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Sammanfattning 

Älgsjöns och Älgåns hydrologi har studerats för att bilda underlag för framtida 
åtgärder i Älgsjöns utlopp. Tre generella frågeställningar har behandlats: (1) hur 
kan Älgsjöns/Älgåns naturliga hydrologi karaktäriseras? (2) hur påverkar dammen i 
sjöns utlopp den naturliga hydrologin? (3) hur ska en naturlig tröskel dimensioneras 
som uppfyller olika krav på vattenstånd och vattenföring? Resultaten av 
undersökningen visar att Älgsjöns avbördning påverkas både positivt och negativt av 
dammen. Om dammen ska avlägsnas så ersätts den bäst med en bred grus- och 
stentröskel med smal djupfåra. Denna typ av geometri ger den bästa avbördningen i 
form av hög medellågvattenföring och dessutom acceptabla högvattenstånd. 

Bakgrund 

Älgsjöns fiskevårdsområdesförening har vid ett flertal tillfällen vänt sig till 
Länsstyrelsen och framfört oro/klagomål vad gäller den gamla reglerbara 
dammbyggnaden vid Älgsjöns utlopp i Arvika kommun. Oron och klagomålen har 
gällt å ena sidan vattenståndet i sjön och vattenföringen i Älgån, och å andra sidan 
regler och ansvar för dammbyggnadens skötsel och underhåll. Frågans komplexitet 
ökar då vattendraget och sjön hyser höga naturvärden som bör skyddas långsiktigt 
samtidigt som dammen är övergiven och ansvarsförhållanden och regler oklara. 
Trots en rad möten och diskussioner har ingen lösning kommit till stånd. 

En lösning på problemen vore som diskuterats att utforma en natur- och 
fiskevårdsanpassad fast tröskel av sten och grus ovan den nu befintliga 
Älgsjödammen. Idén har diskuterats mellan Länsstyrelsen och fiskevårdsområdet 
Älgsjön. Länsstyrelsen har anlitat SMHI då myndigheten är sakkunnig inom 
hydrologiområdet att genomföra en utredning av de hydrologiska effekterna som en 
dammutrivning skulle orsaka. Samtidigt vill man utreda andra alternativ där 
exempelvis bottenutskovet behålls för att försäkra en god lågvattenföring i Älgån. 

Tjänst   
SMHI sätter upp HBV-modellen för Älgsjön och kalibrerar denna med alla befintliga 
mätdata som Länsstyrelsen kan tänkas ha (t ex vattenståndsdata i Älgsjön eller 
vattenföringsdata från Älgån). Finns inga mätdata för kalibrering används befintliga 
parametrar från HBV-Sverige, vilket är den modelluppsättning som används inom 
den nationella prognos- och varningstjänsten. Inom uppdraget uppskattas den 
nuvarande avbördningskurvan för Älgsjön, dvs sambandet mellan Älgsjöns vattenivå 
och Älgåns vattenföring (baserat på uppgifter från Länsstyrelsen), samt hur 
avbördningskurvan förändras med en ny sten- och gruströskel. Avbördningen hos 
fem alternativa trösklar undersöks. Det dagliga vattenståndet i Älgsjön samt 
vattenföringen i Älgån simuleras under en 48-årsperiod och utfallet med olika 
avbördningskurvor i sjöns utlopp jämförs. Resultaten redovisas i en kortfattad 
rapport. 
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Syfte 

Syftet med undersökningen är att påvisa hur vattenståndet i Älgsjön och 
vattenföringen i Älgån påverkas av olika åtgärder vid Älgsjöns utlopp. 

Metodik 

Beräkning av karaktäristiska flöden 

Beräkning av flödesstatistik görs enligt gängse metodik med utgångspunkt från 
stationsdata i omgivningen. Denna flödesstatistik karaktäriserar naturliga 
förhållanden. Medelvattenföringen (MQ) bestäms med hjälp av areell 
avrinningskarta för perioden 1961 - 1990 och uppgifter från jämförbara områden. 
Övriga karaktäristiska vattenföringar (HHQ, MHQ, MLQ och LLQ) bestäms med 
hjälp av medelvärdesberäkningar och statistisk analys av tidsserier. Information från 
platser med jämförbar flödesdynamik och områdets sjöandel med mera vägs in i 
slutresultatet. 

HBV-modellen 

HBV-modellens grundstruktur visas i figur 1. I stora drag försöker HBV-modellen 
att avbilda de mest väsentliga processerna i den hydrologiska cykeln och att ta 
hänsyn till de areella förhållandena i avrinningsområdet. 

UZ

LZ

Indata, I

Snö

Markfuktighet

Avrinning

Avdunstning

Dämpning

Temp, Prec

 

Figur 1. Principskiss över HBV-modellens struktur. Nederbörd i form av regn eller snö 
fördelas areellt över markblock med varierande höjd. En del av markfuktigheten 
avdunstar medan resten perkolerar till det ytliga respektive djupa 
grundvattenlagret. Olika snabba responsfunktioner bestämmer hur stor del av 
grundvattnet som bildar avrinning. En dämpningsfunktion och/eller 
avbördningskurva omfördelar slutligen avrinningen till vattenföring. 



 

SMHI – Effekter av åtgärder vid Älgsjöns utlopp 3 

Som framgår av Figur 1 görs en indelning av avrinningsområdet efter höjdzoner och 
varje höjdzon fördelas även i skog respektive öppen mark. Därefter följer 
beräkningar av snöackumulering, snösmältning, evapotranspiration och 
markfuktighet samt effektiv nederbörd och vattenföring. 

Vattenföringen kan presenteras som tillrinning eller utflöde från en sjö/damm både 
lokalt inom avbördningsområdet eller totalt för flera delavrinningsområden. Med 
hjälp av avbördningskurvor eller regleringsrutiner kan även vattenståndet i en sjö 
eller i ett magasin presenteras. 

Delområdesindelning 

I SVAR (Svenskt vattenarkiv vid SMHI) finns en indelning i tre delområden, 
inflödet respektive utflödet i Älgsjön, samt Älgåns utlopp i Glafsfjorden (Figur 4, 
Tabell 1), och denna indelning används även för uppdraget. 

Tabell 1. Delområden från SVAR som används av modellen. 

Delområde Nummer Lokal 
area  

(km2) 

Total 
area  

(km2) 

Utloppssjö  

(km2) 

Inloppet Älgsjön 001 15,00 15,00 - 

Utloppet 
Älgsjön 

002 36,08 51,08 7,61 

Älgåns mynning 003 4,96 56,04 - 

Indata 

Dagliga värden av nederbörd och temperatur från SMHIs mätstationer för perioden 
1961-01-01 till 2008-08-01 har använts. Tidigare viktades dessa värden från olika 
väderstationer för att beräkna den areella nederbörden men numera interpoleras 
mätvärdena till ett rikstäckande rutnät inom databasen PTHBV där varje ruta är 4*4 
km. För att få den areella nederbörden över ett bestämt delområde medelvärdesbildas 
alla rutor inom vattendelaren. 

Kalibrering 

HBV-modellen sätts upp för de tre delområdena med modellparametrar från HBV-
Sverige, den operativa modellen för prognos- och varningstjänsten vid SMHI. I nästa 
steg ansattes en generell avbörningskurva (se nästa avsnitt) för Älgsjön för att kunna 
simulera sjöns naturliga dynamik. Sedan jämfördes den simulerade vattenföringen i 
utloppet av Älgsjön med den beräknade flödesstatistiken ovan. Responsparametrar i 
modellen justerades så att den modellerade vattenföringen överensstämde med de 
karaktäristiska flöden som hade beräknats.  
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Figur 2. Älgsjödammen sedd från Älgsjöån. Foto: Lars Pettersson. 

 

Figur 3. Älgsjödammen sedd från Älgsjön. Referensdubben har markerats med röd pil. Foto: 
Lars Pettersson. 
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Figur 4. Karta över delområden med modellberäknad vattenföring inom Älgåns 
avrinningsområde. 

Generellt om avbördningskurvor 

En avbördningskurva beskriver förhållandet mellan sjönivå och utflöde. I oreglerade 
vatten ökar utflödet när sjönivån stiger, och man använder ofta ett matematiskt 
förhållande för att beskriva sambandet. I naturliga sjöutlopp används vanligtvis 
ekvationen 

EWWCQ )( 0−⋅=   (1) 

där Q är utflödet (m3/s), C är en konstant, W är det aktuella vattenståndet (m), W0 är 
tröskelhöjden under vilken inget utflöde sker (m), och E är en exponent. Om man 
känner till tröskelhöjden så kan C och E anpassas vid jämförelse med observationer 
av sjönivå och utflöde. 

En avbördningskurva som beskrivs med (1) har ett utflöde som ökar exponentiellt 
med stigande sjönivå, och detta stämmer väl överens med naturliga trösklar. När 
sjönivån stiger blir utloppet både bredare och djupare. 

Utflödet från en konstgjord tröskel eller damm kan under vissa förutsättningar 
uppskattas helt utan kalibrering mot observationer. Då gäller framför allt att 
tvärsnittets geometri är både simpelt och känt. En rektangulär bottenlucka med fri 
utströmning (dvs. utan nedströms dämning) avbördas enligt formeln 

12 hgAQ ⋅⋅= µ    (2) 
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där µ är utströmningskoefficienten (antogs vara 0,6 i alla simuleringar), A är 
utloppshålets area (m2), g är jordaccelerationen (9,81 m/s2) och h1 är djupet från 
vattenytan till utloppets mittpunkt. Om vattenytan nedströms dammen påverkar 
utloppet gäller istället formeln 

)(2 21 hhgAQ −⋅= µ   (3) 

där h2 är djupet från vattenytan nedströms till utloppshålets mittpunkt (m). Vid ett 
rektangulärt s.k. fritt överfall kan utflödet beräknas som 

2/32
3

2
hgbQ ⋅⋅= µ   (4) 

där b är utflödets bredd (m) och h är djupet från vattenytan uppströms till tröskeln på 
utloppet. När ett utlopp består av flera luckor och överfall blir det totala utflödet 
summan av utflödena i varje öppning. Då får man skapa en tabell med olika formler 
för olika vattennivåer. Om luckor dessutom regleras över tiden förändras även 
parametrarna i de avbördningskurvor som omfattas och det blir snabbt mycket 
komplicerat. 

I många situationer vill man ha ett fast överfall som är självreglerande. Ett 
Thompsonöverfall är ett v-format utskov som gjuts i betong eller sågas ut i stålplåt 
som bultas fast. Avbördningen från ett sådant utskov beräknas som: 

 5,2

2
tan2

15

8
HgQ 






= θ
 (5) 

Där θ är öppningsvinkeln och H är avståndet från spetsens underkant till vattenytan. 
Med större öppningsvinkel ökar avbördningen snabbare när vattenståndet stiger. 
Resultatet av en större öppningsvinkel blir mindre variation i vattenstånd och större 
variation i vattenföring. 

Älgsjöns nuvarande avbördningskurva 

Det är svårt att bestämma hur Älgsjöns avbördningskurva ser ut eftersom 
dammluckorna vid sjöns utlopp regleras utan fasta rutiner. Som ansats kan man anta 
att dammluckorna är fasta i ett bestämt läge och försöka uppskatta 
avbördningskurvan för denna situation. Även detta blir komplicerat eftersom olika 
kombinationer av utskov avbördar sjön vid olika vattennivåer (Figur 5). Det finns 
observationer av Älgsjöns vattenstånd under en kortare tidsperiod (en observation i 
september 2007, 11 observationer i april-maj 2008 samt en observation i Juli 2008, 
se Bilaga 1). Av denna anledning är det säkrast att använda hydrauliska ekvationer 
för de olika utskoven, typ ekvationerna 2-4 ovan, för att uppskatta utflödet vid olika 
vattenstånd. 

För bottenutskovet i lucka A antogs att vattennivån nedströms luckan hela tiden var 
ovan utskovet och ekvation (3) användes för att beräkna flödet. Tyvärr finns inga 
observationer av vattennivån nedströms dammen (h2) men den antogs stiga hälften så 
snabbt som vattennivån i sjön. Detta antagande gjordes med stöd från ett fotografi av 
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dammen (Figur 2) samt informationen om en naturlig tröskel ett stycke nedströms 
dammen (se Bilaga). 

Övriga utskov (Atopp, B och C) antogs ha fritt överfall utan dämning nedströms och 
utflödet från dessa beräknades med ekvation (4). Det totala utflödet genom dammen 
vid en bestämd vattennivå i Älgsjön beräknades som summan av flödena genom de 
olika utskoven (Figur 6). 

 

Figur 5. Skiss av tvärsnitt vid Älsjödammen sett från sjösidan. Dammöppningar är 
svartfärgade. Utskov A är reglebart medan B och C är fasta. Inställningen på 
utskov A är de som gällde under perioden som observationerna i tabell 1 gjordes. 
*Uppskattad höjd från fotografi 

 

Tabell 2. Utskov som avbördar Älgsjön vid olika vattenstånd. 

Vattenstånd relativt dubben 
(m) 

Utskov med avbördning 

Under -1,23 Inga 

-1,23 till -0,22 Abotten 

-0,22 till -0,14 Abotten + C 

-0,14 till 0,14 Abotten+ B+ C 

0,14 till 0,39 Abotten+ Atopp + B + C 

 

Dubb 

0,39 

0 

-1,23 

-0,94 

-0,22 

A B C 

Dammkrön 

0,14 

-0,83 

0,25* 

-0,14 
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Figur 6. Älgsjödammens avbördningskurva med en fast lucköppning av A. 

Alternativa utlopp. 

Ett av syftena med åtgärder i Älgsjöns utlopp är att säkerställa en god 
lågvattenföring. Förutom den naturliga tröskeln från ekvation (1), samt den 
beräknade avbördningskurvan för fast lucköppning (Figur 6) testades även ett antal 
alternativa naturliga trösklar: 

A. En tröskel med bottenbredd 1,0 m placeras 10 m uppströms 
dammfundamentet. Tröskeln ligger på höjden -0,38 m relativt 
referensdubben.  

B. Som (A) men med en smal triangulär djupränna i botten (bredd upptill: 0,4 m, 
djup: 0,3 m). Botten av djuprännan ligger på höjden -0,63 m relativt 
referensdubben. 

C. Som (A) men med bottenbredd 2,5 m. Tröskeln ligger på höjden -0,23 m 
relativt referensdubben. 

D. Som (C) men med en 0,5 m bred och 0,5 m djup djupränna. Tröskeln ligger 
på höjden -0,64 m relativt referensdubben. 

E. Som (C) men med tröskeln vid dammfundamentet. Tröskeln ligger på höjden 
-0,26 m relativt referensdubben. 

Tröskelnivån hos de alternativa utloppen har justerats så att medelvattenståndet efter 
simulering (1961-2008) överensstämmer med nuvarande medelvattenstånd (vid 
referensdubben). Beräkningarna av trösklarnas avbördningskapacitet genomfördes i 
den numeriska hydrauliska modellen HEC-RAS där Mannings råhetsfaktor 
varierades mellan 0,035 och 0,055 för att undersöka känsligheten för råheten. 
Fallhöjden vid dammen (ca 1,2 m) fördelas på en 40 m lång trapetsoidformad fåra 
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(bottenbredd: 1,0-2,5 m, kantlutning: 5:2 i bredd:höjd) för att skapa en lutning med 
3%, vilket är den maxlutning som allmänt används vid konstruktion av fiskvägar. I 
simuleringarna har utloppsfåran för enkelhetens skull gjorts rak, men denna kan 
naturligtvis komma att se annorlunda ut av tekniska skäl. 

Resultat 

Eftersom Älgsjön täcker en relativt stor del av dess totala avrinningsområde, ca 15%, 
dämpas tillrinningen effektivt genom magasinering i sjön. Detta syns tydligt om man 
jämför månadsmedelvärden för tillrinning och utflöde (Figur 7), där både en 
dämpning och en fasförskjutning framstår. Tillrinningen är i regel som störst i april 
medan utflödet kulminerar i maj. På samma sätt är tillrinningen lägst i juli medan 
utflödet når ett minimum i augusti. 

0
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m
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Figur 7. Simulerade månadsmedelvärden av tillrinning och naturligt utflöde vid Älgsjön för 
perioden 1961-2008. 

 

Modellen lyckas relativt väl beskriva vattenståndet i Älgsjön under den period som 
det går att göra en jämförelse med observationer (Figur 8). Modellen räknar med en 
fast lucköppning under hela perioden med motsvarande avbördningskurva (Figur 6). 
När variationen i tillrinning jämförs med vattenföringen i Älgån är det uppenbart att 
Älgsjön har en stor dämpande förmåga (Figur 8). 
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Figur 8. Observerade (svarta punkter) samt simulerade (röd kurva) vattenstånd i Älgsjön 
under perioden april-juli, 2008. Vattenstånd har omräknats till höjd över havet, 
där referensdubben antogs ligga på en höjd av 117,70 m ö h. 

Vid beräkningen av avbördningskurvorna för de alternativa trösklarna (A-E) visade 
det sig att förträngningen vid dammfundamentet kan skapa en dämningseffekt vid 
höga vattenföringar. Dammkrönet (+0,39 m relativt referensdubben, eller 118,09 m ö 
h) kan komma att toppas om man vill behålla medelvattenytan vid referensdubben.  
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Figur 9. Jämförelse mellan beräknade avbördningskurvor för olika scenarier. 

 

Figur 10. Översiktlig bild över utloppsfårans geometri i scenario (B) med simulering av 
vattenståndet vid MHQ . I mitten av sträckan syns förträngningen där den 
nuvarande dammen ligger. Scenarierna utgår från att vattendragsbredden 
maximalt är 2,5 m genom denna förträngning, vilket motsvarar den totala bredden 
när luckorna avlägsnats. 
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Figur 11. Översiktlig bild över utloppsfårans geometri i scenario (E) med simulering av 
vattenståndet vid MHQ . Överst i sträckan syns förträngningen där den nuvarande 
dammen ligger. Scenarierna utgår från att vattendragsbredden maximalt är 2,5 m 
genom denna förträngning, vilket motsvarar den totala bredden när luckorna 
avlägsnats. 
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Figur 12. Simulerat vattenstånd i Älgsjön vid MLQ, MQ samt MLQ för trösklarna i 
scenarier (a-e). Observera att höjdskalan överdrivits i diagrammen. 
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Tabell 3. Karaktäristiska vattenstånd (m) och vattenföringar (m3/s) för utloppet av Älgsjön 
baserat på modellsimulering 1961-2008.Vattenstånden anges relativt 
referensdubben. Tröskelnivåerna har justerats så att medelvattenståndet är lika för 
alla scenarier (bortsett från scenariot ”damm”). 

 ”Naturligt”  Damm A B C D E 

HHW  +0,60 +0,4* +0,72 +0,72 +0,66 +0,70 +0,79 

MHW  +0,25 +0,14 +0,27 +0,27 +0,24 +0,26 +0,27 

MW  0 -0,24 0 0 0 0 0 

MLW  -0,19 -0,55 -0,20 -0,20 -0,18 -0,21 -0,20 

LLW  -0,40 -1,04 -0,42 -0,44 -0,37 -0,50 -0,40 

Tröskelnivå -0,38 -1,23 -0,35 -0,63 -0,23 -0,64 -0,26 

        

HHQ 5,17 8,17 4,79 4,79 4,69 4,69 4,50 

MHQ 1,81 1,41 1,69 1,68 1,79 1,74 1,63 

MQ 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

MLQ 0,11 0,34 0,12 0,13 0,08 0,18 0,10 

LLQ 0 0,07 0 0,01 0 0,04 0 

*Vid denna nivå toppas dammen och all tillrinning till sjön tappas. 

Termer 
HHW  högsta högvattenstånd i meter relativt referensdubben 
MHW  medelhögvattenstånd i meter relativt referensdubben 
MW  medelvattenstånd i meter relativt referensdubben 
MLW  medellågvattenstånd i meter relativt referensdubben 
LLW  lägsta lågvattenstånd i meter relativt referensdubben 
HHQ  högsta högvattenföring (m3/s) 
MHQ  medelhögvattenföring (m3/s) 
MQ  medelvattenföring (m3/s) 
MLQ  medellågvattenföring (m3/s) 
LLQ  lägsta lågvattenföring (m3/s) 
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Tabell 4. Beräknade strömhastigheter (m/s) vid tröskeln för scenarier (A-E). 

 A B C D E 

MLQ 0,54 0,56 0,49 0,79 0,73 

MQ 0,99 0,94 1,15 0,96 1,33 

MHQ 1,83 1,67 1,64 1,45 1,93 

 

 

Figur 13. Simulerad vattenföring i utloppet av Älgsjön under den extremt torra sommaren 
1994 med trösklar i scenarier B, C samt D. 

 

Diskussion och Slutsatser 

Hur kan Älgsjöns naturliga hydrologi karaktäriseras ? 

De beräknade karaktäristiska flödena för Älgsjöns utlopp finns beskrivna i Bilaga 3. 
Med en sjöandel på närmare 15% har Älgsjön en stor dämpande effekt på 
tillrinningen från omgivningen (jämför månadsmedelvärden för tillrinning och 
vattenföring i Figur 8). I dessa beräkningar har en generell avbördningskurva ansatts 
för att simulera sjöns naturliga flödesdynamik. Denna avbördningskurva kan sägas 
motsvara en tröskel som är bred och flack upptill med en avsmalnande djupränna 
längst ner (Petersen-Øverleir, 2005). Effekten blir att vattenföringen hålls uppe i 
djuprännan under torrperioder men avbördas effektivt över den breda delen av 
tröskeln vid högre vattenstånd. 

D 

B 

C 
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Hur påverkar den nuvarande dammen Älgsjöns vattenst ånd och dess utflöde? 

Det är svårt att besvara detta eftersom regleringsrutinerna inte är kända. Man kan dra 
några slutsatser från beräkningarna med fast lucköppning (Figur 8) samt den 
beräknade statistiken över vattenstånd och vattenföring (Tabell 3). Tydligt är att 
bottenluckan effektivt höjer lågvattenföringen (så länge den är öppen). Det krävs 
sannolikt en aktiv reglering med rutiner för s.k. förtappning för att undvika att 
dammen toppas vid extremt höga vattenstånd. Detta betyder att man måste öka 
tappningen under perioder med hög tillrinning för att undvika att vattenståndet stiger 
för mycket. Eftersom dammen har en begränsad avbördningskapacitet även i fullt 
öppet läge måste extremhöga vattenstånd i sjön förebyggas. 

Vilka är dammens hydrologiska för- respektive nackd elar? 

En stor fördel med dammen är att bottenutskovet kan avbörda relativt hög 
vattenföring även vid låga vattenstånd i sjön, eftersom utskovet ligger relativt långt 
under medelvattenytan. Nackdelen är att det krävs en aktiv reglering för att 
förebygga översvämningar och möjligtvis låga vattenstånd. En damm måste 
dessutom alltid underhållas och övervakas.   

Hur bör en naturlig tröskel utformas? 

Tröskelnivån påverkar vattenståndet i Älgsjön men inte vattenföringen i Älgån 
eftersom denna styrs av tröskelns tvärsnittsgeometri. En smal djup tröskel ger stora 
vattenståndsvariationer i sjön och jämn vattenföring (sjön får stor magasinsförmåga) 
medan en bred flat tröskel ger små vattenståndsvariationer men stora 
flödesvariationer (liten magasinsförmåga). 

I princip bör man eftersträva en tröskel med naturmaterial (sten och grus) som har en 
geometri som ger hög avbördning vid höga vattenstånd och samtidigt upprätthåller 
ett nära konstant flöde vid låga vattenstånd. Trösklarna B-D jämfördes under torråret 
1994 i Figur 13, och där kan man se betydelsen av en djupränna för att upprätthålla 
vattenföringen. Tröskel C utan djupränna medför att vattenföringen upphör under en 
period då vattenståndet i sjön nått tröskelnivån, medan tröskel B och D i olika hög 
grad upprätthåller ett vattenflöde under hela torrperioden.  

Var bör tröskeln anläggas? 

Det finns flera fördelar med att anlägga en tröskel uppströms själva 
dammfundamentet, förutsatt att fundamentet behålls. En fördel är att fallsträckan kan 
göras längre och lutningen i sträckan kan göras mindre. En annan fördel är att 
minska påverkan av de dämningseffekter som kan uppstå vid förträngningen genom 
fundamentet. Man får en större höjdskillnad mellan fårans botten och dammkrönet 
vilket minskar risken för att dammen toppas. De dämningseffekter som kan uppstå 
vid förträngningen får även mindre påverkan på sjöns vattenstånd om tröskeln ligger 
en bit uppströms. 
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Hur påverkas utflödet av utloppets råhet och lutnin g?  

Lutningen i tröskeln och utloppsfåran bör vara sådan att höga vattenhastigheter och 
erosion undviks. För att vandringsfisk ska kunna passera bör lutningen inte överstiga 
3%, vilket är den lutning som använts i dessa simuleringar. Nackdelen med en låg 
lutning är att fallsträckan måste förlängas, vilket kan vara en teknisk omöjlighet i 
vissa fall. Beräknade strömhastigheter på olika trösklar vid MLQ, MQ samt MHQ 
finns redovisade i Tabell 4, och där framgår att tröskel D med störst djupränna har 
lägst hastighet vid höga flöden. Detta beror av att kontaktytan mellan vatten och 
sediment är störst i denna tröskel (vid MHQ) och friktionseffekten blir då 
följaktligen hög. 

Upprepade simuleringar med HEC-RAS där råhet och lutning varieras tyder på att 
lutningen har störst effekt på avbördningsförmågan. Man ser inga stora skillnader på 
simuleringar med Mannings tal 0,035-0,055, däremot försvinner dämningseffekterna 
vid förträngningen (dammen) om lutningen ökar från 3% till 5%. Tyvärr ökar då 
även strömhastigheterna till nivåer som kan medföra erosionsskador vid höga flöden. 

Hur kan man undvika dämningseffekter vid dammfundam entet? 

Det finns flera sätt att undvika dämningseffekter vid dammfundamentet vid höga 
vattenstånd. Ett sätt är naturligtvis att öka bredden vid gluggen till mer än de 
maximala 2,5 m som antagits här. Ett alternativt sätt är att skapa ytterligare en fåra 
vid sidan av dammen som ökar avbördningskapaciteten vid höga vattenstånd, dvs. en 
s.k. högvattenfåra. Det kan förstås finnas tekniska begränsningar som omöjliggör en 
sådan fåra. Ett sista sätt är att öka lutningen på fåran (se ovan). 

 

Referenser 
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Bilagor 

 

 

Bilaga 1. Observationer av vattenstånd i Älgsjön. 

Datum Vattenstånd relativt dubben 
(m) 

2008-04-
20 

0,045 

2008-04-
23 

0,030 

2008-04-
26 

0,015 

2008-04-
30 

-0,005 

2008-05-
03 

0,010 

2008-05-
06 

0,000 

2008-05-
10 

-0,015 

2008-05-
14 

-0,055 

2008-05-
18 

-0,045 

2008-05-
21 

-0,040 

2008-05-
25 

-0,060 

2008-07-
30 

-0,410 
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Bilaga 2. Beräknad avbördningskurva för fast lucköppning. 

Vattenstånd relativt dubben 
(m) 

Utflöde (m3/s) 

-1.23 0.00 

-0.65 0.27 

-0.60 0.31 

-0.55 0.35 

-0.50 0.38 

-0.45 0.41 

-0.40 0.43 

-0.35 0.45 

-0.30 0.48 

-0.25 0.50 

-0.20 0.51 

-0.15 0.54 

-0.10 0.60 

-0.05 0.67 

0.00 0.75 

0.05 0.84 

0.10 0.95 

0.15 1.06 

0.20 1.20 

0.25 1.36 

0.80 5.00 
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Bilaga 3          Datum: 2008-08-21  

Hydrologiskt dimensioneringsunderlag 
- för dimensionering, i vattenmål eller under byggplanering 

Objekt / ändamål: Effekter av åtgärder vid Älgsjöns utlopp     

Vattendrag: Älgån 

Huvudavrinningsområde: 108 GÖTA ÄLV 

Kartblad:  11C SV 

Beräkningspunktens  
x y-koordinater (RAK):  661581-131055 

Lägesbeskrivning: Älgsjöns utlopp. 

Avrinningsområdets storlek (km2): 51.1  km2 

Sjöandel: 19  % 

Beräkningsunderlag/arbetsmoment:       

MQ bestäms mha areell avrinningskarta för perioden 1961 - 1990 och uppgifter från jämförbara 
områden. HHQ, MHQ, MLQ och LLQ bestäms mha medelvärdesberäkningar och statistisk analys av 
tidsserier. Information från platser med jämförbar flödesdynamik och områdets sjöandel mm vägs in i 
slutresultatet. 

 
     Uppgifterna nedan gäller för:   Oreglerade   Reglerade  framrinningsförhållanden 

Flöden (dygnsmedelvärden i m3/s) Vattenstånd (möh)
 Vattenhastigheter (m/s) 

HHQ-100 år       HHW -100 år .............. V(max) 100 år ..............  

HHQ-50 år        HHW -50 år .............. V(max) 50 år .............. 

MHQ   1.8     MHW  .............. V(medel hög) .............. 

MQ    0.56 MW  .............. V(medel) .............. 

MLQ    0.1 MLW  .............. V(medel låg) .............. 

LLQ-50 år     LLW -50 år .............. V(min) 50 år .............. 

Faktor för momentanflöde, HHQ:       Höjdsystem: .............. 

Kommentarer och eventuella begränsningar / reservationer i beräkningarna:  

För förklaringar till ovanstående definitioner (HHQ, MHQ, MQ etc.) hänvisas till vår hemsida 
www.smhi.se. 

Flöden i tabellen ovan är dygnsmedelvärden. Momentant kan det under dygnet förekomma ännu högre 
flöden. HHQ-100 år resp. HHQ-50 år räknas upp med ovan angiven ”Faktor för momentanflöde”. 

Med HHQ-100år resp. 50 år avses det flöde som över en oändligt lång tidsperiod har en genomsnittlig 
återkomsttid på 100 resp 50 år. Flödet kan således inträffa flera gånger under en 100- resp. 50-årsperiod. 
Motsvarande definition gäller för vattenstånd och hastigheter.       

OBS ! För en anläggning som står i 100 år är sannolikheten 63% att minst ett 100-årsflöde 
inträffar under dessa 100 år. 

Kontaktperson: Hans Björn 

Telefonnummer direkt:011-495 8590, E-post: hans.bjorn@smhi.se 


