vilken normalt är God ekologisk 
status med olika tidsundantag.  

I det fall dämningsområdet påverkar en stor del av vattenförekomsten ska 
vattenmyndigheterna överväga kraftigt modifierat vatten (KMV) eller undantag 
genom mindre strängt krav enligt Nationell plan för omprövning av vattenkraft 
(NAP). Fiskväg och minimitappning kan vid små till medelstora vattenkraftverk 
vara rimliga åtgärder även för KMV för att nå God ekologisk potential enligt NAP. 
Detta ska dock ställas i relation till i vilken utsträckning det medför att de 
biologiska kvalitetsfaktorerna kan förbättras. I NAP:en är inte minimitappning 
angivet som krav i alla KMV. 
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Eftersom det finns utarbetade riktlinjer för klassning av ekologisk status och de 
olika kvalitetsfaktorerna, samt att dessa utgör juridiskt styrande dokument, finns 
det här möjlighet till en likartad uppföljning och bedömning av olika åtgärder. 
Dock kan man konstatera att det skiljer sig mycket i bedömningar av ekologisk 
status mellan olika regioner. Detta beror framförallt på att tillgången till relevant 
underlag skiljer sig mellan regioner. Detta är i sig ett problem som i många fall 
försvårar möjligheten till likartad bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer 
mellan olika regioner.  

I en utredning inför en prövning av en verksamhet kan det framkomma nya 
underlag som ger en förbättrad bild av den ekologiska statusen. Statusen är inte 
något som beslutas, utan ska justeras alltefter bättre kunskap finns. I regeringens 
proposition 2017/18:243 om vattenmiljö och vattenkraft framkommer att om något 
förhållande av betydelse inte överensstämmer med den statusklassificering som 
lagts till grund för miljökvalitetsnormerna, och den bristande överensstämmelsen 
har betydelse för möjligheten att bestämma rimliga och ändamålsenliga 
miljövillkor för verksamheten, ska statusen ändras. 

Med ett större fokus på insamling av data för en korrekt klassning, vilket bör göras 
av tillsynsmyndigheten, kan ett gott underlag finnas tillgängligt för att bedöma 
åtgärders olika ekologiska påverkan och potential.  

Det finns också risker med att bedöma påverkan och effekter från åtgärder med 
hjälp av kvalitetsfaktorerna. De hydromorfologiska måtten som finns ger inte svar 
på den faktiska ekologiska påverkan som finns, däremot kan de ekologiska 
effekterna av de hydromorfologiska parametrarna variera väldigt stort beroende 
på vattendragets morfologi (bottensubstrat, lutning på stränder m.m.). Den 
ekologiska betydelsen av de olika parametrarna varierar utifrån de unika 
förutsättningarna på varje enskild plats.  

Hittills har bedömningen av kvalitetsfaktorerna sällan utgått ifrån de 
platsspecifika förutsättningarna, eftersom platsbesök sällan genomförs. Även 
torrfårans relativa storlek i förhållande till vattenförekomsten har betydelse och är 
helt avgörande för hur torrfåran påverkar klassningen av ekologisk status i den 
enskilda vattenförekomsten. Dock, så länge det finns dammar och vattenkraft 
kommer det på många platser inte vara möjligt att uppnå god ekologisk status 
utifrån referensförhållandena. . Det finns risk att en bedömning görs som inte 
överensstämmer med de verkliga förhållandena. Statusbedömningarna är ofta 
utförda på bristande underlag, där tillräckliga underlag över framförallt biologiska 
kvalitetsfaktorer saknas. I många fall är den genomförd med så kallade 
expertbedömningar. Detta gör det svårt att i dagsläget använda ekologisk status 
som underlag för bedömning av effekt av utförda åtgärder i en torrfåra. Till 
exempel statusklassas en mycket stor andel av landets vattendrag till måttlig status 
utifrån att statusen för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är sämre än god 
och antas påverka biologiska kvalitetsfaktorer till en status som är sämre än god. 
Om det inte finns något underlag att utgå ifrån går det inte att säga exakt hur en 
parameter påverkas, dock kan exempelvis en förbättring av VIX-index för 
kvalitetsfaktorn Fisk ofta förväntas till följd av miljöåtgärder i torrfåran. Det är 
också viktigt att poängtera att minimitappning i spillfåran kan ändra klassificering 
av parametern Flödeseffekt, eftersom spillfårans morfologi kan skilja sig från 
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resterande delar av vattenförekomsten. Exempelvis kan spillfåran vara brantare 
och djupare än resterande delar av vattenförekomsten. Förändringen av 
parametern kan teoretiskt bli såväl positiv som negativ, beroende på de 
platsspecifika förutsättningarna och det typ av flöde tillsammans med eventuella 
andra åtgärder som fastställs. Spillfårans totala andel av vattenförekomstens längd 
är också en faktor som styr potentiell förändring av statusen.  

2.5 VILKA MILJÖVÄRDEN KAN ÅTERSKAPAS ELLER UTVECKLAS MED 
MILJÖANPASSAD REGLERING 

Torrfåror hyser speciella hydrauliska förutsättningar som är helt artificiella och 
beroende av vattenkraftens behov av att spilla eller inte spilla vatten förbi dammen 
och/eller eventuell fastställd minimitappning. En försvårande omständighet för att 
kunna åstadkomma robusta miljöåtgärder är att torrfåror behöver användas som 
avbördningsalternativ vid höga flöden, detta gäller framför allt tidigare 
forsområden i direkt anslutning nedströms dammar. Bland de hydromorfologiska 
faktorerna som begränsar den ekologiska funktionen i torrfåror kan nämnas 
rensning, sprängning, fördjupning och fasta installationer, utöver påverkan på 
flödesregimen. Förändringen av flödesregimen innebär framförallt brist på 
vattenföring över hela året samt brist på årliga översvämningar 
(flödesfluktuationer) som både röjer, gödslar och vattnar närområdet samt gynnar 
specifika arter som kräver årliga översvämningar för sin livscykel. Även om 
torrfåran och närområdet kan översvämmas vid spilltappning är bristen på 
kontinuerlig vattenföring så begränsande att arter beroende av årliga 
översvämningar med stor sannolikhet inte finns utmed torrfåror som periodvis är 
torrlagda. Vid de tillfällen då stora mängder vatten släpps via fåran finns 
dessutom en överhängande risk att tillfört material och konstruktioner skadas och i 
värsta fall helt spolas bort. Därutöver riskerar det djurliv som etablerats mer eller 
mindre att slås ut vid varje tillfälle.  

Torrfåran saknar dessutom konnektivitet med vattendraget uppströms dammen, 
som utgör ett vandringshinder för såväl fisk som för bottenfauna, organiskt 
material, sediment m.m. En fiskväg på platsen kan dock medföra konnektivitet för 
fisk. Fiskvägar behandlas inte ytterligare i denna rapport. En ny vägledning i fråga 
om fiskvägar, Handbok för upp- och nedströmsvandring, är under bearbetning av 
Havs- och vattenmyndigheten. 

Åtgärder i torrfåror där det finns nödvändiga behov av stora och plötsliga 
spilltappningar är förknippade med låg kostnadseffektivitet och höga 
underhållskostnader. Möjligheten att uppnå ekologiska mål är utifrån sådana 
förutsättningar ofta begränsade. 

I de fall det finns alternativa avbördningmöjligheter (än torrfåra/tilltänkt 
restaureringsområde) och man med god säkerhet kan säkerställa minimitappning 
med låg risk för återkommande extrema högflöden kan det dock finnas goda 
förutsättningar för att återskapa akvatiska habitat i torrfåror.  Dylika 
förutsättningar torde endast förekomma i undantagsfall. Vilket värde olika 
akvatiska habitat kan uppnå är i stor grad beroende av exempelvis artförekomst, 
spridningsmöjligheter och de morfologiska förutsättningarna på platsen.  
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Generellt sätt är torrfårans potentiella värde större ju längre torrfåran är, 
exempelvis då effekter av snabba flödesfluktuationer har förutsättningar att 
jämnas ut med ökande avstånd från utskov. Det relativa värdet med att återskapa 
strömvattenmiljöer beror också på hur stor andel strömvattenmiljöer det finns 
inom vattensystemet. En annan viktig faktor är utbyggnadsvattenföringen. En hög 
utbyggnadsvattenföring innebär att en stor andel av vattnet går genom kraftverket 
och vice versa. Kostnaderna för ökat spill är större vid hög 
utbyggnadsvattenföring.  

Vid analyser av potentiella naturvärden i torrfåror bör en platsspecifik analys av 
nedanstående arter göras och deras lämplighet som naturvårdsart på den aktuella 
platsen. Som följande kapitel visar kan dock omfattande insatser behövas för att 
tillskapa en tillräckligt god miljö, utöver att lämpliga flöden behöver modelleras 
och beräknas.  Än så länge är kunskapsläget om många olika arters prefenser 
otillräckligt och behöver utvecklas vidare. Denna rapport kan användas som 
underlag för att belysa olika aspekter som är viktiga att tänka på vid 
miljöanpassning genom spilltappning.   

Nedan följer en för denna rapport framtagen sammanställning av vilka arter som 
är prioriterade i fråga om miljöanpassning av vattenkraft, se Tabell 1. Listan 
baseras på underlag från Havs och vattenmyndighetens rapport 2017:15, 
Sötvattenanknutna Natura 2000-värdenns känslighet för hydromorfologisk 
påverkan i vattendrag, samt Priokliv, inom forskningsprogrammet Kraft och liv i 
vatten. Listan har justerats genom att arter som inte kan gynnas av åtgärder i 
torrfåror har plockats bort, alternativt arter som endast förekommer på en eller två 
lokaler i Sverige, exempelvis grönfläckig padda och sirlig skivsnäcka. Arter som är 
sjölevande samt endast förekommer i bräckt vatten har också tagits bort. 
Sammanställningen i denna rapport gör inte anspråk på att ge en heltäckande 
analys av de värden som kan nås, utan används för att visa på vissa 
grundläggande riktlinjer vid miljöanpassade åtgärder i spillfåror. För ytterligare 
läsning rekommenderas bl.a. HaV:s rapporter 2017:15, 2015:26 och 2013:10.   

Tabell 1. Prioriterade arter i fråga om miljöanpassning av vattenkraft. 

Grupp Rödlistekategori Art 

Blötdjur EN Flodpärlmussla 

Blötdjur EN Tjockskalig 
målarmussla 

Däggdjur LC Bäver 

Däggdjur NT Utter 

Fiskar NT Asp 

Fiskar LC Bäcknejonöga 

Fiskar LC Flodnejonöga 

Fiskar LC Harr 

Fiskar NT Havsnejonöga 
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Fiskar NT Lake 

Fiskar LC Lax 

Fiskar VU Mal 

Fiskar LC Nissöga 

Fiskar LC Sik 

Fiskar LC Stensimpa 

Fiskar CR Ål 

Fiskar LC Öring 

Fåglar VU Kungsfiskare 

Fåglar VU Småfläckig sumphöna 

Kräftdjur CR Flodkräfta 

Kärlväxter NY Hänggräs 

Kärlväxter VU Jämtlandsmaskros 

Kärlväxter VU Jättemöja 

Kärlväxter EN Klådris 

Kärlväxter EN Krypfloka 

Kärlväxter VU Revsvalting 

Kärlväxter NT Strandlummer 

Kärlväxter NT Venhavre 

Kärlväxter NT Ävjepilört 

Mossor NT Hårklomossa 

Mossor LC Skedvitmossa 

Mossor VU Späd bäckmossa 

Mossor LC Vattenfickmossa 

Sländor LC Citronfläckad 
kärrtrollslända 

Sländor NT Grön flodtrollslända 
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2.5.1 Fisk 

Miljöanpassning av vattenkraft har hittills framförallt studerats ur ett 
fiskperspektiv. Det finns omfattande studier om den påverkan som vattenkraften 
generellt har på fisk. Försök har gjorts till att summera den litteratur som finns 
inom ämnesområdet torrfåror och ekologisk återställning av (Malm et.al, 2015). 
Deras omfattande internationella sökning av underlagslitteratur gav tolv relevanta 
artiklar. Den litteraturgenomgången gav endast sex relevanta artiklar som studerat 
effekter av torrfåror på fisk, varför kunskapsunderlaget relaterat till torrfåror ändå 
måste betraktas som relativt litet. Sambandet mellan torrfåror och andra 
organismer än fisk är dåligt undersökt.  

Generellt kan sägas att i huvudsak är reofila (strömvattenlevande) arter mest 
gynnade av åtgärder i spillfåror, även om sjölevande arter också indirekt kan 
gynnas av åtgärder. Dock har sjölevande arter som abborre, gädda m.m. 
framförallt gynnats av vattenkraft, varför åtgärder riktade mot arter som 
missgynnats till följd av påverkan på strömvattenmiljöer bedöms mest relevanta. 
Några exempel där strömmande vatten är helt avgörande för deras livscykel är 
öring, lax, asp, id, vimma.   

I vilken grad olika arter är beroende av tillgång till strömvattenmiljöer varierar 
från art till art. De olika arterna är ofta också beroende av olika vattenhabitat under 
sin livscykel. Analyser måste göras av tillgången till lämpliga habitat under fiskens 
hela livscykel. Livsmiljöer för adult fisk behöver finnas. Finns det begränsningar i 
magasinen för tillväxten av växande individer är det inte säkert att en sådan effekt 
på populationsnivå kan uppnås som medgör dramatiska populationsökningar.  

Åtgärder i torrfåror syftar ofta till att återskapa lekområden eftersom det är sådana 
områden som till stor del har drabbats av vattenkraftsutbyggnaden. Lekområden 
förekommer ofta direkt nedströms en forsnacke där vattnet rinner med högre 
hastighet och det syrerika vattnet genomspolar bottensubstratet. Detta är en 
mycket viktig aspekt för rom och yngel som annars dör av syrebrist. Det är också 
viktigt att vattenhastigheten inte är för hög eftersom det kan innebära att ynglen 
spolas bort när de kryper upp ur bottnarna. Förekomst av variation i 
bottensubstratet är nödvändigt för att skapa platser med lugnare vatten för yngel.  

Vissa reofila arter har liknande preferenser som öring och lax som är relativt 
väldokumenterade i sina val av livsmiljöer, se Tabell 2. Man kan ofta genom att 
utgå från uppgifter om lax och öring åstadkomma viktiga reproduktionsområden 
även för flera andra arter. Exempel på sådana arter är simpor, sik, elritsa, 
nejonögon m.m. 
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Tabell 2. Preferenser för vattenhastighet och djup för lax, öring och harr sammanfattade utifrån olika 
referenser. Referenserna anges i tabellen. 

Habitat Art Djup (m) Vattenhastighet 
(m/s) 

Referens 

Lekområde Lax 0,1–0,9 0,2–0,8 Degerman 2001, 
Degerman 2008, 
med referenser 

Lekområde Harr 0,1–0,5 0,2–0,6 Gönczi 1989. 
Sempeski & Gaudin 
1995a. 
Darchambeau & 
Poncin 1997, 
Nykänen & Huusko 
2002 

Lekområde Öring 0,1–0,8 0,1–0,8 Crisp 2000 & 
Armstrong et al 
2003 Degerman 
2001, Degerman 
2008 med referenser 

Uppväxtområde Lax 0,1–? 0,2–0,7 Degerman 2008, 
Nielsen 1995, Moir 
mfl 1998, Gibson 
1993 

Uppväxtområde Harr >0,3 0,1–0,5 Sempeski & Gaudin 
1995 b. Nykänen & 
Huusko 2002. 

Uppväxtområde Öring 0,1–1,2 0,1–0,7 Armstrong et al 
2003, Klemetsen et 
al 2003 Degerman 
2001, Degerman 
2008 med referenser 

 

För andra strömlevande arter kan det finnas större kunskapsluckor. Nedan 
summeras ett antal strömlevande arter och deras preferenser, se Tabell 3.  

Tabell 3. Preferenser för lek för olika strömlevande ej laxartade fiskarter. Källa: Degerman 2008. 

Art Djup (m) Vattenhastighet (m/s) Bottensubstrat 

Färna 0,1-0,3 0,15-0,75 Grus 

Stäm - 0,2-0,5 Sand-grus 

Sandkrypare 0,01-0,1 0,1-0,8 Sand-grus 

Asp 0,2-0,8 Lugnvatten intill 
strömmande fåror 

Sand-grus-sten 

 

Om fiskar är målobjekt kan preferenserna användas för att genom hydraulisk 
modellering bedöma tillgång till olika arealer vid olika spilltappning. För att 
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uppnå ett mål med optimal fiskreproduktion är det inte givet att högsta möjliga 
spilltappning är optimal då detta kan leda till att vattenhastigheten blir för hög.   

2.5.2 Bottenfauna 

Bottendjur delas in i fem olika grupper som alla har olika behov och är beroende 
av olika slags föda. De är också olika motståndskraftiga mot stora variationer i 
flöde. Även musslor räknas till bottenfauna.  

Kraftverk ligger ofta vid tidigare sjöutlopp eller selområden. Området nedströms 
sjöutlopp är bland de mest produktiva i ett vattensystem. En damm har dock en 
stoppande effekt av tillförseln av organiskt material vilket innebär att tillgången till 
föda drastiskt förändras för bottenfaunan nedströms en damm. Undersökningar 
har visat att bottenfauna starkt påverkas av vattenkraft. Utöver bristen på föda kan 
plötsliga förändringar i flödet exempelvis spola bort bottenfauna, eller tvinga dem 
till ständiga förflyttningar vilket kan missgynna arterna nedströms ett kraftverk. 
Driften av kraftverket och spilltappningen är avgörande för hur stor den negativa 
effekten är för bottenfauna (HaV 2013:10). Ju mer varierat bottensubstrat samt 
varierad strömningshastighet desto mer gynnsamt för bottenfauna.  

Om en spillfåra ska kunna hysa värden för bottenfauna måste den ha ett 
varierande bottensubstrat. Det kan konstateras att sådana miljöer ofta är 
bortrensade, bortspolade eller bortbyggda i spillfåror av kraftproduktions- och 
säkerhetsskäl. Det finns en brist på de avgörande faktorerna grus, död ved och 
finsediment, föda och varierad strömningshastighet. Sådana faktorer är också 
avgörande för andra organismgrupper som kryptogamer (mossor mm) och 
strandlevande ryggradslösa djur. I spillfåror är det inte heller ovanligt att 
bottensubstratet utgörs av en så kallad stenpäls – ett tillstånd som skapas av höga 
vattenhastigheter i kombination med torrläggning. Stenpälsen är en armering av 
det grus som ligger kvar som inte medger genomströmning eller syresättning av 
bottnarna. Det finare materialet spolas bort alternativt spolas ned i botten och blir 
otillgängligt för fårans organismer.  

Spillfåror med framförallt mycket grovt material och en varierad tappningsregim 
kan ändå hysa viss bottenfauna. Det är dock viktigt att belysa att någon stor art- 
eller individrikedom i sådana fall inte är att vänta.   

2.5.3 Övriga artgrupper som kan gynnas av miljöanpassad reglering 

Sötvattensstränder är mycket artrika miljöer som i hög grad påverkas av vattnets 
fluktuationer. Vattenreglering bedöms vara en av de viktigaste hotorsakerna, 
tillsammans med igenväxning. Dessa två faktorerna samverkar även, genom att 
regleringen inte medger den rensning som exempelvis vårfloden innebär för 
strandzonen utmed ett vattendrag.  

Det kan konstateras vid en sökning i ArtFakta (en del av SLU/ArtDatabanken) att 
267 rödlistade arter återfinns i sötvatten vid vattendrag och öppna strandmiljöer. 
Då strandmiljöer är en av de mest artrika miljöerna i Sverige är det inte oväntat att 
den typen av miljö också hyser ett stort antal rödlistade arter.  
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Vattenreglering bedöms påverka drygt 250 rödlistade arter negativt. De största 
artgrupperna är skalbaggar, kärlväxter, lavar, mossor och sländor. Ytterligare 11 
artgrupper ingår i bedömningen. Arterna finns både i vatten och på land 
(ArtDatabanken, 2015). De åtgärder som nämns i (Wachenfeldt & Bjelke, 2017) för 
att gynna såväl naturtyper som arter är att återskapa en naturlig eller 
naturliknande hydrologisk regim, öka konnektiviteten genom faunapassager eller 
utrivning samt biotopvårdande insatser genom att återskapa lämpliga habitat med 
ekologiskt funktionella kantzoner.   

De viktigaste faktorerna för artrika miljöer i och vid rinnande vatten är 
vattenhastighet, botten/strandstruktur och naturlig flödesdynamik (Wachenfeldt 
och Bjelke, 2017). Vattenreglering nämns som en av flera orsaker till minskade 
populationer av flora och fauna (ArtDatabanken, 2015).  

Högflöden vid onaturliga tillfällen på året kan ha stark negativ påverkan på 
strandlevande insekter, liksom för strandhäckande fåglar. För ett 40-tal rödlistade 
kärlväxter är naturliga högflödesvariationer under året av stor vikt, liksom andra 
störningar som bete eller slåtter.  

Mossor är en av grupperna som kan vara mest artrika vid sötvattenstränder. Den 
stora variationen på substrat och olika typer av vattenregim under året möjliggör 
etablering av en stor mängd arter. Årliga översvämningar är gynnsamt för flera 
mossor, bland annat hårklomossa (NT).  

43 av Sveriges 250 häckfågelarter nyttjar sötvattenstränder på något sätt, det kan 
vara för födosök, reproduktion eller uppväxt. Stränderna är också av stor betydelse 
för flyttfåglar. Även våtmarksmiljöer utmed vattendragen så som sumpskogar 
eller svämängar är viktiga fågellokaler. Torrfårornas naturliga miljö kan vara 
lämplig för exempelvis kungsfiskare och backsvala (boplats på eroderade 
strandbrinkar, födosök), forsärla och strömstare (boplats vid steniga stränder, 
födosök vid strömmande vatten), beroende på fårans morfologi.  

Även fjärilar, halvvingar, tvåvingar, grod- och kräldjur, sländor, däggdjur, 
skalbaggar, svampar och lavar är mer eller mindre talrika i strandmiljöerna. Bland 
lavar hittar man de allra mest artrika lavsamhällena på stränder med sten eller 
klippor. Sten och träd som under stora delar av året utsätts för forsdimma är 
mycket viktiga miljöer för vissa arter (Wachenfeldt & Bjelke, 2017).   

Naturvårdsarter 

Naturvårdsarter består av ”rödlistade arter, fridlysta arter och sådana som är 
listade i EU:s art- och habitatdirektiv, signalarter (indikerar artrikedom), 
ansvarsarter (sådana som har en stor andel av sin population i Sverige), samt 
nyckelarter (arter som bär upp artsamhällen)” (Artdatabanken.se).  

Naturvårdsarter används dels för att avgöra vilka arter eller miljöer som är i behov 
av någon form av åtgärd, samt för övervakning av trender. Naturvårdsarter 
används också som underlag för att bedöma var en verksamhets gör minst skada, 
bland annat utifrån miljöbalkens hänsynsregler (2 kap). Vi anser därför att 
naturvårdsarter är ett relevant underlag att använda vid bedömning av lämpliga 
miljöåtgärder och bedömning av åtgärdernas konsekvens och effekt.   
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2.6 NATURA 2000 

EU-bestämmelserna om Natura 2000 (art- och habitatdirektivet 92/43/EEG) regleras 
bland annat i 7 kap miljöbalken (MB), 8 kap MB och artskyddsförordningen 
(2007:845). Varje medlemsland har skyldighet att se till att arterna och 
naturtyperna uppnår gynnsambevarande status (GYBS).   

Enligt Nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP) kan vattenkraft och 
dammar ”påverka de olika naturtyperna, dess strukturer och funktioner samt dess 
typiska arter, exempelvis genom förändrad flödes- och vattenståndsregim eller att 
anläggningarna utgör vandringshinder”. NAP konstaterar att det inte finns någon 
praxis från Mark- och miljööverdomstolen vad gäller omprövning av befintlig 
verksamhet i relation till Natura 2000-bestämmelserna. I enlighet med MB (24 kap 
10 §) kan såväl särskilda villkor som avsevärt försvårande villkor och återkallelse 
av tillstånd bli aktuellt för att leva upp till EU-bestämmelserna om Natura 2000. 
Dock ska en bedömning göras i bevarandeplanen för respektive Natura 2000-
område rörande om och hur vattenkraften bidrar till en försämring av de utpekade 
naturtyperna. NAP pekar på att Länsstyrelserna behöver se över och uppdatera 
sina bevarandeplaner innan verksamhetsutövarna lämnar in sina 
omprövningshandlingar, eftersom bevarandemålen styr vilka åtgärder som krävs.  

Vidare så innebär GYBS enligt HaV:s rapport 2017:15 ”God hydromorfologisk 
status”. ”God hydromorfologisk status” är ett begrepp som inte finns inom 
ramdirektivet för vatten och inte heller krävs inom ramdirektivet.  

Om ”God hydromorfologisk status” är nödvändig för att uppnå GYBS för dessa 
arter kan det medföra betydande påverkan på en stor del av Sveriges vattenkraft. 
Det är relevant att undersöka om en sådan påverkan är rimlig i förhållande till det 
behov Sverige har av vattenkraft för att uppnå såväl nationella som EU:s 
klimatmål. Det är också relevant att undersöka om de hydromorfologiska 
parametrarna skulle kunna ha en sådan generell positiv effekt på dessa arter att de 
kan uppnå gynnsam bevarandestatus och om åtgärder i torrfåror är den mest 
relevanta åtgärden. Det bör i första hand bedrivas vidare forskning och 
undersökningar innan generella åtgärder eller mål fastställs enbart utifrån 
förekomst av Natura 2000-områden eller -arter.  

NAP pekar ut följande Natura 2000-naturtyper (Tabell 4) och -arter (Tabell 5) som 
har koppling till vattenkraft och dammar: 
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Tabell 4. Natura 2000-naturtyper som är särskilt känsliga för vattenkraft och dammar (HaV, 2019). 

Naturtyp Kod 

Näringsfattiga slättsjöar  3110 

Ävjestrandsjöar  3130 

Kransalgsjöar  3140 

Naturligt näringsrika sjöar  3150 

Myrsjöar  3160 

Större vattendrag  3210 

Alpina vattendrag  3220 

Mindre vattendrag  3260 

Svämlövskog  91E0 

Svämädellövskog  91F0 

Svämängar  6450 

Fuktängar  6410 

Högörtsängar  6430 
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Tabell 5. Natura 2000-arter som är särskilt känsliga för vattenkraft och dammar (Wachenfeldt & Bjelke, 2017). 

Art Viktiga åtgärder 

Ävjepilört Naturliga 
vattenståndsvariationer, bete i 
strandzonen 

Tjockskalig målarmussla Naturlig/naturliknande 
hydrologisk regim, konnektivitet, 
funktionell kantzon 

Flodpärlmussla Skydd av bestånd med 
föryngring, 
naturlig/naturliknande 
hydrologisk regim, konnektivitet, 
ekologiskt funktionell kantzon 

Asp Konnektivitet, åtgärdsplaner, 
konnektivitet 

Lax Konnektivitet, ekologiskt 
funktionell kantzon 

Stensimpa Naturlig/naturlik hydrologisk 
regim, ekologiskt funktionell 
kantzon 

Hårklomossa Naturlig/naturlik hydrologisk 
regim, ekologiskt funktionell 
kantzon 

Späd bäckmossa Undvika exploatering, skydd av 
förekomstlokaler  

Grön flodtrollslända Undvika exploatering 

Utter Undvika exploatering, gynna 
strömlevande fisk 
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3 RIMLIGA ÅTGÄRDER MED BIBEHÅLLEN 
KRAFTPRODUKTION 

3.1 GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EKOLOGISKA FLÖDEN I TORRFÅROR 

De ekologiska effekterna från vattenkraft kan delas in i tre olika nivåer (Näslund 
mfl 2013). På primärnivån påverkas de abiotiska faktorerna så som kontinuitet, 
vattenkvalitet och geomorfologiska processer. Effekten på denna nivå är 
omedelbar. På sekundärnivån ingår förutsättningarna för primärproduktion. I det 
sista steget beskrivs effekterna på faunan. De två sista stegen omfattar långsamma 
effekter som gradvis kan fortgå över en längre tid.  

I en torrfåra finns det ofta en omedelbar ekologisk effekt på de abiotiska faktorerna 
till följd av plötsliga flödesförändringar. I andra fall kan en stabilisering av flöde ha 
uppstått och lett till mer långsamma ekologiska effekter.   

Nedan listas ett antal grundförutsättningar som gäller oavsett mål med åtgärden: 

• Spillfåran bör aldrig helt torrläggas, annat än vid naturlig torka.  
• Ett erforderligt djup ska säkerställas även vid lågflöden, vilket kan uppnås 

genom exempelvis förtätning av flödet i en mindre del av torrfåran. 
• Spilltappningen bör följa årsvisa fluktuationer. Det är här viktigt att följa den 

naturliga tillrinningen vilket innebär ett adaptivt förhållningssätt jämfört med 
fixerade flöden. 

• Svårigheten att undvika stora flödesfluktuationer bör ses som en risk i den 
restaurerade spillfåran  eftersom bortspolning av såväl biota som 
bottensubstrat sannolikt sker efter varje högflöde som behöver avbördas den 
vägen. 

Vid en utredning av vattenhushållningen vid en damm i syfte att uppnå en viss 
ekologisk funktion i torrfåran är det viktigt att beakta att enbart spilltappning i sig 
inte alltid är tillräckligt för att åstadkomma höga ekologiska värden. 

En torrfåra måste analyseras i sitt nuvarande tillstånd och inte som det vattendrag 
det en gång var. Torrfårans kontakt med uppströmsliggande områden är avskuren 
till följd av dammen, som medför att transporten av såväl biologiskt material som 
mineraler och sediment hindras.  Därmed är med hög sannolikhet andra åtgärder 
nödvändiga, utöver spilltappning, för att nå målet med åtgärderna.  

De avvägningar man måste göra för att få önskad utväxling av planerade åtgärder 
kommer att kräva hydrauliska beräkningar och provtappningar. Provtappningar 
är ett sätt att studera effekten, men olika scenarier kommer att behöva testas, varpå 
hydrauliska modelleringar ofta kommer att behövas. Svårigheten i att okulärt 
bedöma skillnaden mellan olika flöden vid provtappning illustreras av 
nedanstående bildserie, se Figur 13. 
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Figur 13. Bildserien visar en gradvis ökning av tappning i spillfåran, från 1 m3/s till 3 m3/s och slutligen 6 m3/s. 
Notera svårigheten att genom okulär bedömning särskilja flöden med 3 eller 6 m3/s. Foto: Dag Cederborg. 
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I Figur 14 visas ett exempel på provtappning där olika flöden ger väsentlig skillnad 
i flödesareal.  

  
Figur 14. Torrfåra med kontinuerlig vattenspegel och grövre block. Högra bilden visar samma plats vid 
provtappning. Foto: Anders Söderström 

3.2 AVGRÄNSNING AV MÅLSÄTTNING MED OLIKA ÅTGÄRDER 

Denna rapport utgår från antagandet att dammen och kraftproduktionen ska bestå 
på platsen. Andra utredningar krävs för att klargöra behovet av vattenkraft på 
sagda plats i relation till föreliggande naturvärden och eventuella behov av 
utrivning. Föreliggande rapport förutsätter att kraftproduktion ska fortsätta att 
bedrivas på ett ändamålsenligt och lönsamt sätt och att dammen med tillhörande 
vattenhushållningsbestämmelser och regleringstillstånd kommer att vara de 
begränsande faktorerna att förhålla sig till.  

När lämpliga åtgärder utreds är det mycket viktigt att bestämma vad som är 
målsättningen med åtgärden. För att kunna lokalisera ”bästa möjliga 
åtgärdsområde” eller ”bästa möjliga åtgärd” på en given lokal krävs också 
relevanta utredningar av vattenflödet på platsen. För att kunna göra en relevant 
modellering av vattenflödet krävs att syftet och målet med åtgärden konkretiseras. 
Vilka arter ska gynnas? Vilka biotoper ska gynnas?  

 Kort sagt kan två olika effekter uppstå från spilltappning i torrfåror: 

• Återskapande av habitat i vattendragsfåran, vilket kräver ändamålsenlig 
spilltappning, samt i många fall restaurering eller optimering av bottensubstrat 
och/eller morfologi 

• Återskapande av konnektivitet mellan vattendraget och landmiljön (strandzon 
och svämplan), vilket kräver ändamålsenlig spilltappning och i vissa fall 
restaurering av habitat 

I många fall kommer en åtgärd att möjliggöra båda dessa effekter men i många fall 
är det en konflikt mellan dessa båda intressen. Värdering av vilka arter eller 
naturtyper som har högst värde vid miljöanpassning av torrfåror måste göras i det 
enskilda fallet utifrån de platsspecifika förutsättningarna. Nedan ges exempel på 
frågor som är viktiga att belysa för att kunna göra riktade åtgärder.  

• Ska åtgärden vara riktad mot fisk och/eller bottenfauna, eller finns det värde i 
att också inkludera strand-/landlevande arter? 

• Vilken/vilka arter ska gynnas? Vad har de för behov för hela sin livscykel? 
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• Vid förekomst av Natura 2000-arter , bedöms det relevant och möjligt att 
åtgärder i torrfåran bidrar till de arterna uppnår Gynnsam bevarandestatus?  

• Är det möjligt att åtgärder i torrfåran bidrar till att upprätthålla livskraftiga 
populationer? Vilka andra åtgärder krävs för att nå det målet? Är det 
realistiskt att övriga åtgärder i så fall genomförs inom en rimlig tidsram? 

• Hur stor andel av strömmande vatten i vattenområdet finns i spillfåran? Finns 
en stor andel strömvattenmiljöer nedströms kanske det relativa värdet i fåran 
är mindre. I det fallet kan det vara bättre att anpassa driften och/eller göra 
åtgärder nedströms. Finns få eller inga övriga strömvattenmiljöer kan torrfåran 
ha stort värde även om fåran är liten.  

• Kan åtgärder i torrfåran bidra till att de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna 
uppnår god status? Vilka effekter skulle då uppstå på såväl kraftproduktion 
som naturvärden?  

3.3 BEHOV AV BASFLÖDE I SPILLFÅRAN 

För att uppnå en ekologisk funktion är en kontinuitet av vattenflödet över tid 
nödvändigt. Magnituden av flödet bör också varieras över året för att anpassas till 
mer naturliga förutsättningar.  

I ett flertal vattenmål refereras till att medellågvattenföringen (MLQ) eller att 80 % 
av fåran ska utgöras av vattentäckt areal är praxis vid miljöanpassning av 
vattenkraft. MLQ är medelvärdena för vattenföringen de lägsta dygnen varje år.  

I vattenmål används ofta det av SMHI fastslagna medelvärdet för MLQ som en 
absolut vattenföring. MLQ är medelvärdet av det lägsta dygnsmedelflödet under 
en viss tidsperiod, ofta beräknat för t.ex. den senaste 30-års perioden. I 
verkligheten avviker enskilda år med både lägre och högre medelvattenföring än 
MLQ. MLQ kan för enskilda år innebära mycket höga flöden jämfört med 
medelvärdet. I många fall är därför antalet tillfällen med lägre flöden än MLQ 
betydligt fler än tillfällen med högre flöden, då enstaka år med mycket höga lägsta 
flöden tenderar att dra upp medelflödet jämfört med t.ex. medianflödet. Beroende 
på fårans utformning och vattendragets storlek kan MLQ som spilltappning 
innebära så höga vattenhastigheter att till exempel målsättningen med 
fiskreproduktion inte kan uppnås, eller blir sämre än vid lägre flöden.  

Vidare kan MLQ innebära att vattendjupet blir mycket litet på grund av fårans 
morfologi, eftersom naturfåran utformats från fluktuerande vattenstånd och 
dessutom mycket högre flöden än vad MLQ innebär. Förutsättningarna för fisk 
kan bli ogynnsamma utan insatser i fårans botten i form av en fördjupning.  

Särskilt i mindre vattendrag där kraftverken i första hand utgörs av strömkraftverk 
och med liten regleringsmöjlighet kan spilltappning av MLQ innebära att 
spilltappningen överskrider tillrinningen. Det innebär att ingen kraftproduktion 
kan bedrivas vid låg tillrinning samt att spilltappningen kan påverka 
vattentillgången i hela vattensystemet.  

I de fall klimatförändringar medför torka och starkt minskade naturliga flöden kan 
spilltappning enligt ett fastslaget schema kraftigt försvåras, se vidare under kapitel 
Klimatförändringar. Vid studier av lämplig minimitappning i en spillfåra är det av 
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vikt att ta hänsyn till den årsvisa vattenföringen och mellanårsvariationen, något 
som inte till fullo kan belysas med medelvärden så som MLQ. I realiteten finns det 
från år till år flöden både långt över och långt under MLQ, vilket också är ett 
scenario som kan förstärkas med klimatförändringar.   

Särskild problematik finns vid användning av hydrologisk modellering som inte är 
kalibrerad för att särskilt ta hänsyn till extremt låga och extremt höga 
vattenföringar. Modellerna är helt enkelt inte anpassade för så stora variationer i 
flöde, varför resultatet av en sådan hydrologisk modellering kan vara irrelevant.  

Vid minimitappning som ska uppgå till MLQ eller tillrinningen om den är lägre, 
måste ett ställningstagande göras rörande lämpliga åtgärder när tillrinningen är 
obefintlig. Detta sätter höga krav på kraftverksägaren att vara observant på 
tillrinningen, samtidigt som det är mycket svårt att notera och räkna på extremt 
låga flöden. Det är med andra ord av stor vikt att belysa risken att tillrinningen är 
mindre än MLQ, och rent av nära noll.  

3.4 KUNSKAPSUNDERLAG EKOLOGI 

Att generellt genomföra åtgärder för att återskapa så stora strömvattenarealer som 
möjligt är naturligtvis en möjlig väg att gå (och också vanlig argumentation i 
prövningsmål för vattenkraft). I praktiken är det dock viktigt att kunna definiera 
vilka naturvärden som är målsättningen med olika åtgärder, tex beroende på att 
olika arter gynnas av olika förutsättningar. I praktiken är det ofta svårt att kunna 
åstadkomma en i alla delar naturlig vattenföring, då man praktiskt måste förhålla 
sig till en begränsad andel av det naturliga flödet, likasom att konsekvenserna av 
olika flöden varierar stort beroende på de lokala hydromorfologiska 
förutsättningarna. Att åstadkomma optimala förhållanden för arter som kanske 
gynnas av naturliga översvämningar är kanske inte möjligt, medan det däremot 
går att åstadkomma relevanta förbättringar för strömvattenlevande fisk osv. 

Denna rapport gör inte anspråk på att ta fram konkreta åtgärdsförslag utifrån olika 
förutsättningar utan avser att utgöra ett kunskapsunderlag med förslag till 
underlag som bör studeras inför miljöanpassning av torrfåror. Nedan presenteras 
en möjlig arbetsgång för att kunna avgöra att åtgärder utförs på den plats och på 
det sätt som är mest lämpligt.  

Utifrån följande punkter kan en första avvägning göras om aktuell spillfåra är 
lämplig för restaurering.  

• Natura 2000-områden och naturreservat inom vattenförekomstens 
påverkansområde. 

• Skogsstyrelsens sumpskogsinventering inom vattenförekomstens 
påverkansområde. 

• Närhet till svämskog, ängs- och betesmarker och andra naturtyper som kan 
gynnas av miljöanpassade flöden i torrfåran med koppling till strömmande 
vatten 

• Förekomst av naturvårdsarter i eller i anslutning till vattendraget/torrfåran 
med prioritering enligt följande; Natura 2000-arter, rödlistade, fridlysta eller 
regionalt ovanliga arter beroende av strömmande vatten eller översvämningar. 
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Artobservationer från ArtDatabanken inklusive skyddsklassade arter från 
spillfåran och dess närområde. Avgränsning av sökområdet bör anpassas till 
de platsspecifika förutsättningarna, dock rekommenderas en buffert om minst 
100 m utmed torrfåran avseende fåglar.  

• Fiskförekomst genom elfiskedata (SERS) i vattenförekomsten, information från 
lokala FVOF, Länsstyrelsen, kommunen eller vattenvårdsförbund. 
Elfiskeresultat, eller uppgifter om fiskpopulationers status i torrfårans 
närområde viktigt underlag eftersom det är viktigt att kartlägga vilka arter 
som kan ha förutsättningar att etablera sig i fåran genom naturlig vandring för 
t.ex. lek, födosök m.m. 

• Befintligt botten- och strandsubstrat (varierande och mer grusiga/steniga 
bottnar hyser större artrikedom än mjuka bottnar, om strukturerna redan finns 
på plats behövs minimala insatser för att skapa gynnsam miljö i fåran) 

• Övrig reglering i vattendraget (möjlighet till kolonisation från upp- och 
nedströmsliggande områden, effekter upp- och nedströms av ändrad 
tappningsregim) 

I det fall avvägningar mellan ekologisk nytta jämfört med påverkan på 
energiproduktion och kostnader måste b.la. följande underlag tas fram och 
studeras i ett första skede: 

• Mängden vatten som krävs för att uppnå ekologisk funktion (höjdanalys av 
fåra, strand och närliggande terräng för att räkna ut andel översvämmat 
habitat samt hydraulik vid olika flöden, sammanvägt med underlag om 
habitat/målarter) 

• Förlust i procent av det förekommande flödet på platsen 
• Ekonomisk förlust till följd av spilltappning samt potentiell ökning av utsläpp 

av koldioxid till följd av ökat behov av andra energikällor  
• Teknisk möjlighet att utföra anläggnings- och skötselarbeten i fåran 

Insamlat underlag utgör en god grund för att kunna utreda och kvantifiera 
vinsterna med att utföra åtgärder i spillfåran. Följande lista ger exempel på 
fördjupande undersökningar vid behov: 

• Naturinventering av spillfåran och närmiljön. En buffert om 50 m på var sida 
torrfåran alternativt på strandsidan av torrfåran bedöms utgöra en rimlig 
lägstanivå för att kunna fånga in de terrestra miljöer som kan gynnas av 
förändras tappningsregim. Som minst behöver området inom 30 m från 
strandkanten inventeras om bedömning av påverkan på MKN ska kunna 
göras. Naturvärdet mäts genom faktorerna Biotop och Art vilket kan vara ett 
sätt att uppskatta kvaliteten på vattendrag som saknar tydliga paraplyarter 
idag, eller för att i större utsträckning mäta hela vattendragets naturvärde 
inklusive strandzon och närområde.  

• Provfiske, t.ex. elfiske eller nätprovfiske i det fall elfiskedata saknas och 
spillfåran är vattenförande genom minimitappning eller tillflöden på sträckan. 
I det fall spillfåran i normalfallet är torrlagd alternativt utsätts för mycket stora 
flödesfluktuationer på dygnsbasis bedöms inte provfiske vara en relevant 
undersökningsmetod. Elfisket bör vara kvalitativt i syfte att fånga upp de arter 
som finns i vattendragets närområde eller i torrfåran om den är vattenförande. 
Vid elfiske ingår också att upprätta ett protokoll över vattendragets 
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fysiologiska egenskaper, vilket också kan utgöra ett underlag till bedömning 
om spillfårans lämplighet för åtgärder. Elfiske i torrfåror kan dock vara 
problematiskt beroende på torrfårans morfologi samt vilka flöden som 
förekommer. I större torrfåror kan endast strandzonen provfiskas. I större 
torrfåror kan exempelvis dykinventering vara en mer lämplig 
undersökningsmetodik för att studera bottensubstrat, förekomst av 
undervattensväxtlighet och eventuella lekgropar.  

• Populationsmodellering av fiskpopulationer. Underlaget visar teoretiskt möjlig 
fiskproduktion i torrfåran i relation till naturlig dödlighet, effektivitet i 
fiskvägar nedströms m.m. Modelleringen kan visa om tillräckliga 
reproduktionsområden kan tillskapas, vilket också är ett viktigt underlag inför 
att anlägga fiskvägar längre nedströms. Modelleringen kan enkelt utesluta 
vissa arter som inte gynnas av åtgärden, medan andra arter kan fortfarande 
gynnas av spilltappning. 
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4 BEGRÄNSNINGAR OCH FLASKHALSAR 

4.1 PRAKTISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Att kunna lokalisera de torrfåror som hyser de bästa möjligheterna för ekologiskt 
anpassade flöden är komplicerat, vilket denna rapport belyser. Utöver att väga in 
naturvärden och ekologisk potential måste även avvägningar göras mot 
kraftproduktion och reglermöjligheter av vattenkraften.  

En av de begränsande faktorerna som i högst grad försvårar återskapande av en 
ekologisk funktion i torrfåran är framförallt nödvändigheten att vid vissa 
tidpunkter tappa stora mängder vatten i torrfåran, se Figur 15. Detta kan bland 
annat leda till att gynnsamma ekologiska strukturer spolas bort. Även i det fall 
minimitappning förekommer kan arter som har etablerat sig spolas bort eller starkt 
missgynnas.  

Den årsvisa förändringen innebär också att mest vatten tappas i torrfåran vid 
tidpunkter på året då lågvattenföring normalt förekommer (Degerman, 2008). 
Utöver att stora tappningar inte bidrar med någon ekologisk vinst på grund av ”på 
och av”- effekten, försämras effekten ytterligare av att bl.a. fiskägg och andra 
akvatiska organismer har vintervila. I normalfallet tillåter de lägre vattenflödena 
på vintern, eventuellt i samband med isläggning samt de låga temperaturerna, att 
produktiviteten i vattendraget går ner. Denna årsanpassning blir gravt störd av 
både variationen i flöde och magnituden av flödet. Ytterligare så kan en förlängd 
tid med översvämning (stabilisering av högflöde) missgynna arter som då dränks.  

Flödesregimen i torrfåror kan ofta leda till att fisk behöver lägga mycket energi på 
att anpassa sig efter flödet, detta kan vara särskilt negativt under vintertid då 
fisken behöver hushålla med sin energi. Särskilt yngel och fiskungar kan riskera 
strandning vid snabba flödes- och nivåfluktuationer. Hur stor risken är beror på 
fåran morfologi då yngel ofta uppehåller sig i strandzonen och sidofåror m.m. 
Plötsliga höga flöden kan spola bort rom, yngel, årsungar och vuxna individer av 
mer svagsimmande arter.   

Sommartid, som är den mest produktiva perioden i naturen, är också den period 
då vattenflödena är som lägst varpå tappning i torrfåran sällan förekommer. Den 
påverkan som sker i en isolerad torrfåra bör också sättas i perspektiv av den effekt 
som regleringen och dammarna har på hela vattensystemet.  
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Figur 15. Exempel på stor spilltappning som kan förekomma i torrfåror. Självgranskningsrätt beslutad av 
Försvarsmakten, Militärregion Väst för att sprida och publicera drönarbilder.   

 

Eftersom fåran i sitt naturliga tillstånd hyst betydligt större flöden än vad som kan 
komma att bli aktuellt vid en minimitappning innebär det att omfattande 
anpassningsåtgärder kan bli aktuella för att fåran skall fylla sin funktion som 
dugligt habitat vid den lägre vattenföringen. Förutom en fortlöpande kostnad för 
spillvatten bör man även vara beredd på att avsätta medel för fortlöpande åtgärder 
och justeringar av fåran för att skapa och anpassa godtagbara akvatiska habitat. 

Vid miljöåtgärder i form av minimitappning och ändrad flödesregim är det andra 
faktorer man måste ta i beaktande. Det bör exempelvis nämnas att torrfåror i 
många fall är ombyggda för att gynna kraftproduktionen. Sådana ombyggnationer 
kan omfatta grävning eller sprängning för att fördjupa kanalen, bortförsel av löst 
material, ingjutning av betongfåror, strandskoning m.m., se Figur 16. I det fall en 
torrfåra är modifierad bör dess ekologiska potential ifrågasättas och undersökas 
mer noggrant. Därtill är det av vikt att återförsel av material till torrfåran inte 
påverkar fårans avbördningskapacitet.   
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Figur 16. Exempel på fördjupning och ändring av spillfårans bottennivå. 

 

Spillfåror hyser stor individuell variation i sin form och läge. Vid mycket breda och 
flacka fåror är det exempelvis nödvändigt att säkerställa att spillflödet är 
tillräckligt för att skapa ett sådant djup och flöde att målen kan nås. För att nå detta 
mål i befintlig fåra kan med sannolikhet mycket stora volymer spilltappning 
krävas, vilket är i konflikt med behov av kraftproduktion. I sådana fall bör 
avvägningar och prioriteringar göras i syfte att säkerställa så hög ekologisk 
funktion som möjligt vid rimligt avvägda flöden. Det är med stor sannolikhet 
därför nödvändigt att skapa en fördjupning i fåran, ”a river in the river”, där ett 
strömvattenhabitat kan upprätthållas. Beroende på spillfårans utformning kan det 
röra sig om mer eller mindre permanenta förändringar; vid hård botten kan en 
permanent vattenförande fåra tillskapas. Vid en mjuk botten med exempelvis 
mestadels grus eller organiskt material kan tillfälliga spilltappningar av stor 
magnitud spola bort de insatser som gjorts för att skapa en fördjupning. 
Återkommande skötselinsatser behöver inkluderas i såväl löpande underhåll som 
kostnadsuppskattning.  

Återkommande skötselinsatser är även nödvändigt i det fall grusiga, steniga 
bottnar är det önskvärda tillståndet för torrfåran utifrån de naturvärden som man 
avser att tillskapa. Lekgrus eller motsvarande strukturer spolas ofta bort vid 
högflöden. Bristen på tillförsel av material från uppströmsliggande områden gör 
att torrfåran med tiden renspolas från finare material. Det kan också bidra till att 
skapa en stenpäls, det vill säga en armering av det grus som ligger kvar. Det finare 
materialet spolas bort alternativt spolas ned i botten och blir otillgängligt för fårans 
organismer. Förändrade flöden kan inte återställa bottensubstratet. Insatser krävs 



 METODIK FÖR HYDRAULISK MODELLERING AV TORRFÅROR VID MILJÖANPASSNING AV VATTENKRAFT 
 

48 

 

 

 

för att luckra upp stenpälsen så att det finare materialet fördelas och vatten kan 
strömma igenom bottensubstratet och syresätta botten. Utformningen och 
storleken på fåran styr vilka metoder som är möjliga att använda men generellt 
krävs arbetsmaskin. Så länge regleringen kvarstår kommer också skötselåtgärden 
behöver genomföras regelbundet eftersom ingen sedimenttransport sker till följd 
av dammen. Observera att fårans och dammens utformning och tillgänglighet kan 
försvåra eller omöjliggöra sådana insatser, liksom utläggning av grus och annat 
material.   

4.2 OSÄKERHETER KRING KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

Klimatförändringar är ett komplext ämne, och kommer inte beskrivas i någon 
närmare detalj i denna rapport. Det kan dock konstateras att klimatförändringar 
kommer medföra en förändring i den årsvisa nederbörden. 

I en varmare atmosfär kommer med vatten att kunna hållas i luften. Detta kommer 
i södra Sverige att mest troligt innebära mer vattenföring generellt i vattendraget 
under vintertid, med tanke på den ringa förfrysning som sker. Under sommartid 
kommer risken för torka öka. I norra Sverige kommer klimatförändringen 
troligtvis att leda till kortare vintrar men med bibehållen nederbörd och snötäcke. 
Detta kan medföra en tidigare avsmältning på våren samt en högre 
vintervattenföring i vattendragen. Risken för torka är mindre i Norrland med 
anledning av att snösmältningen ger en ökad vattenföring långt in på 
försommaren, även in i högsommaren, vilket ger en buffert vid extra torra somrar.  

Vidare måste konsekvenserna av att spilla vatten när ett naturligt tillstånd av torka 
råder belysas, där konsekvenser för såväl ekologin som för kraftverksägaren är 
relevanta. Om tillrinningen helt upphör till följd av torka, är det då rimligt att 
fortsätta tappa vatten i spillfåran och hur stor mängd vatten ska tappas om 
tillrinningen är obefintlig? Ska naturlig torka få förekomma och då även speglas i 
vattenföringen i torrfåran, eller ska ett artificiellt tillstånd med konstant 
vattenföring tillåtas i spillfåran? Det senare alternativet kommer givetvis med 
påverkan på regleringen och kan komma att äventyra en tillståndsgiven  
sänkningsgräns, se nedan. Genom att spilla vatten ändras exempelvis 
förutsättningarna för naturlig selektion, där torka hade varit en extrem 
selektionsprocess. Beroende på vilka arter som finns på platsen kan torka ha olika 
effekter, exempelvis om de skyddsvärda arterna på platsen är mobila eller 
immobila.  

Notera att det kan få effekter för såväl regleringen av vattendrag som 
elproduktionen att fortsätta med spilltappning under torka, beroende på 
vattendragets storlek, vattenföring, kraftverkens utformning och 
regleranordningarnas utformning. Det är givet att torka kommer att märkas 
tydligast i mindre vattendrag som också riskerar torrläggning, även om den totala 
mängden vatten minskar mest i större vattendrag, som dock i mindre utsträckning 
riskerar torrläggning. Avseende kraftproduktion är vattensystem med stor andel 
sjö eller regleringsmagasin mindre känsliga för torka och kan lättare buffra under 
året för att kunna understödja en minimitappning även vid extrem lågvattenföring. 
I små vattensystem med liten andel sjö kommer extrema torrår i högre grad 
innebära en risk för torrläggning av vattendrag. Detta är ett scenario som är mest 
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sannolikt att inträffa i södra Sverige, där risken för sommartorka kommer att öka 
samtidigt som det förekommer fler små vattendrag jämfört med i norra Sverige.  

I det fall villkor om spilltappning ska föreskrivas är det därför viktigt att utreda 
den förväntade effekten av klimatförändringar på den årsvisa nederbörden och 
vattenföringen i vattendraget. Risken för och frekvensen av torka bör undersökas, 
samt effekten på såväl ekologi som reglering och vattenkraftsproduktion bör 
belysas. Kanske måste moderna miljövillkor bli mer adaptiva i sin form, utan att 
låsa särskilda vattenmängder i villkoren utan tillåta verksamhetsutövaren ett 
egenansvar för att justera vattenmängden efter rådande förhållanden.  

Vid en minimitappning som innebär att MLQ (medellågvattenföringen) släpps 
förbi dammen kan problem uppstå under torrår genom att den lokala tillrinningen 
är lägre än den föreskrivna minimitappningen.  

Detta är komplexa frågeställningar och det finns troligtvis inget enskilt svar, dock 
bör de belysas vid föreläggande om villkorad minimitappning. Särskilt viktig 
bedöms en sådan utredning vara i mindre vattendrag och i synnerhet vid 
strömkraftverk med liten eller ingen regleringsförmåga där minimitappningen kan 
påverka regleringen av hela vattensystem. 

Likaså är spillfåror känsliga för de högflödessituationer som kan uppstå till följd 
av extra tidig och kraftig snösmältning, skyfall och ovanligt nederbördsrika 
somrar. Det vatten som inte kan passera genom kraftverket måste av 
dammsäkerhetsskäl spillas förbi dammen. Konstruktionen av såväl damm som 
vattenkraftverk kan variera kraftigt vilket också medför mycket olika behov av 
spilltappning samt olika typ av påverkan till följd av spilltappningen. Förekomsten 
av en enda kraftig spilltappning kan spola bort flera års ackumulation av lämpligt 
bottensubstrat, kolonisering av arter och restaurering av strandzon m.m.  

Att utreda och projektera lösningar som är motståndskraftiga vid extremväder 
bedöms som en nyckelfaktor för att kunna restaurera spillfåror till ett 
kompensationsområde i reglerade vattendrag. 
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5 HYDRAULISKA BERÄKNINGAR 

5.1 INLEDNING  

Ambitionen med detta kapitel är att beskriva förutsättningarna för att bygga upp 
hydrauliska modeller som kan användas till tidiga studier inför miljöanpassning 
av vattenkraft men där modellerna kan användas hela vägen fram till 
detaljprojektering där dammar kan behöva byggas om eller omlöp od. byggs till. 
Även effekter av minimitappning, vattenreglering od. kan utredas om metodiken 
följs.  

Kapitlet om datafångst är centralt för att få fram bra underlag av beräkningar. 

Fokus på kapitlet är att beskriva arbetsgången för datafångst. Principer och olika 
mätningsmetoder beskrivs som stöd vid planering av utredning och projektering 
av åtgärder i torrfåror. Tekniska specifikationer som riskerar att bli utdaterade är 
inte beskrivna. 

5.2 DATAFÅNGST 

För att bygga upp hydrauliska modeller med bra precision är det viktiga att mäta 
in vattendragets geometri och vattnets rörelser.  

Geometrisk datafångst omfattar mätning av mark- och bottennivåer för att 
fastställa en viss plushöjd på en punkt på mark ovan vattenytan eller på botten av 
en vattenförekomst. En vattenförekomst är i sammanhanget av denna rapport ett 
vattendrag, en sjö, ett vattenkraftmagasin eller en flodmynning i havet. 

Vattnets rörelser mäts genom inmätning av vattenytans läge, vattnets hastighet och 
vattenföringen. 

5.2.1 Geometri 

Något som är viktigt att bestämma innan markmätning eller ekolodning är vilket 
höjd- och koordinatsystem som ska användas vid mätningen och att det också 
framgår i den redovisning som görs. 

När det gäller ekolodning kan det inte nog betonas vikten av att mätningen utförs 
som en plushöjd i känt höjdsystem och inte bara som vattendjup. Det är näst intill 
omöjligt att höjdsätta en djupmätning så att en djuplodning kan integreras i en 
terrängmodell. Om endast vattendjupsmätning görs måste en manuell inmätning 
ske längs den vattendragssträcka som ekolodas. Inmätning av vattendjup ska ske 
samtidigt som ekolodningen så att inte olika vattenföring vid ekolodning resp. 
vattennivåmätning ger upphov till osäkerheter. 

Redovisning ska alltid göras av de punkter som mätts in (x, y, z) med angivna 
höjd- och koordinatsystem. Redovisningen kan kompletteras med interpolerade 
djup- och höjdkurvor, kartbilder etc. men en enkel punkt-fil är viktig för 
spårbarheten av inmätningen men även för att kunna tolka andra mätningar som 
görs i samma område. Genom att spara punktinformation kan nya mätningar 
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planeras med äldre mätningar som underlag och därigenom kan kunskapen om 
bottenförhållanden på en plats byggas på över tid. Det är vanligt att äldre 
mätningar inte är spårbara och då slutar det oftast med att en ny mätning måste 
utföras på samma plats. 

Marknivåer 

Marknivåer över större ytor utförs vanligen med laserskanning från flygplan. 
Högre upplösning kan i allmänhet fås med helikopter som kan flyga på lägre höjd 
och med lägre hastighet. Denna metodik tillämpas till exempel inom Lantmäteriets 
Nationell Höjdmodell (NH-data) som är tillgänglig i form av laserdata (punktdata 
där upplösningen kan vara från några punkter per kvadratmeter i plana och öppna 
ytor) samt bearbetad höjdmodell (ett s.k. grid, d.v.s. ett rutnät med markpunkter i 
en 2 x 2 m rutnät). För torrfåror är det bäst att arbeta med punktdata som ger en 
bättre och mindre filtrerad terrängmodell jämfört med grid-modellen. 

Drönare är ett enklare alternativ än helikopter men vid drönarmätning är det 
viktigt att förvissa sig om vilken kvalitet mätningen har. Avgörande för kvaliteten 
är vilket system drönaren har för att med god precision bestämma dess position i 
(x, y, z). Precisionen bör alltid kunna anges av leverantören innan mätning. 
Mätningens upplösning med denna metod kan med rätt specifikationer bli högre 
än Lantmäteriets laserskanning (flera punkter per kvadratmeter), vilket kan vara 
en stor fördel i torrfåror med kraftigt varierande geometri och/eller med stora 
stenblock o.d. 

Med stöd av GPS eller Nätverks-RTK kan enskilda markpunkter mätas in i ett 
vattendrag, på stranden, en tröskelnivå på ett utskov i en damm, dammkrön och 
andra intressanta punkter. Problem kan dock uppstå vid vegetation som täcker 
vattendraget eller då mätning sker i dalgångar. Positionen bestäms med stöd av 
geostationära satelliter som kan skymmas under vissa förhållande.  

Ett alternativ till manuell mätning där GPS eller laserskanningen inte fungerar på 
grund av terräng eller topografi kan vara att med teodolit mäta sig fram i 
terrängen från en stompunkt med känd (x, y, z) fram till ett vattendrag där objekt 
ska mätas. Det kan dock vara relativt tidskrävande att mäta på detta sätt då 
teodoliten kan behöva flyttas och ställas upp på nytt vartefter mätningen pågår. 
Metoden ger mycket hög precision och rekommenderas definitivt där dompeglar 
eller andra nivåer relaterade till vattendomar ska mätas in. 

Val av mätningsmetod ska bestämmas utifrån torrfårans eller vattendragets 
geometri och morfologi samt utifrån erforderlig detaljnivå i de hydrauliska 
beräkningarna. Om Lantmäteriets underlag bedöms vara för glest kan en 
drönarmätning behöva utföras. Vid osäkerheter kring marknivåer i närheten av 
strandlinjen rekommenderas att komplettera underlaget med in-situ mätningar 
(GPS, Nätverks-RTK eller teodolit). 

Bottenmätning 

Med vissa av metoderna i föregående kapitel kan användas för att mäta in 
bottennivåer. I allmänhet monteras GPS:en på en stång som kan föras ner i vattnet 
från båt, en bro, damm, kajkant etc. Metoden rekommenderas som komplement till 
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ekolodning där det ibland kan vara svårt att köra hela vägen in mot stranden eller 
fram emot en damm eller kraftstation. 

För att mäta botten på större ytor används ekolod. Ekolod kan utföras som enstaka 
punktmätningar, s.k. Single beam, som mäter ner till botten ifrån en båt. Med 
Single beam avses att en puls skickas ut mot botten och avståndet bestäms av när 
det reflekteras mot botten och returneras till sändaren. Avståndet mellan 
punkterna avgörs av vilken frekvens utrustningen har. En hög frekvens gör att 
många punkter längs en körsträcka kan mätas in. Båten måste dock framföras med 
låg hastighet. Ifall frekvensen sänks något kan båten köra fortare och täcka en 
större sträcka per mätdag. Avståndet mellan mätpunkterna kan då i allmänhet bli 
1-2 meter. Hur detaljerad täckning blir över den yta som ska mätas bestäms också 
hur täta körlinjer som ekolodningen utförs efter. 

En mer avancerad båtburen ekolodsmetod är Multibeam där flera punkter skickas 
ut per tidsenhet som mätningen pågår. Metoden ger ett mycket större träffar än 
Single beam och eftersom utrustningen sveper över botten erhålls i princip en 
kontinuerlig yta med höjdvärden. Vanligtvis erhålls en punktdensitet av flera 
mätpunkter per kvadratmeter. Nackdelen med denna metod är att det vanligtvis är 
omöjligt att mäta in bottennivåer i grunda områden (vattendjupet mindre än 1-
3 m) varför tillämpningen i torrfåror torde vara mycket begränsad. Med 
radiostyrda minibåtar är det möjligt att mäta ner emot 0,3 m. Här sker också 
teknikutveckling så måtten är endast approximativa.  

Som alternativ till ekolodning och mätning via minibåtar är det möjligt att borra 
sig genom isen vintertid och mäta in botten på t.ex. en torrfåras pooler. 

Grön laser är en luftburen baserad metod som kan mäta stillastående, klart vatten 
som inte är så djupt. Mätning av bottennivåer på sandstränder är en typisk 
tillämpning där metoden fungerar. Grumliga vattendrag med hög vattenhastighet, 
inslag av virvlar, luftbubblor och djup på 5-10 meter och djupare har hitintills inte 
gått att mäta med en luftburen laser som ska penetrera vattenytan, nå ner till 
botten och skicka en reflexion tillbaka. Det är för mycket störningar för att det ska 
fungera. Svenska vatten har ofta dåligt siktdjup varför metoden torde vara svår att 
tillämpa. Etableringskostnaden för flygplan är ofta hög varför inmätning av en 
enstaka torrfåra blir kostsam. 

På samma sätt som för mätning av marknivåer ska valet av mätningsmetod 
bestämmas utifrån torrfårans eller vattendragets geometri och morfologi samt 
utifrån erforderlig detaljnivå i de hydrauliska beräkningarna. I torrfåror, som per 
definition är torra eller har mycket lågt vattendjup under vissa perioder, är det 
fördelaktigt att använda laserskannade marknivåer i de områden som ibland 
översvämmas, om möjligt. I andra områden som kan trafikeras med båt 
rekommenderas att använda metoder som ger en högupplösning (helst 
Multibeam). I de svåråtkomliga och grunda områdena bör bottennivåerna mätas in 
med in-situ metoder (handlodningar, GPS eller Nätverks-RTK). 

Mätningens precision, både i plan och i höjd, ska alltid anges.  
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Notera att fallna träd även i större åar kan innebära att det inte går att ekoloda då 
mätning i så fall görs på trädstammar och grenar istället för botten samt av 
säkerhetsskäl då en båt kan fastna om vattnet driver på mot fallna träd.   

En relativt ny metod som kan användas för att mäta bottennivåer i grunda och 
klara vatten är att utföra fotogrammetrisk mätning med stöd av drönarflygning. 
Fotogrammetri är en beprövad metod från 1800-talet där höjdbestämning av mark 
kan göras genom att en serie överlappande bilder tas fram. För att använda 
bilderna till att bygga upp en terrängmodell krävs att kamerans egenskaper är 
kända (inre orientering), att drönarens läge är känt (absolut orientering) samt att 
bildsekvensen orienteras bild för bild (relativ orientering). I de överlappande 
bilderna identifieras gemensamma punkter som genom geometriska algoritmer 
relateras till ett höjdsystem.  

Det som är relativt nytt med metoden är att precisionen i drönare för 
mätningstekniska ändamål blir bättre och bättre. Genom att drönare kan flygas på 
låg höjd kan högupplösta terrängmodeller och ortofoton tas fram. En drönare kan 
flyga över små områden på låg höjd och därigenom möjliggöra mer högupplösta 
mätningar över mycket mindre ytor än om motsvarande teknik används med stöd 
av helikopter eller flygplan. 

Det som krävs för att kunna tillämpa metoden i en torrfåra är att flygningen görs 
rätt tid på året samt att de lokala förutsättningarna är bra.  

Med rätt tid på året avses dels att is och snö i en torrfåra har smält bort (efter 
vårfloden i de delar av landet där snö och is kan förväntas). Beroende på hur 
mycket vegetation som finns på platsen kan även hänsyn behöva tas avseende när 
lövsprickningen sker (i allmänhet på våren). Inom årstiderna gäller det också att 
hitta en bra tidpunkt så att inte höga flöden råder vid flygningen. Idealt är att 
vattnet är stillastående likt poolerna i en torrfåra. 

Lokala förutsättningar innebär främst att hitta en tidpunkt då vattnet är klart. 
Detta kan variera i olika vattendrag. Vissa vattendrag kan vara grumliga efter 
vårfloden medan andra kan ha klart vatten när vårfloden ebbat ut. Sommaren kan 
vara besvärligare då det kan vara mycket vegetation i ett vattendrag så att botten 
skyms. Under hösten finns möjlighet att vattnet kan vara klart. Men framförallt i 
norra Sverige behöver också hänsyn tas till att dagsljuset avtar tidigare på dagen 
under hösten och skuggor från omgivande skog kan ge mörka och svårtolkade 
partier.  

I Figur 17 visas en torrfåra som är ca. 25 m bred. Stenen i den röda rutan är ca. 1,6 
m tvärs över. 
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Figur 17. Ortofoto framtaget med drönarbaserad fotogrammetri. 

 

Området kring stenen i den röda rutan visas med olika inzoomning i Figur 18. 
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Figur 18. Stenen i den röda rutan i Figur 17 visas här inzoomad i två steg. 

 

Den ljusa delen av stenen är ovan vattenytan och bruna nyanser är under vatten. I 
detta exempel är pixlarna som syns i högra delen av Figur 18 2,5*2,5 cm stora och 
ett höjdvärde finns framtaget inom varje pixel med storleken 10*10 cm. Dessa mått 
kan varieras efter flygningens förutsättningar och de behov som finns. 
Noggrannheten i höjd är är ±10-15 cm men kan förbättras något (±5-10cm) med 
kontroll och justering mot traditionella GPS-inmätningar i flygområdet.  

Ett utsnitt av arbetsprocessen från ortofoto till digital terrängmodell av botten 
visas i Figur 19. Utsnittet visar endast botten (ej stranden) med en upplösning på 
10*10 cm. För att använda terrängmodellen vid hydraulisk modellering är det 
viktigt att inte vegetation inkorporeras i terrängmodellen. Terrester laserskanning 
ska representera stranden. Fotogrammetri kan inte filtrera fram mark under 
vegetation såsom laserskanning kan göra. 



 METODIK FÖR HYDRAULISK MODELLERING AV TORRFÅROR VID MILJÖANPASSNING AV VATTENKRAFT 
 

56 

 

 

 

 
Figur 19. Övre vänstra hörnet visar ortofoto. Övre höger hörnet visar ortofoto draperat med skuggad 
terrängmodell. Nedre vänstra hörnet visar skuggad terrängmodell. Nedre högra hörnet visar terrängmodell 
med färgskala för höjd.  

 

Övrig mätning 

I vissa fall kan det vara intressant att mäta mäktigheten på sedimentlager i ett 
vattendrag. Det kan göras med markradar. Markradar sänder ut ljudvågor med 
olika frekvens som tränger ner i en älvbotten och då reflekterar mot olika 
lagerföljder. Genom en manuell tolkning kan älvbotten, flera sedimentlager och 
bergytan karteras. Det kan vara intressant om sedimentspridning, erosionsförlopp 
eller materialtransport i sandiga vattendrag ska studeras. 

Det är inte alltid möjligt eller lämpligt att ta prov från bottenmaterial för att utföra 
en siktanalys i laboratorium, särskilt när bottenmaterialet består av grövre element. 
Det finns dock en metod som man kan använda in-situ utan större utrustning (t.ex. 
en skalstock) och utan att behöva ta prov. Metoden ofta kallas som ”Wolman Pebble 
Count Procedure” och används i Amerika. Principen är mäta in manuellt 
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partiklarnas representativa diameter (B-axeln enligt Figur 20, det vill säga varken 
den längsta eller den kortaste axeln utan den intermediära) som ligger vid botten 
med ett fördefinierat och jämt mellanrum. Tumregel är att välja ett mellanrum som 
är minst lika stort som d90 samt att utföra minst ca 100 st. mätningar. Denna metod 
är bäst tillämpad för grusiga bottnar. Av praktiska skäl kan den minsta 
partikelstorleken bestämmas till ca 2 mm. Resultat redovisas på en graf med 
partikelstorlek d på x-axeln och andel partikelstorlek < d uttryck i procentandel av 
totalt antal mätningar på y-axeln. Grafen kan användas för att identifiera t.ex. 
materialets mediandiameter d50 som används vid beräkning av 
bottenskjuvspänning och sedimenttransport. 

 
Figur 20. Karaktäristiska dimensioner för sedimentpartiklar. (Källa: 
https://dep.wv.gov/WWE/getinvolved/sos/Pages/SOPpebble.aspx)  

5.2.2 Underlag till modellering 

Att mäta vattennivåer och vattenföring  är ett viktigt underlag för att kalibrera en 
hydraulisk modell. Kalibrering görs för att verifiera att de beräkningar som görs 
baseras på en modell som kan återskapa tidigare händelser, vilket är ett 
kvalitetsmått. 

Om det finns flera mätningar vid olika flöden så är det möjligt att kalibrera 
modellen (ställa in modellens beräkningsparametrar) mot en observerad händelse. 
Om parametrarna lämnas orörda och modellen matas med flödet från en annan 
händelse bör vattennivåer och vattenhastigheter bli likvärdig noggrannhet som 
under kalibreringen. Modellen sägs då vara validerad. Validering är viktig för att 
undvika att modellparametrarna ställts in mot en unik händelse där 
förutsättningarna ser annorlunda ut idag eller där mätfel od. påverkat resultaten 
från en mätning. 

Vattenhastighet är i sig inte en huvudparameter att kalibrera men finns t.ex. en 
uppmätt hastighetsprofil i något snitt i vattendraget är det till stöd för att se att 
modellen presterar som förväntat och levererar trovärdiga resultat, se exempel i 
Figur 18.  

https://dep.wv.gov/WWE/getinvolved/sos/Pages/SOPpebble.aspx
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Hydrologi 

Hydrauliska modeller är beroende av att matas med flöden och/eller vattennivåer i 
modellens upp- och nedströmsrand. Vanligen ansätts ett flöde i uppströmsänden 
av modellen. Till exempel en uppmätt vattenföring, ett scenario med 
medelvattenföring, högflöde med 100 års återkomsttid (100-årsflöde), ett 
medellågvattenflöde etc. 

Allra bäst är om det finns flödesmätningar vid den plats där beräkningar utförs. 
Mätningar utförs vanligen av SMHI, av kraftbolag/dammägare och av andra 
verksamhetsutövare som nyttjar vatten i sin verksamhet. Om mätningar saknas för 
den plats där beräkningar ska utföras finns ett urval av möjligheter att skapa 
representativa flöden till modellen. I allmänhet används indata med 
dygnsmedelvärden för studier i vattendrag, vilket punktlistan nedan 
sammanfattar. Det är viktigt att fastställa ifall det räcker med dygnsvärden eller 
om man behöver timvärden eller ännu mer detaljerad data. Flödesmätningar med 
högre upplösning än dygnsvärden måste i allmänhet inhämtas hos enskilda 
verksamhetsutövare. 

• Omskalering av flöden från en annan plats i samma vattendrag. Det är viktigt 
att välja en representativ plats för även i ett och samma vattendrag kan de 
hydrologiska förutsättningarna variera. Om utredningen t.ex. görs högt upp i 
ett vattendrag där åfåran är smal kan det bli fel att skalera flöden från en plats 
längre ner i vattendraget om stora sjöar och tillflöden finns mellan 
beräkningspunkten och platsen för mätstationen.  

• Ett annat alternativ är att skalera flöden från ett liknande vattendrag inom en 
region. Då är det viktigt att den specifika avrinningen för beräkningspunkten 
och mätpunkten är lika, storleken på avrinningsområdena uppströms 
respektive punkt ska inte vara för olika, den procentuella andelen sjöyta i 
avrinningsområdet ska vara likvärdig liksom marktypen och höjden över 
havet. 

• Ett tredje alternativ är att sätta upp en hydrologisk modell som kalibreras för 
ett lämpligt område (liksom punkten ovan). Den kalibrerade, och helst 
validerade, modellen matas med areal och nederbörd, temperatur. 

• Ett fjärde alternativ är att använda SMHI:s olika datakällor. Generellt kan 
sägas att de stationer som mäter vattenföring är tillförlitliga. De kan användas 
direkt från databasen eller skaleras enligt andra punkten ovan. 
Beräkningsresultaten från Vattenwebb ska användas med försiktighet. 
Beräkningarna är utförda med fokus att redovisa medelvattenföring och har 
osäkerheter vad gäller låg- och högflöden. I de filer som kan tas ut anges ofta 
en modellosäkerhet på över 30%. Det kan medföra särskilt stor påverkan på en 
analys som fokuserar på just låg- och högflöden. För övergripande studier kan 
materialet användas men inte för dimensionering eller för att fastslå flöden 
relaterat till miljötillstånd, vattendomar och liknande. 

• Ett femte alternativ är att upprätta en temporär mätstation där en s.k. rating-
curve etableras. Då väljs en representativ plats i vattendraget (en s.k. 
bestämmande sektion ska väljas ut) där flödes- och vattennivåmätning utförs 
under en period som omfattar både låg-, medel- och högvattenflöden. Om 
sedan en pegel installeras på platsen räcker det med att läsa av vattennivån 
under regelbundna intervall för att få fram flödena på platsen. Detta kräver 
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ofta mätning under ett antal månader. Resultaten kan sedan användas för att 
göra hydrologiska beräkningar enligt tredje punkten ovan. 

Underlag med högre tidsupplösning kan användas om t.ex. data från en 
provtappning, eller loggade vattennivåer används. Då är tidsskalan i allmänhet 
mer högupplöst (minutupplösning). 

Vattennivåer 

Vattennivåer är en viktig parameter att mäta för att få fram ett bra 
kalibreringsunderlag för beräkningar. För att få ut mesta möjliga av 
vattennivåmätningar är det viktigt att flödet vid tidpunkten för inmätning är känt. 
Se punkterna i föregående kapitel angående detta. 

Mätningar av vattennivåer i ett vattendrag eller sjö kan utföras med följande 
metoder: 

• Mätningar med GPS eller totalstation (teodolit). 
• Mätning från en brobana, dammkrön, kajkant etc. där det finns en inmätt nivå 

på anläggningen. Då går det att relatera det uppmätta avståndet från det 
aktuella objektets kända nivå till nivån i ett känt höjdsystem. 

• Installation av tryckgivare som mäter djupet från en känd referenspunkt. I 
allmänhet krävs även att en tryckgivare installeras på marken ovan vattenytan 
för att kompensera för lufttrycket. 

En värdefull information som kan levereras som komplement till vattennivå-
mätning är ungefärlig vattenhastighet vid mätpunktens placering. Eftersom 
vattennivån sänks när vattenhastigheten ökar (se definition av hastighetshöjden i 
Kap. 5.3.1) kan denna information bli viktig vid kalibrering av en 
beräkningsmodell.  

Mätningens precision ska alltid anges.  

Notera att inmätta vattennivåer kan påverkas av fallna träd, grenar och bröten som 
inte mäts in. Fotografier som tas vid inmätning är då ett viktigt stöd i tolkningen. 

Notera även att vattennivåer som mäts vintertid kan vara påverkade av is. Vid 
kalibrering är det därför viktigt att försöka förstå om och hur is påverkat 
mätningen. 

Vattenföring, vattenhastighet 

Mätning av vattenföring kan ske på följande sätt om inte flödesmätning sker på 
platsen enligt föregående kapitel (vattenföringsstationer eller vattenkraftverk): 

• ADCP-mätning (Acoustic Doppler Current Profiler) mäter vattenföringen 
genom att mäta vattenhastigheten i olika snitt av en vattendragsprofil), se 
exempel på resultat i Figur 21. 

• Flygelmätning är en manuell variant av ADCP-mätning där ett instrument 
med propeller sänks ner i vattnet i olika delar av en tvärsektion på ett 
vattendrag. Genom mätningarna av vattenhastighet och det geometriska läget 
på mätpunkterna kan ett totalflöde i sektionen beräknas. 
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Figur 21. Exempel på ADCP-mätning i en vattendragssektion. 

 

Mätningens precision ska alltid anges och instrumenten ska vara kalibrerade. 

Strömningsmönster 

Identifiering av strömnings- och spridningsmönster kan göras med hjälp av 
spårämnesförsök, färgmedel som släpps i torrfåran) eller med andra typer av 
flyttande objekt (t.ex. apelsiner). Drönare kan användas för att följa och 
dokumentera spridningsprocessen om färgmedel eller apelsiner släpps. 
Spårämnen, t.ex. Rhodamin, detekteras med en flourometer. 

Terrängmodellering 

Terrängmodellering styrs i hög grad av vilken interpolationsmetod som väljs för 
att processa höjddata. En interpoleringsmetod som fungerar bra på ett 
(täthetsmässigt) homogent underlag kan fungera mycket sämre då interpolering av 
glesa och täta dataset ska interpoleras in i samma terrängmodell. I en brant och 
trång sprängd kanal med få mätpunkter kan en trianguleringsmetod (t.ex. TIN 
Triangular Irregular Network) fungera bra då viktiga brytpunkter behöver 
användas. I ett bredare vattendrag där mark- och bottendata ska interpoleras ihop 
kan en rundare form av interpolering vara mer lämplig (t.ex. ett raster med en 
”avrundad” interpoleringsmetod, t.ex. Topo to Raster eller spline-liknande 
interpolering.  

Stor vikt ska läggas i strandzonen så att en representativ terrängmodell kan tas 
fram utifrån erhållna mark- och bottennivåer. 

Kvalitetssäkring av terrängmodellen görs lämpligtvis av någon med hydraulisk 
kunskap eftersom terrängmodellen till stor del är styrande för vattennivåer och 
vattenhastigheter. 

Ortofoton 

Som stöd för modellering är det väldigt användbart att använda ortofoton som 
stöd vid modelluppbyggnad. Om datumet för fotograferingen är känt kan det vara 
möjligt att grovkalibera en modell för en torrfåra. För stora torrfåror är ofta 
Lantmäteriets ortofoton av tillräckligt hög upplösning. I små vattendrag kan det 
vara till stor fördel om en drönarflygning görs för att ta fram ett mer detaljerat 
ortofoto än vad Lantmäteriet levererar, se exempel i Figur 22. 
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Figur 22. Utsnitt av Lantmäteriets ortofoto till vänster (© Lantmäteriet, Metria, MMS2014/05051) som jämförs 
med ortofoto framtaget med drönarflygning på samma plats. 
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5.3 BERÄKNINGSMETODIK 

Givet att ett vattendrags geometri är känt samt att relevanta flöden finns att tillgå 
(uppmätta eller beräknade flöden) för kalibrering eller beräknade flöden för olika 
scenarier såsom olika typer av karaktäristisk låg-, eller högvattenföring, 
medelflöden, högflöden med en viss återkomsttid etc. så finns ett antal analytiska 
och numeriska metoder som kan användas för att beräkna vattennivåer och 
vattenhastigheter i ett vattendrag. Såsom det ser ut idag eller efter olika typer av 
åtgärder såsom utrivning av en damm, ombyggnation av en damm, restaurering 
av vattendrag, anläggande av fiskvägar, omlöp mm. 

5.3.1 Grundläggande parametrar 

Reynolds tal 

Reynold tal (Re) är en viktig parameter som kan tillämpas vid beräkning av 
vattennivåer och flöden i ett vattendrag. Reynolds tal kan användas för att 
bestämma strömningstillståndet i ett vattendrag, d.v.s. om flödet är laminärt eller 
turbulent. Under laminärt tillstånd sker flödet som tunna skikt beroende på att 
vattnets rörelsekrafter (massa och hastighet) understiger vätskans tröghet 
(viskositeten). Ökas hastigheten blir strömningstillståndet alltmer känsligt för 
tillfälliga störningar och vätskepartiklarna börjar röra sig i oregelbundna och 
virvlande banor (Reinius, 1962) och flödestillståndet blir turbulent.  

Reynolds tal uttrycks med följande ekvation: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝜌𝜌
𝑈𝑈 ∗ 𝐿𝐿
𝜇𝜇

=  
𝑈𝑈 ∗ 𝐿𝐿
𝜈𝜈

 

där: 

• Re: Reynolds tal (-) 
• U: medelhastighet (m/s) 
• L: karaktäristisk längd (m) (L kan ansättas till hydrauliska radien, se Kap. 5.3.2, 

vid kanalströmning eller ansättas som vattendjupet vid mycket breda och 
grunda sektioner)  

• 𝜌𝜌: vattendensitet (kg/m3) 
• 𝜇𝜇: dynamisk viskositet (Pa·s) 
• 𝜈𝜈: kinematisk viskositet (m2/s) 

Praktiska värden för dynamisk och kinematisk viskositet är 1,3·10-3 Pa·s respektive 
1,3 ·10-6 m2/s (vatten vid 10 ºC). 
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Karaktärisering av flödestillståndet vid öppen kanalströmning enligt Reynolds tal 
(Larsson, 2016): 

• Re < 500 laminär strömning 
• Re = 500-12500 är strömningstillståndet obestämt  
• Re > 12500 turbulent strömning 

Sedimenttransport och erosion påverkas av turbulensgraden. Vid praktiska 
tillämpningar inom vattenbyggnadsteknik råder vanligen turbulent strömning. 

Mannings tal 

Mannings formel (och därmed Mannings tal) används i tillämpningarna nedan, 
såväl för handräkningsformler som vid numerisk beräkning. Mannings tal (M) är 
ett mått på bottenråheten i ett vattendrag och uttrycks i enheten m1/3/s, se ekvation 
i Kap. 5.3.2. En skrovlig yta har ett lägre värde på M än en slät yta. För ett naturligt 
vattendrag har ett vindlande vattendrag med vegetation och djuphålor ett lägre M 
än en rät kanal med obeväxt plan botten. I Mannings tal ryms förutom 
bottenråheten även in- och utströmningsförluster ur trånga sektioner i ett 
vattendrag liksom krökförluster, vegetation od. (gäller vid handberäkningar samt i 
1D-beräkningsmodeller). 

Mannings formel förutsätter hydrauliskt rå strömning, d.v.s. att 
friktionsförlusterna är oberoende av Reynolds tal (Häggström, 1999). Mannings 
formel kan vara svår att tillämpa på strömningsförhållanden som kännetecknas av 
grunda och blockiga vattendrag, vilket är fallet i många torrfåror.  

Det bör noteras att på grund av principiella skillnader mellan 1D- och 2D-modeller 
kan Mannings tal behöva definieras annorlunda i dessa typer av 
beräkningsmodeller, se diskussion i Kap. 5.3.3. 

Froudes tal 

Froudes tal (Fr) är ett annat mått för att bestämma vattnets strömningstillstånd, 
ifall det är strömmande eller stråkande. Froudes tal uttrycks genom följande 
ekvation. 

𝐹𝐹 =
𝑈𝑈

�𝑔𝑔 ∗ 𝑦𝑦𝑚𝑚
 

där: 

• F: Froudes tal (-) 
• U: medelhastighet i sektionen (m/s) 
• g: tyngdaccelerationen (m/s2) 
• ym: hydrauliskt medeldjup (tvärsnittsarean/vattenlinjebredden) i sektionen (m) 
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Karaktärisering av flödestillståndet vid öppen kanalströmning enligt Froudes tal: 

• Fr < 1: strömmande (underkritisk) strömning 
• Fr = 1: kritiskt flöde (bestämmande sektion)  
• Fr > 1: stråkande (överkritisk) strömning 

Att hitta övergången mellan strömmande och stråkande är användbart då en 
bestämmande sektion ska identifieras. Vid en bestämmande sektion är vattennivån 
uppströms sektionen och vattenföring alltid entydigt relaterade till varandra. Om 
en bestämmande sektion däms upp från nedströmssidan till ca. 2/3 av 
överfallshöjden börjar den bestämmande sektion att upphöra vara bestämmande, 
d.v.s. vattennivån uppströms sektionen bestäms inte enbart av flödet över 
sektionen utan även av vattennivån nedströms. 

Froudes tal beskriver relationen mellan vattenhastighet och vattendjup. Ett lågt 
Froudes tal kan indikera ett djupt och långsamt vattendrag medan ett högt 
Froudes tal kan ge grunda och snabba strömningsförhållanden. 

Hastighetshöjden och energinivå 

En parameter som är mycket viktig till exempel vid modellkalibrering eller 
avbördningsberäkningar är hastighetshöjden. Hastighetshöjden uttrycks genom 
följande ekvation: 

ℎ𝑢𝑢 =
𝑈𝑈2

2𝑔𝑔
 

där:  

• hu: hastighetshöjden (m) 
• U: vattenhastighet (m/s) 
• g: tyngdaccelerationen (m/s2) 

 

Vattennivån plus hastighetshöjden utgör vattnets energinivå:  

𝐻𝐻 = 𝑧𝑧 +
𝑈𝑈2

2𝑔𝑔
 

där:  

• H: energinivå (m) 
• z: vattennivå (m/s) 

I områden med låga vattenhastigheter är vattennivån och energinivån i princip lika 
medan i strömmande områden blir alltid vattennivån lägre än energinivån. Detta 
kan illustreras i en tvärsektion där energinivån kan antas vara konstant från strand 
till strand. På grund av friktionskrafter är alltid vattenhastigheten mindre längs 
stränderna jämfört med mitten av tvärsektionen där vattenytan sänks med ett mått 
motsvarande hastighetshöjden. Ett annat exempel är strömning runt utskovs- eller 
bropelare. På pelarens uppströmssida förekommer en s.k. stagnationspunkt där 
vattenhastigheten blir mycket liten och vattennivån närmar sig energinivån medan 
vattennivån genom utskovslucka eller mellan två brostöd är lägre på grund av 
högre strömningshastigheter. 
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Likaså är lägen för peglar som registrerar vattennivån vid en intagskanal, 
utskovsdamm eller liknande mycket viktig och information om både vattennivå 
och lokal vattenhastighet behövs för att kunna utföra en noggrann flödesberäkning 
eller modellkalibrering. För att undvika misstolkningar bör sådana peglar, om 
möjligt, ställas i områden där små vattenhastigheter råder (d.v.s. att man mäter i 
princip energinivån). 

Det finns en mängd kanalströmningstyper och flödestillstånd att ta hänsyn till 
inför de beräkningar som ska göras. Till exempel om hydrauliska beräkningar görs 
för en sjö med ett vattendrag nedströms, för en kanal mellan två sjöar (olika 
förutsättningar vid flack, brant, horisontell sträcka och sträckor där botten sluttar 
neråt mot strömningsriktningen), en indämd vattendragsträcka etc. Här ges ingen 
detaljerad beskrivning då det är ett omfattande material som finns redovisat i 
facklitteratur inom hydraulik men viktiga begrepp att reda ut är om det är 
likformig eller olikformig strömning, flacka eller branta partier, förekomst av 
bestämmande sektioner mm. 

Huvudsyftet med Figur 23 är att belysa betydelsen av att förstå de hydrauliska 
förutsättningarna för den sträcka som ska modelleras så att en korrekt 
problemformulering görs innan modeller byggs. Illustrerande exempel visas i 
figuren. För fördjupning i ämnet hänvisas till exempelvis (Cederwall & Larsen, 
1976) och (Chow, 1959). 
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Figur 23. Flod- och forsprofiler vid olikformig kanalströmning, ur (Cederwall & Larsen, 1976).                                        
yn: normalvattendjup. yk: kritiskt vattendjup.   
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5.3.2 Handberäkningar 

Det finns ett antal analytiska metoder som kan användas för att beräkna 
sambandet mellan flöde, vattenhastighet och vattennivå. Dessa metoder baseras på 
Mannings formel som beskrivs nedan. 

Mannings formel  

Mannings formel beräknar vattenföringen i en tvärsektion för en given vattennivå 
motsvarande ett s.k. normalvattendjup genom följande ekvation: 

𝑄𝑄 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑀𝑀 ∗ 𝑅𝑅2/3 ∗ 𝑆𝑆1/2 

där följande parametrar ingår: 

• Q: vattenföring (m3/s). 
• A: arean på en tvärsektion av vattendraget (m2). 
• M: Mannings tal, bottenråhet (m1/3/s). 
• R: Hydrauliska radien (m). Räknas fram som A/P där P är den våta perimetern. 
• P: Våta perimetern (m). Längden på vattendragets botten längs den del av 

botten som täcks av vatten. 
• S: energilinjens lutning (m/m). Vid likformig strömning är S lika med 

bottenlutningen. 

Det är en enkel formel som kan användas i vattendrag där flödesförhållandena är 
lika över den sträcka som ska räknas, d.v.s. sektion och bottenlutning är konstant.  

Vid långa och grunda tvärsektioner, där medeldjupet i sektionen är mycket liten 
jämfört med tvärsektionens bredd (B/ym >> 1), kan den hydrauliska radien 
förenklas till ~ ym (se också diskussion i Kap. 5.4.2) och med A = B * ym kan 
följande förenklad form tas fram: 

𝑄𝑄 = 𝐵𝐵 ∗ 𝑀𝑀 ∗ 𝑦𝑦𝑚𝑚
5/3 ∗ 𝑆𝑆1/2 

där: 

• B: vattendragets bottenbredd (m). 
• ym: medeldjupet i sektionen (m).  

I Mannings formel antas det att tvärsektionen ligger vinkelrätt mot strömnings-
riktningen. Det är då viktigt att definiera tvärsektionens sträckning noggrant för 
att undvika att överskatta den hydrauliska kapaciteten (t.ex. fås 5% och 10% högre 
kapacitet om avvikelsen mellan tvärsektionens aktuella och teoretiska axel är 18 
respektive 25 grader). 

Om vattendraget är oregelbundet kan beräkningen delas upp i olika delar, genom 
en s.k. stegberäkning. 

Energiekvationen 

Energiekvationen kan användas för att beräkna vattennivåer vid två olika 
sektioner givet en viss vattenföring. Fördelen är att olika geometrier såsom öppna 
tvärsektioner samt slutna sektioner, t.ex. kulvertar kan kombineras i en och samma 
beräkning. 
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Ekvationen mellan två sektioner illustreras i Figur 24 och uttrycks som: 

𝐻𝐻1 = 𝐻𝐻2 + ℎ𝑓𝑓 + �ℎ𝑡𝑡 

(𝑧𝑧 + 𝛼𝛼
𝑈𝑈2

2𝑔𝑔
)1 = (𝑧𝑧 + 𝛼𝛼

𝑈𝑈2

2𝑔𝑔
)2 + ℎ𝑓𝑓 + �ℎ𝑡𝑡 

där: 

• H1 och H2: energinivå vid sektion 1 respektive 2 (m). 
• z: vattennivån vid en viss referensnivå (m) 
• g: tyngdaccelerationen (m/s2) 
• U: medelvattenhastighet i en sektion (m/s) 
• α: korrektionsfaktor för ojämn hastighetsfördelning (-) 
• hf: friktionsförluster mellan sektion 1 och 2 (m) 
• ∑ht: summan av tilläggsförluster vid olikformig strömning mellan sektion 1 

och 2 (m) 

 
Figur 24. Energiekvation. Definitioner. Från (SGI, 2008). 
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Friktionsförluster mellan sektioner beräknas med Mannings formel med 
antagandet att vattenytans lutning är lika med bottenlutningen vid sektion 1 och 2 
samt att Mannings tal är konstant: 

ℎ𝑓𝑓 = 𝐿𝐿 ∗
(𝑆𝑆1 + 𝑆𝑆2)

2
= 𝐿𝐿 ∗

�𝑈𝑈1+𝑈𝑈2
2

�
2

𝑀𝑀2 �𝑅𝑅1+𝑅𝑅2
2

�
4/3 

där: 

• L: avståndet mellan sektion 1 och 2 (m). 
• S1 och S2: vattenytans lutning vid sektion 1 respektive 2 (-). 
• U1 och U2: medelvattenhastighet vid sektion 1 respektive 2 (m/s). 
• R1 och R2: hydrauliska radien vid sektion 1 respektive 2 (m/s). 

Tilläggsförluster utrycks vanligtvis som en andel av hastighetshöjden (s.k. Bordas 
formel): 

ℎ𝑡𝑡 = 𝑘𝑘 ∗ 𝛼𝛼
𝑈𝑈2

2𝑔𝑔
 

Där k är en fallförlustskoefficient (-) som varierar mellan 0 och 1. Bordas formel 
kan användas för att uppskatta fallförluster som genereras av exempelvis 
kontraktion eller expansion av tvärsektionen, en bro, med mera. Bordas formel kan 
också utryckas som en funktion av vattenhastighet i upp- och nedströms 
tvärsektioner. För en fördjupad genomgång hänvisas till facklitteratur. 

Energiekvationen är relativ enkel att lösa med handberäkningar. En av de mest 
använda metoder är en s.k. stegberäkning som beskrivs i nästa avsnitt. 
Endimensionella beräkningsmodeller kan också lösa denna ekvation vid stationär 
strömning (t.ex. HEC-RAS). 

Stegberäkning 

Stegberäkning är en lämplig metod för att lösa energiekvationen för stationära 
förhållanden (konstant flöde) i naturliga vattendrag  med någorlunda stabila 
strömningsförhållanden som beskrivs med hjälp av tvärsektioner. Metoden kan 
relativt enkelt läggas upp i ett beräkningsprotokoll (t.ex. Excel) om tvärsektionerna 
kan beskrivas med enkla geometriska former (t.ex. trapets) så att tvärsektionens 
area och hydrauliska radien för ett givet vattendjup kan enkelt räknas fram.  

Beräkningsmetodiken redovisas t.ex. i Handboken Bygg, Väg- och 
vattenbyggnader (Handboken Bygg, 1985) och (Chow, 1959). Vattenvägen 
sektioneras och beräkningen utförs i uppströmsriktning från en sektion med känt 
vattendjup. Vattendjupet i den följande uppströms-sektionen räknas sedan 
iterativt tills energinivån i uppströms sektion blir lika med energinivå i nedströms-
sektion plus energiförlusterna mellan de båda sektionerna. Beräkningen kan sedan 
göras för nästa tvärsektion i uppströmsriktning där uppströms-sektionen som har 
precis räknats blir den nya nedströms-sektionen. En begränsning av denna metod 
är att den måste avgränsas till subkritiskt (strömmande) strömningstillstånd.Om 
de förväntade strömningsförhållandena utmed den aktuella sträckan antas variera 
kraftigt med exempelvis övergång mellan subkritiskt (strömmande) och 
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superkritiskt (stråkande) strömningstillstånd rekommenderas att använda 
numeriska modeller som kan hantera sådana förhållanden.  

Avbördningsformler 

Vattennivån över en tröskel (betongtröskel/spegeldamm) räknas fram med 
följande ekvation (Handboken Bygg, 1985). 

Avbördning över fritt överfall uttrycks som: 

𝑄𝑄 =
2
3
∗ 𝜇𝜇 ∗ 𝑏𝑏 ∗ �2𝑔𝑔 ∗ [�ℎ +

𝑣𝑣02

2𝑔𝑔
�

3
2
− �

𝑣𝑣02

2𝑔𝑔
�

3
2
] 

eller om vattenhastigheten är obetydlig kan den uttryckas det som: 

𝑄𝑄 =
2
3
∗ 𝜇𝜇 ∗ 𝑏𝑏 ∗ �2𝑔𝑔 ∗ ℎ3/2 

där: 

• Q: vattenföring (m3/s) 
• µ: avbördningskoefficient (-) 
• b: utskovets eller tröskelns bredd (m) 
• g: tyngdaccelerationen (m/s2) 
• h: överfallshöjden, d.v.s. höjdskillnaden mellan vattenytan omedelbart 

uppströms dammen och dammtröskeln (m). 

Metoden bygger på att det är ett fritt överfall, d.v.s. tröskeln ska inte vara indämd 
av vatten på nedströmssidan. En tumregel är att formeln gäller upp till ett 
nedströmsvattenstånd motsvarande 2/3 av avståndet från tröskel till 
uppströmsvattenytan. 

Särskilda formler gäller för bottenutskov och kulvertar men då denna rapport har 
fokus på modellering av torrfåror, där dylika konstruktioner är sällsynta, görs 
ingen fördjupning av beräkningar av dessa. 
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5.3.3 Numeriska modeller 

Inledning 

Metoderna som beskrivs ovan är lämpade för stationära flöden och relativt enkla 
geometrier. Om dynamiska flöden (flöden som varierar över tiden) ska räknas 
och/eller om vattendragets geometri är för komplex är det lämpligt att utföra 
beräkningarna med numeriska metoder. 

Det finns tre typer av numeriska modeller som kan användas för hydraulisk 
modellering:  

• 1D-modeller.  
• 2D-modeller. 
• 3D- och CFD-modeller.  

1D 

I endimensionella modeller delas vattendraget upp i flera tvärsektioner utmed de 
modellerade sträckorna. Beräkningar utförs genom att vattennivån och 
vattenföring beräknas i varje tvärsektion. Vattennivå och vattenhastighet antas 
vara konstant över hela tvärsektionens snitt.  

Användning av endimensionella modeller i utredningar kopplade till ekologisk 
funktion bör avgränsas till konstant vattenförande vattendrag där 
strömningsegenskaper förändras relativt lite tvärs vattendragssektionen eller i 
översiktliga studier. Detta innebär att endimensionella modeller ej rekommenderas 
i torrfåror som oftast karaktäriseras av stora variationer av strömningsegenskaper, 
både tvärs och utmed vattenvägen. På grund av den förenkling av 
strömningsbilden som görs i 1D-modeller bör endimensionella beräkningar om 
möjligt undvikas som underlag för detaljprojektering (och helst även som underlag 
för vattendomar). 

Endimensionella modeller löser de endimensionella Saint-Venant-ekvationerna där 
friktionsförluster räknas fram med hjälp av Mannings formel. Mannings tal kan 
variera utmed en tvärsektion. 1D-modeller är lämpade för att simulera flodvågor 
över långa sträckor (> 100 km) relativt snabbt. I dessa modeller är det relativt 
enkelt att simulera inverkan av strukturer (broar, överfall, dammar med 
regleringsrutiner, vallar med mera) på strömningsförhållandena. 

Viktigt att känna till med 1D-modeller är att modellören i förväg måste definiera 
flödesväg och därefter definiera representativa tvärsektioner längs flödesvägen. 
Det är relativt lätt i kanaler och vattendrag som har en tydlig fåra där vattnet 
framleds men kan bli svårare i flackare områden, vid sammanflöden och 
förgreningar. Topologiskt korrekta 1D-modeller är paradoxalt svårare att sätta upp 
än 2D-modeller på grund följande svårheter och felkällor: 

• På samma sätt som Mannings formel antas det att strömningsriktningen ligger 
vinkelrätt mot tvärsektionens axel vilket innebär att den hydrauliska 
kapaciteten kan överskattas om avvikelsen mellan sektionens aktuella och 
teoretiska axel är stor. 
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• Den simulerade vattenvolymen i modellen bestäms utifrån tvärsektionernas 
geometri och avståndet mellan dessa. Vid simulering av vattenmagasin eller 
svämplan, där storleken av magasineringsvolymen är viktig och kan påverka 
flodvågens egenskaper, behöver tvärsektionernas läge och sträckning 
definieras på så sätt att magasineringsvolymen modelleras korrekt i 
beräkningsmodellen. 

• Modelluppsättningen behöver ibland uppdateras efter inledande simuleringar 
som visar att vissa tvärsektioner saknas eller var felplacerade. 

Kalibrering kan bli svårt om uppmätta vattennivåer ligger i områden som 
påverkas av lokala 2D-effekter (nivåskillnad jämfört med vattendragets fåra, 
mätpunkt representativ för energinivån istället för vattennivån). 

En beskrivande bild från (MSB, 2014) som illustrerar skillnaden mellan 1D- och 2D-
modeller visas i Figur 25. 
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Figur 25. Skillnaden mellan 1D- och 2D-modellering (MSB, 2014).   
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2D 

Tvådimensionella beräkningar delar in vattendraget (sjön eller havet) i ett 
plansystem i två dimensioner. Modellområdet indelas i ett antal beräkningsceller 
och i dessa celler antas vattendjup och vattenhastigheten vara lika i hela cellens 
kolumn (från vattenytan till botten). Inga vertikala rörelser beaktas då. 

Användning av 2D-modeller rekommenderas som förstahandsval i utredningar 
kopplade till ekologisk funktion av torrfåror. 

Tvådimensionella modeller löser de tvådimensionella Saint-Venant-ekvationerna 
där friktionsförluster vanligtvis räknas fram med hjälp av Mannings formel (andra 
friktionsformler kan dock ingå, se Kap. 5.4.2). Mannings tal kan definieras vid varje 
beräkningscell vilket tillåter att simulera råheten utifrån markanvändning 
(vattendrag, åkermark, skog, med mera). 2D-modeller är bäst lämpade för att 
simulera strömningsförhållanden över relativt korta sträckor (upp till 10-50 km) 
och kräver mer beräkningskraft än 1D-modeller. Simulering av strukturer (t.ex. 
broar och dammar med regleringsrutiner) är i allmänhet svårare att hantera än i 
1D-modeller. 

Till skillnad från 1D-modeller så byggs en digital terrängmodell som sedan 
interpoleras vid varje beräkningscell. Modellören behöver ange in- och utflöden på 
representativa platser i kanten (randen) på modellen. Flödet mellan de olika 
cellerna i modellen styrs av nivåskillnader i modellen och modellören behöver inte 
på samma sätt som i en 1D-modell definiera flödesvägar. De flesta 2D-modellerna 
kan användas i koppling med sedimenttransportmodeller som används för att 
utföra morfologiska simuleringar. 

Vissa 2D-modeller kan också kopplas till 1D-modeller (MIKE11/MIKE21, HEC-
RAS). I sådana fall brukar vattendragets fåra simuleras i 1D medan svämplanen 
simuleras i 2D. En sådan koppling är fördelaktig när flera strukturer ligger i 
vattendragets fåra och/eller när underlaget för bottennivåer i vattendraget utgör av 
tvärsektioner enbart. 

En viktig aspekt i 2D-modellering är val av cellstorleken. Det finns ingen generell 
regel för hur stora beräkningscellerna ska vara utan dessa bör anpassas till 
storleken av det förväntade fenomenet som behöver simuleras. Detta innebär att 
den lokala cellstorleken bör vara tillräckligt liten för att: 

• Beräkningsnätet ska kunna inkludera de topografiska detaljerna som anses 
vara viktiga utan att dessa filtreras bort i för stora celler. 

• Beräkningsmodeller ska kunna reproducera de förväntade strömnings-
förhållandena av intresse såsom småskaliga cirkulationsströmmar i lä av 
bropelare, utskov eller block med mera. 

Att använda en alldeles för liten cellstorlek i delar av beräkningsmodellen där 
detta inte krävs resulterar i en onödig stor beräkningsmodell och längre 
beräkningstider. Ett aktivt val kan då göras om vilka utglesningar som kan göras i 
aktuella områden som inte är kritiska för den analys som ska göras.  

Även om täta mätdata saknas eller är glest bör vattendrag och kanaler inte 
modelleras med 1-3 celler eftersom det i princip ger en triangulering av bottendata 
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och strömningsarean blir för liten. Se exempel på för glest mesh resp. mesh med 
god upplösning i Figur 26. 

 
Figur 26. Bilden till vänster visar ett mesh med förutsättningar att ge en acceptabel upplösning tvärs 
vattendraget. Bilden till höger visar ett mesh som ska undvikas, all mätdata på botten interpoleras till ett 
värde vid stränderna vilket i regel ger stora fel i beräkningen. 

 

Även om glesa data finns och det är känt att det t.ex. finns en platå på botten kan 
tätare celler än ekolodningens upplösning vara bra för att få fram 
vattenhastigheten över platån. Exemplet nedan visar en gles mätning med förfinat 
beräknings-mesh där beräkningen ändå ger en kompletterande analys med ett 
förfinat mesh. Hastigheten i kurvan blir mer realistisk med ett mesh mer 
högupplöst en mätdata (i detta specifika fall då det är en plan platå i ytterkurvan), 
se exempel i Figur 27. 

 
Figur 27. Exempel på gles ekolodning där förfinat beräknings-mesh ändå ger en realistisk analys av 
vattenhastigheten i kurvan. 

 

På samma sätt som för alla typer av numeriska modeller är det viktigt att 
modellränder definieras långt bort intresseområden för att undvika att resultat i 
närheten av dessa påverkas av angivna randvillkor. 
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3D 

Tredimensionella beräkningsmodeller indelas liksom 2D-modeller i ett plansystem 
i två dimensioner. Det horisontella beräkningsnätet multipliceras flera gånger i 
vertikalled för att erhålla ett tredimensionellt beräkningsnät där vertikala 
variationer av strömningsfältet kan simuleras.  

Användning av 3D-modeller rekommenderas som komplement till 2D-
modellering i utredningar kopplade till ekologisk funktion av torrfåror där stora 
och värdefulla variationer av strömningsfältet förväntas i vertikalled. Möjligheten 
att tillämpa 3D-modeller för att analysera minimitappning o.d. torde vara 
begränsat eftersom det sannolikt är för grunt vatten i de flesta tillämpningar. 

Denna typ av 3D-modeller grundar sig på några förenklingar i de tredimensionella 
Navier-Stokes ekvationerna (ytvattenströmning enbart, hydrostatiskt tryck, 
förenklad uppdelning i vertikalled med mera) och ofta kallas ”kvasi-3D” till 
skillnad mot CFD-modeller som kan lösa de fullständiga Navier-Stokes 
ekvationerna i mycket hög upplösning samt för komplexa geometrier och 
flödestillstånd.   

Fördelen med 3D-modellerna är att de baseras på samma beräkningsnät som 2D-
modellerna och använder mycket liknande metodik och modellparametrar vilket 
gör det enkelt att uppgradera en befintlig 2D-modell till en 3D-modell. Dessa 
modeller kräver dock betydligt mer beräkningskraft än 2D-modeller och kan 
därmed tillämpas på korta sträckor enbart (upp till ett par km).  

I 3D-modeller behöver beräkningsnätets upplösning i vertikalled definieras på så 
sätt att relevanta strömningsförhållanden kan reproduceras. En upplösning av 
minst 10 st. celler mellan vattenytan och botten rekommenderas. Fördelning av 
beräkningsceller kan också anpassas för att t.ex. förfina strömningsfältet i närheten 
av botten eller vid en viss vattennivå (utlopp från biflöde eller omlöp). I 3D-
modeller används en förenklad hantering av gränsskiktet vilket tillåter 
användning av större celler vid botten jämfört med CFD-modeller. Exempel av 
beräkningsnät i vertikalled för 3D-modell illustreras i Figur 28.  
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Figur 28. Exempel på beräkningsnät i vertikalled i en 3D-modell. Övre bild: elementstorlek jämnt fördelad 
mellan botten och ytan. Nedre bild: förfinade element nära botten. 

 

CFD 

Definitionen av CFD – Computational Fluid Dynamics – omfattar egentligen alla 
typer av numeriska modeller (1D, 2D och 3D) som beskrivits ovan. Med det 
vedertagna begreppet CFD-modell avses dock vanligen en 3D-modell som löser de 
Navier-Stokes ekvationerna på ett tredimensionellt beräkningsnät med hög 
upplösning. Den mest klassiska typen av CFD-modeller modellerar en enklare 
form av Navier-Stokes ekvationerna i vilka enbart tidsmedelvärdet av de 
turbulenta fluktuationerna beaktas, vilket kallas för Reynolds Averaged Navier-
Stokes (RANS). Vid simulering av kanalströmning används de s.k. 
tvåfasmodellerna, i vilka både luft och vatten simuleras. Den vanligaste modellen 
för tvåfasflöden är Volume of Fluid-metoden (VOF). 

CFD-modeller är betydligt tyngre att använda än de andra typer av 
beräkningsmodeller. För nuvarande tillämpas de till områden av mindre storlek 
(10 m till 1 km) samt under något idealiserade situationer (korta 
simuleringsperioder). CFD-modeller tas fram utifrån CAD-geometrier. De används 
främst vid simulering av hydrauliska strukturer (utskov, tunnlar) men kan även 
användas för att simulera vattendrag utifrån en höjdmodell. 

I CFD-modeller bör beräkningsnätet förfinas i närheten av botten och väggar så att 
första beräkningspunkt ligger i början av den logaritmiska delen av 
hastighetsprofilen vid gränsskiktet. Cellstorleken blir vanligtvis mycket liten vilket 
resulterar i modeller med stort antal beräkningsceller.  

Användning av CFD-modellering krävs större expertis än de andra typer av 
hydrauliska modeller.  
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Användning av CFD-modeller i utredningar kopplade till ekologisk funktion av en 
torrfåra bedöms vara relevant enbart i de mycket specifika fallen där 2D- och 3D-
modeller inte ger tillräcklig upplösning på resultat. CFD-modeller kan dock 
användas för att utreda strömningsförhållanden i fiskomlöp (tekniska slitsrännor, 
anlockning) och vid hydrauliska strukturer kopplade till torrfåran (utskov, kulvert, 
överfall med mera). 

Tillämpningsområden och programvaror 

Förslag på tillämpningsområden för de olika numeriska modellerna presenteras i 
Tabell 6. 

Tabell 6. Förslag på tillämpningsområden för numeriska modeller. Markeringar inom () avser att det oftast är 
svårt eller olämpligt att tillämpa modelltypen för aktuell problemställning, men att det under vissa 
förutsättningar kan vara möjligt. 

 Tillämpningsområde  1D 2D 3D CFD 
 Vattendrag  X  X (X)    
 Svämplan X  X  

 
  

 Fiskomlöp X X   
 Fisktrappor, slitsrännor   X X 
 Anlockning, insteg till omlöp   X X 
 Avbördningsbestämning flodutskov     (X)  X  
 Avbördningsbestämning höga dammar        X  
 Avbördningsbestämning bottenutskov        X  
 Energiomvandling, vattensprång    (X)  (X)  X  
 Sedimenttransport, erosion  (X) X  (X)    
 Sedimentspridning, muddring   X  X    
 Vattenomsättning (sjöar)      X   
 

En lista över vanliga programvaror för hydraulisk modellering presenteras i Tabell 
7. 

Tabell 7. Lista över tillgängliga programvaror för hydraulisk modellering. 

Modelltyp  Programvaror 
1D  MIKE11, HEC-RAS 
2D  MIKE21, TELEMAC-2D, HEC-RAS, DELFT3D  
3D  MIKE3, TELEMAC-3D, DELFT3D  

CFD  FLUENT, FLOW-3D, OpenFOAM, StarCCM 
 

Vid val av programvaror bör modellören vara medveten om eventuella ingående 
begränsningar som skulle leda till felaktiga resultat. I torrfåror kan 
strömningsförhållandena förväntas övergå från subkritiskt (strömmande) till 
superkritiskt (stråkande) strömningstillstånd och tillbaka till subkritiskt 
(strömmande) strömningstillstånd vid ett vattensprång. Det uppstår då en eller 
flera s.k. täckvalsar i övergången. Det är därmed viktigt att kontrollera att valt 
beräkningsprogram kan simulera dessa strömningsförhållanden på ett korrekt sätt. 
Det finns studier i litteraturen som visar att inte alla beräkningsprogram lyckas att 
simulera vattensprång korrekt (Rao, P. et al., 2017).  
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Det finns metoder för att räkna vattensprångets karaktäristik för hand. För en mer 
ingående redovisning av detta hänvisas till litteraturen. Det blir för omfattande att 
ta upp inom ramen för denna rapport. En praktisk implikation av vattensprång i 
samband med inrättande av fiskvägar, omlöp o.d. är att om dessa förläggs invid ett 
utskov så kan det innebära att det inte är möjligt att vandra upp igenom språnget 
vid tappning. Då kan det vara relevant att bedöma hur långa tappningar som kan 
förekomma, vilken påverkan det har på fiskvandring och om läget för en planerad 
fiskväg behöver ändras. 

Vägledning om vattensprångets karaktär ges av Figur 29.  

 
Figur 29. Vattensprångets karaktär vid olika Froudes tal (VBB, 1978). 
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Modellförsök 

Som alternativ eller komplement till numeriska beräkningar kan fysikaliska 
modeller byggas upp i laboratorier. Dessa modeller byggs upp med en fullständig 
geometri av bottentopografi (batymetri) och anläggningar såsom dammar, slussar, 
hamnområden etc. 

Numeriska modeller bygger på ekvationer som har en begränsning vad gäller att 
beskriva fenomen som luftinblandning och turbulens. I en fysikalisk modell kan 
alltså komplicerade förhållande som inte ekvationer förmår räkna. I en fysikalisk 
modell mäts istället strömningsmönster, vattensprång, virvlar och liknande 
fenomen som ibland filtreras bort i en numerisk modell. Till exempel kan 
överspolning av en strand, inströmning till ett utskov mm. beskrivas mer 
naturtroget med en fysikalisk modell där vattnets rörelsemönster istället kan mätas 
med olika nivågivare installerade i laboratoriemiljö. 

Fysikaliska modellförsök kan med fördel utföras för modeller där numerisk 
modellering utförts s.k. sandwich modelling. Den numeriska modellen kan vara en 
bra grund för att studera olika typer av ombyggnadsalternativ av t.ex. en damm.  

En fysikalisk modell kan ge kompletterande svar på en problemställning som 
genomräknats i en numerisk modell. Den numeriska modellen kan förbättras 
och/eller fås ett mått på dess osäkerhet.  

Om s.k. sandwich modelling tillämpas kan en numerisk modell i framtiden användas 
för kompletterande studier då den fysikaliska modellen rivs efter att dess syfte 
uppnåtts (svarat på en problemställning). 

Numeriska modeller kan arkiveras och köras vid en annan tidpunkt då den 
fysikaliska modellen inte längre finns. 
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5.4 HYDRAULISK MODELLERING AV TORRFÅROR 

Kapitlen ovan syftar till att ge en övergripande bild av vattendragshydraulik samt 
att sätta 2D-beräkningar i ett sammanhang. Modellering av torrfåror ska i 
allmänhet utföras med 2D-beräkningar, vilket är detta kapitels huvudfokus.  

5.4.1 Modelluppbyggnad  

Avgränsningen för diskussionen i detta kapitel är att ekologisk anpassning av 
torrfåror görs med relativt små vattendjup. Ekologisk anpassning av torrfåror 
handlar just om att inte vattendraget ska vara torrt på sträckan och givet att 
vattenkraftproduktion ska finnas kvar i vattendraget så ska torrfåran ha tillräckligt 
mycket vatten för att en ekologisk funktion ska vara möjlig. 

Hydraulisk modellering av torrfåror med syfte att åstadkomma en ekologisk 
förbättring görs lämpligast med 2D-modellering. Anledningen till detta är att flöde 
och vattenhastighet varierar i plan samtidigt som 3D-effekter i strömningen är 
försumbara eller sker på en väsentligt mindre skala än upplösningen i plan, det går 
alltså inte att dela in modellen i höjdled på ett rimligt sätt.  

Det finns några grundregler att tänka på för att en 2D-modell över en torrfåra ska 
bli bra (gäller även ett vattendrag generellt). 

Modelldomän 

Modelldomänen avgränsas i sidled, uppströms och nedströms.  

För avgränsningen i sidled är det viktigt att bestämma om modellen ska användas 
för normala flöden där vattenströmningen i huvudsak sker i vattendragets fåra 
eller om modellen även ska kunna användas för översvämningsanalyser. I ett 
flackt jordbrukslandskap kan modelldomänen bli mångdubbelt större om 
modellen ska användas till högflödesanalyser. Om vattenutbredningen når 
modellens sidor kan beräkningen påverkas av modellens yttre rand. 

För avgränsning av modelldomänen uppströms är det viktigt att tänka på ifall 
utströmningen ur t.ex. utskov eller kraftstationer ger olika vinkel på flödet in i 
modellens övre rand och om dessa förhållanden är intressanta att studera. I så fall 
kan uppströmsranden behöva flyttas upp mot de olika flödesränderna så att olika 
konfiguration på inflöden kan simuleras. 

För avgränsning av modelldomänen nedströms är det viktigt att lägga 
randvillkoret så att inte ansatt vattennivå nedströms påverkar beräkningen. För ett 
flackt vattendrag kan nedströmsranden behöva ansättas långt nedströms, upp till 
flera km ner i vattendraget, om inte ansatta randvillkor ska påverka beräkningen. 
En damm (dess utskov och kraftstationsintag) kan vara ett lämpligt randvillkor 
nedströms (givet att strömningsförhållandena vid dammen ska analyseras. Om en 
damm ska rivas ut kan nedströmsranden behöva flyttas nedåt i vattendraget 
eftersom den sektion där dammen legat inte nödvändigtvis utgör en bestämmande 
sektion efter utrivning. Om en torrfåra t.ex. mynnar i huvudströmmen och 
modellen avgränsas dit behöver ett nedströms randvillkor ansättas i 
huvudströmmen. Detta kan vara en vattennivå, men då är det viktigt att beakta att 
detta kan påverka beräkningen om strömningen är subkritisk. 
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Beräkningsnät (mesh) 

Modellen kan byggas upp av ett strukturerat eller ostrukturerat mesh, eller en 
kombination av de båda. Ett strukturerat mesh (med kvadratiska eller rektangulära 
celler) väljs lämpligen i kanaler eller räta och jämnbreda vattendrag och kan väljas 
om normalflöden i ett vattendrag ska studeras. Om översvämningar på större ytor 
ska medräknas kan ett triangulärt mesh väljas för att spara beräkningstid (i större 
modeller). Nedan visas ett urval av specialanpassade mesh, se Figur 30 - Figur 33.  

 
Figur 30. Kombinerat och strukturerat mesh där en ekolodad kanal mellan två sjöar modellerats med 
kvadrilaterala celler.  

 

 
Figur 31. Strukturerat mesh med kvadrilaterala celler där modellerat flöde sker i huvudfåran. 
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Figur 32. Ostrukturerat mesh med triangulära celler för modellering av en torrfåra.  

 

 
Figur 33. Brostöd, utskovspelare och andra konstruktioner som står i vattnet hanteras lämpligen genom att 
dess geometri ej ingår i meshet.  

 

 
  



 METODIK FÖR HYDRAULISK MODELLERING AV TORRFÅROR VID MILJÖANPASSNING AV VATTENKRAFT 
 

84 

 

 

 

Upplösning i plan 

När meshet är definierat är det viktigt att tänka på vilken upplösning varje 
delområde byggs upp med. För få mesh-celler över ett vattendrag medför att en 
sektion tvärs över vattendraget blir kantig med grov upplösning. Det kan medföra 
att vattendraget skärs av genom de linjära interpoleringar som görs i 
terrängmodellen som görs utifrån meshet och att strömningsarean blir för liten. 

Observera att en modell som byggts upp och kalibrerats med ett visst mesh ofta 
behöver kalibreras om på nytt ifall meshet görs så att den modellerade batymetrin 
också ändras. 

Det är svårt att ge en definitiv rekommendation om hur många celler som ett mesh 
ska innehålla tvärs över ett vattendrag. Under alla omständigheter riskerar en 
modell med fem cellers bredd eller färre att ge felaktiga resultat då 
strömningsarean förenklas. Beroende på vattendragets bredd och upplösningen på 
bottendata kan fem-sex celler vara acceptabel upplösning. För en större älv bör 
åtminstone tio celler definieras över vattendraget och helst uppemot 30-40 celler. 
Det beror också på om analysen ska fokuseras kring strandzonen, om det finns 
grunda partier i vattendraget som ska analyseras etc. Även om bottendata består 
av en gles ekolodning kan en tät mesh-indelning ge möjlighet att studera t.ex. 
varierande vattenhastigheter i grunda partier, se Figur 27. 

Om en älv består av smala och breda partier kan antalet celler tvärs vattendraget 
varieras för att erhålla ett mesh med jämnstora celler, se Figur 34. 

 
Figur 34. Övergång mellan trång och bredare älvsträcka där storleken av beräkningsceller varierar för att 
erhålla en liknande upplösning i antal celler tvärs älven. 

5.4.2 Beräkningsparametrar  

Friktionskoefficient 

I 2D-modeller kan bottenfriktion vanligtvis beskrivas med hjälp av olika friktions 
formler. Den mest använda är Mannings som baseras på Mannings tal M 
alternativt Mannings tal n i merparten av engelskspråkig litteratur (𝑀𝑀 = 1/𝑛𝑛). I 
vissa länder används också Stricklers koefficient K som är egentligen samma sak 
som Mannings tal M. Andra typer av friktionskoefficienter som ingår i 2D-
modeller är Chézys koefficient C samt Nikuradses ekvivalenta sandråhet ks.  
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Fördelen med Mannings tal M är att det finns väl dokumenterat litteratursmaterial 
som anger M för olika typer av vattendrag, bottenmaterial och vegetation och 
morfologi. Som utgångspunkt rekommenderas sammanställningen som redovisas i 
(Chow, 1959) samt i HEC-RAS användarmanual (USACE, 2016). Notera att (Chow, 
1959) baseras på imperial units och det förekommer att man inte kompenserat för 
detta vid konverteringar från n till M. I naturliga vattendrag varierar vanligtvis M 
mellan ca 10 och 50 m1/3/s. Vid strömning på släta ytor kan M-värdet uppgå till ca 
70 m1/3/s (t.ex. betong). Råheten ökar med minskande M-värden och tvärtom.  

Värdena för Mannings tal M har historiskt tagits fram med Mannings formel, det 
vill säga att de gäller vid endimensionella strömningsförhållanden. Av praktiska 
skäl används dessa värden även i 2D-modeller. Samma koefficient i 1D och 2D 
kommer dock sällan att ge samma resultat vad gäller vattenhastighet och 
vattennivå för en given geometri på grund av tre principiella skillnader mellan 1D- 
och 2D-modeller: 

• Formmotstånd. I 1D-modeller används Mannings tal för att beskriva bland 
annat formmotståndet mellan tvärsektioner, det vill säga alla former av 
motstånd som inte kan beskrivas med tvärsektionernas geometri (ytråhet, 
meandering, med mera). I 2D-modeller ingår dessa geometriska förhållanden i 
modellens geometri till en viss grad, beroende på upplösningen, vilket innebär 
att Mannings tal inte inkluderar alla effekter av formmotståndet. Denna 
skillnad innebär att Mannings tal som används i 2D-modeller i princip alltid 
blir större (det vill säga lägre råhet) än i 1D för en och samma geometri. Som 
tumregel och utan kalibreringsdata kan man använda M2D ~ 1,3 * M1D 
(Hervouet, 2000) (Bratton, A-J., 2017). 

• Hastighetsfördelning. I ett vanligt vattendrag förekommer en variation av 
vattenhastigheten, som är lägst vid stranden och högst i mitten av 
tvärsektionen. En sådan hastighetsfördelning kan reproduceras i en 2D-modell 
medan, av definition, 1D-modeller enbart räknar fram medelvärdet av 
hastigheten tvärs vattendraget. Eftersom friktionsförluster är proportionella 
mot vattenhastigheten i kvadrat, se Kap. 5.3.2, för ett och samma Mannings tal 
kommer större fallförluster beräknas i 2D än i 1D, särskilt om de maximala 
hastigheterna tvärs vattendraget är mycket större än medelvärdet. Detta 
innebär att i sådana konfigurationer bör Mannings tal i 2D-modeller ökas (det 
vill säga lägre råhet) för att erhålla samma hydrauliska kapacitet som i 1D. 

• Beräkning av friktionsförluster. I 1D-modeller beräknas friktionsförluster med 
Mannings formel 𝑉𝑉 = 𝑄𝑄 𝐴𝐴⁄ = 𝑀𝑀 ∗ 𝑅𝑅2/3 ∗ 𝑆𝑆1/2 som baseras bland annat på den 
hydrauliska radien R. Av praktiska skäl ersätts i 2D-modeller den hydrauliska 
radien R med vattendjupet h. Vid mycket grunda och bredda tvärsektioner 
(bottenbredd > ~ 100 gånger vattendjupet) är R/h ~ 1 medan vid mer vanliga 
geometrier är R/h ~ 0,3 till 0,9. Denna skillnad mellan R och h innebär att 
Mannings tal i 2D-modeller bör vara lägre (det vill säga högre råhet) än i 1D-
modeller för att erhålla samma hydrauliska kapacitet. Se illustration i Figur 35. 
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Figur 35. Samband mellan hydraulisk radie R och vattendjup h (höger) samt motsvarande samband mellan 
Mannings tal i 2D och 1D (vänster) vid liknande hydraulisk kapacitet för olika trapetsformade kanalgeometrier 
(B: bottendredd, m: släntlutning – mH:1V). 

 

Observationer som nämns i ovanstående punkter bör beaktas vid val av Mannings 
tal i 2D-modeller. Erfarenhetsåterföring indikerar att inverkan av formmotståndet 
är den viktigaste faktorn avseende skillnaden mellan Mannings tal i 2D och 1D 
medan inverkan av hastighetsfördelningen (lägre råhet i 2D) och metod för 
beräkning av friktionsförluster (högre råhet i 2D) mer eller mindre kompenserar 
varandra. Osäkerheter kring aktuella värden för Mannings tal i 2D belyser vikten 
att kalibrera beräkningsmodeller. 

Tidssteg 

Beroende på om stationära eller dynamiska simuleringar ska utföras, hur snabb 
vattenhastighet som råder på platsen samt vilken storlek meshets celler har 
behöver tidssteget anpassas så att modellen inte blir instabil. Ett vanligt 
stabilitetskriterium i beräkningsmodeller är att den s.k. CFL-nummer ska vara 
lägre än 1,0. CFL-nummer kan uttryckas som 𝑈𝑈 ∗  ∆𝑡𝑡 ∆𝑥𝑥⁄  (U=vattenhastighet, ∆𝑡𝑡 = 
tidsskala, ∆𝑥𝑥 = rumsskala). I praktiken, ju mindre celler i meshet desto kortare 
tidssteg (och därmed längre beräkningstid) krävs. 

Turbulensmodeller 

I 2D-modeller kan turbulens simuleras med hjälp av turbulensmodeller. De 
vanligaste turbulensmodellerna som finns i 2D-modeller är: 

• Konstant viskositet (också kallas för konstant diffusion). 
• Parametriserad virvelviskositet (också kallas för eddy viscosity). 
• Smagorinsky. 
• k-Ɛ. 

Syftet med turbulensmodeller är att simulera vattnets turbulenta viskositet, vilket 
påverkas av rådande strömningsförhållanden. Viss erfarenhet krävs vid 
användning av de olika turbulensmodellerna, särskilt avseende deras 
användningsområden och begränsningar. 

Syftet med detta avsnitt är att ge praktiska rekommendationer samt exempel om 
hur turbulensparametrar kan användas för att beskrivas de turbulenta 



 METODIK FÖR HYDRAULISK MODELLERING AV TORRFÅROR VID MILJÖANPASSNING AV VATTENKRAFT 
 

87 

 

 

 

strömningsförhållandena. För en fördjupad genomgång av turbulensmodellering 
hänvisas till (Rodi, 1993). 

Med konstant viskositet eller diffusion, turbulens antas vara konstant och 
homogen i hela modellen. Turbulens definieras med hjälp av en s.k. 
diffusionskoefficient. Använd koefficient ska bestämmas utifrån förväntade 
strömningsförhållanden samt aktuell cellstorlek. Denna koefficient kan också 
bestämmas vid kalibrering. Denna typ av turbulensmodell är den enklaste men 
kan dock leda till felaktiga resultat med olämpliga värden för diffusions 
koefficienten. 

Den parametriserade virvelviskositet-modellen räknar fram den turbulenta 
viskositeten utifrån vattendjupet, friktionshastigheten och en dispersions-
koefficient som behöver anpassas till från fall till fall utifrån de förväntade 
strömningsförhållandena. En variant till denna modell är Elders turbulensmodell 
som använder två konstanta dispersionskoefficienter (en för dispersion i 
strömningsriktning och en för dispersion tvärs strömningsriktningen). Denna 
modell kan vara lämpligt vid utredning av spridningsförhållanden eftersom 
dispersion vanligtvis är annorlunda utmed och tvärs huvud strömningsriktningen.  

Smagorinskys turbulensmodell baseras på den s.k. mixing length-konceptet. Den 
räknar den turbulenta viskositeten utifrån rådande strömningsförhållanden. Vid 
behov kan den kalibreras med justering av en koefficient. Denna modell 
rekommenderas över konstant viskositet-modellen utom i speciella fall. 

k-Ɛ turbulensmodellen är bland de mest komplexa modellerna och löser 
transportsekvationer för två mått av turbulens: den turbulenta energin k och dess 
omvandlingshastighet Ɛ. Fördelen av denna modell är att den turbulenta energin k 
kan användas för att utreda de turbulenta strömningsförhållandena vilket kan ge 
värdefull input vid beskrivning av erosionsrisken, vid dimensionering av 
strukturer eller även vid utredning av vattendragets ekologiska potential och som 
underlag för fiskvandring (Hoffmans, 2012) (Ligier, 2018). 

För att beskriva strömningsförhållanden vid turbulent strömning brukar den 
momentana hastigheten u definieras som summan av hastighetens tidsmedelvärde 
U och hastigheten för de turbulenta fluktuationerna u’ (𝑢𝑢 = 𝑈𝑈 + 𝑢𝑢′), se illustration i 
Figur 36.  

 



 METODIK FÖR HYDRAULISK MODELLERING AV TORRFÅROR VID MILJÖANPASSNING AV VATTENKRAFT 
 

88 

 

 

 

 
Figur 36. Definition av strömningshastigheten vid turbulent strömning som används i s.k. RANS-modeller 
(RANS = Reynolds-Averaged Navier-Stokes). 

 

Hastigheten som beräknas av hydrauliska modeller motsvarar tidsmedelvärdet U 
vid varje beräkningstidssteg. I tvådimensionell strömning gäller följande samband 
mellan den turbulenta energin k och kvadratiskt medelvärdet av 
vattenhastighetens turbulenta fluktuationer u’: 

𝑢𝑢𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅′ =  √𝑘𝑘  

med följande parametrar: 

• 𝑢𝑢𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅′ : kvadratiskt medelvärde (root mean square, RMS) av hastigheten av de 
turbulenta fluktuationerna relativt tidsmedelvärdet U (m/s). 

• k: djupmedelvärdet av den turbulenta energin (m2/s2). 

Ett praktiskt mått för att kvantifiera turbulensgraden är den relativa turbulens-
intensiteten r0 som definieras som hastigheten av de turbulenta fluktuationerna u’ 
relativt hastighetens tidsmedelvärde U: 

𝑟𝑟0 =
𝑢𝑢𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅′

𝑈𝑈
=  

√𝑘𝑘
𝑈𝑈
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Det bör noteras att ovanstående formler gäller för tvådimensionell strömning 
enbart. För tredimensionell strömning gäller följande samband mellan den 
tredimensionella turbulenta energin k3D och kvadratiskt medelvärdet av 
vattenhastighetens turbulenta fluktuationer u’: 

𝑢𝑢𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅′ =  �2𝑘𝑘3𝐷𝐷 3⁄   

Klassiska värden för den relativa turbulensintensiteten presenteras i Tabell 8. 
Klassiska värden för den relativa turbulens-intensiteten. Anpassad från (Hoffmans, 
2012). Dessa värden anses vara representativa för hela tvärsektionen och inte tar 
hänsyn till lokala effekter som kan identifieras med hjälp av 2D-modeller och där 
turbulensgraden kan bli stor lokalt. Den relativa turbulensintensiteten kan 
användas för att utreda inverkan av turbulensen på bottenerosion eller för att 
dimensionera erosionsskydd. Den kan också användas vid karaktärisering av 
strömningsförhållanden ur faunas perspektiv (t.ex. identifiering av viloplatser). 

Tabell 8. Klassiska värden för den relativa turbulens-intensiteten. Anpassad från (Hoffmans, 2012). 

𝑟𝑟0 Turbulensgrad Kommentar 

0 Ingen turbulens Laminär strömning 

< 0,08 Mindre turbulens - 

0,08 – 0,15 Normal turbulens Kanal- eller vattendragströmning 

0,15 – 0,20 Hög turbulens Höga flöden, i lä av strukturer (broar, pelare, ...) 

0,20 – 0,30 Mycket hög turbulens Nedströms vattensprång, skarpa kurvor, … 

> 0,30 Extremt hög turbulens Kan observeras lokalt kring strukturer eller stora 
bottenelement i förfinad 2D/3D-modell 

5.4.3 Osäkerheter och känslighetsanalys 

Osäkerheter i resultat från beräkningsmodeller kan vara relaterade till osäkerheter 
på ingångsparametrar (t.ex. bathymetri, flöden, vattennivå, bottenfriktion) samt 
modelltekniska parametrar (upplösning, randvillkor, numeriska optioner). 

En enkel metod för  att utvärdera osäkerheter i resultat från beräkningsmodeller är 
att utföra en känsighetsanalys där flera simuleringar med olika värden på de 
parametrar som behöver testas och utvärderas därefter i vilken omfattning varierar 
resultatet. Ett exempel på lämplig metod för känsighetsanalys i hydraulisk 
modellering är den s.k. Gauss Quadrature Sampling där principen är att välja ut 
några representativa värden för testvariablerna inom ett fördefinierat intervall och 
analysera deras inverkan genom att redovisa resultatets relativa känslighet 
(Oubennaceur et al., 2019). 

En lämplig metod för att kunna utvärdera inverkan av flera variabler på resultatets 
osäkerhet ur statistisk synpunkt är den s.k. Monte Carlo-metoden. Principen av 
Monte Carlo-metoden är att utföra ett stort antal beräkningar där de 
testvariablerna får slumpvisa värden inom fördefinierade intervall. Antal 
beräkningar ska vara tillräckligt stort så att det genomsnittliga resultatet med 
slumpvisa värden på testvariabler blir så nära det aktuella resultatet som möjligt. I 
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så fall kan resultatet beskrivas som en statistisk fördelning utifrån analys av 
samtliga Monte Carlo-simuleringar. 

Med hjälp av programmeringsverktyg kan Monte Carlo-metoden tillämpas på 2D-
hydrauliska modeller relativt enkelt. En begränsning är att modellens 
beräkningstider behöver vara korta för att kunna utföra ett stort antal simuleringar 
(minst 100 till 1000 st.) inom en rimlig tid. Principen blir då att identifiera vilka 
variabler eller parametrar som är osäkra och ta fram lika många slumpvisa värden 
som antal simuleringar. Fysikaliska parametrar brukar kunna beskrivas med hjälp 
av klassiska statistiska fördelningar så som normal- eller lognormalfördelningen. 
För vissa variabler eller modellparametrar kan andra typer av fördelningar 
användas (t.ex. likformig sannolikhetsfördelning). Genom programmering kan 
modellfilerna för varje Monte Carlo-simulering uppdateras med de slumvisa 
värdena och automatiskt starta beräkningarna. Efter att samtliga beräkningarna 
utförts kan resultatet sammanställas på ett statistiskt sätt och presenteras i form av 
percentile för varje resultatvariabel. Man kan t.ex. sätta ett mått på intervallet inom 
vilket t.ex. vattendjupet eller vattenhastigheten varierar med ± 20%. Ett 
tillämpningsexempel redovisas i Kap. 5.5.2. 

Det finns ett flertal andra metoder som kan användas för att utföra 
känslighetsanalyser där inverkan av varje testvariabler kan analyseras på det 
slutliga resultatet. Exempel av metoder är bland annat Sobol- och Fourier amplitud 
känslighetstest (FAST)-metoderna. 
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5.5 RESULTATREDOVISNING 

5.5.1 Resultatparametrar 

Det finns ett antal resultatparametrar som kan vara av intresse när den ekologiska 
nyttan vid miljöanpassning av torrfåror behöver analyseras. Något förenklat kan 
resultat kan tas fram för att studera: 

• Habitat (strömning på sträckor där vattenlevande organismer lever) 
• Fiskvandring (strömning på sträckor där fisk ska vandra längs vattendraget) 
• Åtgärder (hydromorfologisk återställning) 

De vanligaste resultaten som tas fram vid hydraulisk modellering är: 

Vattennivå. Genom att vattennivån räknas fram kan vattenutbredningen i ett 
område redovisas genom att kartera vattenytan på en terrängmodell. Detta är 
intressant till exempel om mängden vatten som släpps som minimitappning ska 
kunna utvärderas med avseende på arealen vattenspegel, d.v.s. relationen mellan 
flödesökning och ökad flödesareal. 

Även lateral konnektivitet mot sidofåror och strandzoner kan analysera på detta 
sätt. 

I Figur 37 visas överst en drönarbild från en torrfåra vid provtappning där de små 
åfårorna i bildens nederkant vattensätts vid ett visst flöde och underst en bild från 
en hydraulisk 2D-modell där brytpunkten för flödet sökts genom iterativa 
beräkningar.  
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Figur 37. Jämförelse av fotograferad och modellerad vattenutbredning. Färgskalan kopplas till olika 
vattenhastigheter relevanta för den studie som utfördes. Notera att drönarbilder (överst) ofta blir något skeva 
på grund av sned fotografering på låg höjd och inte koordinatriktiga som ortofoton (nederst). 

 

I det aktuella fallet börjar ekologisk nytta uppstå redan vid 1/3 av MLQ 
(medellågvattenföringen). 

Vattendjup. Som komplement till vattennivå bör vattendjupet redovisas. Det är 
intressant för att bedöma om ett tillräckligt stort vattendjup finns längs en sträcka 
så att fisk kan vandra hela vägen upp för en torrfåra eller om det finns partier där 
vattendjupet är för lågt för att fisk ska kunna simma vidare, s.k. longitudinell 
konnektivitet. 

Vattenhastighet. Beroende på vilka arter (svagsimmande eller starksimmande) som 
studeras behöver vattenhastigheten redovisas. Dels för att visa om det finns 
forsande partier som lockar vissa arter men även lugnvatten som kan fungera som 
viloplatser för vandrande fisk kan identifieras.  

I fallet nedan, se Figur 38, var det viktigt att identifiera viloplatser för fisk på ett 
antal ställen i en fors där fiskvandring var önskvärt vid olika flöden. Risken fanns 
att fiskvandring inte kunde ske vid alltför höga flöden. Tänkbara åtgärder som 



 METODIK FÖR HYDRAULISK MODELLERING AV TORRFÅROR VID MILJÖANPASSNING AV VATTENKRAFT 
 

93 

 

 

 

skulle kunna vidtas i ett sådant område är att minska flödet (vattenhastigheten) 
eller att genom stenutläggning od. skapa områden med lägre vattenhastighet. 
Färgskalan redovisar fallande vattenhastighet i en röd-gul-grön-blå skala.  

 
Figur 38. Modellerade vattenhastigheter i en fors. 

 

Varaktighet på flöden. För att bedöma om ett visst vattendjup kan inställa sig på en 
sträcka vid t.ex. klunkning (då en mindre mängd vatten släpps ut från ett 
kraftverk) kan varaktigheten på vattendjup och vattenhastighet behöva studeras. 
Om klunkning utförs under en kortare tidsrymd än tiden det tar för vattnet att 
transporteras från ett kraftverk till en sjö kommer inte gynnsamma förhållanden 
varaktigt uppstå på sträckan.  

Det här är även viktiga vid provtappningar från dammar. Om provtappningen ska 
kombineras med inmätning av vattennivåer är det viktigt att s.k. 
fortvarighetstillstånd inställer sig. D.v.s. om en sträcka ska kalibreras för ett visst 
flöde är det viktigt att det inte är en puls som rör sig längs vattendraget utan det är 
önskvärt att ett konstant flöde släpps och att det varar längs hela den aktuella 
sträckan under den tid som mätningen utförs. 

Om provtappningen avbryts för tidigt är flödesmaxima är åtskilda i tid och flödet 
är mindre längre nedströms. Då kan inte underlaget användas för kalibrering av 
ett visst flöde eftersom vattenföringen är olika längs den sträcka som studeras.  

Förändringstakten vid flödesförändringar. Vissa organismer, men även jordar i 
strandzonen, kan vara känsliga för snabba flödesfluktuationer varför dynamiska 
flödesförändringar och dess påverkan på vattennivåer ofta är intressant att 
studera.  

Froudes tal är en parameter som kan användas för att bedöma var olika typer av 
strömhabitat finns. I publikationen “Identifying Stream Habitat Features With a 
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Two-Dimensional Hydraulic Model” (Bureau of Reclamation, 2007) har studier 
gjorts som visar på följande samband mellan olika habitattyper relaterat till 
Froudes tal: 

Fr< 0.09 pool (hölja) 

0.09 ≤ Fr≤ 0.42 glide (svagt strömmande planbottenfåra) 

Fr> 0.42 riffle (strömsträcka/strömmande planbottenfåra)  

Ett flertal studier redovisar försök att bestämma strömhabitat utifrån Froudes tal, 
bl.a. (Jowett, I.G. 1993.) som är en av referenserna i (Bureau of Reclamation, 2007). 
Jowett kom fram till följande samband: 

Fr< 0.18 pool (hölja) 

0.18 ≤ Fr≤ 0.41 glide (svagt strömmande planbottenfåra) 

Fr> 0.41 riffle (strömsträcka/ strömmande planbottenfåra) 

I (Lemke, 2017) finns en illustrativ bild över dessa strömhabitat, se Figur 39. 

 
Figur 39. Olika typer av naturliga strömhabitat. 
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En fördjupning av Froudes och Reynolds tal kan göras om habitatmodellering ska 
utföras. Habitatmodellering ligger utanför denna studie men det kan vara värt att 
nämna att s.k. box-plots för både Froudes tal och Reynolds tal används för detta 
syfte. För att ge ett exempel visas en box-plot från en slovakisk ekologistudie 
tillgänglig via ResearchGate (Lehotský et.al., 2010), se Figur 40. 

 
Figur 40. Box-plots ur (Lehotský, 2010) för olika morfologiska enheter med liknande indelning som visas i Figur 
36. På y-axeln i vänstra diagrammet visas Froudes tal och y-axeln i högra diagrammet visar Reynolds tal. 

 
  



 METODIK FÖR HYDRAULISK MODELLERING AV TORRFÅROR VID MILJÖANPASSNING AV VATTENKRAFT 
 

96 

 

 

 

Övriga parametrar som kan vara intressanta att redovisa är de som relaterar till 
den hydromorfologiska funktionen av ett vattendrag. 

Bottenskjuvspänning är ett mått som beskriver skjuvkrafter som verkar på 
vattendragsbotten per ytenhet. Begreppet används främst för att bedöma risken för 
att bottnar eroderar. Det kan vara av intresse att veta hur beständig botten är ifall 
en vattendragssträcka ska restaureras, t.ex. för att bedöma lämpligheten att lekgrus 
ska läggas ut i en torrfåra. Bottenskjuvspänningen brukar utryckas som summan 
av friktionskrafter som genereras av bottenmaterialet och friktionskrafter som 
genereras av bottenformer enligt följande formel: 

𝜏𝜏 =  𝜏𝜏′ +  𝜏𝜏′′ 
där: 

• 𝜏𝜏: total bottenskjuvspänning (N/m2). 
• 𝜏𝜏′: ytfriktion p.g.a. bottenmaterial, ”skin friction” på engelska (N/m2). 
• 𝜏𝜏′′: friktion p.g.a. ytform, ”bed forms” på engelska (N/m2). 

Den klassiska formeln för den totala bottenskjuvspänningen är: 

𝜏𝜏 =  𝜌𝜌𝑔𝑔𝑅𝑅𝑆𝑆 
där: 

• ρ: vattendensitet (kg/m3). 
• g: tyngdaccelerationen (m/s2). 
• R: hydraulisk radie (m). Kan ersättas med vattendjupet h vid långa och grunda 

sektioner alternativt i 2D-modeller. 
• S: vattenytans lutning (m/m). Vid likformig strömning är S lika med 

bottenlutningen. 

Den totala bottenskjuvspänningen kan också uttryckas som en funktion av 
Mannings tal och vattenhastigheten enligt formeln nedan: 

𝜏𝜏 =
𝜌𝜌𝑔𝑔𝑈𝑈2

𝑀𝑀2𝑅𝑅1/3 

där: 

• M: Mannings tal (m1/3/s). 
• U: vattenhastighet (m/s). 

Vid utredning av sedimenttransport och erosion ska bottenskjuvspänningen 
motsvarande ytfriktion p.g.a. bottenmaterial (”skin friction”) användas. Den kan 
utryckas som följer: 

𝜏𝜏′ =  
1
2
𝜌𝜌𝐶𝐶𝑑𝑑𝑈𝑈2 

där Cd motsvarar en kvadratisk friktionskoefficient (-) somvanligtvis utrycks med 
hjälp av den s.k. ekvivalenta sandråheten ks som är ett mått på bottens ojämnheter: 

𝐶𝐶𝑑𝑑 = 2 �
𝜅𝜅

ln �30ℎ
𝑘𝑘𝑠𝑠
� − 1

�

2
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där: 

• 𝜅𝜅: von Karmans konstant = 0,4 (-). 
• h: vattendjup (m). 
• ks: ekvivalent sandråhet ~ 2,5 * d50 (m) 

Sedimenttransport sker när bottenskjuvspänningen överstiger bottenmaterialets 
kritiska bottenskjuvspänning. Ett praktiskt samband mellan dessa två parametrar 
är Shields tal. 

För mer information hänvisas till (SGI, 2008) och (Garcia, 2008). 

Flödeseffekt. Flödeseffekt är ett annat mått på tillgänglig energiomsättning/arbete i 
vattnet, vilket kan användas vid biotopkartering för att bedöma och/eller förutspå 
hydrologiska och morfologiska förändringar i en sträcka (Hymoinfo, 2020). I 
praktiken används den specifika flödeseffekten som anger mängd energi per 
ytenhet enligt följande formel: 

𝜔𝜔 =  𝜌𝜌𝑔𝑔𝑄𝑄𝑆𝑆 𝐵𝐵⁄  
där följande parametrar ingår: 

• 𝜔𝜔: specifik flödeseffekt (W/m2). 
• ρ: vattendensitet (kg/m3). 
• g: tyngdaccelerationen (m/s2). 
• Q: vattenföring (m3/s). 
• S: vattenytans lutning (m/m). Vid likformig strömning är S lika med 

bottenlutningen. 
• B: vattendragets bottenbredd (m). 

Genom analogi med bottenskjuvspänningen kan den specifika flödeseffekten 
approximeras enligt nedan: 

𝜔𝜔 ≈  𝜏𝜏 ∗ 𝑈𝑈 
där: 

• 𝜏𝜏: total bottenskjuvspänning (N/m2). 
• U: vattenhastighet (m/s). 
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5.5.2 Beräkningsexempel 

Som beräkningsexempel används torrfåran som ligger nedströms ett 
vattenkraftverk. Syftet med detta beräkningsexempel är att illustrera vilka resultat 
fås av olika beräkningsmetoder samt känsligheten av t.ex. modellens upplösning 
på modellresultat. I exemplet ingår även en osäkerhetsanalys som baseras på en 
s.k. Monte Carlo-simulering. 

Underlag består av högupplöst drönarskanning av bottennivåer som har 
bearbetats och konverterats till en höjdmodell med upplösning 0,2 x 0,2 m i plan. 
Torrfåran består av grusiga till steniga material, med de största elementen som har 
en diameter i storleksordning 0,5-1 m. Vid tappning, torrfåran delar sig i två grenar 
runt en ö. Vattenbredden i varje gren varierar mellan ca 5 och 15 m. Batymetrin 
illustreras i Figur 41. 

En tvådimensionell hydraulisk modell över torrfåran har upprätts i programmet 
TELEMAC-2D. Randvillkor till beräkningsmodellen består av inflöde vid 
uppströmsrand och vattennivå vid nedströms rand. Bottenfriktion simuleras med 
hjälp av Mannings formel. En Mannings tal på 22 m1/3/s har ansatts enligt resultat 
från kalibrering mot vattennivåmätningar. Turbulens har simulerats med k-Ɛ-
turbulensmodellen. 

För att illustrera inverkan av cellstorleken har flera beräkningsnät tagits fram: 

• 0,25 m, det vill säga ungefär samma upplösning som höjdmodellens. 
• 0,5 m. 
• 1 m. 
• 2 m. 

För varje konfiguration och för en genomsnittlig vattenbredd på 10 m beskrivs 
därmed torrfårans grenar med ca 40, 20, 10 respektive 5 st. celler. Inverkan av 
cellstorleken på simulerade vattenhastigheter i redovisas i plan i Figur 42 - Figur 45 
samt utmed två utvalda tvärsektioner i Figur 46.  
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Figur 41. Beräkningsexempel. Batymetri. 
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Figur 42. Beräkningsexempel. Tvådimensionella strömningshastigheter med cellstorlek 0,25 m och 
interpolerade hastighetsvektorer. 

 
Figur 43. Beräkningsexempel. Tvådimensionella strömningshastigheter med cellstorlek 0,5 m och 
interpolerade hastighetsvektorer. 
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Figur 44. Beräkningsexempel. Tvådimensionella strömningshastigheter med cellstorlek 1 m och interpolerade 
hastighetsvektorer. 

 
Figur 45. Beräkningsexempel. Tvådimensionella strömningshastigheter med cellstorlek 2 m och interpolerade 
hastighetsvektorer.  
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Figur 46. Beräkningsexempel. Tvådimensionella strömningshastigheter för olika cellstorlekar (0,25 m, 0,5 m, 1 
m och 2 m uppifrån ner) utmed två tvärsektioner, se lokalisering i Figur 42. 
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Jämförelsen mellan konfigurationerna visar att med den finaste upplösningen 
(0,25 m) erhålls ett mycket detaljerat strömningsfält där inverkan av de största 
bottenelementen tydligt syns. I konfigurationen med cellstorleken 0,5 m erhålls 
också ett detaljerat strömningsfält, dock med viss utjämning av resultatet kring de 
största elementen. I konfigurationen med cellstorlek 1 m försvinner detaljerna 
kring de största elementen (acceleration samt recirkulation på upp- respektive 
nedströmssidan) medan övergripande resultat fortfarande visar en korrekt, dock 
utjämnad, spatial fördelning av strömningshastigheter. I konfigurationen med 
cellstorlek 2 m erhålls ett grövre och mycket utjämnat resultat. 

Val av cellstorlek ska bestämmas utifrån modellerings syfte. Om modellering av 
strömningsförhållanden i en torrfåra med stora bottenelement ska utföras där 
detaljerade resultat efterfrågas bedöms det lämpligt att använda en lokal 
cellstorlek av maximalt ~ d90/2 medan höjdmodellen behöver ha en upplösning på 
minst~ d90/4. 

Modellering av torrfåror rekommenderas att utföras i 2D när erforderligt 
höjdunderlag finns. Nedan jämförs resultat från 2D-modellen med cellstorlek 
0,25 m mot en 1D-modell som täcker torrfårans södra gren. Modellen har upprätts 
i beräkningsprogrammet HEC-RAS med hjälp av 8 st. tvärsektioner och 
randvillkor har hämtats från 2D-modellen (flöde och nedströms vattenyta). En 
först observation är att Mannings tal i 1D-modellen behöver justeras för att erhålla 
liknande fallförluster som i 2D-modellen, se Figur 47. God överenstämmelse fås 
med en högre råhet (Mannings tal på 18 m1/3/s istället för 22 m1/3/s i 2D-modellen). 
Att råheten ökar mellan 2D och 1D är ett klassiskt resultat som tidigare diskuterat 
(se Kap. 5.4.2). 

 
Figur 47. Beräkningsexempel. Jämförelse av beräknade vattennivåer i den södra grenen mellan 2D-modellen 
och 1D-modellen för olika Mannings tal (M).  
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I 1D-modeller erhålls enbart ett medelvärde för strömningshastigheten och 
vattennivån vid varje tvärsektion. I torrfåror eller vattendrag med grunda 
vattendjup, stora stenar eller komplex geometri kan dock de aktuella 
vattennivåerna och framförallt hastigheterna visa stor variation från strand till 
strand. En jämförelse mellan 1D- och 2D-modellen presenteras i Figur 48 som visar 
att min- och maxhastigheterna kan skilja sig betydligt från medelhastigheterna 
som erhålls i en 1D-modell. 

 
Figur 48. Beräkningsexempel. Jämförelse av beräknade vattenhastigheter vid tvärsektioner A och B (se 
lokalisering i Figur 39-Figur 42) mellan 1D- och 2D-modellen. 

 

Ur en 2D-modell kan också andra resultatparametrar beräknas och redovisas i 
plan. Nedan ges exempel på resultat avseende vattendjup, se Figur 49, Froudes tal, 
se Figur 50, bottenskjuvspänning, se Figur 51, turbulent hastighet, se Figur 52, 
relativ turbulensintensitet, se Figur 53 och specifik flödeseffekt, se Figur 54. 
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Figur 49. Beräkningsexempel. Vattendjup. 

 
Figur 50. Beräkningsexempel. Froudes tal. 
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Figur 51. Beräkningsexempel. Bottenskjuvspänning motsvarande en bottenråhet ks = 0,01 m. 

 
Figur 52. Beräkningsexempel. Turbulenta hastighetsfluktuationer.  
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Figur 53. Beräkningsexempel. Relativ turbulensintensitet. 

 
Figur 54. Beräkningsexempel. Specifik flödeseffekt. 
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För att utvärdera känsligheten av modellresultat på några ingångsparametrar har 
en Monte Carlo-simulering utförts med den tvådimensionella hydrauliska 
modellen som redovisas ovan (med cellstorlek 0,5 m). I detta exempel har 
känsligheten av inflödet och Mannings tal på resultatvariabler vattendjup och 
vattenhastighet undersökts. Variabiliteten för både inflöde och Mannings tal har 
antagits följa en normalfördelning. Totalt har 1000 st. slumpvisa värden definierats 
för båda parametrarna utifrån deras medelvärdet (8 m3/s och 22 m1/3/s) och en 
antagen standardavvikelse som definierats arbiträrt inom ramen av detta 
beräkningsexempel, se Figur 55. 

 
Figur 55. Beräkningsexempel. Använda fördelningar för testvariablerna (inflöde och Mannings tal) i Monte 
Carlo-simuleringen. De svarta kurvorna indikerar de teoretiska normalfördelningarna som använts för att ta 
fram de slumpvisa värdena.  

 

Utifrån det har totalt 1000 st. beräkningsmodeller satts upp och körts med de 
slumpvisa kombinationerna på inflöde och Mannings tal med hjälp av 
automatiserade skript. Den totala beräkningstiden i det här fallet var mindre än ett 
dygn på en beräkningsdator med 24 st. processorer (varje beräkningsmodell körs 
på mindre än en minut tills stationärt tillstånd erhålls). Resultat från samtliga 
simuleringar kan sedan bearbetas för att presentera statistiska fördelningar av 
resultatvariabler. På figurerna nedan redovisas exempel på resultatkartor med den 
25:e percentilen av vattendjupet, se Figur 56 och den 90:e percentilen av 
vattenhastigheten, se Figur 57. Resultat kan också redovisas vid varje 
beräkningspunkt som en statistisk fördelning av resultatvariabler. Detta illustreras 
för vattendjup och vattenhastighet i Figur 58. 
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Figur 56. Beräkningsexempel. Resultat från Monte Carlo-simulering med 25:e percentil av vattendjupet. 

 
Figur 57. Beräkningsexempel. Resultat från Monte Carlo-simulering med 90:e percentil av vattenhastigheten. 
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Figur 58. Beräkningsexempel. Resultat från Monte Carlo-simulering vid en beräkningspunkt (se lokalisering i 
Figur 53 och Figur 54) som statistisk fördelning och framräknade percentiler för två resultatvariabler: 
vattendjup (vänster) och vattenhastighet (höger).  

 

I vissa situationer kan de aktuella strömningsförhållandena visa stor variation i 
vertikalled. För att simulera dessa räcker inte en 2D-modell utan 
problemställningen behöver analyseras med en 3D-modell. Ett exempel på 3D-
simulering redovisas nedan. Beräkningen har utförts i programmet TELEMAC-3D 
och grundar sig på samma beräkningsnät och randvillkor som 2D-modellen. I 
detta exempel har 3D-simuleringen utförts med liknande modellparametrar som 
för 2D-simuleringen samt för beräkningsnätet med cellstorlek 0,25 m. 
Beräkningsnätet har sedan delats upp i 10 st. lager mellan botten och vattenytan.  

Resultat illustreras med kartor av hastighetsfältet vid vattenytan samt vid botten 
(vid 10% av vattendjupet) i Figur 59 respektive Figur 60. Vertikal fördelning av 
strömningshastigheterna mellan ytan och botten redovisas vid två utvalda 
tvärsektioner i Figur 61. Resultat visar att med vissa geometrier kan stora 
skillnader på strömningshastigheter finnas mellan ytan och botten, som en 2D-
modell inte tillåter att simulera. I allmänhet kan strömningsförhållandena 
beskrivas på ett tillfredställande sätt med en 2D-modell men i vissa 
konfigurationer, där variationer i vertikalled är av intresse och när dessa inte kan 
uppskattas med hjälp av en klassisk logaritmisk profil för strömningshastigheten, 
kan en 3D- eller CFD-modeller rekommenderas (t.ex. för att studera anlockning, 
sedimenttransport med mera). Det bör noteras at CFD-modeller är betydligt mer 
krävande vad gäller datorkapacitet och därmed svårare att tillämpa över större 
områden än 3D-modellerna. 
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Figur 59. Beräkningsexempel. Tredimensionella strömningshastigheter vid vattenytan med cellstorlek 0,25 m 
och interpolerade hastighetsvektorer. 

 
Figur 60. Beräkningsexempel. Tredimensionella strömningshastigheter vid 10% av vattendjupet ovanför botten 
med cellstorlek 0,25 m och interpolerade hastighetsvektorer. 

 

 



 METODIK FÖR HYDRAULISK MODELLERING AV TORRFÅROR VID MILJÖANPASSNING AV VATTENKRAFT 
 

112 

 

 

 

 

 
Figur 61. Beräkningsexempel. Exempel på 3D-modell, vertikal fördelning av strömningshastigheter utmed två 
tvärsektioner, se lokalisering i Figur 56-Figur 57.  

5.6 NOGGRANNHET  

Nedan fokuseras på modellernas osäkerhet till följd av mätdata och upplösning i 
terrängmodelleringen som ligger till grund för den hydrauliska modellen. 

Även om inmätningar görs och modeller kalibreras finns det alltid en osäkerhet i 
mätningarna. Nedanstående lista är ett urval av upptäckter och kunskaper. 

• Inmätning med GPS har i allmänhet ett mätfel på ca. 5 cm. 
• Ekolodningar har ofta ett mätfel på ca. 5-10 cm. 
• Lantmäteriets laserskanning har i allmänhet ett mätfel på 10-20 cm (bättre i 

öppen terräng och flack terräng jämfört med tät skog i brant terräng) 
• Punkttätheten är större i öppen terräng vilket ger sämre terrängmodeller i 

skogsmiljö (där torrfåror ofta är belägna). 
• Om inmätning görs på fel ställe (t.ex. upp- och nedströms en upphöjning i  

botten eller en trång sektion) missas viktig information. 
• Om torrfåran upplever periodiska morfologiska förändringar (erosion, 

deposition) blir höjdmodellens användning begränsad i tid. 

Om laserskanningen inte detekterar stenar och block som ligger i botten av en 
torrfåra kommer terrängmodellen och därmed den hydrauliska modellen bli 
plattare än i verkligheten.Även om sten och block mäts in går det inte att med en 
upplösning på cm-nivå att modellera upp alla stenar och ytor där emellan. Rent 
praktiskt blir en 2D-modell utsmetad på meter-nivå eller möjligen ner till en eller 
ett par decimeters upplösning om tillräckligt tät mätdata finns och intresseområdet 
inte är för stort för beräkningsmodellens kapacitet. I sådant fall kan småskaliga 
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fenomen så som turbulens, strömningsmönster, vattenhastighetsfördelning etc, 
eventuellt missas. Det gäller att zooma ut lagom mycket för att kunna utföra en 
analys som löser den problemställning som är aktuell. Se exempel i Figur 42 - Figur 
45.  

Notera att de flöden som används i simuleringar kan innehålla osäkerheter. Detta 
har nämnts i Kap. 5.2.2. Osäkerheter kan, förutom vad som ingår i hydrologiska 
beräkningar, även finnas i hur flöden mäts vid kraftstationer och peglar. 
Osäkerheten i flödesmätning kan leda till att en modell blir felkalibrerad och 
felaktiga slutsatser kan då dras när resultaten analyseras, t.ex. vilket flöde som ger 
en viss areal strömhabitat. Därför är det bra om det angivna flödet vid en 
provtappning eller ett aktuellt flödestillfälle, utskovstappning etc. kombineras med 
exempelvis en ADCP-mätning som kvalitetskontroll. 

Kvaliteten på hydrauliska modeller är avgörande för att de ska kunna användas 
genom hela processen, från förstudie till projektering. Modeller som byggs upp 
förenklat i en förstudie kan innehålla stora osäkerheter och därmed finns en risk att 
felaktiga slutsatser dras, t.ex. att vattennivåer blir för höga eller låga jämfört med 
vad beräkningar visar, d.v.s. att påverkan av en åtgärd blir felaktig. Det innebär att 
miljötillstånd och förprojekteringar vilar på felaktiga beslut. I värsta fall kan en 
verksamhetsutövare få en vattendom på något som inte blir bra. Detta kan 
upptäckas först i en detaljprojektering och då kan det vara svårt att backa tillbaka 
till förstudieskedet och revidera åtgärdsval som där gjordes. 

En modell som byggts upp för beräkningar av höga flöden (dammhaverier eller 
översvämningar) måste noggrant gås igenom för att bedöma om lågflöden i 
torrfåror verkligen blir representativa med hänsyn till det underlag som använts 
för att bygga upp modellen. Det är många gånger osäkert att nyttja en 
högflödesmodell för lågflöden. 

En 2D-modell som byggts upp på noggranna bottendata med hög täthet i plan är i 
allmänhet lätt att kalibrera mot uppmätta flöden och vattennivåer. 2D-modeller är 
dock känsliga för om uppskattade bottennivåer eller bottnar blir planare i 
modellen men inte i verkligheten (vilket ofta blir utfallet när 2D-modeller utan bra 
data byggs upp). I de fallen kan en beräkning göra mer skada än nytta då direkt 
felaktiga slutsatser kan dras. Dylika modeller tas ofta fram av ovana användare 
som modellerat på egen hand utan erfaren expertis.  

Ett kvalitetskriterium att beakta vid val av modellör är:  

• Dennes erfarenhet av att kontinuerligt jobba med terrängmodellering och 2D-
modellering. Det är stor skillnad på att jobba med 2D-modellering då och då 
jämfört med att sitta dagligen med liknande arbetsuppgifter. Arbetet är 
komplext, programvaror är komplexa och programvaruutvecklingen går fort. 

• Dennes erfarenhet att modellera tillämpningar inom vattenbyggnad och 
vattenkraft. Hydraulisk modellering förekommer i urbana miljöer, för 
ledningsnät, dagvattendammar mm. Tekniskt sett är det ett ganska stort 
språng att gå från VA-hydraulik till vattenbyggnadshydraulik. 

• Tillgången till senior expertis inom såväl vattendragsmodellering som 
dammbyggnad och vattenbyggnad. 
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• Tillgången till avancerade datorer. En noggrann modell som byggs upp kan ta 
flera dagar att köra i en standarddator och några timmar i en avancerad 
beräkningsdator. Resultatet blir påverkat till det sämre då beräknings-meshet 
glesas ut för att få ner beräkningstiden. 

Eftersom beräkningsmodellens kvalitet baseras på kalibreringen och validering är 
det också viktigt att erhålla ett kalibreringsunderlag av bra kvalitet. För att 
säkerställa detta behöver den erfaren hydrauliker definiera mätningsprogrammet 
och de tekniska kraven samt helst närvara vid mättillfället. En vanlig orsak till 
lågkvalitativt kalibreringsunderlag är avsaknad av hydraulisk kompetens när 
mätning planeras och utförs. Eftersom noggrannheten i resultat är beroende av 
flera parametrar (både underlag, ingångsparametrar samt modellparametrar) kan 
känslighetsanalys och osäkerhetsanalyser tillämpas för att bättre kunna skatta 
variabiliteten i resultatet (se Kap. 5.4.3 samt beräkningsexempel i Kap. 5.5.2). 

Numeriska modeller kan ge ett bra underlag för bedömningar, t.ex. ungefär hur 
stor area med strömmande vatten ges av ett visst flöde (som kan minskas och ökas 
till en lämplig brytpunkt i strömningsarean kan påvisas), dvs. när mest nytta fås 
jämfört med dagens situation. 

Det är möjligt att analysera ett ungefärligt läge för en strömfåra där fisk kan 
vandra upp men även där vilplatser finns. Saknas vilplatser och det är önskvärt att 
sådana finns går det att analysera med en noggranhet av ungefär meter-skala. Hur 
enskilda stenar ska flyttas och fördjupningar göras måste i slutänden bestämmas i 
samråd med en biolog. 

I vissa fall kan även en osäker modell användas för att analysera relativa skillnader 
mellan två simuleringar. Till exempel, hur mycket vattennivån stiger vid en viss 
flödesökning. Här är det svårt att ange ett mått på osäkerheten eftersom det är 
beroende på modellens oskerhet och det som ska studeras. 

5.7 TIDSÅTGÅNG 

Under antagande att bra underlag finns insamlat bedöms olika 
beräkningsmodeller ta olika tid i anspråk för att bygga upp. 

Fältarbete för insamling av kalibreringsunderlag i form av inmätningar av 
vattennivåer, ADCP-mätningar od. kan göras med en fältinsats från 1-2 dagar och 
uppåt. För små anläggningar kan 1-2 dagar ge nyttig information men för större 
anläggningar behöver troligen några extra dagar läggas till. Tidsåtgången är 
beroende på hur tillgängligt området är (både avstånd till vägar och att förflytta sig 
inom området), hur stort område som ska mätas och vilken utrustning som ska 
bäras med. För laserskanningar och ortofoton tillkommer i allmänhet 
utrustningshyra och tid för efterbearbetning. Om avbördningssamband ska 
utredas för exemplevis en naturlig forsnacke behöver i allmänhet åtminstone 5-6 
mätningar av flöden och vattennivåer utföras under låg-, normal- och högflöden.  
Dessa mätningar behöver då utföras utspritt över några månaders tid.  

En enkel 2D-modell, om komplett bottendata finns (ex. multibeam eller 
laserskanning), kan byggas upp på ett par dagar. I allmänhet krävs någon veckas 
arbete för en modell motsvarande 50-5000 m torrfåra. Längre sträckor kan ofta 
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kompliceras av mer pre-processing av underlag, större variation av kvaliteten på 
underlaget, förekomst av dammar och broar. Ett par veckor kan gå åt för att bygga 
en sådan 2D-modell. Optimeringskörningar för att hitta rätt flöde och/eller fysisk 
åtgärd, olika alternativ på ombyggda eller utrivna dammar kan komplicera 
beräkningarna. Att bygga om meshet kan ta allt från en halv dag till 2-3 dagar. 
Därtill kan felsökning av s.k. modellstrul tillkomma. 

En 3D-modell kan i princip byggas upp på samma tid som 2D men ofta är själva 
analysen och post-processningen mycket mer omfattande. Vid modellering av 
torrfåror kommer en 3D-modellen användas som komplement till en befintlig 2D-
modell för att t.ex. kontrollera vissa beräkningsfall i 3D. I detta fall är tidsåtgången 
begränsat till i princip en dag för att bygga upp själva 3D-modell och ungefär 1-2 
dagar för varje beräkningsfall (kontroll mot 2D-modell, analys och redovisning av 
resultat). Om en torrfåra simuleras helt i 3D från början kräver det sällan mindre 
än att en månads arbete åtgår (inkl. vissa analyser). 
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6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER   

6.1 SLUTSATSER 

Sammanfattningsvis finns det ekologiska vinster som kan uppnås, både i 
vattenfåran och på angränsande landområden, genom miljöanpassning av 
torrfåror, dock finns det idag generellt stora kunskapsluckor och brist på 
erforderligt underlag för att kunna utforma funktionella åtgärder.  

En viktig faktor i sammanhanget är att åtgärder i de flesta fall måste genomföras 
med bibehållen elproduktion vilket ställer höga krav på många plan, exempelvis 
med avseende på säkerhet, vattenhushållning och kostnader. Vidare finns det 
alltid platsspecifika förutsättningar, vilka innefattar såväl biologiska och 
hydromorfologiska som kraftverksanknutna förutsättningar, som gör varje projekt 
unikt.  

Behovet av att på förväg kunna identifiera olika möjligheter och olika åtgärders 
effekter får därför bedömas som högt och är något som efterfrågas av branschen. 
Hydraulisk modellering kan ge ett sådant underlag, där torrfårans ekologiska 
potential, exempelvis med avseende på fårans lutning och bottenprofil, kan 
analyseras i relation till kraftproduktion och andra begränsande förutsättningar.  

Med noggranna mätningar av batymetri och med ett gott kalibrerings- och 
valideringsmaterial kan god precision uppnås och ju tidigare i ett projekt som 
modeller av god kvalitet tas fram, ju mer tjänas in i slutänden då felaktiga beslut 
kan försena och fördyra ett projekt. 

Även om det många gånger kan vara behäftat med svårigheter att exakt modellera 
verkligheten med god precision finns det ändå nytta med modelleringen om det är 
tydligt hur bra modellen är kalibrerad och validerad samt vilka begränsningar 
modellen har så att den inte används till något den inte är avsedd för. 

Till exempel kan det vara till stor nytta med en modell om en provtappning ur ett 
magasin ska göras för att studera t.ex. en lämplig minimitappning. Genom 
modellering går det att hitta några brytpunkter där vattendraget har viss 
karaktäristik under ett visst flöde och vid någon brytpunkt i vattenföringen kanske 
flödesarealen ökar markant. Även om det exakta värdet på det flöde som ger en 
viss arealökning är osäkert kan det vara ett bra underlag för att planera 
provtappningen. Det kan gälla att planera ett lämpligt intervall av flöden som ska 
släppas och genom modelleringen går det att få en uppfattning om tiden det tar för 
att nå fortvarighetstillstånd på en sträcka i vattendraget samt var det är intressant 
att göra fältobservationer. 

Provtappning medför produktionsförluster vid kraftverket som kan vara rätt så 
betydande. Ett flertal personer behöver i allmänhet delta vid provtappning. 
Därmed gäller det att planera tappningen noggrant för att minska kostnaden för 
produktionsbortfall och personella resurser men också för att få ut mesta möjliga 
ur insatsen.   
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Vidare kan man analysera restaureringsåtgärders effekter på flöden och de mål 
man vill uppnå med åtgärden. Till exempel var restaureringsåtgärder utifrån 
optimala strömförhållanden är lämpligast samt optimal lokalisering och 
dimensionering av strömdämpande strukturer m.m. Sådana strukturer är svåra att 
bedöma okulärt, se bildserie i kap 3.1. I bildserien tydliggörs också att en större 
spilltappning inte nödvändigtvis medför större habitat, vilket till exempel kan vara 
fallet om det leder till högre vattenhastigheter.  

Modellen gör det möjligt att lokalisera platser med naturliga trösklar där det finns 
bästa naturliga förutsättningar för restaurering, t.ex. att öppna upp sidofåror m.m.  
Med modellering av flöden är det också möjligt att på förhand analysera var 
leksubstrat bör tillföras, samt hur utlagt material påverkas vid stora 
spilltappningar. Annars finns det risk att stora investeringar i materialtillförsel 
görs på fel plats.  

En modell kan också bidra till att göra ett urval ur ett stort antal spillfåror där 
positiva effekter av åtgärder tidigt kan identifieras. Såväl möjligheten till att skapa 
fungerande svämplan som att restaurera lekbottnar kan kartläggas. Även 
eventuella motstående intressen som kan ta skada av åtgärder kan identifieras. 
Exempelvis kan förändringar av flödet påverka erosion och deposition längre 
nedströms. Förändringar av de geologiska processerna i vattendraget kan få 
effekter på exempelvis jordbruksmark, dikningsföretag, tomtmark, byggnader 
m.m. Med en hydraulisk modell kan sådan påverkan tidigt identifieras och 
hanteras. 

6.2 REKOMMENDATIONER FÖR MODELLERING 

Arbetet i denna rapport baseras på mångårig projekterfarenhet inom 
författargruppen. Vi vill dock påpeka att varje vattenkraftanläggning och varje 
torrfåra har sina unika egenskaper var för sig och i kombination med varandra. De 
miljöåtgärder som kan vara aktuella och de arter som ska värnas varierar mellan 
olika vattendrag. Att ge generella rekommendationer som är heltäckande för alla 
förhållanden är i princip omöjligt. Det kommer alltid att finnas lokala förhållanden 
som utmanar tidigare erfarenheter och där man tvingas tänka i nya banor och testa 
olika angreppssätt.  

Det är heller inte rimligt att samtliga metoder för datafångst genomförs och alla 
best practice-tillämpningar avseende modellering görs för varje plats där en 
beräkning behöver göras. Kostnaden för att göra mätningar och en noggrann 
modellering måste ställas i relation till vilka merkostnader som kan uppstå om en 
vattendom eller projektering bygger på felaktigt underlag. Tanken är ändå att om 
man följer denna manual så går det att få till bra modeller som beslutsstöd och 
projekteringsunderlag. 

Ett antal rekommendationer ges ändå nedan men med förbehållet att det inte är 
heltäckande. 

• För att kunna utföra en hydraulisk modellering på bästa möjliga sätt måste 
syftet med eventuella åtgärder klarläggas och en målbild för vattendraget 
fastställas så att modellens underlagsdata samlas in med rätt fokus och 
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modellens uppbyggnad, upplösning etc. ger de svar på de frågor som 
förväntas. 

• Ekolog/biolog, hydrauliker samt de som utför olika typer av mätningar bör 
gemensamt besöka platsen för en planerad åtgärd tillsammans för att kunna 
diskutera olika synpunkter på hur en studie ska utföras från datafångst till 
resultatredovisning. 

• Vid terrängmodellering ska som regel punktdata från laserskanning nyttjas 
istället för färdiga grid-modeller. Stor vikt behöver läggas för att beskriva 
övergången mellan mark och botten (strandzonen) där mätningspunkter kan 
vara glesa och/eller osäkra. 

• Högupplösta ortofoton (gärna drönarfoton på låg höjd) ger alltid ett mervärde 
vid modellens uppbyggnad. Stora torrfåror i älvar kan hanteras med t.ex. 
Lantmäteriets ortofoton men mindre vattendrag är i många fall inte synliga i 
det underlaget. 

• I princip rekommenderas alltid 2D-modellering av torrfåror. 1D-modellering 
är vanligen en för enkel ansats och 3D-modeller i allmänhet en alltför 
avancerad metod såvida inte dess användning avgränsas till speciella fall där 
resultat kan ge ett mervärde för projektet. 

• Beräkningsmodellerna behöver kalibreras och valideras mot fältmätningar 
som omfattar vattennivåer, vattenhastigheter och strömningsmönstren.  

• Det finns ingen generell regel för hur stora beräkningscellerna ska vara utan 
dessa bör anpassas till storleken av det förväntade fenomenet som behöver 
simuleras och av aktuell ekologisk funktion (t.ex. om det finns en strömfåra 
med en viss hastighet, om det finns viloplatser, om åtgärder i form av utlagda 
stenar, stenbankar, grus, borttagande av trösklar behöver simuleras od). Detta 
innebär att beräkningsnätet ska kunna inkludera de topografiska detaljerna 
som anses vara viktiga utan att dessa filtreras bort i för stora celler. 
Modellberäkningar visar att en upplösning av minst ca d90/2 behövs för att 
kunna reproducera strömningsförhållanden kring de största bottenelementen. 
Undantag kan göras på plana ytor etc. där glesa inmätningar ändå bedöms 
vara representativa för ett större område. Resultat från modellering av 
vattendrag med färre än fem beräkningscellers bredd ska beaktas med 
försiktighet eftersom geometrin förenklas för mycket. Det är mycket svårt att 
ge en generell rekommendation på hur många celler ett vattendrag bör 
representeras av. Vattendrag har olika bredd och topografisk variation och de 
fenomen som ska är av olika dignitet. Ett visst område kanske kan modelleras 
med 10 cellers bredd och ett annat område kan kräva 50 cellers bredd (eller 
mer) för att få en god representation. Notera analysen av cellstorlekar i Figur 
42 - Figur 46, vilken behöver relateras till den aktuella torrfårans mått i 
samband med modellbygge. 
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METODIK FÖR HYDRAULISK MODEL-
LERING AV TORRFÅROR VID MILJÖ-
ANPASSNING AV VATTENKRAFT
Det går att uppnå ekologiska vinster både i en vattenfåra och på angränsande 
landområden genom miljöanpassning av torrfåror. Men kunskapsluckorna är 
generellt stora och det är brist på underlag för att utforma funktionella åtgärder.

Att i förväg kunna identifiera olika möjligheter och vilka effekter de har är 
något som efterfrågas av branschen. Hydraulisk modellering kan ge ett sådant 
underlag, där torrfårans ekologiska potential, till exempel fårans lutning och 
bottenprofil, kan analyseras i relation till kraftproduktion och andra begräns-
ande förutsättningar.

Resultaten visar här att en god precision kan uppnås med noggranna mätningar 
av batymetri och med ett gott kalibrerings- och valideringsmaterial. Ju tidigare 
i ett projekt som en bra hydraulisk modell tas fram, desto mer kan sparas in 
eftersom felaktiga beslut kan försena och fördyra projektet.

Ett nytt steg i energiforskningen
Energiforsk är en forsknings- och kunskapsorganisation som samlar stora delar av svensk 
forskning och utveckling om energi. Målet är att öka effektivitet och nyttiggörande av  resultat 
inför framtida utmaningar inom energiområdet. Vi verkar inom ett antal forskningsområden,   
och tar fram kunskap om resurseffektiv energi i ett helhetsperspektiv – från källan, via  
omvandling och överföring till användning av energin.  www.energiforsk.se
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	 Ekonomisk förlust till följd av spilltappning samt potentiell ökning av utsläpp av koldioxid till följd av ökat behov av andra energikällor 
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	 Provfiske, t.ex. elfiske eller nätprovfiske i det fall elfiskedata saknas och spillfåran är vattenförande genom minimitappning eller tillflöden på sträckan. I det fall spillfåran i normalfallet är torrlagd alternativt utsätts för mycket stora flödesfluktuationer på dygnsbasis bedöms inte provfiske vara en relevant undersökningsmetod. Elfisket bör vara kvalitativt i syfte att fånga upp de arter som finns i vattendragets närområde eller i torrfåran om den är vattenförande. Vid elfiske ingår också att upprätta ett protokoll över vattendragets fysiologiska egenskaper, vilket också kan utgöra ett underlag till bedömning om spillfårans lämplighet för åtgärder. Elfiske i torrfåror kan dock vara problematiskt beroende på torrfårans morfologi samt vilka flöden som förekommer. I större torrfåror kan endast strandzonen provfiskas. I större torrfåror kan exempelvis dykinventering vara en mer lämplig undersökningsmetodik för att studera bottensubstrat, förekomst av undervattensväxtlighet och eventuella lekgropar. 
	 Populationsmodellering av fiskpopulationer. Underlaget visar teoretiskt möjlig fiskproduktion i torrfåran i relation till naturlig dödlighet, effektivitet i fiskvägar nedströms m.m. Modelleringen kan visa om tillräckliga reproduktionsområden kan tillskapas, vilket också är ett viktigt underlag inför att anlägga fiskvägar längre nedströms. Modelleringen kan enkelt utesluta vissa arter som inte gynnas av åtgärden, medan andra arter kan fortfarande gynnas av spilltappning.
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	Figur 15. Exempel på stor spilltappning som kan förekomma i torrfåror. Självgranskningsrätt beslutad av Försvarsmakten, Militärregion Väst för att sprida och publicera drönarbilder.  
	Figur 16. Exempel på fördjupning och ändring av spillfårans bottennivå.
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	Figur 17. Ortofoto framtaget med drönarbaserad fotogrammetri.
	Figur 18. Stenen i den röda rutan i Figur 17 visas här inzoomad i två steg.
	/
	Figur 19. Övre vänstra hörnet visar ortofoto. Övre höger hörnet visar ortofoto draperat med skuggad terrängmodell. Nedre vänstra hörnet visar skuggad terrängmodell. Nedre högra hörnet visar terrängmodell med färgskala för höjd. 
	Figur 20. Karaktäristiska dimensioner för sedimentpartiklar. (Källa: https://dep.wv.gov/WWE/getinvolved/sos/Pages/SOPpebble.aspx) 
	 Omskalering av flöden från en annan plats i samma vattendrag. Det är viktigt att välja en representativ plats för även i ett och samma vattendrag kan de hydrologiska förutsättningarna variera. Om utredningen t.ex. görs högt upp i ett vattendrag där åfåran är smal kan det bli fel att skalera flöden från en plats längre ner i vattendraget om stora sjöar och tillflöden finns mellan beräkningspunkten och platsen för mätstationen. 
	 Ett annat alternativ är att skalera flöden från ett liknande vattendrag inom en region. Då är det viktigt att den specifika avrinningen för beräkningspunkten och mätpunkten är lika, storleken på avrinningsområdena uppströms respektive punkt ska inte vara för olika, den procentuella andelen sjöyta i avrinningsområdet ska vara likvärdig liksom marktypen och höjden över havet.
	 Ett tredje alternativ är att sätta upp en hydrologisk modell som kalibreras för ett lämpligt område (liksom punkten ovan). Den kalibrerade, och helst validerade, modellen matas med areal och nederbörd, temperatur.
	 Ett fjärde alternativ är att använda SMHI:s olika datakällor. Generellt kan sägas att de stationer som mäter vattenföring är tillförlitliga. De kan användas direkt från databasen eller skaleras enligt andra punkten ovan. Beräkningsresultaten från Vattenwebb ska användas med försiktighet. Beräkningarna är utförda med fokus att redovisa medelvattenföring och har osäkerheter vad gäller låg- och högflöden. I de filer som kan tas ut anges ofta en modellosäkerhet på över 30%. Det kan medföra särskilt stor påverkan på en analys som fokuserar på just låg- och högflöden. För övergripande studier kan materialet användas men inte för dimensionering eller för att fastslå flöden relaterat till miljötillstånd, vattendomar och liknande.
	 Ett femte alternativ är att upprätta en temporär mätstation där en s.k. rating-curve etableras. Då väljs en representativ plats i vattendraget (en s.k. bestämmande sektion ska väljas ut) där flödes- och vattennivåmätning utförs under en period som omfattar både låg-, medel- och högvattenflöden. Om sedan en pegel installeras på platsen räcker det med att läsa av vattennivån under regelbundna intervall för att få fram flödena på platsen. Detta kräver ofta mätning under ett antal månader. Resultaten kan sedan användas för att göra hydrologiska beräkningar enligt tredje punkten ovan.
	 Mätningar med GPS eller totalstation (teodolit).
	 Mätning från en brobana, dammkrön, kajkant etc. där det finns en inmätt nivå på anläggningen. Då går det att relatera det uppmätta avståndet från det aktuella objektets kända nivå till nivån i ett känt höjdsystem.
	 Installation av tryckgivare som mäter djupet från en känd referenspunkt. I allmänhet krävs även att en tryckgivare installeras på marken ovan vattenytan för att kompensera för lufttrycket.
	 ADCP-mätning (Acoustic Doppler Current Profiler) mäter vattenföringen genom att mäta vattenhastigheten i olika snitt av en vattendragsprofil), se exempel på resultat i Figur 21.
	 Flygelmätning är en manuell variant av ADCP-mätning där ett instrument med propeller sänks ner i vattnet i olika delar av en tvärsektion på ett vattendrag. Genom mätningarna av vattenhastighet och det geometriska läget på mätpunkterna kan ett totalflöde i sektionen beräknas.
	Figur 21. Exempel på ADCP-mätning i en vattendragssektion.
	Figur 22. Utsnitt av Lantmäteriets ortofoto till vänster (© Lantmäteriet, Metria, MMS2014/05051) som jämförs med ortofoto framtaget med drönarflygning på samma plats.
	 Re: Reynolds tal (-)
	 U: medelhastighet (m/s)
	 L: karaktäristisk längd (m) (L kan ansättas till hydrauliska radien, se Kap. 5.3.2, vid kanalströmning eller ansättas som vattendjupet vid mycket breda och grunda sektioner) 
	 𝜌: vattendensitet (kg/m3)
	 𝜇: dynamisk viskositet (Pa·s)
	 𝜈: kinematisk viskositet (m2/s)
	 Re < 500 laminär strömning
	 Re = 500-12500 är strömningstillståndet obestämt 
	 Re > 12500 turbulent strömning
	 F: Froudes tal (-)
	 U: medelhastighet i sektionen (m/s)
	 g: tyngdaccelerationen (m/s2)
	 ym: hydrauliskt medeldjup (tvärsnittsarean/vattenlinjebredden) i sektionen (m)
	 Fr < 1: strömmande (underkritisk) strömning
	 Fr = 1: kritiskt flöde (bestämmande sektion) 
	 Fr > 1: stråkande (överkritisk) strömning
	 hu: hastighetshöjden (m)
	 U: vattenhastighet (m/s)
	 g: tyngdaccelerationen (m/s2)
	 H: energinivå (m)
	 z: vattennivå (m/s)
	Figur 23. Flod- och forsprofiler vid olikformig kanalströmning, ur (Cederwall & Larsen, 1976).                                        yn: normalvattendjup. yk: kritiskt vattendjup.
	 Q: vattenföring (m3/s).
	 A: arean på en tvärsektion av vattendraget (m2).
	 M: Mannings tal, bottenråhet (m1/3/s).
	 R: Hydrauliska radien (m). Räknas fram som A/P där P är den våta perimetern.
	 P: Våta perimetern (m). Längden på vattendragets botten längs den del av botten som täcks av vatten.
	 S: energilinjens lutning (m/m). Vid likformig strömning är S lika med bottenlutningen.
	 B: vattendragets bottenbredd (m).
	 ym: medeldjupet i sektionen (m). 
	 H1 och H2: energinivå vid sektion 1 respektive 2 (m).
	 z: vattennivån vid en viss referensnivå (m)
	 g: tyngdaccelerationen (m/s2)
	 U: medelvattenhastighet i en sektion (m/s)
	 α: korrektionsfaktor för ojämn hastighetsfördelning (-)
	 hf: friktionsförluster mellan sektion 1 och 2 (m)
	 ∑ht: summan av tilläggsförluster vid olikformig strömning mellan sektion 1 och 2 (m)
	Figur 24. Energiekvation. Definitioner. Från (SGI, 2008).
	 L: avståndet mellan sektion 1 och 2 (m).
	 S1 och S2: vattenytans lutning vid sektion 1 respektive 2 (-).
	 U1 och U2: medelvattenhastighet vid sektion 1 respektive 2 (m/s).
	 R1 och R2: hydrauliska radien vid sektion 1 respektive 2 (m/s).
	 Q: vattenföring (m3/s)
	 µ: avbördningskoefficient (-)
	 b: utskovets eller tröskelns bredd (m)
	 g: tyngdaccelerationen (m/s2)
	 h: överfallshöjden, d.v.s. höjdskillnaden mellan vattenytan omedelbart uppströms dammen och dammtröskeln (m).
	 1D-modeller. 
	 2D-modeller.
	 3D- och CFD-modeller. 
	 På samma sätt som Mannings formel antas det att strömningsriktningen ligger vinkelrätt mot tvärsektionens axel vilket innebär att den hydrauliska kapaciteten kan överskattas om avvikelsen mellan sektionens aktuella och teoretiska axel är stor.
	 Den simulerade vattenvolymen i modellen bestäms utifrån tvärsektionernas geometri och avståndet mellan dessa. Vid simulering av vattenmagasin eller svämplan, där storleken av magasineringsvolymen är viktig och kan påverka flodvågens egenskaper, behöver tvärsektionernas läge och sträckning definieras på så sätt att magasineringsvolymen modelleras korrekt i beräkningsmodellen.
	 Modelluppsättningen behöver ibland uppdateras efter inledande simuleringar som visar att vissa tvärsektioner saknas eller var felplacerade.
	Figur 25. Skillnaden mellan 1D- och 2D-modellering (MSB, 2014).
	 Beräkningsnätet ska kunna inkludera de topografiska detaljerna som anses vara viktiga utan att dessa filtreras bort i för stora celler.
	 Beräkningsmodeller ska kunna reproducera de förväntade strömnings-förhållandena av intresse såsom småskaliga cirkulationsströmmar i lä av bropelare, utskov eller block med mera.
	Figur 26. Bilden till vänster visar ett mesh med förutsättningar att ge en acceptabel upplösning tvärs vattendraget. Bilden till höger visar ett mesh som ska undvikas, all mätdata på botten interpoleras till ett värde vid stränderna vilket i regel ger stora fel i beräkningen.
	Figur 27. Exempel på gles ekolodning där förfinat beräknings-mesh ändå ger en realistisk analys av vattenhastigheten i kurvan.
	Figur 28. Exempel på beräkningsnät i vertikalled i en 3D-modell. Övre bild: elementstorlek jämnt fördelad mellan botten och ytan. Nedre bild: förfinade element nära botten.
	Tabell 6. Förslag på tillämpningsområden för numeriska modeller. Markeringar inom () avser att det oftast är svårt eller olämpligt att tillämpa modelltypen för aktuell problemställning, men att det under vissa förutsättningar kan vara möjligt.
	CFD
	3D
	2D
	1D
	 Tillämpningsområde 
	 
	(X) 
	X
	X 
	 Vattendrag 
	 
	X 
	X 
	 Svämplan
	X
	X
	 Fiskomlöp
	X
	X
	 Fisktrappor, slitsrännor
	X
	X
	 Anlockning, insteg till omlöp
	X 
	(X) 
	 
	 Avbördningsbestämning flodutskov 
	X 
	 
	 
	 
	 Avbördningsbestämning höga dammar 
	X 
	 
	 
	 
	 Avbördningsbestämning bottenutskov 
	X 
	(X) 
	(X) 
	 
	 Energiomvandling, vattensprång 
	 
	(X) 
	X 
	 (X)
	 Sedimenttransport, erosion
	 
	X 
	X 
	 
	 Sedimentspridning, muddring
	X 
	 
	 
	 Vattenomsättning (sjöar) 
	Tabell 7. Lista över tillgängliga programvaror för hydraulisk modellering.
	 Programvaror
	Modelltyp
	 MIKE11, HEC-RAS
	1D
	 MIKE21, TELEMAC-2D, HEC-RAS, DELFT3D 
	2D
	 MIKE3, TELEMAC-3D, DELFT3D 
	3D
	 FLUENT, FLOW-3D, OpenFOAM, StarCCM
	CFD
	Figur 29. Vattensprångets karaktär vid olika Froudes tal (VBB, 1978).
	Figur 30. Kombinerat och strukturerat mesh där en ekolodad kanal mellan två sjöar modellerats med kvadrilaterala celler. 
	Figur 31. Strukturerat mesh med kvadrilaterala celler där modellerat flöde sker i huvudfåran.
	Figur 32. Ostrukturerat mesh med triangulära celler för modellering av en torrfåra. 
	Figur 33. Brostöd, utskovspelare och andra konstruktioner som står i vattnet hanteras lämpligen genom att dess geometri ej ingår i meshet. 
	Figur 34. Övergång mellan trång och bredare älvsträcka där storleken av beräkningsceller varierar för att erhålla en liknande upplösning i antal celler tvärs älven.
	 Formmotstånd. I 1D-modeller används Mannings tal för att beskriva bland annat formmotståndet mellan tvärsektioner, det vill säga alla former av motstånd som inte kan beskrivas med tvärsektionernas geometri (ytråhet, meandering, med mera). I 2D-modeller ingår dessa geometriska förhållanden i modellens geometri till en viss grad, beroende på upplösningen, vilket innebär att Mannings tal inte inkluderar alla effekter av formmotståndet. Denna skillnad innebär att Mannings tal som används i 2D-modeller i princip alltid blir större (det vill säga lägre råhet) än i 1D för en och samma geometri. Som tumregel och utan kalibreringsdata kan man använda M2D ~ 1,3 * M1D (Hervouet, 2000) (Bratton, A-J., 2017).
	 Hastighetsfördelning. I ett vanligt vattendrag förekommer en variation av vattenhastigheten, som är lägst vid stranden och högst i mitten av tvärsektionen. En sådan hastighetsfördelning kan reproduceras i en 2D-modell medan, av definition, 1D-modeller enbart räknar fram medelvärdet av hastigheten tvärs vattendraget. Eftersom friktionsförluster är proportionella mot vattenhastigheten i kvadrat, se Kap. 5.3.2, för ett och samma Mannings tal kommer större fallförluster beräknas i 2D än i 1D, särskilt om de maximala hastigheterna tvärs vattendraget är mycket större än medelvärdet. Detta innebär att i sådana konfigurationer bör Mannings tal i 2D-modeller ökas (det vill säga lägre råhet) för att erhålla samma hydrauliska kapacitet som i 1D.
	 Beräkning av friktionsförluster. I 1D-modeller beräknas friktionsförluster med Mannings formel 𝑉=𝑄𝐴=𝑀∗𝑅2/3∗𝑆1/2 som baseras bland annat på den hydrauliska radien R. Av praktiska skäl ersätts i 2D-modeller den hydrauliska radien R med vattendjupet h. Vid mycket grunda och bredda tvärsektioner (bottenbredd > ~ 100 gånger vattendjupet) är R/h ~ 1 medan vid mer vanliga geometrier är R/h ~ 0,3 till 0,9. Denna skillnad mellan R och h innebär att Mannings tal i 2D-modeller bör vara lägre (det vill säga högre råhet) än i 1D-modeller för att erhålla samma hydrauliska kapacitet. Se illustration i Figur 35.
	Figur 35. Samband mellan hydraulisk radie R och vattendjup h (höger) samt motsvarande samband mellan Mannings tal i 2D och 1D (vänster) vid liknande hydraulisk kapacitet för olika trapetsformade kanalgeometrier (B: bottendredd, m: släntlutning – mH:1V).
	 Konstant viskositet (också kallas för konstant diffusion).
	 Parametriserad virvelviskositet (också kallas för eddy viscosity).
	 Smagorinsky.
	 k-Ɛ.
	Figur 36. Definition av strömningshastigheten vid turbulent strömning som används i s.k. RANS-modeller (RANS = Reynolds-Averaged Navier-Stokes).
	 𝑢𝑅𝑀𝑆′: kvadratiskt medelvärde (root mean square, RMS) av hastigheten av de turbulenta fluktuationerna relativt tidsmedelvärdet U (m/s).
	 k: djupmedelvärdet av den turbulenta energin (m2/s2).
	Tabell 8. Klassiska värden för den relativa turbulens-intensiteten. Anpassad från (Hoffmans, 2012).
	 Habitat (strömning på sträckor där vattenlevande organismer lever)
	 Fiskvandring (strömning på sträckor där fisk ska vandra längs vattendraget)
	 Åtgärder (hydromorfologisk återställning)
	Figur 37. Jämförelse av fotograferad och modellerad vattenutbredning. Färgskalan kopplas till olika vattenhastigheter relevanta för den studie som utfördes. Notera att drönarbilder (överst) ofta blir något skeva på grund av sned fotografering på låg höjd och inte koordinatriktiga som ortofoton (nederst).
	Figur 38. Modellerade vattenhastigheter i en fors.
	Figur 39. Olika typer av naturliga strömhabitat.
	Figur 40. Box-plots ur (Lehotský, 2010) för olika morfologiska enheter med liknande indelning som visas i Figur 36. På y-axeln i vänstra diagrammet visas Froudes tal och y-axeln i högra diagrammet visar Reynolds tal.
	 𝜏: total bottenskjuvspänning (N/m2).
	 𝜏′: ytfriktion p.g.a. bottenmaterial, ”skin friction” på engelska (N/m2).
	 𝜏′′: friktion p.g.a. ytform, ”bed forms” på engelska (N/m2).
	 ρ: vattendensitet (kg/m3).
	 g: tyngdaccelerationen (m/s2).
	 R: hydraulisk radie (m). Kan ersättas med vattendjupet h vid långa och grunda sektioner alternativt i 2D-modeller.
	 S: vattenytans lutning (m/m). Vid likformig strömning är S lika med bottenlutningen.
	 M: Mannings tal (m1/3/s).
	 U: vattenhastighet (m/s).
	 𝜅: von Karmans konstant = 0,4 (-).
	 h: vattendjup (m).
	 ks: ekvivalent sandråhet ~ 2,5 * d50 (m)
	 𝜔: specifik flödeseffekt (W/m2).
	 ρ: vattendensitet (kg/m3).
	 g: tyngdaccelerationen (m/s2).
	 Q: vattenföring (m3/s).
	 S: vattenytans lutning (m/m). Vid likformig strömning är S lika med bottenlutningen.
	 B: vattendragets bottenbredd (m).
	 𝜏: total bottenskjuvspänning (N/m2).
	 U: vattenhastighet (m/s).
	 0,25 m, det vill säga ungefär samma upplösning som höjdmodellens.
	 0,5 m.
	 1 m.
	 2 m.
	Figur 41. Beräkningsexempel. Batymetri.
	Figur 42. Beräkningsexempel. Tvådimensionella strömningshastigheter med cellstorlek 0,25 m och interpolerade hastighetsvektorer.
	Figur 43. Beräkningsexempel. Tvådimensionella strömningshastigheter med cellstorlek 0,5 m och interpolerade hastighetsvektorer.
	Figur 44. Beräkningsexempel. Tvådimensionella strömningshastigheter med cellstorlek 1 m och interpolerade hastighetsvektorer.
	Figur 45. Beräkningsexempel. Tvådimensionella strömningshastigheter med cellstorlek 2 m och interpolerade hastighetsvektorer. 
	Figur 46. Beräkningsexempel. Tvådimensionella strömningshastigheter för olika cellstorlekar (0,25 m, 0,5 m, 1 m och 2 m uppifrån ner) utmed två tvärsektioner, se lokalisering i Figur 42.
	Figur 47. Beräkningsexempel. Jämförelse av beräknade vattennivåer i den södra grenen mellan 2D-modellen och 1D-modellen för olika Mannings tal (M). 
	Figur 48. Beräkningsexempel. Jämförelse av beräknade vattenhastigheter vid tvärsektioner A och B (se lokalisering i Figur 39-Figur 42) mellan 1D- och 2D-modellen.
	Figur 49. Beräkningsexempel. Vattendjup.
	Figur 50. Beräkningsexempel. Froudes tal.
	Figur 51. Beräkningsexempel. Bottenskjuvspänning motsvarande en bottenråhet ks = 0,01 m.
	Figur 52. Beräkningsexempel. Turbulenta hastighetsfluktuationer. 
	Figur 53. Beräkningsexempel. Relativ turbulensintensitet.
	Figur 54. Beräkningsexempel. Specifik flödeseffekt.
	Figur 55. Beräkningsexempel. Använda fördelningar för testvariablerna (inflöde och Mannings tal) i Monte Carlo-simuleringen. De svarta kurvorna indikerar de teoretiska normalfördelningarna som använts för att ta fram de slumpvisa värdena. 
	Figur 56. Beräkningsexempel. Resultat från Monte Carlo-simulering med 25:e percentil av vattendjupet.
	Figur 57. Beräkningsexempel. Resultat från Monte Carlo-simulering med 90:e percentil av vattenhastigheten.
	Figur 58. Beräkningsexempel. Resultat från Monte Carlo-simulering vid en beräkningspunkt (se lokalisering i Figur 53 och Figur 54) som statistisk fördelning och framräknade percentiler för två resultatvariabler: vattendjup (vänster) och vattenhastighet (höger). 
	Figur 59. Beräkningsexempel. Tredimensionella strömningshastigheter vid vattenytan med cellstorlek 0,25 m och interpolerade hastighetsvektorer.
	Figur 60. Beräkningsexempel. Tredimensionella strömningshastigheter vid 10% av vattendjupet ovanför botten med cellstorlek 0,25 m och interpolerade hastighetsvektorer.
	Figur 61. Beräkningsexempel. Exempel på 3D-modell, vertikal fördelning av strömningshastigheter utmed två tvärsektioner, se lokalisering i Figur 56-Figur 57. 
	 Inmätning med GPS har i allmänhet ett mätfel på ca. 5 cm.
	 Ekolodningar har ofta ett mätfel på ca. 5-10 cm.
	 Lantmäteriets laserskanning har i allmänhet ett mätfel på 10-20 cm (bättre i öppen terräng och flack terräng jämfört med tät skog i brant terräng)
	 Punkttätheten är större i öppen terräng vilket ger sämre terrängmodeller i skogsmiljö (där torrfåror ofta är belägna).
	 Om inmätning görs på fel ställe (t.ex. upp- och nedströms en upphöjning i  botten eller en trång sektion) missas viktig information.
	 Om torrfåran upplever periodiska morfologiska förändringar (erosion, deposition) blir höjdmodellens användning begränsad i tid.
	 Dennes erfarenhet av att kontinuerligt jobba med terrängmodellering och 2D-modellering. Det är stor skillnad på att jobba med 2D-modellering då och då jämfört med att sitta dagligen med liknande arbetsuppgifter. Arbetet är komplext, programvaror är komplexa och programvaruutvecklingen går fort.
	 Dennes erfarenhet att modellera tillämpningar inom vattenbyggnad och vattenkraft. Hydraulisk modellering förekommer i urbana miljöer, för ledningsnät, dagvattendammar mm. Tekniskt sett är det ett ganska stort språng att gå från VA-hydraulik till vattenbyggnadshydraulik.
	 Tillgången till senior expertis inom såväl vattendragsmodellering som dammbyggnad och vattenbyggnad.
	 Tillgången till avancerade datorer. En noggrann modell som byggs upp kan ta flera dagar att köra i en standarddator och några timmar i en avancerad beräkningsdator. Resultatet blir påverkat till det sämre då beräknings-meshet glesas ut för att få ner beräkningstiden.
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	 För att kunna utföra en hydraulisk modellering på bästa möjliga sätt måste syftet med eventuella åtgärder klarläggas och en målbild för vattendraget fastställas så att modellens underlagsdata samlas in med rätt fokus och modellens uppbyggnad, upplösning etc. ger de svar på de frågor som förväntas.
	 Ekolog/biolog, hydrauliker samt de som utför olika typer av mätningar bör gemensamt besöka platsen för en planerad åtgärd tillsammans för att kunna diskutera olika synpunkter på hur en studie ska utföras från datafångst till resultatredovisning.
	 Vid terrängmodellering ska som regel punktdata från laserskanning nyttjas istället för färdiga grid-modeller. Stor vikt behöver läggas för att beskriva övergången mellan mark och botten (strandzonen) där mätningspunkter kan vara glesa och/eller osäkra.
	 Högupplösta ortofoton (gärna drönarfoton på låg höjd) ger alltid ett mervärde vid modellens uppbyggnad. Stora torrfåror i älvar kan hanteras med t.ex. Lantmäteriets ortofoton men mindre vattendrag är i många fall inte synliga i det underlaget.
	 I princip rekommenderas alltid 2D-modellering av torrfåror. 1D-modellering är vanligen en för enkel ansats och 3D-modeller i allmänhet en alltför avancerad metod såvida inte dess användning avgränsas till speciella fall där resultat kan ge ett mervärde för projektet.
	 Beräkningsmodellerna behöver kalibreras och valideras mot fältmätningar som omfattar vattennivåer, vattenhastigheter och strömningsmönstren. 
	 Det finns ingen generell regel för hur stora beräkningscellerna ska vara utan dessa bör anpassas till storleken av det förväntade fenomenet som behöver simuleras och av aktuell ekologisk funktion (t.ex. om det finns en strömfåra med en viss hastighet, om det finns viloplatser, om åtgärder i form av utlagda stenar, stenbankar, grus, borttagande av trösklar behöver simuleras od). Detta innebär att beräkningsnätet ska kunna inkludera de topografiska detaljerna som anses vara viktiga utan att dessa filtreras bort i för stora celler. Modellberäkningar visar att en upplösning av minst ca d90/2 behövs för att kunna reproducera strömningsförhållanden kring de största bottenelementen. Undantag kan göras på plana ytor etc. där glesa inmätningar ändå bedöms vara representativa för ett större område. Resultat från modellering av vattendrag med färre än fem beräkningscellers bredd ska beaktas med försiktighet eftersom geometrin förenklas för mycket. Det är mycket svårt att ge en generell rekommendation på hur många celler ett vattendrag bör representeras av. Vattendrag har olika bredd och topografisk variation och de fenomen som ska är av olika dignitet. Ett visst område kanske kan modelleras med 10 cellers bredd och ett annat område kan kräva 50 cellers bredd (eller mer) för att få en god representation. Notera analysen av cellstorlekar i Figur 42 - Figur 46, vilken behöver relateras till den aktuella torrfårans mått i samband med modellbygge.
	7 REFERENSER

