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Tillägg till Nulägesbeskrivning Tämnarån 
Det har under samverkan framkommit att de flödesberäkningar som redovisas i Nulägesbeskrivning 
Tämnarån (s. 6, Tabell 1) inte överensstämmer med de data som nu kan laddas ner från SMHI:s 
vattenwebb. Istället för att sent i processen uppdatera Nulägesbeskrivningen gör länsstyrelsen detta 
tillägg. 

Flödesberäkningar är modellerade data som ger en uppskattning av vattenflödet1. De data för 
Tämnarån som sammanställts i nulägesbeskrivningen baserades på modellering av flöden för 
perioden 1981–2010 medan den uppdaterade beräkningen som nu är tillgänglig på vattenwebben 
baseras på data för perioden 1991–2020 2(Tabell 1).  

Skillnaderna mellan de olika beräkningarna beror enligt SMHI delvis på att flera år på 1980-talet var 
blöta medan åren 2016–2018 var torra och att variationen i nederbörd avspeglas i modelleringen. 
SMHI uppger även att det finns problem med att modellera flöden i torrare delar av landet, dit 
Uppsala län räknas. 
 
De största skillnaderna mellan uppgifterna i Nulägesbeskrivningen och vad som står på vattenwebb 
idag finns i uppgifterna om medelågvattenföring (MLQ). Länsstyrelsen har därför sammanställt MLQ-
data från andra källor (Tabell 2) för att visa skillnaderna mellan olika redovisningar av MLQ-värden i 
Tämnarån.  
 

Tabell 1: Typiska flöden just nedströms Husbykvarn hämtade från SMHIs vattenweb 2022-02-28,  
sub-id för delavrinningsområde 10482 

Flöde Total 
vattenföring (m³/s) 

Total 
stationskorrigerad vattenföring (m³/s) 

Femtioårsflöde (HQ50) 21,1 21,2 
Tioårsflöde (HQ10) 16,5 16,5 
Medelhögvattenflöde 
(MHQ) 

11,8 11,8 

Medelflöde (MQ) 3,85 3,85 
Medellågvattenflöde 
(MLQ) 

0,48 0,48 

 

  

 
1 Utvärdera modellresultat för sötvatten | SMHI - Vattenwebb 
2 SMHI Vattenwebb https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/ .Hämtningsdatum 2022-02-28. 

https://vattenwebb.smhi.se/modeldiff/
https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/


Tabell 2: Sammanställning av medelflöde (MQ) och medellågvattenflöde (MLQ) i Tämnarån 

Plats Källa År MQ MLQ Kommentar 
Karlholm 
(Storådammen) 

Dom fiskväg 2013 2013 9,94 2,21 Från ansökan 

Västland SMHI utredning 
2014-03-04 

2014 8,7 1,4 SMHI utredning 2014 
(oreglerade förhållanden) 

Strömsbergs 
bruk 

Damminventering 
1987 

1987 8,6 iu  

Strömsbergs 
bruk 

Dom kraftverk  
M 755-14 

2015 8,5 1,4 Omräknat underlag från SMHI 
2014 

Gryttjom SMHI  
Förteckning över 
Sveriges vattenfall  
54. Tämnarån 

1935 7,8 3,2 Verkar grunda sig på mätdata 
från perioden 1925-1934 

Husby kvarn Damminventering 
1987 

1987 6,2 iu  

Ullfors, 
Gryttjom 

Sveriges utbyggda 
vattenkraft 1930 
kommerskollegium 

1930 iu 1,5  

Ullfors 
(Storforsen) 

SMHI  
Förteckning över 
Sveriges vattenfall  
54. Tämnarån 

1935 5,6 2,5  

Ullfors Damminventering 
1987 

1987 6,1 iu  

Ullfors Domsbilaga 1, 
ansökan 
vattenkraft  
VA 11/89 

1989 6,3 1,00 Omräknat värde från SMHI 
mätstation Näs 

Harboåns 
mynning i 
Tämnaren 

VBB 1973 1973 3,1 0,9 VPC, rapport 2007 om 
Tämnaren 

oklart Vatten i Uppsala 
län 1997 s. 63 

1997 10 1,5  
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Niclas Hjerdt 

Medellågvattenföring (MLQ): Definition, beräkning och 
osäkerheter 

Medellågvattenföring (MLQ) har i växande omfattning kommit att användas som 
standardkrav på minimitappning vid vattenkraftverk i syfte att undvika de miljöskador som 
uppstår vid nolltappningar. Samtidigt innebär minimitappning att elproduktionen i viss 
utsträckning påverkas, och en avvägning behöver därför göras mellan samhällsnyttan 
(regleringen) och miljöhänsyn (minimitappningen). SMHI har ingen åsikt om lämpligheten 
att använda just MLQ som generellt krav för minimitappning men sammanfattar här 
definition, beräkning och osäkerheter i MLQ. 

 

Vad betyder medellågvattenföring (MLQ) och hur beräknas den? 

Medellågvattenföringen (MLQ) beräknas vanligtvis från tidsserier med dygnsmedelvärden 
av vattenföring för en specifik plats. MLQ är medelvärdet av den lägsta vattenföringen varje 
år, beräknat över en längre period som omfattar många år (se exempel i Figur 1). Vanligtvis 
används en period på minst 30 år för att ta hänsyn till klimatvariationen mellan åren. 
Standardiserade beräkningsperioder är 1961-1990 och 1981-2010 och val av 
beräkningsperiod är en av de faktorer som påverkar MLQ. Det finns en naturlig variation 
mellan enskilda år med omväxlande våt och torr väderlek som bör återspeglas i MLQ. 

Den pågående klimatförändringen gör frågan om vilken tidsperiod som ska användas lite 
mer komplex. Om man använder mätningar från en väldigt lång tidsperiod finns risk att man 
inkluderar mätningar som återspeglar ett klimat som skiljer sig från dagens klimat, och då 
kan det resultera i ett MLQ som inte återspeglar dagens förhållanden på ett korrekt sätt. Över 
längre perioder kan även samhällsutvecklingen i övrigt inverka på mätningarna, t.ex. 
skogsbrukets utveckling och utbyggnaden av vattenkraften, vilket gör det svårt att använda 
data från längre perioder. Samtidigt behöver man ha en tillräckligt lång period för att 
inkludera den naturliga variationen mellan åren. Därför kan en standardiserad 30-årsperiod 
vara lämplig att använda, t.ex. 1981-2010. Om en längre period används bör man säkerställa 
att det inte finns en signifikant trend i data. 

I ett exempel från mätstation Kringlan i Arbogaån (Figur 1) framgår att perioden 2001-2010 
inte präglats av lika många våta år som tidigare, men det är svårt att avgöra om detta beror av 
en klimatförändring eller en naturlig variation med relativt lång cykel.     

 

Vilka faktorer påverkar MLQ? 

Förutom variationen i klimat, som konstaterades ovan, finns en rad andra faktorer som 
påverkar MLQ för en specifik plats, t.ex: 

• Arealen hos området uppströms den valda platsen, dvs avrinningsområdets storlek, 
har stor betydelse för flödesvariationen. Stora avrinningsområden har i regel ett mer 
utjämnat flöde än mindre avrinningsområden. 

• Sjöar i avrinningsområdet har en utjämnande effekt på flödesvariationen i tiden och 
därför är MLQ oftast högre i sjörika områden jämfört med motsvarande områden 
utan sjöar.  
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• Jordtäckets djup och beskaffenhet påverkar flödesvariationerna. Mäktiga lager med 
genomsläpplig jord ger stora grundvattenmagasin som kan upprätthålla högre MLQ 
än motsvarande områden med tunna jordar. 

• Mänskliga aktiviteter kan påverka MLQ på många sätt. Vissa aktiviteter har direkt 
påverkan på vattenflöden, t.ex. regleringar och vattenuttag, medan andra har indirekt 
påverkan, t.ex. urbanisering och anläggande av hårdgjorda ytor, täckdikning inom 
jordbruket.   

 

 
Figur 1. Årslägsta dygnsmedelvattenföring vid SMHIs mätstation Kringlan i Arbogaåns 
avrinningsområde (stationsnummer 2229) för perioden 1981-2010 samt beräknad 
medellågvattenföring (MLQ) för perioden.  

 

Vilka osäkerheter finns i MLQ? 

Osäkerheten i MLQ beror av många faktorer och är svår att uppskatta. Minst osäkerhet har 
MLQ som beräknas från mätningar på den aktuella platsen, men även här finns osäkerheter 
som beror av både platsspecifika faktorer och själva mätmetoden. Vanligtvis uppskattas 
vattenflöden med hjälp av en avbördningskurva som visar sambandet mellan vattenstånd och 
vattenflöde, och det är här som de största osäkerheterna finns. Osäkerheterna i 
avbördningskurvan beror dels av naturliga förändringar över tid, t.ex. hur ”stabil” den 
bestämmande sektionen vid mätstationen är, kvaliteten i fältmätningarna som ligger till 
grund för avbördningskurvan, samt de fortlöpande vattenståndsmätningarna vid pegeln. Vid 
extremt låga flöden blir osäkerheterna relativt stora i jämförelse med flödet. Då ökar 
osäkerheterna i alla stegen.  

Dämning av vattenståndet vid lågvatten är ibland en stor källa till osäkerhet. I södra Sverige 
kan dämningarna sommartid orsakas av vegetation eller lösa föremål. I norra Sverige 
inträffar lågvattenperioden oftast under vintern. Där påverkas de flesta vattendragssträckorna 
av dämning från is. Osäkerheten i de korrektioner man gör för dessa isdämmor är mycket 
stora. Problemet med isdämmor är antagligen underskattat i samband med vattenkraften, 
eftersom de flesta stora regleringar finns i norr. 

Ett exempel på orsak till osäkerhet är att man vid flödesmätning inte kan mäta flödet genom 
hela vattendragets tvärsnittsarea utan måste uppskatta flödet på ytan, längs botten och i 
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grunda strandområden genom extrapolering. Vid låga flöden minskar tvärsnittsarean hos 
vattendraget och även andelen av tvärsnittsarean som kan mätas (Figur 2). 

 

                Högt flöde                    Lågt flöde 

 

 

 

 

 

Figur 2. Proportionerna mellan uppmätt (ljusblå) och extrapolerad (mörkblå) del av 
tvärsnittsarean i ett vattendrag under högt respektive lågt flöde. Under låga flöden måste 
flöden i en allt större andel av tvärsnittsarean uppskattas genom extrapolering, vilket ger 
osäkerheter i mätningarna. 

 

När SMHIs fältpersonal genomför enskilda vattenföringsmätningar för att definiera en 
avbördningskurva används endast i undantagsfall mätningar med en sammanlagd osäkerhet 
som överskrider 8%. Typiskt så gäller dessa undantag ofta mätningar vid extremlåga flöden 
eftersom osäkerheterna är som störst då, och man vill ogärna utesluta dessa mätningar 
eftersom de är relativt fåtaliga. 

Eftersom extremlåga flöden inträffar sällan är antalet fältmätningar vid dessa tillfällen i regel 
fåtaliga, vilket innebär att avbördningskurvans nedersta del måste extrapoleras. Det leder till 
en ökad osäkerhet kring förhållandet mellan vattenstånd och vattenföring vid extremlåga 
flöden. På vissa håll i världen används konfidensintervall för att uppskatta osäkerheter i 
avbördningskurvan, och då syns tydligt att osäkerheterna ökar för både låga och höga flöden 
där avbördningskurvan extrapoleras (Figur 3). Det pågår ett arbete vid SMHI för att utreda 
möjligheten att inkludera motsvarande mått på osäkerheter vid presentationen av 
flödesuppgifter.   

 
Figur 3. Exempel på vattenföringsmätningar (blå punkter), kurvanpassad avbördningskurva 
(grön linje) med konfidensintervall (blå och röda linjer). Observera logaritmisk skalning på 
axlarna. Konfidensintervallet (osäkerheten) ökar i ändarna av avbördningskurvan där 
extrapolering sker. 

Osäkerheter i själva avbördningskurvan varierar slutligen från plats till plats beroende på 
många faktorer, t.ex:  
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• hur många vattenflödesmätningar som finns, 
• hur mätningarna är fördelade mellan olika flöden, 
• hur väl definierad tröskelnivån (W0) är. 

 

Hur beräknas MLQ när mätningar saknas? 

När det inte finns mätningar från den aktuella platsen kan MLQ beräknas med olika metoder, 
och dessa metoder ger också osäkerheter i resultaten. Vanligtvis bygger metoderna på 
modeller som på olika sätt viktar betydelsen av olika egenskaper i landskapet för 
avrinningsprocesser inklusive flödesutjämning. Olika metoder inkluderar olika 
landskapsparametrar, och viktar dessutom de ingående parametrarna på olika sätt, vilket 
påverkar slutresultatet. Det finns ingen universell standardmetod som beskriver hur 
vattenflöden ska uppskattas på platser utan mätningar, utan detta är en central fråga inom den 
hydrologiska forskningen sedan länge. Metoderna förbättras successivt i takt med att 
forskningen fortskrider, och därför kan MLQ skilja sig vid olika tillfällen för själva 
beräkningen även om beräkningen kan gälla samma tidsperiod. Man bör utgå från att MLQ 
beräknas med den bakgrundsinformation och metod som varit tillgänglig vid 
beräkningstillfället. 

 

Hur kan man bedöma riktigheten i ett beräknat MLQ? 

Vid användning av ett beräknat MLQ som underlag för samhällsbeslut bör metodiken för 
beräkningen redovisas så noggrant som möjligt för att säkerställa transparens:  

• Vilken tidsperiod har man använt? 
• Vilka data man utgått från? 
• Vilken metod har man använt? 
• Vilken osäkerhet bedömer man gälla?  

Helst ska informationen vara tillräckligt detaljerad för att beräkningen kan reproduceras vid 
senare tillfälle. Hur man hanterar dessa uppgifter och bedömer riktigheten i MLQ bör 
rimligen bero på i vilket sammanhang som uppgiften ska användas, och inte minst vilken 
skada som kan uppstå om ett felaktigt värde används. En riskanalys bör således ligga till 
grund för bedömningen där man väger in sannolikheter och konsekvenser för feluppskattade 
värden. Då konsekvenserna är allvarliga rekommenderas att försiktighetsprincipen tillämpas, 
dvs använda MLQ med rimlig säkerhetsmarginal för att reducera risken för skada.  

Liknande resonemang förs inom t.ex. dammsäkerhetsområdet där man i vissa fall använder 
ett beräknat högsta flöde (BHF) som motsvarar ett flöde med extremt hög återkomsttid (dvs 
en extremt osannolik händelse) vid dimensionering av dammar, eftersom konsekvenserna av 
ett dammbrott kan bli så omfattande. 

 

Hur kan man bedöma osäkerheter i områden utan mätningar? 

Metodiken för att bedöma osäkerheter i MLQ för områden utan mätningar hänger till viss del 
samman med metodiken för själva beräkningen av MLQ.  Texten i detta stycke återger 
metodik och resultat i Vattenwebb. Där har följande metodik utvecklats:  

1. Beräkning av genomsnittlig avvikelse mellan beräknat MLQ och uppmätt MLQ i 
alla platser där flöden mäts. 

2. Statistisk analys av avvikelserna i (1) i förhållande till avrinningsområdenas 
egenskaper (landskapsparametrar). 

3. Statistisk modell för uppskattning av osäkerheter som baseras på de 
landskapsparametrar i (2) som ger störst förklaringsgrad till spridningen i avvikelser 
mellan olika områden.  
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Metodiken är ett exempel på hur olika landskapsparametrar kan användas för att förutsäga 
osäkerheten i MLQ. De landskapsparametrar som generellt har störst betydelse är 
avrinningsområdets area (figur 4) och regleringsgrad (Figur 5). 

Exemplet är hämtat från Vattenwebb där man själv kan gå in och granska avvikelser mellan 
beräknad och uppmätt MLQ för specifika platser med mätdata 
(http://vattenwebb.smhi.se/modeldiff/).  

Det är viktigt att komma ihåg att de redovisade avvikelserna gäller jämförelsen mellan 
modellberäknad MLQ och uppmätt MLQ. I Vattenwebb redovisas även MLQ baserad på 
”stationskorrigerad vattenföring” där mätdata från stationer används för att uppdatera 
(”korrigera”) modellberäknade flöden nedströms mätstationer. Osäkerheter i 
”stationskorrigerad MLQ” kommer inom kort att redovisas i Vattenwebb och är generellt 
betydligt lägre än det beräknade MLQ som baseras på rent modellberäknade värden i punkter 
nedströms mätstationer. 

  

  
Figur 4. Stapeldiagram som visar hur avvikelser mellan beräknad och uppmätt MLQ ser ut i 
stora (>2000 km2, vänster) respektive små (<200 km2, höger) avrinningsområden i hela 
Sverige där regleringsgraden samtidigt är mindre än 5%.  

I mindre avrinningsområden överskattas MLQ i större utsträckning än i större 
avrinningsområden (Figur 4). Idealt ska avvikelserna vara så små som möjligt, dvs ligga 
samlade i den gröna stapeln som symboliserar avvikelser inom ±10% av uppmätt MLQ. 
Storleken hos avrinningsområden har betydelse: det är vanligare att MLQ överskattas i små 
avrinningsområden, dvs den blå stapeln med avvikelser >50% är betydligt större i höger 
diagram. Det är viktigt att komma ihåg att relativa avvikelser angivna i procent ofta blir stora 
eftersom MLQ i regel handlar om små tal. En liten absolut avvikelse från ett litet tal kan 
ändå ge en väldigt stor relativ avvikelse. 

  
Figur 5. Jämförelse mellan uppmätt MLQ (x-axeln) och beräknad MLQ (y-axeln) för 
avrinningsområden med en regleringsgrad mindre än 5% (vänster) respektive större än 5% 
(höger).  

http://vattenwebb.smhi.se/modeldiff/
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Avvikelser är generellt större i reglerade områden och är då oftast överskattningar (Figur 5). 
Detta beror sannolikt på att vissa kraftverk periodvis tappar ett mindre vattenflöde än det som 
motsvarar ett oreglerat MLQ. 

 

Slutsatser 

• Olika flödesstatistiska mått är förknippade med olika osäkerheter, där mått som 
mäter extremvärden (t.ex. MLQ) är betydligt mer osäkra än mått på medelvärden 
(t.ex. medelvattenföringen, MQ). 

• Osäkerheterna i MLQ beror i första hand på om MLQ baseras på mätningar på 
platsen eller beräknats. 

• Den tidsperiod som valts påverkar MLQ. 
• Osäkerheter i uppmätt MLQ påverkas av osäkerheter i enskilda 

vattenföringsmätningar, osäkerheter i den uppskattade avbördningskurvan, samt 
osäkerheter i själva pegelmätningen då vattenståndet registreras. 

• Osäkerheter i beräknad MLQ påverkas av samma osäkerheter som gäller 
mätningarna ovan (eftersom dessa ligger till grund för beräkningarna), men även 
valet av metod för beräkning som avgör hur information viktas samman. 

• Det går att uppskatta osäkerheten i beräknad MLQ med hjälp av exempelvis 
statistiska metoder. 

• Vid användning av ett beräknat MLQ som underlag för samhällsbeslut bör 
metodiken för beräkningen redovisas så noggrant som möjligt för att säkerställa 
transparens. 
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