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Förord
Detta är en komplettering till miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som tillhör Arvika kommuns
tillståndsansökan för vattenverksamhet för byggande av ett översvämningsskydd för Arvika
stad. Denna är inte något fristående dokument utan skall läsas tillsammans med MKBdokumentet daterad 2010-06-30 för att få en enhetlig bild av miljökonsekvenserna.
Detta dokument innehåller:
 rättelser till MKB daterad 2010-06-30,
 konsekvensbeskrivningar av tekniska justeringar av huvudalternativet och
 sammanfattningar av kompletterande utredningar vad gäller vattenomsättning och
påverkan på riksintressen.
Upplägget i denna komplettering följer ursprunglig MKB, det vill säga rubriksättning och
numrering hänvisar till huvuddokumentet. I texten anges om någon text i huvuddokumentet skall
utgå. Höjdsystem i MKB är rikets höjdsystem av år 1900, RH 00.

Errata/rättelse till MKB-dokumentet daterad 2010-06-30
På sida 10 i MKB i tredje stycket från slutet skall det stå:
”Nätverket för Älvsäkerhet (NÄS) har i tidigare utredningar gjort liknande simuleringar, se bilaga
13 och resultaten från den visar en ökning av högsta vattenstånd med ca 3 cm.”
På sida 28 i MKB första stycket skall det stå:
”Vid en allvarlig översvämning som den som inträffade år 2000 är effekten ca 3-4 cm och vid en
mycket extrem översvämningshändelse ca 6 cm över högsta vattenstånd.”
Karlstad, 2011-02-18
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2 Inledning
2.1 Bakgrund
Detta är en komplettering av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhörande tillståndsansökan
för vattenverksamhet för översvämningsskydd i Sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden,
Arvika kommun, Värmlands län. I ansökan ingår även två spärrdammar vid Östra respektive
Västra Sund samt de följdföretag som verksamheten kräver t.ex. tillfällig arbetsväg.
Översvämningsskyddet ska kunna skydda Arvika stad från översvämningar.
Kommunen har erhållit synpunkter på sin ansökan till miljödomstolen. Dessa har föranlett
ytterligare utredningar, vidare har kommunen justerat den tekniska utformningen av
huvuddammen något, vilket föranlett kompletteringar av MKB-dokumentet.

3 Förutsättningar för vattenverksamhet
3.3 Riksintressen
Kommunen har i en separat utredning, bilaga A, tagit fram mer underlag om hur projektet
påverkar Natura 2000 området Gillbergasjön som är riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 §.
Gillbergasjön är belägen nedströms Glafsfjorden i Byälvens avrinningsområde. Gillbergasjön är
ett Natura 2000 område enligt SPA Fågeldirektivet och är en viktig rastlokal för andfåglar och
vadare. Vissa arter häckar även i området och vissa arter kan övervintra. Gillbergasjön är ett
grunt sumpmarksområde med sumpskogar som gynnas av att vattenståndet varierar över året
eftersom detta håller undan sly och förhindrar igenväxning. Området är också beroende av
strandbete för att hållas öppet. Utöver Gillbergasjöns naturvärden har även strandängarna ett
stort kulturhistoriskt värde eftersom de varit uppodlade under lång tid.
Vilda fåglar har ett särskilt skydd enligt 1 § artskyddsförordningen och det är förbjudet att
avsiktligt störa fåglarna, särskilt under parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och
flyttningsperioder.

4

MKB för översvämningsskydd för Arvika kommun

Gillbergasjön, söder om Glafsfjorden i Byälvens avrinningsområde

6. Huvudalternativet
6.1 Utformning av huvudalternativet
Den tekniska lösningen av huvuddammens konstruktion har inte förändrats med avseende på
läge, höjd och pumpkapacitet. Däremot har öppningarnas storlek förändrats och kompletterats
med tre ytterligare öppningar. Huvudalternativet är fortfarande en dammkonstruktion i betong
med öppningar där sättar placeras vid skarpt läge. Konstruktionen har en permanent höjd på
+47,5 möh. På konstruktionen kan en temporär påbyggnad placeras för att höja konstruktionen
till en nivå av +50 möh.
För att säkerställa att en tillräckligt stor area hålls öppen för att vattengenomströmningen i
sundet inte skall påverkas har öppningarna fördjupats och utökats. Den totala arean där vatten
kan strömma fritt motsvarar nu drygt den minsta effektiva tvärsnittsarean vid normalvattenstånd
(45,27 möh) i sundet dvs 190 m2. Med effektiv tvärsnittsarea avses arean av den del av
sektionen som har vattendjup större än 2 meter vid normalvattenstånd. Grundare områden har
inte bedömts bidra till vattenutbytet eftersom de i stor utsträckning är vassbevuxna. Den nya
konstruktionen innebär en fri öppning på 203 m2.
De två huvudöppningarna går ned till fast botten i stället för att sluta där mjukbotten tar vid.
Tröskelnivåerna i de två ursprungliga öppningarna sänks till + 39,40 möh och ytterligare tre
öppningar i frontplattan byggs i angränsande fack mellan dammpelare, två på östra sidan och
en på västra sidan om de ursprungliga öppningarna. Tröskelnivåerna i de nya öppningarna är
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+40,10 möh, +41,10 möh. respektive +39,00 möh. Samtliga tillkommande öppningar har en
bredd av 7,00 m och når upp till normalvattenytan +45,27 möh. Dessa tre tillkommande
öppningar kommer inte att vara segelbara utan endast fungera som öppningar under vattenytan
med en fast överbyggnad. De kommer inte vara synliga då vattennivån ligger vid normalnivå
eller högre. Någon plats för ytterligare pumpkapacitet på dammens östra sida byggs därmed
inte. Brobanan kommer att vara bredare på en längre sträcka. Pelarna utförs strömlinjeformade
mot öppningarna så att den minsta effektiva arean inte minskar jämfört med dagens
förhållanden.

Planritning och sektion av huvudalternativet. Sektionen visar på fler öppningar för ökad area för
dammen, fem öppningar markerade med rött, varav två är seglingsbara.
En fördjupning av lägsta nivån för den öppna vattenarean innebär att bottensubstratet måste
muddras ytterligare norr och söder om dammkonstruktionen.Totalt kommer ytterligare ca 2400
m3 att muddras. Dessa massor bedöms kunna hanteras på samma sätt som övriga massor och
läggs för avvattning på östra sidan sundet. Den totala volymen som kommer att muddras och
läggas upp för avvattning bedöms uppgå till ca 7 500 m3.
Eftersom vattenhastigheten ökar i öppningarna (jämfört med norr och söder om huvuddammen)
kommer endast lite sedimentation att ske i öppningarna. Av denna anledning bedöms inte
underhållsmuddring vara nödvändig.
Förändringarna i dammkonstruktionen bedöms medföra att en viss sprängning tillkommer.
Sprängning kommer att ske i torrhet när spont är uppsatt.
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Vid skarpt läge och vid provdrift kommer etablering av maskiner och kranar behöva ske även på
östra sidan eftersom alla öppningar inte nås från den västra sidan. Dock kan en mindre kran
eller kranbil användas för den östra sidan, något som innebär att ingen ytterligare förstärking
eller breddning behövs av anslutningsvägen. Detta kan medföra ökad störning vid montering av
sättar och påbyggnad i ett skarpt läge och vid provdrift för boende på den östra sidan sundet.
Kommunen har åtagit sig att utföra skadeförebyggande åtgärder, innebärande att
vattenvegetation, strandnära sly och slyskog längs Byälven röjs för att underlätta för vattnets
strömning fram till Säffle i högflödessituationer. Åtgärderna kommer att begränsas till sträckan
ca 1 km norr om till ca 1 km söder om kabelfärjan i Högsäter, sträckan ca 700 m norr om till ca
1300 m söder om bron i Nysäter och sträckan ett stycke nedströms utloppet ur Harefjorden i
nivå med Återslöp fram till kanalön i Säffle. Detta är de sträckor där röjningsåtgärder av
hydrauliska skäl bedömts vara effektiva för att minska översvämningsriskerna längre
uppströms. Potentialen i att vidta röjningsåtgärder på dessa sträckor uppgår till en minskning av
högsta vattennivån vid en översvämning motsvarande den som inträffade år 2000 med ca 0,1 –
0,2 m. Åtgärderna kompenserar således med marginal de vattenståndshöjningar som
Kyrkvikens invallning kan ge upphov till.

7 Planerad verksamhet
7.2 Masshantering
På den östra sidan om Sundet kommer under byggtiden en uppläggningsplats för
muddermassor att anläggas där det idag är naturmark. Masshanteringen kommer inte att
förändras, dock kommer mängden muddermassor att öka till ca 7 500 m3. De kvarvarande
muddermassorna avser kommunen att låta ligga kvar på land vilket innebär att marknivån höjs.
Uppläggningsplatsen kommer att ta naturmark i anspråk, men marken kommer att återställas
efter avslutad användning med en något förhöjd överyta.

10 Konsekvensbeskrivning
Riksintressen (ny rubrik)
En fördjupad analys av översvämningsskyddets påverkan på riksintresset Gillbergasjön har
genomförts, bilaga A,
Riksintresset Gillbergasjön ligger nedströms Glafsfjorden i Byälvens avrinningsområde. En
dämning av Kyrkviken innebär att ytan som överströmmas vid en översvämning minskar.
Vattenståndet ökar därför utanför invallningen.
Översvämningsskyddets påverkan på vattenståndet beror på den totala vattenståndsökningen,
med vilken hastighet översvämningen utvecklas och vid vilken nivå dammen stängs. Effekten
blir störst på snabba översvämningsförlopp och mindre på långsamma. Vid en översvämning
som den som inträffade år 2000 kommer ett stängt översvämningsskydd ge upphov till ca 3-4
cm högre vattennivåer utanför Kyrkviken. Effekten kvarstår längre ner i vattensystemet och är i
Harefjorden endast marginellt mindre. Dock kommer de skadeförebyggande åtgärderna som
kommunen har åtagit sig att utföra med marginal kompensera för vattennivåhöjningen.
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En situation som kräver att Arvika kommun måste stänga sitt översvämningsskydd innebär
troligtvis att vattennivåerna överlag är förhöjda i hela Byälvens vattensystem där Gillbergsjön
ingår. En kraftig översvämning i Gillbergasjön under vinter och våren påverkar inte nämnda
fågelarter negativt. Det kan snarare vara positivt för fåglarna eftersom det sker en störning på
vegetationen som kan bidra till att hålla våtmarken öppen.
Även bortsett från de skadeförebyggande åtgärderna, bedöms en ökning av vattenståndet med
3-4 centimeter inte påverka de fågelarter som ingår i Natura-2000 området. Detta oavsett om
ökningen sker på höst/vinter eller under häckningstiden.
Slutsatsen är att översvämningsskyddet inte kommer att ge upphov till några negativa
konsekvenser för Gillbergasjön och dess status som Natura-2000 område.

10.2 Vattenmiljö
En fördjupad analys av vattenutbytet i sundet har genomförts av Arvika kommun,
Vattenomsättningen i Kyrkviken – påverkan av ett föreslaget översvämningsskydd, Stigebrandt
(2011), bilaga B.
Analysen har beräknat det baroklina vattenutbytet i sundet som drivs av densitetsskillnader
samt det barotropa vattenutbytet som drivs av temporära vattenståndsskillnader. Det baroklina
flödet beräknas bidra till ett flödesutybyte på, i genomsnitt ca 1,5 m3/s och det barotropa bidrar
med ca 0,2 m3/s. Slutsatsen är att dessa tillsammans bidrar med nästan lika stort tillflöde till
Kyrkviken som tillrinningen, dvs i medeltal 1,7 m3/s. Det interna flödet till Kyrkviken via tillrinning
var under åren 2008 -2009 beräknat till 2,16 m3/s.
Dammen bedöms inte påverka det barotropa flödet som styrs av vattenståndsskillnader.
Däremot kan reduceringen av den öppna arean av dammen påverka det baroklina vattenutbytet
som styrs av dentsitetsskillnader. För att reducera påverkan på det baroklina flödet bör den
öppna arean vara minst lika stor som nuvarande minsta effektiva vertikala genomsnittsarea i
sundet, dvs minst 190 m2.
Slussportarna har placerats i den djupaste delen av rännan så att det inte uppstår en lokal
tröskel. Dammpelarnas ändar kommer att strömlinjeformas för att undvika kontraktionseffekter
så att strömmen kan utnyttja portarnas hela tvärsnittsarea. Dessa justeringar har gjorts i
utformningen av översvämningsskyddet. I och med dessa förändringar kommer skyddet inte att
försämra vattenutbytet med Glafsfjorden.

10.5 Landskapsbild
De ökade antalet öppningar bedöms inte påverka landskapsbilden väsentligt eftersom dessa vid
normalvattennivå och högre inte kommer att vara synliga. När vattennivån är lägre kommer
öppningarna att ge ljusinsläpp och dammkonstruktionen kan då på håll uppfattas som en brygga
eller låg bro i stället för en dammkonstruktion.
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10.6 Rekreation och friluftsliv
Ett ökat antal portar i dammen är positivt ur båttrafiksynpunkt med avseende på
trafiksäkerheten. Den strömning som förekommer mellan Kyrkviken och Glafsfjorden
transporteras genom en area som är lika stor som den minsta effektiva arean vilket innebär att
strömningshastigheten inte ökar.

10.8 Buller
Konsekvenser av permanent översvämningsskydd
Långsiktiga konsekvenser
Konsekvenserna från provkörningen av pumparna, samt övning av mobilisering av
översvämningsskyddet bedöms som små med hänsyn till deras begränsade omfattning i tid.
Dock kommer ökat antal öppningar och fler sättar att innebära viss ökning av arbetsinsatsen
som krävs för att mobilisera dammen. Placering av sättar i öppningarna kommer att ske från
både östra och västra sidan vilket innebär att den totala tiden för arbetsinsatsen inte ändras
väsentligt vid både provpumpning och vid skarpt läge.
Konsekvenser vid ”skarpt läge”
Att bygga upp huvuddammen till +50, samt stänga de två öppningarna kommer att ge upphov
till buller. Påbyggnaden ska utföras med hjälp av en mobilkran från både östra och västra sidan.
Störningar från pumpar, samt dieseldrivet elverk vid ett ”skarpt läge” bedöms vara måttliga, och
kunna påverka endast närliggande bostäder samt närområdet kring huvuddammen.
Reservutrymmen för pumpar på den östra sidan kommer inte finnas vilket innebär att drift av
pumpar endast kommer skötas från den västra sidan. Störningen kommer att vara
tidsbegränsad till översvämningsperioden, och bedöms ha en hög acceptans hos berörda
genom att syftet med anläggningen och verksamheten är att motverka uppkomst av
översvämningsskador.
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12 Samlad konsekvensbedömning
Nedan följer en sammanställning av de konsekvenser som tagits upp i MKB:n.
Sammanställningen beskriver konsekvenserna enligt huvudalternativet i jämförelse med
nollalternativet. Konsekvenserna enligt huvudalternativet är uppdelat på långsiktiga
konsekvenser och konsekvenser vid skarpt läge. Denna tabell ersätter tabellen i kapitel 12
Samlad konsekvensbedömning i MKB dokumentet daterad 2010-06-30
.
Miljöaspekt

Långsiktiga konsekvenser

Konsekvenser vid “skarpt läge”

Riksintressen

Gillbergasjön bedöms inte påverkas av
byggskedet. Bevarandestatusen för Natura
2000 området i Gillbergasjön påverkas inte av
dammen.

Kommunen avser vidta skadeförebyggande
åtgärder som kompenserar för en ev. höjning
av vattennivån.

Vattenstånd

Inga långsiktiga konsekvenser bedöms
uppkomma.

Vid en översvämningssituation kommer
Kyrkvikens magasineringskapacitet inte att
kunna utnyttjas. Kommunen har åtagit sig att
utföra skadeförebyggande åtgärder som
kompenserar för en vattennivåhöjning utanför
översvämningsskyddet.

Vattenmiljö

Små negativa konsekvenser med de
föreslagna skyddsåtgärderna. Vattenutbytet
mellan Glafsfjorden och Kyrkviken bibehålls.

Positiv konsekvens för vattenkvaliteten
eftersom reningsverket kan fungera utan
störningar och inget orenat avloppsvatten
släpps ut i Kyrkviken.

Naturmiljö

Små negativa konskevenser med tanke på
utförd naturinventering. Återplantering av
växtlighet ska ske vid spärrdammarna

Inga fiskar eller vattenlevande organismer
kan passera dammen.

Kulturmiljö

Negtiv konsekvens i stort som kan mildras
något med rätt utformning. En viss positiv
konsekvens blir det dock vad gäller ökad
kunskap om kulturmiljön vid de platser där
arkeologiska utredningar ska göras.

Ingen skillnad jämfört med de långsiktiga
konsekvenserna

Landskapsbild

Lokal negativ konskekvens för
landskapsbilden vid Sundet och
spärrdammarna. Sett från Arvika stad blir det
ingen skillnad.

Liten skillnad mot de långsiktiga
konsekvenserna vid huvuddammen.

Rekreation och
friluftsliv

Små negativa konsekvenser bedöms
uppkomma vad gäller friluftslivet. Risken att
friluftsliv och naturupplevelsen i området
försämras bedöms som liten men är till viss
del beroende på hur dammarna utformas.

Inget båtliv kan passera genom Sundet, men i
övrigt ingen skillnad jämfört med de
långsiktiga konsekvenserna.
Översvämningssituation uppstår sannolikt
under höst och vinter och ej under
högsässong för båtlivet.

Förorenad mark

Ingen påverkan

Med hjälp av översvämningskyddet görs
bedömningen att de förorenade massorna vid
hamnområdet inte kommer att påverkas vid
en översvämningssituation.

Buller

Inga långsiktiga konsekvenser

Liten negativ konsekvens. Störning från
pumpar och elkraftverk vid ett ”skarpt läge”
bedöms vara måttlig och påverka närliggande
bostäder samt närområdet kring
huvuddammen.

Byggtiden

Risk för måttliga negativa konsekvenser
under de 18 månader som bygget beräknas
ta. Transporter samt byggbuller är det som
kommer att vara mest störande.
Framkomligheten i sundet begränsas.

Risk för små negtiva konsekvenser under den
tid då översvämningsskyddet aktiveras.
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Anders Stigebrandt: Vattenomsättningen i Kyrkviken – påverkan av ett föreslaget översvämningsskydd
Ancylus, Rapport Nr 1, 2011 (12 sidor)
(slutversionen 2011‐02‐17)

Vattenomsättningen i Kyrkviken  påverkan av ett föreslaget
översvämningsskydd
Anders Stigebrandt
Sammanfattning
I föreliggande rapport uppskattas det externa tillflödet till Kyrkviken till 1,7 m3 s‐1 varav det baroklina
flödet, vilket drivs av densitetsskillnad mellan Kyrkvikens och Glafsfjordens ytvatten, svarar för 1,5 m3
s‐1 och det barotropa flödet, vilket drivs av temporär vattenståndsskillnad mellan sjöarna, svarar för
0,2 m3 s‐1. Det totala interna tillflödet under åren 2008‐2009 var ca 2,1 m3 s‐1 . Det föreslagna
översvämningsskyddet kommer sannolikt inte att påverka det barotropa flödet i någon väsentlig grad
men däremot det baroklina därför att den sammanlagda vertikala tvärsnittsarean av slussportarna är
endast 40% av den för närvarande minsta effektiva vertikala tvärsnittsarean i sundet. Det baroklina
vattenutbytet reduceras med 60% med den föreslagna utformningen. Översvämningsskyddet
behöver förändras så att det tillåter tillräckligt stort baroklint vattenutbyte. Det bör förses med
ytterligare slussportar så att sammanlagda effektiva vertikala tvärsnittsarean av portarna blir lika stor
som nuvarande minsta effektiva vertikala tvärsnittsarea i sundet. För att strömmen skall kunna
utnyttja portarnas hela tvärsnittsareal måste dammpelarnas ändar strömlinjeformas . Om dessa
åtgärder genomförs kommer översvämningsskyddet inte att reducera den externa tillförseln.

1.0 Bakgrund
Det till Kyrkviken tillrinnande vattnet består av vatten från avrinningsområdet (intern tillförsel) och
av vatten som strömmar in från Glafsfjorden (extern tillförsel). Direkt nederbörd på och avdunstning
från Kyrkviken bidrar till den interna tillförseln.
Kyrkviken står i förbindelse med Glafsfjorden genom ett ca 500 meter långt, smalt och grunt sund
med tröskeldjup ca 5 meter och med en minsta effektiv vertikal tvärsnittsarea som är ca 190 m2 vid
vattenståndet 45,27 m (RH00) (Figur 1). Den effektiva vertikala tvärsnittsarean är arean av den del av
tvärsnittet där vattnet beräknas kunna strömma fritt – områdena grundare än 2 meter (i figuren
avgränsade av de röda linjerna) är i stor utsträckning bevuxna. Sundets volym är ca 100 000 m3.

Figur 1. Bottenprofilen för sektionen med sundets minsta effektiva vertikala tvärsnittsarea (194,6 m2)
vid normalvattenstånd (45,27 m i RH00) (profilen är framtagen av GIS‐avdelningen vid Arvika
kommun). Den effektiva vertikala tvärsnittsarean definieras som arean av den del av sektionen som
har vattendjup större än 2 meter vid normalvattenstånd. Vid detta vattenstånd är största djup i
sektionen ca 5,6 m.
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För att skydda låglänta delar av Arvika från översvämning pga. högt vattenstånd i Glafsfjorden önskar
man anlägga ett översvämningsskydd. Detta har formen av en dammvall tvärs över sundet som
förbinder Kyrkviken och Glafsfjorden. Dammvallen skall ha två öppningar för fartygstrafik. Vid högt
vattenstånd i Glafsfjorden skall öppningarna stängas och vatten som internt tillförs Kyrkviken skall
pumpas till Glafsfjorden. I föreliggande rapport undersöks storleken av den nuvarande externa
tillförseln av vatten och hur denna skulle påverkas av det föreslagna översvämningsskyddet.

2.0 Teori  Hur drivs vattenutbytet genom Sundet?
Vattenutbyte mellan Kyrkviken och Glafsfjorden sker genom tryckskillnad mellan sundets ändar.
Tryckskillnad kan orsakas av vattenståndsskillnad mellan sjöarna. Denna tryckskillnad är lika stor från
vattenytan till tröskeldjupet (såkallat barotropt tryck). Vattenståndsvariationer i Glafsfjorden och
Kyrkviken leder till vattenståndsskillnad mellan Kyrkviken och Glafsfjorden och därmed till in‐ och
utflöden till/från Kyrkviken. Dessa modifieras av det interna tillflödet vilket tenderar att höja
vattenytan i Kyrkviken.
Vattenståndsvariationer i sjösystemet orsakas främst av hydrologiska faktorer vilka kan ha stor
amplitud på längre tidsskalor (veckor till år). Vinden över sjöarna kan bidra till främst kortperiodiska
vattenståndsvariationer med samma period som vindvariationerna. Snabba förändringar av vindens
styrka och riktning kan dessutom excitera egensvängningar, såkallade seicher, i sjöarna. En seiche är
en stående våg i en sjö. Den fundamentala moden har en våglängd som är dubbelt så lång som sjön.
Då det är högvatten vid en ände är det lågvatten vid den andra. Seichens period bestäms av sjöns
längd och djupförhållanden. Det kan också förekomma såkallade interna seicher inne i
temperaturskiktade sjöar. Interna seicher har mycket längre period än ytseicher. Seicher beskrivs i
Bilaga A.

Tvålagerströmning i sund

Lättare
vatten
Tyngre
vatten

Figur 2. Tvålagerström i sund. Lättare vatten sprider sig över vatten med högre densitet.

Tryckskillnad uppstår också pga. temperaturskillnad (densitetsskillnad) mellan sjöarna (såkallat
baroklint tryck). Denna tryckskillnad kan variera med djupet ner till tröskeldjupet. Det baroklina
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vattenutbytet ger ström med olika riktning vid ytan och bottnen av sundet, se Figur 2. Vatten med
lägre densitet sprider sig över vatten med högre densitet medan vatten med högre densitet sprider
sig under vatten med lägre densitet. Om den baroklina strömmen vid ytan är riktad mot Kyrkviken
blir den längre ned i sundet riktad mot Glafsfjorden och vice versa. Man kan kalla detta för en två‐
lagerström. Till skillnad från den barotropa strömmen ger baroklina strömmar inte upphov till en
nettotransport, de motsatt riktade transporterna i de två skikten (lagren) är lika stora. Den baroklina
transporten är intimt kopplad till såkallade interna vågor, vågor som kan förekomma inne i en skiktad
vätska, se Bilaga A. Generellt gäller att tvålagerströmmarnas transport i sund ökar med
densitetsskillnaden.

2.1 Hur beräknas vattenutbytet genom Sundet?
Sett över längre tid leder den interna tillförseln av vatten, Q (m3s‐1), till ett lika stort utflöde av vatten
från Kyrkviken till Glafsfjorden. Men variationer i Kyrkvikens vattenstånd, a(t), innebär förändringar i
sjöns vattenvolym. Eftersom vatten varken skapas eller förstörs i Kyrkviken kan flödet av vatten till
Glafsfjorden Qut beräknas från följande ekvation
=Q‐A∙

(1)

Ekvationen visar att utflödet är lika med det interna tillflödet Q minus volymändringen per tidsenhet,
där A är Kyrkvikens areal och da/dt är vattenytans vertikala hastighet kopplad till volymändringen.
När volymsökningen är större än den interna tillförseln blir Qut negativt vilket innebär inflöde från
Glafsfjorden. Detta är det barotropa bidraget till den externa tillförseln.
Baserat på dagliga medelvärden av vattenståndet i Kyrkviken och på den interna tillförseln av vatten
till Kyrkviken beräknas i föreliggande rapport dagliga medelvärden av utbytet med Glafsfjorden för
perioden 2008‐2009 (två hela år). Eftersom dessa beräkningar är baserade på dygnsmedelvärden får
man inte med vattenutbyte som är kopplat till högfrekventa vattenståndsvariationer i Kyrkviken
vilket därför uppskattas separat för sig.
Vattenståndsobservationerna i Kyrkviken visar att det tidvis kan förekomma relativt högfrekventa
variationer. Kortperiodiska barotropa strömmar kan uppstå i sundet vid högfrekventa
vattenståndsvariationer i de två sjöarna. Seicher kan ge upphov till sådana vattenståndsfluktuationer.
Sundet som förbinder Kyrkviken och Glafsfjorden är långt, grunt och smalt och har en avsevärd volym
V. Den stora volymen fungerar som ett filter för vattenutbyte genom tidsberoende flöden.
Oscillerande strömmar i sundet leder inte till något vattenutbyte om samma vattenslag hela tiden
fyller sundet. Det är bara om den integrerade volymen av ett pulserande inflöde är större än V som
det kan komma in något nytt vatten till Kyrkviken från Glafsfjorden.
För att beräkna den baroklina tvålagertransporten behöver man mätningar av den vertikala
temperaturfördelningen i de två sjöarna, och gärna också i sundet. Mätningarna skall helst visa den
vertikala temperaturprofilen från ytan och ned till tröskeldjupet. Tyvärr saknas sådana mätningar.
Det finns dock samtidiga temperaturobservationer vid ytan i de två sjöarna. Genom att anta att
ytvatten från de två sjöarna bildar en tvålagerströmning i sundet kan vi uppskatta den baroklina
transporten Qbk, se Bilaga A.
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3.0 Observationer
3.1 Vattenståndet i Kyrkviken  observationer
Vattenståndet observeras i Viksälvens mynning och sparas som medelvärden för var 5:te minut. Efter
60 dagar sparas endast timmedelvärden. Undertecknad har emottagit medelvärden för var 5:te
minut för perioden oktober‐november 2010 samt för några dagar i september samma år. Timvärden
har erhållits för perioden juni 2009 – november 2010. Dagliga medelvärden erhölls för perioden
1januari 2008 – november 2010.
Vattenståndsobservationerna visar enstaka relativt högfrekventa svängningar, t.ex. den 29/9 2010 då
en svängning med utslaget (dubbla amplituden) ca 5 cm och perioden ca 7 timmar pågick under flera
perioder. Spektralanalys av både 5‐minutersserierna och timserierna visar dock att seriernas varians
huvudsakligen ligger på långa tidsskalor (månader, år) vilket pekar på hydrologiska orsaker.
Spektralanalysen ger inte heller någon topp för högre frekvenser vilket man skulle förvänta sig om
det tidvis förekom seicher i Glafsfjorden som gav upphov till in‐ och utflöden till/från Kyrkviken.

3.2 Interna tillförseln av vatten till Kyrkviken enligt HBVmodellen
Den interna tillförseln av vatten till Kyrkviken, Q, genom avrinning från land plus nederbörd på minus
avdunstning från Kyrkviken har beräknats av SMHI (HBV‐modellen). Avrinningsområdet är indelat i
tre delområden. Daglig avrinning från de tre delområdena under perioden 1/1 2008 – 30/11 2010
erhölls från SMHI. Det saknas information om variationer i den interna tillförseln på tidsskalor
kortare än ett dygn.

3.3 Temperaturen i Kyrkviken och Glafsfjorden
På grund av olika topografiska och meteorologiska förhållanden och skillnader i vattnets optiska
egenskaper värms och kyls sjöarna olika snabbt vilket leder till temperaturskillnader mellan sjöarna.
By‐ och Borgviksälvens vattenvårdsförbund har observerat temperaturen några gånger per år i
Kyrkviken och Glafsfjorden. Observationer som gjorts samma dag i de två sjöarna återges i Bilaga B
för perioden 1997‐2009. Ahling (1970) redovisade sex mättillfällen från perioden mars 1969 till
september 1970 där mätningar gjorts i Kyrkviken och Glafsfjorden. Hans mätningar uppvisar endast
små skillnader i temperatur mellan sjöarna vilket stöder den allmänna bild av temperaturskillnaden
mellan sjöarna som tabellen i Bilaga B ger.
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4.0 Resultat
4.1 Barotropa transporter mellan Kyrkviken och Glafsfjorden – diagnostiska
beräkningar

Ekvation (1) har använts tillsammans med dagliga observationer av vattenståndet i Kyrkviken och det
dagliga interna tillflödet av vatten, Q, för åren 2008 och 2009 för att beräkna det dagliga barotropa
medelflödet Qut genom Kyrkvikens mynning. Det genomsnittliga interna tillflödet under perioden var
2,16 m3 s‐1 och det externa barotropa inflödet 0,11 m3 s‐1. Inflöde till Kyrkviken från Glafsfjorden
förekom bara under 53 av de 731 dygnen. Övriga dagar var det utflöde genom sundet. Många av
dagarna med inflöde var (dygns‐) medelflödet mindre än 1 m3 s‐1. Enstaka dagar med så små flöden
ger knappast något tillskott av Glafsfjordvatten till Kyrkviken pga. den stora buffringseffekt på
vattenutbytet genom fluktuerande strömmar som sundet har genom sin stora volym. Den
genomsnittliga barotropa externa tillförseln av vatten från Glafsfjorden på tidsskalan dygn och längre
var därför snarare mindre än 0,1 m3 s‐1 under de två åren vilket uppenbarligen är mindre än 5 % av
det interna tillflödet. Det är egentligen bara under några få dagar med stora vattenståndsvariationer
från dag till dag som det förekommer ett effektivt barotropt inflöde av vatten från Glafsfjorden.

4.2 Uppskattning av barotropa transporter kopplade till högfrekventa
vattenståndsvariationer
Bidraget till den externa vattentillförseln av tidsberoende fluktuationer på tidsskalor kortare än ett
dygn har också undersökts. För att demonstrera hur de kortperiodiska svängningarna kan tillföra
vatten från Glafsfjorden använder vi svängningen den 29 september 2010 som ett exempel, se kap.
3.1.

Exempel på transport orsakad av högfrekvent vattenståndsfluktuation
Den 29/9 2010 förekom en svängning i vattenståndet i Kyrkviken med period ca 7 timmar och
amplitud ca 2,5 cm kring medelvattenståndet. Samtidigt var den interna tillförseln av vatten ca 2,9
m3 s‐1. Då Kyrkvikens area är A=606 ha innebär en höjning av densamma med 5 cm att sjöns volym
har ökat med ca 303 000 m3. Detta sker på 3,5 timmar. Samtidigt fylls sjön på genom intern tillförsel
med ca 37 000 m3. Resten av påfyllningen, dvs. ca 270 000 m3, måste ha kommit in genom sundet.
Men bara 170 000 m3 är vatten från Glafsfjorden, resten är vatten från Kyrkviken som befann sig i
sundet när svängningen startade. Den kortperiodiska svängningen transporterar alltså in ca 170 000
m3 för varje period vilket blir i genomsnitt ca 6,7 m3 s‐1.
Svängningen den 29/9 2010 bidrog med ca 6,7 m3 s‐1 till den externa tillförseln så länge den hade
amplituden 2,5 cm. Men en spektralanalys av vattenståndsvariationerna, både 5‐
minutersregistreringarna och timregistreringarna, visar att svängningarna den 29/9 2010 var mycket
ovanliga. Det bedöms därför att kortperiodiska svängningar förmodligen bidrar med högst 0,1 m3 s‐1
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till den externa barotropa vattentillförseln. Adderas bidraget från längre perioder fås att det
barotropa bidraget till den externa vattentillförseln bör vara ca 0,2 m3 s‐1.

4.3 Baroklina transporter mellan Glafsfjorden och Kyrkviken
Samtidiga temperaturmätningar i Glafsfjorden och Kyrkviken har använts för att beräkna den
baroklina transporten mellan sjöarna. Ytvatten från sjöarna antas bilda en tvålagerströmning i sundet
mellan sjöarna om de har olika densitet. Från temperaturen i respektive ytvatten bestäms
densitetsskillnaden mellan de två skikten i sundet, se kolumnen Densdiff i Bilaga B. Därefter beräknas
hastigheten i respektive skikt som u=ci /2 där ci beräknas från Ekvation (A.1) med H1 = H2 = 2,8 m. Den
minsta effektiva vertikala tvärsnittsarean i sundet är VA=190 m2, se Figur 1. Det antas att vardera
strömmen disponerar halva tvärsnittsarean, dvs. VA/2. Den baroklina transporten blir då Qbk
=u∙VA/2. Vid beräkningen av minsta effektiva tvärsnittsarean har arealbidraget från vattendjup
mindre än 2 meter (vid normalvattenstånd) försummats. Detta för att ta hänsyn till
strömningsreduktion p.g.a. beväxning, se kap 1.0.
Resultaten av beräkningarna ges i Bilaga B. De beräknade baroklina transporterna ligger i intervallet
0,36 till 4,36 m3 s‐1. Medelvärdet är 1,57 m3 s‐1. Det beräknade flödet kan vara något överskattat
därför att bromsande effekter av friktion mot gränsytan mellan de två skikten och i viss mån
bottenfriktion har försummats. Å andra sidan är den vertikala tvärsnittsarean av sundet något
underskattad (vid normalvattenstånd och högre) för att ta hänsyn till strömningsreduktion p.g.a.
växtlighet. Antalet flödesuppskattningar är relativt litet och fördelningen över året är ojämn. Det
saknas data under hösten då det möjligen kan förekomma relativt stora temperaturskillnader mellan
sjöarna och därmed relativt stora baroklina transporter.
Det kan ha förekommit baroklina flöden som man inte kan upptäcka som skillnader i yttemperatur.
Om interna vågor och interna seicher i sjöarna kan lyfta upp tyngre vatten över tröskelnivån skulle
detta kunna leda till baroklina flöden i sundet. Med tillgängliga data kan vi inte uppskatta detta
bidrag. Vi konkluderar med att den baroklina externa tillförseln av vatten till Kyrkviken sannolikt är ca
1,5 m3 s‐1. För en säkrare uppskattning skulle man behöva mer högfrekventa temperaturserier från
de två sjöarna och samtidiga observationer av vertikala temperatur‐ och strömprofiler i sektionen
med minsta effektiva tvärsnittsarean. Med sådana observationer skulle det i föreliggande rapport
använda sambandet mellan temperaturskillnad och transport kunna verifieras och samtidigt skulle
man också få en bättre statistik för temperaturdifferensen mellan sjöarna. Som beskrivs i kapitel 5 så
kommer ett översvämningsskydd att reducera det baroklina vattenutbytet om dess effektiva
vertikala tvärsnittsarea är mindre än nuvarande minsta vertikala tvärsnittsarea i sundet (190 m2).
Denna slutsats är inte beroende av den exakta storleken av det baroklina flödet. För att
dimensionera sammanlagda effektiva arean av översvämningsskyddets portar behöver man således
inte vänta på att det baroklina flödet har bestämts mer exakt från ett framtida observationsprogram.

4.4 Det externa tillflödet till Kyrkviken  Sammanfattning
Analyserna i denna rapport visar att det kan finnas perioder med relativt stort barotropt inflöde av
vatten från Glafsfjorden till Kyrkviken. Men dessa perioder är tämligen sällsynta.
Långtidsmedelvärdet av det barotropa bidraget till den externa tillförsel av vatten från Glafsfjorden
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är sannolikt bara ca 0,2 m3s‐1 vilket motsvarar ca 10 % av den interna tillförseln under den undersökta
perioden 2008‐2009.
Det baroklina flödet är sannolikt 1,5 m3 s‐1 vilket är ca 7 gånger större än det barotropa tillflödet. Det
totala externa tillflödet kan nu uppskattas till ca 1,7 m3 s‐1 vilket är fyra femtedelar så stort som den
interna tillförseln under den undersökta perioden.

4.5 Hastigheter i sundet
Det kan vara av intresse att veta hur höga hastigheter som kortvarigt kan förekomma i sundet. De
barotropa hastigheterna kan vi beräkna från ekvation (1). Den momentana barotropa hastigheten U
kan skrivas

(2)
Här är VA effektiva vertikala tvärsnittsarean av sundet. Vi sätter a=b∙sin(2πt/T) där b är amplituden
av en harmonisk svängning med perioden T. Vi får att da/dt=b∙2π/T∙cos(2πt/T). Denna term har
maximum (minimum) = ±b∙2π/T när cosinusfunktionen =±1. Maximala barotropa hastigheter ges
alltså av ekvationen

(3)
De största barotropa transporter som förekommit i sundet under den period som studerats i denna
rapport uppträdde i samband med vattenståndssvängningen med amplituden b=2,5 cm och perioden
T=7 tim den 29 september 20010, se Kap. 4.2. Med VA=190 m2och A=6,06 km2 samt den interna
tillförseln Q = 2,9 m3 s‐1 fås maximal hastighet ut ur Kyrkviken = 0,21 m/s och maximal hastighet in
mot Kyrkviken = 0,18 m/s. Dessa uppskattningar gäller för sektionen med minsta effektiv vertikal
tvärsnittsarea. Det kan sannolikt uppträda svängningar med större amplitud än denna. Dessutom kan
samtidigt förekomma större internt tillflöde av vatten. Med Q = 20 m3 s‐1 skulle den interna tillförseln
bidra med en barotrop utflödeshastighet av ca 0,10 m/s. Utifrån nuvarande kunskap om
vattenståndssvängningar i Kyrkviken kan man inte utesluta att det skulle kunna uppträda betydligt
starkare barotropa hastigheter i sundet än de som beräknats för 29/9 2010. Lågt vattenstånd i
sjösystemet är ytterligare en faktor som kan ge förhöjda barotropa hastigheter i sundet. Man bör
notera att med nuvarande utformning av översvämningsskyddets portar (76 m2) skulle den barotropa
hastigheten genom portarna bli två och en halv gång så hög som i sundet.
Baroklin strömhastighet kan beräknas som baroklin transport dividerad med VA/2. Den högsta
baroklina hastighet som beräknas från data i Bilaga B är 4,36/95≈0,05 m/s. Betydligt högre baroklina
hastigheter kan säkerligen förekomma men inte högre än ca 0,15 m/s vilket skulle kräva en
temperaturskillnad (sommartid) av ca 12 grader. En så stor temperaturskillnad skulle kräva
uppvällning av djupvatten i Glafsfjorden utanför sundet till Kyrkviken vilket möjligen skulle kunna
inträffa vid starka nordliga vindar. Det saknas emellertid för närvarande belägg för att uppvällning
förekommer i Glafsfjorden.
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En säkrare uppskattning av amplitud och förekomstfrekvens av höga barotropa strömhastigheter i
sundet kan erhållas genom en analys av vattenståndet (timvärden och 5‐minutersvärden) för en
längre period. En säkrare uppskattning av baroklina hastigheter kräver nya observationer av
temperatur och ström i sundet, se sista stycket i kap. 4.3.

5.0 Hur skulle det externa tillflödet påverkas av den föreslagna dammen med
portar?
Enligt ritningar skall dämningens båda portar ha bredden 8 m och djupen 5,3 resp. 4,3 m (vid
normalvattenstånd) vilket ger en vertikal tvärsnittsarea som är 40% av nuvarande minsta vertikala
tvärsnittsarea. Detta innebär att vattnet måste accelereras genom portarna vilket innebär ett
strömningsmotstånd. Men enligt beräkningar av Lindahl (2004) påverkas de barotropa flödena
genom sundet endast marginellt av den förslagna dammlösningen. De baroklina flödena däremot är
proportionella mot minsta effektiv vertikal tvärsnittsarea VA, se kapitel 4.3 ovan. En minskning av
minsta effektiva vertikal tvärsnittsarea kommer därför att leda till en proportionell minskning av den
baroklina transporten om djupet av förbindelsen behålls. Om portarna placeras på djupare vatten än
5,6 meter (vid medelvattenstånd) blir reduktionen något mindre därför att interna våghastigheten
ökar med vattendjupet, se Ekvation (A.1). Man bör observera att det inte går att öka det baroklina
flödet i sundet genom att göra den effektiva vertikala tvärsnittsarean av portarna i
översvämningsskyddet större än sundets nuvarande minsta vertikala tvärsnittsarea (dvs. 190m2).

5.1 Förslag till förändringar av utformningen av översvämningsskyddet
I nuvarande förslag är slussportarna inte utformade för att släppa igenom tillräckligt stort baroklint
flöde. Det föreslås därför att man överväger följande förändringar
1) Inför ytterligare slussportar så att portarnas sammanlagda effektiva vertikala tvärsnittsarea
blir lika stor som den nuvarande minsta effektiva vertikala tvärsnittsarean i sundet
2) Flytta slussportarna till den djupaste delen av rännan så att det inte uppstår en lokal tröskel.
Då måste kanske den gamla stenbryggan tas bort vilket skulle minska strömningsmotståndet
i sundet (vilket inte vore en nackdel).
3) Strömlinjeforma dammpelarnas ändar för att undvika kontraktionseffekter så att strömmen
kan utnyttja portarnas hela tvärsnittsarea.
Om dessa förändringar av utformningen av översvämningsskyddet genomförs kommer skyddet inte
att försämra vattenutbytet med Glafsfjorden.

6.0 Sammanfattning
Det genomsnittliga inflödet av nytt vatten från Glafsfjorden är ca 1,7 m3 s‐1. Detta är den såkallade
externa tillförseln. Under 2008‐2009 var den interna tillförseln ca 2,1 m3 s‐1. Den externa tillförseln
kan sålunda uppskattas till ca 80% av den interna för dessa år. En större del av den externa tillförseln
kommer med den tvålagerström som etableras i sundet då ytvattnets densitet i Glafsfjorden och
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Kyrkviken är olika. Tvålagerströmmens transport är proportionell mot minsta effektiv vertikal
tvärsnittsarea i sundet. Om denna minskar från 190 till 76 m2 så reduceras därmed det baroklina
inflödet med 60%. Det totala externa tillflödet minskar från 1,7 till 0,8 m3 s‐1.
Genom att sätta in fler portar i översvämningsskyddet kan detta klara lika stora baroklina transporter
som för närvarande går genom sundet. Detta kräver att slussportarnas sammanlagda effektiva
tvärsnittsarea är lika stor som sundets nuvarande minsta effektiva vertikala tvärsnittsarea.
Dammpelarnas ändar måste strömlinjeformas så att strömmen kan utnyttja portarnas hela
tvärsnittsarea.
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Lindahl, S. (2004) Vattenomsättningen i Kyrkviken. SMHI, Rapport Dnr 2003/1137/204
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Göteborgs Universitet, Inst. för geovetenskaper, Rapport C40, 41 pp.
Svahnberg, A., (2003) Kyrkviken 634443 140484 (sundets utlopp) Arvika kommun, Värmlands län.
Sjömätning av Myrica AB, Värnamo.

8.0 Tack

Maria Dåverhög och Elin Alsterhag vid Arvika kommun har på ett mycket konstruktivt sätt bistått
med svar på frågor och anskaffande av data och annat underlagsmaterial som behövts för denna
rapport.
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Bilaga A
Seicher. Egensvängningar i vattenytan, seicher, kan vara av betydelse i vissa sjöar. Grundsvängningen
i en sjö har en buk i vardera av de två motstående ändarna av sjön. Mellan bukarna finns en nod där
seichen inte leder till vattenståndsvariationer men de största vattentransporterna kan förväntas där.
Våglängden för denna svängning är 2L där L är sjöns längd (halvvågsoscillation). Vågens hastighet är
c=(gH)1/2 där H är medeldjupet i sjön och g är tyngdaccelerationen. Således är seichens period T lika
med 2L/c. Dessa svängningar utgör sjöarnas egensvängningar eller ”grundtoner”. Det kan också
finnas harmoniska ”övertoner”. Man kan fastställa om seicher förekommer i en sjö genom att
analysera tidsserier av vattenstånd och ström.
Grundseichen i Kyrkviken med längden L≈3km och medeldjupet H≈9,8 m, areal ≈6,06∙106 m2, volym≈
60∙106 m3 vid vattenstånd 45,20 m (Svahnberg, 2003) har perioden T≈10 min. I Glafsfjorden med
L=22 km och H=22 m (Ahling, 1971) blir längsta seicheperioden T≈50 min.
Interna vågor. Då vattnet är skiktat kan det uppstå vågor i skiktningen, såkallade interna vågor.
Interna vågens fashastighet bestäms av den vertikala skiktningen och i en kontinuerlig skiktning finns
det ett kontinuum av möjliga svängningssätt, såkallade moder. Här skall vi bara se på grundmoden
och för enkelhets skull beskriver vi skiktningen som uppbyggd av två skikt med tjockleken H1
respektive H2 och densiteten ρ1 respektive ρ2. Hastigheten ci av en intern våg i gränsytan mellan
skikten ges av följande uttryck

ci 

g' H1H 2
H1  H 2

(A.1)

Här är g '  g /  2 där    2  1 (=Densdiff i Bilaga B) och g är tyngdaccelerationen.
Observera att hastigheten ci är den hastighet med vilken vågens form fortskrider och den bestäms
bara av vattendjupet och den vertikala skiktningen. Notera att högsta våghastighet fås när
skiktningen är som starkast, d.v.s. under sommaren då interna vågens hastighet kan uppgå till ca 0.3
m/s i Glafsfjorden och Kyrkviken.
Interna vågor ger inte upphov till någon nettotransport. Om orbitalhastigheten (den hastighet som
man skulle kunna mäta med en strömmätare) i övre respektive undre skiktet betecknas U1 och U2 så
gäller att U1H1 = U2H2. Den baroklina strömmen i ett kort sund kan betraktas som en stationär
(relativt topografin) intern våg. Detta använder vi oss av i Kap. 4.2 och i Bilaga B för beräkning av
tvålagerströmning i sund.
Interna seicher är stående vågor i skiktningen. De är analoga med ytseicherna som behandlats ovan.
Perioden av den fundamentala interna seichen är T=2L/ci. Eftersom ci ≤0,3 m/s och c=15 m/s (i
Glafsfjorden; i den grundare Kyrkviken är c≈10 m/s) blir den fundamentala interna seichens period
mycket längre än ytseichens period ‐ i Glafsfjorden minst 50 gånger längre.
Tvålagerströmning i sund. Interna vågor spelar en huvudroll i skiktade system eftersom de
bestämmer högsta möjliga differentiella strömhastighet med en given skiktning. Om vattendjupet är
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5,6 m och densitetsskillnaden är t.ex. 0,46 kg m‐3, så ger Ekvation (A.1) att den interna vågens
hastighet u är ca 0,08 m/s. Den vektoriella differensen mellan det undre och övre skiktets hastigheter
i sundet kan inte överstiga vågens fashastighet. Det betyder för ut‐ och ingående strömmar i sundet
att dessa högst kan vara 0,04 m/s (ut) och ‐0,04 m/s (in). Ut‐ och ingående strömmar kan vardera
antas utnyttja hälften av den effektiva vertikala tvärsnittsarean VA. Den baroklina transporten Qbk i
vartdera skiktet är då uVA/2. Om VA= 190 m2 blir de baroklina transporterna 3,8 m3s‐1. Observera att
den baroklina transporten är proportionell mot den vertikala tvärsnittsarean VA. Ett
översvämningsskydd kan minska den baroklina transporten om skyddet medför att VA minskar.
Vattenutbyte genom sund genomgås i Stigebrandt (2001).
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Bilaga B
By‐ och Borgviksälvens vattenvårdsförbund har mätt bl.a. temperatur vid ytan (på 0.5 m djup) samt
nära bottnen i ett antal stationer. Nedan återges temperaturerna (T°C) vid ytan på stationerna Ky2,
Gf1 och Gf2 för de tillfällen dessa uppmätts samma dag. Den största av densitetsdifferenserna (kg m‐
3
) mellan Ky2 och Gf1 resp. Ky2 och Gf2 ges också (Densdiff). Den beräknade baroklina transporten
Qbk (m3 s‐1) ges i den högra kolumnen. För beräkningarna har det antagits att H1 = H2 = 2,8 m och att
vertikala tvärsnittsarean VA = 190 m2. Vattnets densitet har bestämts från en kalkylator på
www.csgnetwork.com/h2odenscalc.html.
Datum
970505
970806
980503
980827
990324
990818
000229
000508
010314
010807
020821
030225
030820
040310
040824
050322
050824
060315
060817
070411
070820
080409
080805
090304
090824

Ky2 (T°C)
6,6
24,2
8,5
14,8
1,7
18,3
1,8
16,5
2,5
18,9
23,9
1,2
20,5
1,1
18,7
2,2
20,1
0,5
21,2
4,3
17,8
3,5
20,6
0,2
18,8

Gf1 (T°C)
6,0
22,8
4,9
13,6
1,0
18,2
1,1
12,3
1,2
18,5
24,3
0,7
19,7
0,7
18,7
1,2
20,0
0,2
21,3
3,7
18,0
2,7
20,5
0,2
17,6

Gf2 (T°C)
4,8
‐
3,5
13,7
‐
18,0
‐
‐
‐
‐
24,1
1,1
19,5
1,2
17,9
‐
‐
‐
21,1
3,2
17,4
2,0
20,0
0,6
17,5
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Densdiff (kg m‐3)
0,027
0,339
0,153
0,170
0,030
0,056
0,030
0,602
0,046
0,077
0,099
0,025
0,206
0,025
0,150
0,038
0,021
0,018
0,022
0,004
0,072
0,030
0,126
0,024
0,242

Qbk (m3 s‐1)
0,92
3,27
2,2
2,32
0,97
1,33
0,97
4,36
1,21
1,56
1,77
0,89
2,55
0,89
2,18
1,10
0,81
0,75
0,83
0,36
1,51
0,97
1,99
0,87
2,77
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BILAGA 1 – KARTOR

Förord
-

Vattennivåer är i denna rapport angivna i RH70
Observera att kartorna i Bilaga 1 inte får spridas hur som helst
Vid läsning av rapporten bör flygfotona (från 2004) studeras parallellt med rapporten

1 Inledning och syfte
Ett flertal utredningar har gjorts av vilka möjligheter som finns att minska höga vattenstånd i
samband med översvämningar längs Byälven. Syftet med denna undersökning är att
identifiera områden längs Byälven där röjning av vegetation kan medföra lägre vattennivåer
under översvämningssituationer. Röjning av vegetation minskar flödesmotståndet och leder
därmed till ökat flöde i älven med minskade vattennivåer till följd (primärt uppströms den
plats där åtgärder vidtas).
Syftet med undersökningen är inte att göra någon miljökonsekvensbeskrivning av röjning i de
föreslagna områdena, utan endast att presentera översiktliga förslag av områden som kan vara
av intresse att röja.
De vattenståndsminskningar som bedöms kunna erhållas genom minskat flödesmotstånd, till
följd av röjningsarbete längs älven, uppskattas av Midbøe och Persson (2005). Vid minskning
av flödesmotståndet i områdena A, B och C1 bedöms minskningar av maximal vattennivå i
Glafsfjorden (år 2000) med omkring 0,1-0,2 m kunna erhållas. För att uppnå minskningar på
0,2 m bedöms omfattande åtgärder vara nödvändiga. Dessa minskningar kan jämföras med
simuleringar av ökat flöde genom slussen i Säffle, till följd av omkonstruktion av denna, vilka
visar på minskningar av maximalt vattenstånd i Glafsfjorden (år 2000) med drygt 0,2 m.

2 Tidigare undersökningar
I Midbøe och Persson (2005) konstaterades att det finns tre delar av Byälven där inga
uppenbara flödeshinder förekommer men där förluster sker och därmed orsakar ökade
vattennivåer uppströms. Dessa områden betecknas A, B och C och omfattar älvsträckorna
kring Högsäter, kring Nysäter samt sträckan från Återslöp (söder om Harefjorden) till kanalön
i Säffle (se Figur 1 samt Bilaga 1).

1

Beteckningar förklaras i kapitel 2

Figur 1 Från Midbøe och Persson (2005). Vattenytans profil från Glafsfjorden (till vänster) till Säffle (till höger)
2000-11-28, 08:00 ur modellen över Byälven. Älvavsnitt som genererar brantare lutning längs profilen utan att
utgöra tvära språng är markerade på tre ställen; A motsvarar ungefär sträckan 1 km norr om till 1 km söder om
kabelfärjan i Högsäter, B motsvarar sträckan cirka 700 m norr om till cirka 1300 söder om bron i Nysäter, C
motsvarar sträckan ett stycke nedströms utloppet ur Harefjorden i nivå med Återslöp fram till kanalön i Säffle.
Språnget till höger om B orsakas av Hökeströmmen och språnget till höger om C av dämmet i Säffle. (De svarta
vertikala strecken kan ignoreras.)

En viktig anledning till att förluster uppkommer i dessa områden är att älven är smal där. I
Figur 2 visas älvens tvärsnittsarea vid maximalt vattenstånd år 2000 med områdena A, B och
C markerade.
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Figur 2 Röd linje visar älvens tvärsnittsarea vid maximalt vattenstånd år 2000, med Björnöflagan till vänster och
Vänern till höger. Tvärsnittsarean i områdena A, B och C är liten i förhållande till övriga områden (med vissa
mindre undantag samt bortsett från området nedströms Säffle, då detta inte inkluderas i denna rapport).

Att minska förlusterna genom att ändra på älvens tvärsnittsarea är möjligt i viss utsträckning
genom muddring (men främst för låga vattennivåer). Förluster påverkas dock av flera andra
faktorer än älvens tvärsnittsarea. En möjlighet att minska förlusterna är att minska strändernas
flödesmotstånd. Om flödesmotståndsminskande åtgärder vidtas i områdena A, B och C
motsvarande en höjning av Mannings M med 5 på nivåer över ca. 46,5 m ö.h. erhålles enligt

Midbøe och Persson (2005) vattenståndsminskningar för en översvämning likt den år 2000 på
20 cm i Glafsfjorden och 12 cm i Harefjorden. Ändring av flödesmotstånd under 46,5 m ö.h.
medför mycket små minskningar av vattenstånden för en översvämning likt den år 2000. I en
översvämningssituation med lägre vattennivåer får dock sådana åtgärder större effekt (Midbøe
och Persson, 2005).
I Midbøe och Persson (2005) framhålls också att vattennivåerna i Harefjorden kommer att öka
om flödesmotståndsminskande åtgärder vidtas uppströms Harefjorden utan att motsvarande
görs nedströms den samma. Därmed bör röjning uppströms Harefjorden kombineras med
flödesmotståndsminskande åtgärder i eller strax uppströms Säffle.

3 Områden där röjning kan vara aktuell
Som beskrivet i kapitel 2 kan de största vattenståndsminskningarna till följd av minskat
flödesmotstånd erhållas för åtgärder i områdena kallade A, B och C. Förutom dessa tre
områden har ytterligare några områden undersökts; där röjning relativt enkelt kan göras men
där åtgärder endast bedöms ge upphov till små vattenståndsminskningar. Dessutom diskuteras
även kort områden som ej bedöms lämpade för åtgärder.
Kartor över samtliga föreslagna områden återfinns i Bilaga 1.

3.1 Högsäter (A)
Det beskrivna området omfattar sträckan från 1 km uppströms till 1 km nedströms kabelfärjan
i Högsäter. Vattennivån var under översvämningen år 2000 som högst omkring 48,5 m ö.h. i
detta område.

3.1.1 Topografi och vegetation
Stränderna i den mest uppströms belägna delen av området är flacka; under översvämningen
år 2000 överströmmades marken på flera håll 150 m från älvstränderna. Nedströms
kabelfärjan är stränderna brantare och 49 m-kurvan avviker sällan mer än ett 10-tal meter från
älven.
I området mellan 1 och 0,8 km uppströms kabelfärjan växer ett omkring 150 m brett vassbälte
på den SO stranden. Vassbältet övergår nedströms i ett 350 m långt kraftigt skogsparti (se
Figur 3).

Figur 3 Kraftigt skogsparti på SO sidan om älven ca. 400-800 m uppströms från kabelfärjan i Högsäter.

Den NV stranden i detta område består av gles vass och mindre skogsdungar; dessutom ligger
en sommarstuga på en liten udde ca. 700 m uppströms kabelfärjan. Nedströms sommarstugan
på NV sidan och nedströms det kraftiga skogspartiet på SO sidan domineras stränderna av
åkermark med buskar och träd precis intill älven samt några små skogsdungar (se Figur 4 och
Figur 5).

Figur 4 Strax uppströms kabelfärjan domineras stränderna av åkermark med buskar och träd precis intill älven.

Figur 5 Strax uppströms kabelfärjan domineras stränderna av åkermark med buskar och träd precis intill älven.

Också nedströms kabelfärjan är stränderna bevuxna av buskar och träd (se Figur 6).

Figur 6 Ständerna nedströms kabelfärjan är bevuxna av buskar och träd.

3.1.2 Orsaker till högt flödesmotstånd vid översvämningar
Buskar och träd intill älven bedöms utgöra det största flödesmotståndet vid höga vattenstånd i
hela området. Vassen på SO sidan bedöms bli kraftigt överströmmad i en
översvämningssituation och därför inte öka flödesmotståndet anmärkningsvärt.

3.2 Nysäter (B)
Det beskrivna området omfattar sträckan från 0,7 km uppströms till 1,3 km nedströms bron i
Nysäter. Vattennivån var under översvämningen år 2000 som högst omkring 48,0 m ö.h. i
detta område.

3.2.1 Topografi och vegetation
Området beläget uppströms Nysäterbron är flackt; avståndet till 47-meterskurvan är 100150 m i stort sett överallt. På västra sidan nedströms bron finns ett flackt parti på ett par
hundra meter; nedströms detta är dock stränderna brantare. I området 550-1300 m nedströms
Nysäterbron avviker 48-meterskurvan inte mer än ett 50-tal meter från älven.
I området uppströms Nysäterbron kantas älven på båda sidor av breda vassbälten (se Figur 7
och Figur 8).

Figur 7 Uppströms Nysäterbron kantas älven av breda vassbälten.

Figur 8 Uppströms Nysäterbron kantas älven av breda vassbälten (Nysäterbron syns svagt i mitten).

I Nysäter korsar en vägbro med flera fundament i älven och med stolpar för markering av
farleden (se Figur 9).

Figur 9 Nysäterbron. Både brofundament och stolpar som markerar farleden är placerade i älven.

Nedströms Nysäterbron domineras stränderna av åkermark med buskar och träd precis intill
älven samt några små skogsdungar (se Figur 10).

Figur 10 Nedströms Nysäterbron domineras stränderna av åkermark med buskar och träd precis intill älven samt
några små skogsdungar.

3.2.2 Orsaker till högt flödesmotstånd vid översvämningar
Uppströms Nysäterbron bedöms det största flödesmotståndet vid höga vattennivåer utgöras av
vassbältena trots att dessa överströmmas. Nedanför Nysäterbron utgör dock buskar och träd
längs älvkanterna det största flödesmotståndet i översvämningssituationer. Dessutom utgör
brofundamenten och andra konstruktioner i anknytning till bron ytterligare flödesmotstånd.

3.3 Uppströms dämmet i Säffle (C)
Det beskrivna området omfattar sträckan från Återslöp vid utloppet ur Harefjorden till
kanalön i Säffle. Vattennivån var under översvämningen år 2000 som högst omkring
47,5 m ö.h. i detta område.

3.3.1 Topografi och vegetation
Stränderna är brantare i detta område än i de ovan beskrivna områdena. Avståndet från
älvstranden till 48-meterskurvan är i stora delar av området mindre än 20 m; i den mest
uppströms belägna delen finns dock några betydligt flackare områden.
I den mest uppströms belägna delen är stränderna täckta med träd och buskar varvat med
öppna partier (se Figur 11).

Figur 11 I den mest uppströms belägna delen är stränderna täckta med träd och buskar varvat med öppna partier.

Länge nedströms, inne i Säffle stad, finns mer bebyggelse och flera broar med fundament i
älven (se Figur 12). Även inne i staden är delar av stränderna bevuxna med träd och buskar
och på flera håll finns småbåtshamnar med bryggor (se Figur 13).

Figur 12 I Säffle stad korsar flera broar med fundament i älven.

Figur 13 Inne i Säffle stad finns träd och buskar längs stränderna samt flera småbåtshamnar med bryggor.

3.3.2 Orsaker till högt flödesmotstånd vid översvämningar
Uppströms Säffle stad bedöms det mesta flödesmotståndet vid höga vattenstånd orsakas av
träd och buskar längs stränderna. Inne i Säffle stad bidrar strandvegetation och bryggor såväl
som bropelare till flödesmotstånd i översvämningssituationer.

3.4 Nedströms område Högsäter (3.1) (Endast små effekter)
Det beskrivna området omfattar sträckan från 1 km nedströms kabelfärjan i Högsäter till 1 km
uppströms Gillberga kyrka. Vattennivån var under översvämningen år 2000 som högst
omkring 48,3 m ö.h. i detta område.

3.4.1 Topografi och vegetation
Stränderna i området är mycket flacka och vattnet överströmmade under översvämningen år
2000 områden flera hundra meter vid sidan av älvfåran.
Drygt 1 km nedströms kabelfärjan i Högsäter växer ett knappt 50 m brett och 200 m långt
vassbälte på NV sidan av älven; även på SO växer vass, men i mindre utsträckning (se Figur
14).

Figur 14 Vassbälte drygt 1 km nedströms kabelfärjan i Högsäter.

Även vidare nedströms växer en hel del vass samt en del buskar och träd längs älven (se Figur
15). Omkring 1 km norr om Gillberga kyrka avtar växtligheten längs älven och ersätts av
vallar som byggts längs älven för att skydda åkrarna mot översvämningar.

Figur 15 Nedströms vassbältet i Figur 14 och till ca. 1 km uppströms Gillberga kyrka domineras
strandvegetationen av vass och buskar.

3.4.2 Tänkbar röjning för att minska flödesmotstånd
Röjning av vassbältet 1 km nedströms kabelfärjan skulle bredda älvfåran avsevärt; även
längre nedströms skulle älven kunna breddas genom röjning – om än inte i lika hög grad.
Röjning av de beskrivna vassområdena skulle bidra till minskat flödesmotstånd på nivåer
under 46 m, vilket framförallt ger effekt vid mindre översvämningar.

3.5 Nedströms område Nysäter (3.2) (Endast små effekter)
Det beskrivna området omfattar sträckan mellan 2 och 3 km nedströms bron i Nysäter.
Vattennivån var under översvämningen år 2000 som högst omkring 46,7 m ö.h. i detta
område.

3.5.1 Topografi och vegetation
Ett par kilometer nedströms Nysäterbron domineras stränderna av åkermark med en del
buskar och träd precis intill älven (se kap. 3.2). Längre nedströms är stränderna flacka och på
östra sidan skyddas åkrarna mot översvämningar genom invallningar. 2-3 km nedströms om
Nysäterbron är vegetationen i vissa områden kraftig och stränderna är täckta av buskar och
träd (se Figur 16).

Figur 16 I området ca. 2-3 km nedströms Nysäterbron är stränderna täckta av buskar och träd.

Strax norr om Dösslingen är terrängen mycket flack, älvfåran smal och vegetationen
domineras av vass (se Figur 17).

Figur 17 Strax uppströms Dösslingen övergår strandvegetationen till att domineras av vass.

3.5.2 Tänkbar röjning för att minska flödesmotstånd
I området 2-3 km nedströms Nysäterbron kan röjning av buskar längs stränderna minska
flödesmotståndet vid höga vattenstånd. Strax norr om Dösslingen kan älvfåran breddas genom
vassröjning. Detta ger minskat flödesmotstånd för vattennivåer under 46 m ö.h. och därmed
effekter framförallt vid mindre översvämningar.

3.6 Områden som ej bedöms lämpliga för röjning
Ett par områden där vegetationen kan ge intryck av att utgöra flödeshinder, men där
undersökningar visar att röjning skulle ge mycket små minskningar av vattennivåerna i
översvämningssituationer, diskuteras kort nedan.

3.6.1 Gillbergasjön
Både i nord- och sydänden av Gillbergasjön är älvfåran mycket smal till följd av kraftiga
vassbälten på båda sidor. Vassen i dessa områden bedöms ha tämligen liten effekt på flödet i
älven i en översvämningssituation eftersom den är belägen under 46 m ö.h. och därmed
överströmmas, samt att de överströmmade områdena får stor bredd och därmed ökar
avbördningskapaciteten avsevärt. Detta bekräftas av simuleringar utav Midbøe och Persson
(2005), vilka visar på låga vattenhastigheter i hela Gillbergasjön under
översvämningssituationer.
Dessutom är Gillbergasjön klassificerat både som naturreservat och Natura 2000-område (se
kap. 4).

3.6.2 Dösslingen
I norra änden av Dösslingen är älvfåran smal till följd av kraftiga vassbälten på båda sidor och
situationen liknar den för Gillbergasjön. Också vid Dösslingen översvämmas vassen över stor
bredd och vattenhastigheten är därmed låg.

4 Skyddsområden
Längs Byälvens sträckning från Glafsfjorden till Vänern finns tre naturreservat varav två
också är Natura 2000-områden. I norra ändan av Glafsfjorden ligger Naturreservatet
Bergsklätt, vilket inte påverkas av eventuella åtgärder i Byälven. I södra änden av
Glafsfjorden ligger Naturreservatet Stömne, vilket avsattes som naturreservat för att bevara
det stora ekbestånd som växer där. Området är även klassificerat som Natura 2000-område.
Åtgärder längs Byälven påverkar inte heller detta område. Längs Byälven mellan Högsäter
och Nysäter ligger Naturreservater Gillbergasjön, vilket innefattar hela Gillbergasjön och
avsatts som naturreservat för att ”i första hand bevara de hävdade och regelbundet
översvämmade fuktängarna på sjöns västra sida” (Naturreservat, 1996). Området är även
klassificerat som Natura 2000-område och skyddsområde enligt fågeldirektivet samt
klassificerat som ”Riksintresse – Naturvård” p.g.a. områdets vassar, vegetationsrika vatten
och förekomst av flytbladsvegetation (Länskartor, 2006).
Några speciella biotopvärden utöver de ovan nämnda klassificeringarna finns inte markerade i
Länsstyrelsens GIS-databas (Länskartor, 2006).

5 Fastigheter
En översiktlig genomgång av antalet fastigheter har gjorts utifrån AutoKa-Vy-kartor, men
redovisas inte då mer noggrann information är nödvändig för att få användbar information.

6 Kommentarer från andra aktörer och intressenter
6.1 Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har ansvar för sjöfarten i Säffle kanal (Byälven) och måste därmed upprätthålla
de på sjökorten angivna djupen, vilket görs genom att uppgrundade områden muddras. Med
anledning av detta kontaktades Sjöfartsverket för att ta reda på deras åsikt angående
röjningsarbete längs älven. Sjöfartsverket har dock enligt Ingvar Dyberg ingen åsikt om detta
utan menar att det endast är djuphållning och muddring som berör Sjöfartsverket (muntligen –
Dyberg och Tapio, 2005). Dock framhåller de att kraftig röjning längs stränderna på lång sikt
kan påverka markstabiliteten samt öka erosionen i dessa områden vilket kan medföra att
material transporteras från stränderna och ut i farleden.

6.2 Naturvårdsverket
Naturvårdsverket har en central roll i hanteringen av Natura 2000-områden i Sverige. Enligt
Helene Lindahl, som är som är samordnare för Natura 2000-områden på Naturvårdsverket,
kräver åtgärder som påverkar vattennivåer i Natura 2000-områden tillstånd för detta – även
om åtgärderna vidtas utanför området (muntligen – Lindahl, 2005). Helene är också mycket
skeptisk till att vidta åtgärder för att minska flödesmotståndet och menar på att det ofta är
bättre att istället återställa våtmarker. Detta både för att dämpa höga flöden och för att
återskapa viktiga biotoper. Hon menar också på att det finns mycket bidrag för denna typ av
aktiviteter.

6.3 Länsstyrelsen i Värmland
På regional nivå hanteras flera ärenden angående naturreservat och Natura 2000-områden av
Länsstyrelsen. Enligt Dan Mangsbo på Länsstyrelsen i Värmland är röjning av vass normalt
sett inte tillståndspliktigt utan planer för vassröjning kan göras upp i samråd med
Länsstyrelsen (muntligen – Mangsbo, 2005). Dan framhåller också att en långsiktig lösning

med återupprättad hävd av strandängarna, så att de betas och vegetationen hålls nere, vore
önskvärt.
I princip är åtgärder som berör området under ”högsta förutsättbara vattenstånd” klassat som
vattenaktiviteter och kräver därmed prövning i Miljödomstolen (muntligen – Andersson,
2006). Benämningen ”högsta förutsättbara vattenstånd” motsvarar dock en lägre nivå än som
inträffade år 2000, mer likt nivåerna under ett normalt vårflöde. Åtgärder över denna nivå
omfattas av strandskyddet, vilket administreras av kommun.

7 Resultat
Eftersom vattennivåerna i samband med kraftiga översvämningar är flera meter högre än
normala vattenstånd översvämmas stora områden utanför älvens normala sträckning. Flödet i
dessa situationer påverkas därmed kraftigt av de översvämmade områdenas topografi och
vegetation varför den naturliga älvfårans utseende då kan vara av underordnad betydelse.
Detta innebär att åtgärder för att minska flödesmotståndet i översvämningssituationer i stor
utsträckning bör inriktas mot vegetation och andra flödeshinder ovan normala vattennivåer.
Röjning av vegetation i nivå med vattenytan eller strax däröver ger flödesminskande effekter
främst för situationer med måttligt förhöjda vattennivåer. Då röjning vid vattenbrynet ofta
innebär mindre ingrepp än röjning längre upp på land kan sådana åtgärder ändå vara av
intresse.
De områden där röjning bedöms ha störst effekt i förhållande till omfattning av insats och
negativ påverkan av natur och mänskliga aktiviteter är:
- Högsäter (A)
- Nysäter (B)
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ÖVERSVÄMNINGSSKYDD FÖR ARVIKA STAD
KOMPLETTERING 1 AV TEKNISK BESKRIVNING
Bakgrund
En teknisk beskrivning avseende översvämningsskydd för Arvika stad daterad
2010-06-29 har tillsammans med tillståndsansökan inlämnats till
Miljödomstolen. Därefter har ytterligare utredningar visat att det föreslagna
utförandet på huvuddammen kan påverka vattenomsättningen mellan
Glafsfjorden och Kyrkviken och därmed även riskera att påverka Kyrkvikens
vattenkvalitet negativt. För att säkerställa att huvuddammen inte skall inverka
negativt på vattenomsättningen har därför vissa modifikationer gjorts på
huvuddammen.
Föreliggande dokument beskriver de förändringar som gjorts. Bifogade
ritningar M:A1:103A – 105A visar det förändrade utförandet. Samtliga
höjdangivelser anges i Rikets höjdsystem av år 1900 (RH00) och i relation till
föreslagen huvudfix nr 2208 som beskrivs närmare i ursprunglig teknisk
beskrivning, i likhet med övriga handlingar i ansökan.

Betongkonstruktioner
Den ursprungliga dammkonstruktionen hade två stora öppningar i frontplattan
för båttrafik och vattengenomströmning. Tröskelnivåerna i de ursprungliga
öppningarna sänks till +39,40 m och ytterligare tre öppningar i frontplattan tas
upp i angränsande fack mellan dammpelare, två på östra sidan och en på västra
sidan om de ursprungliga öppningarna. Öppningarna i dammen kommer att
hamna i sundets djupaste del. Tröskelnivåerna i de nya öppningarna är +40,10
m, +41,10 m respektive +39,00 m. Samtliga nyinförda öppningar har fri bredd
7,00 m, sträcker sig upp till normalvattenytan, +45,27, och kommer således
inte att vara synliga då vattennivån ligger vid normalnivå eller högre.
För att lämna plats åt öppningarna byggs inget reservfack för ytterligare
pumpkapacitet på dammens östra sida och de tre ordinarie pumpfacken på
västra sidan av dammen flyttas ett steg närmare landfästet för att frigöra
utrymmet i facket närmast de ursprungliga öppningarna. Dammpelaren närmast
land i det fack som då tas i anspråk för pumpuppställning förlängs på sidan mot
Kyrkviken med en stödmur. Brobanans bredare del kommer på båda sidor att
förlängas 8 m och där ersätta den smalare brobanan. Över de nya öppningarna
görs urtag i brobanan för nersänkning av luckor vilket där reducerar brobanans
bredd.
Den för vattnet fria öppningen genom dammen kommer att uppgå till ca
203 m2 vid normalvattenstånd. Sundet har i dess trängsta sektion en
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genomströmningsarea om ca 190 m2 vid samma vattennivå. Samtliga
dammpelare utförs med avrundade hörn eller strömlinjeformade kanter mot
öppningarna så att den minsta effektiva arean genom sundet inte minskar
jämfört med dagens förhållanden.

Avstängningsanordningar
För stängning av de ytterligare införda öppningarna förbereds sättar eller
delade luckor på samma sätt som för de ursprungliga öppningarna men med
överkantstätning. Avstängningsanordningarnas utformning anpassas så att
etableringen på östra sidan kan utföras med mindre kran eller kranbil som kan
framföras på den tillfartsväg som finns idag.

Grundläggning
Förändringarna av huvuddammen innebär inga väsentliga skillnader avseende
grundläggningen jämfört med det ursprungliga förslaget. Viss bergschakt kan
komma att bli nödvändig inom byggnadsområdet. Detta bedöms kunna utföras
genom skonsam sprängning i torrhet bakom de fångdammar som anläggs.

Jordschakt/Muddring
Nivåskillnaden mellan naturlig botten och öppningarnas tröskelnivåer kommer
att ha en flack lutning för att förhindra att trösklarna blir en barriär för
vandrande och bottenlevande organismer samt för att tillse att angränsande
bottentopografi inte utgör ett strömningshinder för vattenomsättningen. Detta
innebär för anpassningen till de införda öppningarna och förändrade
tröskelnivåerna en ökad volym muddermassor med ca 2400 m3. Den totala
volymen som kommer att läggas upp på land kommer således, avrundat, att
uppgå till ca 7500 m3.

Pumpkapacitet
Den installerade pumpkapaciteten är oförändrad. Reservfacket som tidigare
inrymdes i dammens östra del har tagits bort till förmån för en extra öppning i
dammen. Detta medför att man vid behov av utökad pumpkapacitet kommer att
behöva bygga om och anpassa någon eller några av de tre ordinarie
pumpfacken för större pumpar.

Tidplan
Förändringarna kommer inte att påverka den ursprungliga tidplanen.
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Kostnader
Förändringarna beräknas öka kostnaden för byggnadsarbeten med ca 2,0 Mkr.

Drift och underhållskostnader
Förändringarna innebär att en större arbetsinsats krävs vid stängning av
dammen samt återställning efter provdrift eller översvämning. Dock kan
arbetet utföras parallellt från båda sidor varför tiden som krävs för etablering
endast bedöms påverkas i mindre grad. Kostnaderna för drift och underhåll
bedöms endast påverkas marginellt.

BILAGOR
Ritning M:A1:103 A
Ritning M:A1:104 A
Ritning M:A1:105 A

Huvuddamm – Plan, profil
Huvuddamm, betongdamm – Plan, elevation
Huvuddamm, betongdamm – Sektioner
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