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Sammanfattning 

Rapporten ämnar utvärdera potentiella begränsningar inom vattenkraftsindustrin i relation till 

högvattenföring under ett skiftande klimat. Detta görs genom en litteraturstudie gällande lagar 

och föreskrifter, samt med en modellering av de flödesförändringar som uppstår i den övre 

delen av Pite älv i norra Sverige som en konsekvens av ett skiftande klimat. Modelleringen 

görs med HBV-96 och fyra olika scenarion med ett modellerat referensflöde. 

Vattenkraftsindustrin är för det mesta reglerad privat med egenkontroller, med krav för 

inrapportering till länsstyrelsen för de dammar vars bristning kan orsaka stor skada. 

Modelleringen och scenarierna fann en tendens till svagare vårfloder som en konsekvens av 

ökad medeltemperatur. Ökningen i medeltemperatur har inga observerade direkta effekter på 

vattenföring under sensommar och höst, men potential för indirekt påverkan finns. Om 

nederbörd ökar, som förväntat, kommer vi se en ökning i volym av vatten i älven. Resultatet 

ser ingen krav för anpassning till större flöden i en snar framtid då de kraftigaste flödena under 

våren kommer minska, däremot lär ett skifte i beteendet av den årliga vattenföringen ske med 

ett flöde som är mer beroende av nederbörd istället för snösmältning. Detta medför en 

uppmaning till förändring i korttidsstrategi med hjälp av större marginal i dammens vattenhöjd 

tillsammans med modellering och väderprognoser, främst under sensommar och höst.   

  



 

 
  

Abstract 

The focus of this paper is on the changing conditions in the hydrological flow of the upper half 

of Pite älv in Northern Sweden as a consequence of the changes that comes with global 

warming. This was done by modelling the water flow with the HBV-96 model as its basis 

which then ran four different scenarios based on predictions for how the climate will have 

changed by year 2100. The paper also discusses the limitations with this applied method.  

The study found that in the case of dam failure the owner is responsible for the damages, 

furthermore the owner is recommended to model potential limitations and dangers, but there is 

no requirement for this. State actors which oversees and keep tabs on all issues regarding water 

safety exists for every county, though their involvement appear somewhat limited and does not 

extend to close monitoring of the dams. 

The study found a decrease in the volume of spring floods due to a decrease in snow storage 

because of increasing temperatures. Furthermore, the increase in mean temperature has no 

notable direct effect on the autumn precipitation and water flow but potential indirect 

consequences are discussed. If precipitation were to increase during autumn as predicted, we 

will see an increase in both the peaks and amount of autumn high flows. However, these peaks 

will be lower than the current spring floods. We conclude that in large there is no reason for 

large changes in how the hydro industry conducts itself in relation to regulation of water flow 

in terms of infrastructure. There is however, possibly a need to increase the margin which one 

can store water in dams during longer periods with high flow together with more reliance on 

meteorological short term analysis to be better prepared for more sudden high flows.  

 

Förord 

Denna rapport är ett kandidatexamensarbete för civilingenjörsprogrammet Energi och miljö 

vid ITM-skolan på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Arbetet faller inom kategorin 

hydrologi. Vi vill tacka vår handledare Anders Wörman för vägledning och hjälp.   
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Beteckningar: 

Medeltemperatur: Syftar alltid på luftens medeltemperatur om inte annat specificeras. 

RCP: Representative Concentration Pathways, syftar på de scenarier som visar på hur stor 

strålningsdrivningen från solen riskerar att förändras som resultat av växthusgaser. Dessa är ej 

prognoser utan vägvisare till solinstrålning beroende på koncentrationen av växthusgaser. 

Högflöde: Ett ovanligt stort vattenflöde. 

Vårflod: Den flod som uppstår i samband med snösmält när vinter övergår till vår. 

Tappning: Dammen släpper vatten utan att det passerar genom generatorn, oftast för att 

förhindra vattnet från att svämma över. 

Damm: Syftar på dammbyggnad och inte på vattenansamlingen som dammbyggnaden håller 

håller inne. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Vår planet står inför en av dess största förändring i modern tid. Global uppvärmning kommer 

att påverka mer än högre havsnivåer och temperaturhöjning (Norris, Joel R, et al. 2016) 

(Vihma, Timo. 2014). Ett varmare klimat kommer även att binda mer vatten i atmosfären och 

därmed orsaka ett större intensitet av nederbörd på vissa områden (Wentz, Frank J et al. 2007), 

men också mindre i andra områden (Held, Isac. 2006). En förändring åt det extrema kan med 

andra ord konstateras.   

En mer oregelbunden nederbörd ställer högre krav på hanteringen av avrinning, inte minst vid 

reglering av vattenflöden, där förebyggande av översvämning för vattenkraftsindustrin, 

bebyggelse och jordbruk väger tungt. Skandinavien befinner sig i en unik situation gällande 

ändrade väderförhållanden relativt resten av Europa och världen. Vattenföringen förväntas öka 

i norden i samband med ökad medeltemperatur samtidigt som klimatet i de södra delarna av 

Europa förväntas bli torrare (Donnelly, Greuell et al. 2017). Detta visar sig även tydligt med 

Sverige som perspektiv där de norra delarna förväntas få större mängder regn medan det finns 

ökad risk för torka längre söderut (Bergstrom, S. et al. 2001). En ökad medeltemperatur medför 

förhöjda extremscenarion (Fischer and Knutti 2015). Dessa förändringar i förväntade flöden 

förväntas medföra större påfrestning som bör leda till ökade krav på säkerhet vid 

vattenområden med extra sårbara dammar (Palmer et al. 2008). Detta leder till att säkerheten 

och reglering kring vattenkraftverk kan behöva förbättras, oavsett om den bakomliggande 

orsaken beror på mänsklig påverkan eller ej. 

För att uppskatta de flödena som vattenkraftverk kan tänkas behöva hantera kan man använda 

sig av statistik på nederbörd och tillrinning som kan finns tillgänglig. På detta sätt kan det 

beräknas hur ofta nederbörd sker i extremfall och därmed lämpligt dimensionera säkerheten av 

dammar. För att göra långsiktiga och noggranna prognoser kräver dessa statistisk data som 

sträcker sig över en lång tid, dessa data kan även ge indikationer på förändringar som har skett 

och som fortsätter att ske (He, Minxue, et al, 2017). 

En metod som används för att uppskatta flödet på annat sätt görs genom att sätta upp 

modelleringar för extremscenarion. Scenariobaserade modelleringar följer ingen satt standard 

utan anpassas och redovisas utefter de parametrar som rapporten avser undersöka. Dessa kan 

vara Special Report on Emissions Scenarios (SRES) eller mer lokala faktorer som påverkan av 

flodbank eller lokala användare av sjö- och flodområden (Vliet et al, 2013) (King et al, 2017). 

Vid modellering av prognoser kan parametrar i modellen ändras i syfte att jämföra dess 

påverkan. Slutligen undersöker man sannolikheten för kombinationer av extrema förhållanden 

och hur dessa står sig mot dagens säkerhetsåtgärder och riktlinjer vid konstruktion och 
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brukande av vattenkraftverk. En sådan analys kan vara avgörande för framtida beslut vad 

gällande säkerheten vid dessa kraftverk. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att använda hydrologisk modellering för att undersöka potentiella 

förändringar av högflöden som kan ske i samband med ett skiftande klimat med variation i 

temperatur och nederbörd samt hur detta kan påverka reglering av vattennivå i dammar.  

1.3 Mål 

- Modellera avrinningsområdets vattenflöden med variation i ett antal faktorer i syfte att 

genomföra en känslighetsanalys av vattendragets beteende. 

- Analysera hur utseendet för vattenföringen ser ut för ett område idag och hur det 

potentiellt kan se ut i framtiden i form av fyra olika scenarion.   

- Redogöra för några av de hydrologiska förhållanden som råder i ett avrinningsområde 

och hur dessa varierar med tiden. Dessa förhållanden inkluderar vattenstånd, avrinning, 

tillrinning och evapotranspiration. 

- Producera ett resultat som kan fungera som underlag för revidering av säkerhetsarbete 

mot översvämning. 

- Redogöra den påverkan som klimateffekter har på högvattenflöden. 

- Sammanställa en beskrivning av Sveriges regler kring högflödesberäkningar och 

säkerhetsåtgärder. 

2. Teori 

Här beskrivs bakgrund till olika fenomen som påverkar klimat samt olika sätt att ta fram 

scenarion om framtidens klimat samt hur detta kan komma att påverka Skandinavien i 

framtiden. 

2.1 Variationer och förändringar i klimatet 

Tidsperioden som undersöks i detta fall befinner sig nästan uteslutande inom spannet för den 

så kallade “global warming hiatus”. Alltså i en period där ökningen av lufttemperaturens 

medelvärde stagnerade och avvek från modellerade värden, mer specifikt brukar den beskrivas 

att ha skett mellan 1998 - 2012. Detta visade sig med störst sannolikhet bero på att haven 

genomgick en kallperiod och fungerade som en buffert genom att absorbera värme (Medhaug, 

et al, 2017). Utöver denna relativt kortvariga variation förekommer även solfläckscykeln som 

vanligen beskrivs förekomma med 11-års intervall. Solaktivitetens intensitet för olika 

solfläkscykler varierar. Fenomenet resulterar i kortare perioder av varmare och kallare väder. 
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Denna variation är svår att replikera i klimatmodeller och kommer inte tas i hänsyn, men dess 

potentiella inverkan är ändå viktig att nämna (Rind, 2018). 

Växthuseffekten är en naturlig och komplex process som i enkla termer hjälper till att hålla vår 

planets temperatur på en dräglig nivå, samma process återfinns även på Venus och Mars 

(Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut [SMHI], 2015a). Växthuseffekten drivs av 

växthusgaser vilka generellt är molekyler i gasform som innehåller 3 eller fler atomer vilket 

ger dem förmågan att vibrera (UCAR, 2011). Efter att jorden absorberat solljus avger jordytan 

värmestrålning tillbaka till atmosfären som till slut lämnar planeten. Växthusgasernas 

absorberar denna tillbakastrålande värme och skickar sedan iväg den i en slumpmässig riktning 

och fungerar ungefär som en spegel av värmeenergi. Detta system är oerhört komplex och 

påverkar en rad olika processer. Vind såväl som kretsloppet av vatten och kol kommer påverkas 

tillsammans med en rad andra storskalig och mindre förändringar (SMHI, 2015a).  

2.2 Scenarion och klimatmodeller 

Det finns två huvudsakliga scenarion som används vid modellering. Dessa är 

instrålningsscenarier samt utsläppsscenarier. Vid instrålningsscenarier är det utsläpp av 

växthusgaser som är i centrum och hur ökningen av dessa påverkar uppvärmningen, något som 

fått beteckningen strålningsdrivning (W/m2) vilket beskriver den mängd energi per 

kvadratmeter som observeras och beror på den mängd växthusgaser som finns, något som togs 

upp i stycke 2.1. W/m2 beskriver den strålningsdrivning som tillkommer utöver den naturliga 

genomsnittradiansen som rådde under förindustriella förhållanden. Det finns olika antaganden 

kring dessa och de kallas Representative Concentration Pathways, eller RCP-scenarion. RCP-

scenarion benämns efter den strålningsdrivning som estimeras nås år 2100, tex RCP6,0 

estimerar en genomsnittlig ökning i strålningsdrivning på 6 W/m2. Värdet efter beskriver den 

genomsnittliga strålningsdrivningen som nås för varje scenario år 2100. RCP8,5 antar kraftig 

ökning i utsläpp och population, medan RCP2,6 antar att utsläppstaket nås 2020 för att sedan 

stagnera ned för att till 2100 vara negativa, med andra ord att man binder mer CO2 än vad som 

släpps ut (SMHI, 2014). Inom detta spann förekommer även scenario RCP4,5 och RCP6,0. 

Samtliga scenarion leder i sin tur till ett potentiellt span av medeltemperatur för planeten. Det 

finns ingen klar ökning utan detta beror på återkopplingseffekter, vilken mängd utsläpp och en 

rad andra faktorer. 

Utsläppsscenarion (SRES) estimerar i stället det mänskliga beteendet utefter en rad parametrar. 

Dessa inkluderar populationsökning, globalisering, ekonomi samt i vilken grad grön teknologi 

utvecklas och görs tillgänglig tillsammans med andra faktorer. Scenarion här bestäms utefter 

hur pass väl mänskligheten lyckas inom olika områden relaterat till samhället, tex 

teknikutveckling, sociala strukturer för att nämna ett par. Dessa kallas Special Report on 

Emission Scenarios, eller SRES-scenarier (SMHI, 2019). 

Klimatmodeller görs över stora områden och klassas som antingen globala eller regionala 

klimatmodeller beroende på vilken yta de täcker. En global modell omfattar hela jordklotet 

medan en regional modell ofta täcker en kontinent, tex Europa. Dessa modeller bildar ett 3-

dimensionellt rutnät av atmosfären med samma dimensionering av markytan. I modelleringen 
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ingår snötäcke, is, nederbörd samt land-och vattenområden. Beräkning för olika parametrar 

rörande meteorologi, klimat och hydrologi görs i varje enskild ruta i atmosfären. 

Klimatmodellerna tillsammans med de scenarion som beskrivits ovan bildar tillsammans ett 

klimatscenario. Modellen justeras först efter tidigare uppmätt data under en tidsperiod för att 

se till att den är kapabel till att representera verkligt klimat. Sedan används SRES och RCP 

indata för att modellera det framtida klimatet. Viktigt att notera är att detta inte är en prognos 

då ingen verklig återskapning av vädret görs, klimatscenariet illustrerar endast det statistiska 

beteendet över en lång tid. Det går inte att dra några slutsatser om vad som händer i lokala 

områden under korta perioder då precisionen är för låg (SMHI, 2019). 

Modelleringar görs även för andra klimatfenomen på en mindre skala eller för specifika 

fenomen, ett viktigt exempel på förändringar i klimatet är förändring av torka. Vid uppskattning 

av torka används standardiserade index för nederbörd och evapotranspiration. Standardized 

Precipitation Index,SPI, tittar endast på nederbörd som en variabel medan Standardized 

Precipitation-Evapotranspiration Index, SPEI, inkluderar både nederbörd och 

evapotranspiration. SPEI är en mer avancerad och är att föredra vid analys av hur torka 

utvecklas i samband med en förändring i klimatet då evapotranspiration är beroende av 

temperatur (Keyantash et al, 2018) (Sergio, 2015).  

2.3 Klimatet och Skandinavien 

Den tydligaste förändringen som beskrivs av klimatscenarierna är en ökning i medeltemperatur 

vilket får stora konsekvenser för en rad olika meteorologiska system tillsammans med väder. 

Förändringar i klimatet beskriver långsiktiga förhållanden, väder syftar istället på kortare 

perioder men med snarlika parametrar. En ökad medeltemperatur över sikt estimeras få en rad 

olika konsekvenser. I Skandinavien uppskattas denna ökning nå 3-5 °C enligt Arheimer och 

Lindströms sammanställning av olika observerade data tillsammans med klimatmodeller där 

Hadley visade en starkare ökning än Echam metoden (Arheimer och Lindströms, 2015). Den 

potentiella evapotranspirationen ökar i samband med en ökad medeltemperatur. 

Medeltemperaturen förväntas öka vilket leder till en ökad förmåga hos atmosfären att lagra 

vattenånga. Till vilken grad detta sker beror på energibalansen i samband med vindar och lokala 

förhållanden men en förändring i beteendet är högst sannolikt (Trenberth, 2011). 

Det finns rapporter som indikerar en ökning i nederbörd som en konsekvens av 

temperaturökning men en gemensam konsensus är att lokala förhållanden har en avgörande 

effekt för vattenbalansen i området. Modeller för att estimera ökningen av torka har också 

gjorts med resultat att det med stor sannolikhet kommer att öka i frekvens. Rapporten i fråga 

jämförde SPEI-12 och SPI-12 i europa kom fram till att skandinavien i samtliga fall tenderar 

mot en liten ökning i fuktighet i mitten av 2000-talet för att sedan öka kraftigt när vi närmar 

oss 2100 (Spinoni et al, 2015). Nederbörden uppskattas bli mer oregelbunden samtidigt som 

den blir mer intensiv. En ökning i regn till bekostnad av snöfall förväntas också tillkomma som 

en konsekvens av uppvärmningen. Vidare som en konsekvens av detta uppskattas snösmält 

under våren bli mindre vilket innebär att markfuktighet under sommarhalvåret minskar 

(Trenberth, 2011). Det finns dock potential att ökad nederbörd skulle kunna kompensera för 
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detta. Vad gäller vattenföringen i Sverige kom Arheimer och Lindström fram till en noterbar 

förskjutning i nederbörd från sommar till höst, även här förväntas en minskning av snömängd 

som stöds av statistiskt signifikanta värden. (Arheimer och Lindström, 2015). Potentialen för 

förskjutning av klimatzoner är också relevant för Lappland då området ligger inom den södra 

gränsen för den boreala regionen. Om faunan ändras kan detta få konsekvenser för 

vattenbalansen i området.  

 

3. Metod 

Huvudområdet i arbetet är att undersöka hur variationer i klimatet påverkar högvattenföring 

samt hur de förändringarna kan komma att påverka vattenkraftsindustrin. Därav genomförs en 

granskning av de de lagar och förordningar som reglerar vems ansvar det är att se till att 

dammarna håller de krav som ställs på dem. Dessutom granskas hur krav ställs på dammar 

samt när och hur ofta dessa uppdateras. För att undersöka hur driften av vattenkraftverk kan 

behöva förändras i framtiden genomförs modellering av Piteälven med olika scenarier baserade 

på existerande modelleringar och prognoser för temperatur- och nederbördsförändringar. Dessa 

scenarier baseras på en litteraturstudie. 

3.1 Litteraturstudier av vattenföring, riktlinjer och regleringar 

Litteraturstudien innefattar främst rapporter rörande klimat och hydrologi, information från den 

statliga myndigheten SMHI samt lagstiftningingar kring reglering av vattenföring, en del av 

källorna har även tagits fram via googles sökfunktion. Litteratur i form av rapporter har tagits 

från databasen Web of Science där sökord som använts är “climate change”, “global warming”, 

“boreal zone”, “flooding”, “weather recurrence”, “precipitation”, “variation”, “RCP” and 

“drought”. Litteraturstudien används för att bygga en grund för rapporten, framtagning av 

scenarion, samt definition av terminologi inom ämnet. 

För att åskådliggöra vilka bestämmelser som intressenter av vattenkraftverk och 

översvämningsförebyggande behöver handskas med så studeras aktuella branschregler, lagar 

och vägledning varav dessa jämförs med varandra samt med modellering i syfte att hitta 

diskrepanser och svagheter. Dessutom undersöks de olika metoder för beräkning som används 

för att uppskatta högflöden samt vilka osäkerheter som kan finnas i dessa. Genom att studera 

de lagar och förordningar som ansvariga för dammar måste förhålla sig till ser vi vilka som är 

ansvariga för vad inom säkerhetsarbetet och vad det finns för minimikrav på dess kvalitet. 

Därmed blir det tydligt vems ansvar det är att revidera säkerhetsarbetet när omständigheterna 

förändras, så som vid förändrad förutspådd nederbörd, men också hur ofta detta måste göras. 

Tillsammans har riktlinjer för dimensionering av dammanläggningar publicerats i ett samarbete 

mellan Svenska kraftnät, SveMin och Svensk Energi (numera ihopslaget med Svensk 

Fjärrvärme för att bilda Energiföretagen Sverige). Även om riktlinjer per definition inte är 

tvungna att följas kan de bidra till att ge betydande information gällande hur branschen 
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förväntas agera beträffande dimensionering och säkerhetsarbete vid dammar och 

vattenkraftverk.  

 

3.2 Modell HBV 

I syfte att utföra prognoser baserat på ett flertal framtida scenarion med olika 

klimatförändringar skapades en modifierad modell av den ursprungliga modell gjord av 

Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning på SMHI framtagen under 1970-talet. Den 

ursprungliga modellens framgång har gjort att den har spridits och modifierats runt om i världen 

i otaliga versioner. Modellen används bland annat för att förutse översvämningar, dimensionera 

vattenkraftverk och dammar samt för att beräkna flöden där data inte finns tillgänglig (SMHI, 

2015b). HBV-modellen används därmed frekvent för att beskriva flöden och vattentillgången 

med bland annat avrinning, tillrinning och evapotranspiration. Ett av målen i arbetet är att med 

olika framtidsscenarion modellera konsekvenserna av ett förändrat klimat på vattenföring i 

Piteälven genom förändring i temperatur och nederbörd. HBV-modellen använder relativt lite 

indata som parametrar och är därför relativt enkel att programmera. Detta i samband med hur 

beprövad modellen i grunden är gör den till ett passande verktyg för ändamålet. 

3.2.1 Varför Piteälven? 

Piteälven är en av de stora älvarna som är mindre reglerad än andra de andra i området vilket 

gör att vattenföringen inte störs av kraftverk och dammar i samma utsträckning. Ett mindre 

mänskligt styrt flöde ger en bättre bild över hur vattenföringen kommer att förändras. Syftet 

med att göra modelleringarna är att få ett resultat som är baserat på hur vattenflöden naturligt 

förändras vid klimatförändringar. Om ett vattenflöde väljs som har utomstående påverkan, som 

vid kraftverk vid dammar där flödet kan justeras med mänsklig påverkan, tappas syftet med 

modelleringen. Trots att säkerheten vid dammar och kraftverk i detta arbete undersöks så bör 

dessa alltså undvikas i modelleringsdatan.  

Ett annat skäl till att data från Piteälven valdes var just för att den fanns tillgänglig i högre grad 

än andra vattendrag. Data över temperatur och nederbörd behövs kontinuerligt i en längre 

tidsperiod och relativt jämnt fördelat över det valda området och båda dessa krav är svåra att 

uppfylla, speciellt när det är vanligt att data fattas i flera månader i sträck när mätstationer 

temporärt tas ur bruk. 

3.2.2 Val av data 

All data som användes vad gällande temperatur och nederbörd kommer från SMHI:s 

webbtjänst Vattenwebb (SMHI, u.å.a) som är en samling av öppen data insamlad av SMHI och 

tagen från databasen Svenskt vattenarkiv (SVAR) (SMHI, u.å.b). För att få den mängd 

nederbörd som är typiskt för område 1, där ingen mätstation med relevant data finns tillgänglig, 

granskades två närliggande stationer och till slut valdes Mierknäs som den bästa stationen för 

nederbördsdata vid jämförelse av beteendet för uppmätt flöde och uppmätt nederbörd. För 

temperaturdata för område 1 fanns inte mycket data tillgänglig utöver mätstationen Jäckvik 
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som befinner sig strax utanför avrinningsområdet för område 1, Stenudden. Den genomsnittliga 

vattenföringen vid mätstation Mierknäs undersöktes varvid nederbörden justeras med en 

ökning av 30 % så att den totala nederbörden från Mierknäs motsvarande den totala 

medelnederbörden för avrinningsområde 1 för ett genomsnittligt år, därigenom fås rätt mängd 

nederbörd och vid rätt dag som sedan kan användas vid modelleringen av vattenflödet. 

3.2.3 Modelluppbyggnad 

Modellvarianten framtagen i detta arbetet är utfört i Microsoft Excel och använder i grunden 

tre typer av indata hämtade från det undersökta området, varav en av indatan är för optimering 

av variabler inom modellen. Dessa indata är nederbörd i området, lufttemperatur samt 

observerat utflöde ur avrinningsområdet för optimering. Data har hämtats från SMHI för tre 

delavrinningsområden längs Piteälven mellan åren 1999 och 

2014. Detta görs genom deras öppna data som kan hittas på 

SMHI:s hemsida smhi.se under fliken data och sedan under 

nederbörd. Sedan kan uppmätt data för temperatur och 

nederbörd väljas genom att klicka på de olika stationerna efter 

val av kategori gjorts. Information rörande avrinningsområde 

har tagits från samma hemsida men genom deras 

“vattenwebb” som kan hittas i data under vattenföring, sedan 

väljs modellerad data för att därigenom få tillgång till 

områdets dimensionering. Avrinningsområden kan ses i figur 

1. Det första delavrinningsområdet är från Skanderna fram till 

Stenudden (område 1). Det andra områden är från Stenudden 

fram till Gittunområdet, närmare bestämt vid inloppet till 

Puoitasjaure (område 2), därefter följder det sista området 

som slutar strax sydöst om vidsel en bit innan storforsen 

(område 3). De tre områdena är alltså kopplade till varandra 

då utflödet från område 1 är inflödet i område 2 och utflödet 

från område 2 är inflödet i område 3. Utflödet från område 3 

är mest intressant att studera eftersom det påverkas av de två 

tidigare områdena och ger oss därför mest information, därav 

har endast detta utflöde plottats i resultatet. 

Figur 1. Visar avrinningsområdets geografiska 

position. Grön markering avser område 1, röd 

markering avser område 2, blå markering avser 

område 3. Egen bild. 

 

Vattnet i delområdena är uppdelade i zoner som här är listade nedifrån och upp: Lower zone 

som består av djupt grundvatten, Upper zone som består av ytterligare grundvatten som varierar 

i en högre grad, Soil moisture som är den delen av jorden som är över grundvattnet, samt Snow 

som består av snö när klimatförhållandena tillåter det. Vid nederbörd hamnar det i den högsta 

zonen där en vattenmängd lagras. Vid varje ny dag sipprar om möjligt en mängd vatten ner till 
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nästa nedre zon samtidigt som en del beger sig vidare till nästa delområde. Om vatten inte kan 

tas upp av lagren av antingen för kraftig nederbörd eller fulla magasin rinner det vidare direkt 

i form av ytavrinning. Storleken på dessa vattenmängder bestäms av hur mycket som är lagrat 

i zonen vid den tidpunkten men också av ett antal parametrar som bestäms vid optimeringen 

av modellen mot verklig data.  

 

3.2.4 Thornthwaites & NSE-kalibrering 

För att räkna ut evapotranspiration uppskattas först den potentiella evapotranspiration vilket är 

det maximala teoretiskt möjliga. I den ursprungliga HBV-modellen används en 

temperaturskillnad multiplicerat med en parameter som bestäms vid optimering. I detta arbetet 

valdes istället att uppskatta potentiella evapotranspirationen med Thornthwaites metod som 

använder den månatliga temperaturen varje år samt genomsnittlig daglig soltid per månad över 

området. Thornthwaites ekvation är inte lika effektiv för att beräkna snabba förändringar i 

evapotranspiration som andra metoder som Priestley-Taylors eller Penmans metod, men dessa 

kräver istället fler parametrar som instrålning, luftfuktighet och vindhastighet (Gunston & 

Batchelor, 1983), vilket Thornthwaites inte kräver. Thornthwaites metod är inte effektiv vid 

alltför torra förhållanden (Chen, 2005), därmed bör den användas aktsamt. Likväl minskar 

användandet av Thornthwaites ekvation en parameter att optimera vilket förenklar 

kalibreringsarbetet.  

Optimeringen av modellen sker genom anpassning av Nash–Sutcliffes 

modelleffektivitetskoefficient (NSE) som jämför observerad data med utfallen data av 

modellen som resulterar i en koefficient mellan -∞ och 1 där ett värde på 1 betyder att 

modellens utfall är exakt lika som den observerade datan, och ett värde på 0 betyder att 

modellens utfall är likartat med att ta den observerade datans medelvärde som utfall. Ett värde 

över 0,65 anses vara acceptabelt medan ett värde över 0,8 anses bra, dock är dessa värden ej 

direkt jämförbara med andra modellers värden trots att de kan ge en uppskattning av enskilda 

modellers effektivitet (Ritter, A. 2013). Optimeringen av parametervärdena är till för att så 

långt som möjligt anpassa modellen till de verkliga förutsättningarna för vattnets förlopp. När 

parametrarna är justerade så kan de därför även användas vid scenarierna. 

𝑁𝑆𝐸 = 1 −
1

𝑛
∑𝑛

𝑖 =1 (𝑄𝑐𝑜𝑚(𝑖) − 𝑄𝑜𝑏𝑠(𝑖))2

𝑉𝑎𝑟(𝑄𝑜𝑏𝑠)
   

där n är antal värden, Qcom är det modellerade utfallet av vattenflöde, Qobs är den faktiska 

observerade datan av vattenflöde från området och Var(Qobs) är variansen för den observerade 

datan. Vid optimeringen justeras nio variabler för att nå ett så bra NSE värde som möjligt. 

 

3.2.5 Olika scenarion 

Referensmodelleringen baseras på omodifierad indata och används vid jämförelse av samtliga 

scenarion. Scenarierna är grundade i litteraturstudien, Arheimer och Lindströms (2015) rapport 
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kring svensk vattenföring kommer fram till en potentiell ökning på 3% vattenföring under 

hösten per årtionde vilket motsvarar en total ökning på drygt 30% år 2100 jämfört med 

dagsläget. I samband med detta förväntas en potentiell 2% minskning av vattenföring under 

sommarhalvåret. Vidare kommer de fram till att Sverige kommer stå inför en temperaturökning 

på mellan 3 till 5 grader (Ibid). I arbetet har det valts att sätta en nederbördsökning på 30% 

under tidsperioden. Temperaturökningen är satt till en mer konservativ ökning för att undersöka 

hur mer lindriga temperaturerökningar kan komma att påverka vattenflödet innan år 2100. Inget 

scenario med minskning av nederbörd ingår i arbetet då det utom förmodan inte skulle öka 

risken för översvämningar, däremot vore det intressant för att undersöka regleringen av 

dammarna men detta faller utanför rapportens syfte. 

Den generella strukturen för scenarierna kommer att baseras på 2 olika temperaturökningar och 

2 olika nederbördstyper. 

- Scenario 2T: Medeltemperaturen antas stiga med 2 grader och nederbörden antas förbli 

densamma. 

- Scenario 2T30P: Medeltemperaturen antas stiga med 2 grader och nederbörden ökar 

med 30 procent. 

- Scenario 4T: Medeltemperaturen antas stiga med 4 grader och nederbörden antas förbli 

densamma. 

- Scenario 4T30P: Medeltemperaturen antas stiga med 4 grader och nederbörden ökar 

med 30 procent. 

 

4. Resultat 

Resultatet beskriver först de lagar och föreskrifter som reglerar användningen och brukandet 

av vattenkraft, vilket har sin grund i litteraturstudien. Efter detta följer scenarierna tillsammans 

med modellering och resultatet från dessa. 

4.1 Riktlinjer och föreskrifter 

2015 utgav Svenska kraftnät, Svensk Energi och SveMin den reviderade utgåvan av Riktlinjer 

för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar (2015). Dokumentet är 

ämnat för att bistå vid beräkning av säkra dimensioner, däremot är riktlinjerna inte bindande i 

lagen. Vid dimensionering delas dammanläggningen in i tre klasser baserat på konsekvenserna 

av ett dammbrott. Flödesdimensioneringsklass I är den klass vars dammbrott riskerar störst 

skada med konsekvenser på liv, miljö eller samhällelig funktion alternativt en stor ekonomisk 

skada. Dammar i denna klass ska klara av högflöden framtagna med två olika metoder. Den 

första är ett statistiskt framtaget högflöde med en återkomsttid på 100 år, det så kallade 100-

årsflödet. Den andra metoden använder modellsimuleringar av nederbörd vid extremfall där 

flera hydrologiska parametrar sammanfaller för att skapa extrema flöden. Dammar i klass I ska 

alltså klara av flöden från båda dessa metoder. Dammar i klass II behöver endast klara av 

metoden där högflöden baseras på en återkomsttid på 100 år, men ska utöver detta även 

dimensioneras genom en kostnads-/nyttoanalys där skadorna vid ett dammbrott vägs mot 
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kostnaden att förebygga dammbrott. I den sista flödesdimensioneringsklassen III är riskerna 

och konsekvenserna av skador så små att de inte hanteras i riktlinjerna. 

 

4.2 Miljöbalken 

I den tredje avdelningen av miljöbalken, under Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter, 

hittas kapitel 11 som reglerar vattenverksamheter (SFS 1998:808). Här redovisas hur ansvaret 

för skyddsarbete mot dammhaveri och att ersättningsskyldigheten för de skador som sker vid 

en olycka ligger på ägaren av vattenanläggning, enligt 17 § och 18 §. 

Likt de föreskrifter som är utgivna av Svenska kraftnät, Svensk energi och SveMin delas 

dammar även i Miljöbalken in i tre säkerhetsklasser baserats på graden av skadan vid ett 

dammhaveri. Dessa värderas med avseende på risk för människoliv, förstörelse av 

kulturområden, elsystem, infrastruktur, samhällsviktiga verksamheter, miljö samt ekonomiskt 

skada. Det är den myndighet som övervakar dammens säkerhet, det vill säga länsstyrelser, som 

ska klassificera dammarna. (SFS 1998:808) 

 

4.3 Förordningar 

2014 trädde en förordning i kraft som förtydligar ansvaret och kraven på konsekvensanalyser 

av dammar samt egenkontrollen av dem. Förordning (2014:214) om dammsäkerhet bygger 

därmed på de bestämmelser som är angivna i Miljöbalken. Förordningen beskriver hur det är 

den ansvariga över dammen som ska se till att utreda vilka konsekvenser ett dammbrott skulle 

resultera i och att rapportera det till den ansvariga länsstyrelsen. Med denna 

konsekvensutredning lämnas även ett förslag på klassificering av dammen. Årligen ska en 

dammsäkerhetsrapport lämnas till tillsynsmyndigheten för dammen där dess skick beskrivs och 

det klargörs vilka åtgärder som görs för att både undvika ett dammbrott samt för att minimera 

skadorna i händelse att det sker. Varje årtionde ska även en större helhetsbedömning av 

dammens säkerhet genomföras och dokumenteras av den som ansvarar över dammen. 

Den som underhåller dammen måste också enligt förordningen arbeta med 

säkerhetsledningssystem som behandlar hur dammen drivs och vilka rutiner och metoder som 

tillämpas i säkerhetsarbetet. Detta ska av ansvariga för dammen sammanfattas i ett dokument 

innehållande de mål och genomförande som behandlar säkerheten.  

Vidare beskriver förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 5 § och 6 § hur 

det är brukaren av en verksamhet som bär ansvaret för att systematiskt besikta verksamhetens 

risker och skick samt dokumentera detta. 

 

4.4 Översvämningskartering 

I syfte att förbereda sig för framtida översvämningar undersöks vilka områden som är mest 

utsatta och vilken grad av skada som riskeras. Arbetet med översvämningkartering fördelas på 
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myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), kommuner och länsstyrelserna enligt 

förordning 2009:956. 

I februari 2019 uppdaterades förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. Här nämns 

hur förordningen ska kompletteras med vattenförvaltningsförordningen (2004:660). I paragraf 

4 redogörs att det är MSB:s uppgift att granska risken för översvämning i varje vattendistrikt. 

Denna granskning ska innehålla en karta över vilka avrinningsområden som finns i 

vattendistriktet samt markanvändningen. Granskningen ska även innehålla tidigare 

översvämningar i området som orsakade allvarliga konsekvenser för människor, miljö och 

kultur, dessutom sådana översvämningar som inte orsakat sådana konsekvenser men som 

riskerar att göra det i framtiden om en likartad översvämning skulle ske. Dessutom ska 

granskningen ska för varje vattendistrikt presentera var de största riskerna för översvämning 

finns. Denna granskning ska ses över var sjätte år enligt paragraf 5, där uppdateringen av 

översvämningsrisker även framtida klimatförändringar ska tas hänsyn till.  

MSB:s arbete ska resultera i kartor som innehåller antal invånare och vilka verksamheter som 

påverkas om en översvämning sker. Beskrivningen av översvämningens omfattning beror på 

vad som bedöms vara lämpligt i området och kan inkludera vattennivå och/eller 

flödeshastighet. När detta arbete är färdigställt är det enligt paragraf 12 länsstyrelsens yttersta 

ansvar att arbeta för att minimera skadorna i förebyggande syfte och skapa en 

riskhanteringsplan som ska lämnas över till MSB. I föreskrifterna MSBFS 2013:1 framgår 

utförligare vad riskhanteringsplanerna beskrivna i paragraf 12 i 2009:956 ska innehålla. 

 

4.5 Resultat från modellering 

Följande grafer visar resultaten vid det sista området, område 3, från modellering av 

vattenflöden i Piteälven enligt beskrivet i metodkapitlet. Tidsperiod för samtliga grafer börjar 

i januari 1999 till och med november 2014. NSE för område 1 är 0,7912, medan de följande 

avrinningsområden har högre värden på NSE där område 2 har ett NSE-värde på 0,8766 och 

område 3 har ett NSE-värde på 0,8544. Dessa ligger ovanför gränsen för vad som anses 

statistiskt acceptabelt enligt vad som är beskrivet i metodkapitlet där ett värde som överskrider 

0.65 är acceptabelt.  
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Figur 2. Grafen visar observerat (i blått) och modellerat (i orange) vattenflöde i Piteälven vid den sista stationen, 

Vidsel, i det valda området längst älven. 

Vi ser i figur 2 den observerade datan ställt mot den modellerade för hela avrinningsområdet, 

alltså avrinningen som flödar ut ur område 3. Den modellerade vattenföringen når i vissa fall 

ej samma högflöden som nås i den verkliga vattenföringen. Över lag följer de varandra relativt 

väl och det generella beteendet mellan säsonger kan tydligt observeras.  

 

Figur 3. Grafen visar modellerat vattenflöde (i blått) och modellerat vattenflöde med scenariot +2 °C (i orange) 

i Piteälven vid den sista stationen, Vidsel, i det valda området längst älven.  

Figur 3 visar ett modellerat scenario med en ökad medeltemperatur på 2 °C plottat mot det 

modellerade vattenflödet som optimerats efter det observerade flödet. Värt att notera är den 

speciellt kraftiga skillnaden i flöde som kan ses i det sista året kring dag 5650. Generellt har 
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vårflodens toppar sjunkit men även det totala flödet har minskat något. För detta scenario kan 

en mer homogen vattenföring observeras under hela tidsperioden där både maximi- och 

minimiflödena är något dämpade. 

 

Figur 4. Grafen visar modellerat vattenflöde (i blått) och modellerat vattenflöde med scenariot +2 °C samt 30 % 

högre nederbörd (i orange) i Piteälven vid den sista stationen, Vidsel, i det valda området längst älven.  

I scenariot som plottats i figur 4 illustreras påverkan av en ökad medeltemperatur på 2 °C 

tillsammans med en ökad nederbörd på 30 %. En kraftig ökning av högvattenföring kan ses 

under höstperioden under 2 tillfällen. Runt dag 2400 år 2005 sker en skarp ökning i flödet. En 

liknande topp som fortsätter under en längre tidsperiod kan ses runt dag 4200 under hösten år 

2010. Över lag kan vi se en generell ökning av topparna i högvattenföring som en konsekvens 

av den ökade nederbörden.    
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Figur 5. Grafen visar modellerat vattenflöde (i blått) och modellerat vattenflöde med scenariot +4 °C (i orange) 

i Piteälven vid den sista stationen, Vidsel, i det valda området längst älven. 

Scenariot som illustreras i figur 5 följer ett liknande beteende som i figur 3. En större ökning i 

medeltemperatur leder till större variabilitet i flödet för detta scenario under mätperioden 

samtidigt som den ökade temperatur sänker vårflödestopparna precis som scenariot för figur 3. 

Vi kan se att höstflöden endast påverkas marginellt av den ökade medeltemperaturen vid 

jämförelse med scenariot i figur 3.  
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Figur 6. Grafen visar modellerat vattenflöde (i blått) och modellerat vattenflöde med scenariot +4 °C samt 30 % 

högre nederbörd (i orange) i Piteälven vid den sista stationen, Vidsel, i det valda området längst älven.  

I figur 6. illustreras vårt mest extrema scenario med en ökad medeltemperatur på 4 °C 

tillsammans med en ökad nederbörd med 30 %. Vi kan se stora irregulariteter för flödet under 

tidsperioden. De vår- och hösttoppar som kunde urskiljas i tidigare scenarion är svårare att se. 

Topparna under hösten förblir höga med en marginell minskning vid jämförelse med scenariot 

i figur 3.  
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5. Diskussion 

Resultaten från modelleringen indikerar en minskning i vårflöden i samband med ökad 

temperatur, vilket med all säkerhet kommer som en konsekvens av att snösmältning sker mer 

utspritt under vinterhalvåret. En ökning på 2 °C tillsammans med en ökad nederbörd tycks 

kompensera för minskningen något, men det leder till större fluktuation under årsperioderna. 

Mot senare delen av perioden för scenariot med +2 °C, runt dag 4600, ser vi ett flöde som 

nästan når den högsta toppen av uppmätt vårflöde. Detta högflöde verkar främst bero på kraftig 

nederbörd. En liknande kraftig nederbörd sker i oktober runt dag 2400 men resulterar i ett något 

mindre flöde och kan ses i bilaga 1. Detta beror troligtvis på att marklagren var mer påfyllda 

under flödet som uppstod kring dag 4600. Då regnmängden ökar procentuellt ökar de kraftiga 

regnen mer och ger denna typ av kraftiga utslag i modellen. Denna kraftiga ökning stämmer 

överens med hypoteser kring mer fluktuerande extremt väder samt en tendens till att starka 

skyfall, och följaktligen vattenflöden, sker under höstperioden under de förändringar som är 

beskrivna för scenarierna.  

Okända parametrar som skulle kunna motarbeta detta skifte är förändring av större vind- och 

vattenströmmar samt ändring i kringliggande vegetation. Den ökade vattenhalten i atmosfären 

kommer logiskt nog kräva mindre vind för att transportera samma mängd vatten, enligt 

Arheimer och Lindström (2015). En ökad andel vatten bundet till luft kommer även leda till en 

kraftigare deponering i samband med storm. Vidare kan en ökning av medeltemperaturen i norr 

leda till att differensen i temperatur mellan olika latituder minskar, vilket leder till att de stora 

globala vindmönstren skiftar. Däremot kan resultaten i denna rapport kan endast illustrera vad 

som sker under förenklade scenarion tagna från rapporter som diskuterar just detta. 

Vattenföringen för scenario 2T30P och 4T30P har snarlika kurvor för vattenföring. Scenario 

2T30P har ett mer stabilt flöde samtidigt som topparna är något något högre vid jämförelse av 

de två. Detta indikerar en minskning i snölagret mellan de två alternativet vilket är förväntat, 

minskningen av volymen för högflöden är dock marginell mellan scenarierna då det i detta fall 

endast är evapotranspirationen som minskar flödet samt att dessa tidsperioder ej har någon 

snöbildning. Temperaturen i denna modell påverkar endast genom snösmält och 

evapotranspiration vilket är en förenkling från den verkliga påverkan. 

De kraftigaste flödena sker oftast under sensommaren enligt modelleringen. Detta stämmer 

dock inte med den uppmätta datan.  Modelleringen klarar inte av att komma upp i samma toppar 

under ett antal tidpunkter som kan ses i figur 3, med ett undantag i slutet. I stället ser vi mer 

avtrubbade toppar med långsammare avklingning. Detta är viktigt att poängtera för att inte 

komma till fel slutsats och ha i åtanke vid analys. Det går därmed ej att diskutera exakta värden 

utan mer generella trender i vattenflödet. För vårflödet kring dag 4100 i scenario 2T minskar 

vattenföringen med ca 30 % i volym mellan referens och scenario-värden och kan även ses i 

figur 3. Här uppkommer detta som en konsekvens av ökad medeltemperatur. Dock varierar 

denna procentuella minskning mycket mellan olika högflödesperioder i samma scenario både 

över och under denna procent med det kraftigaste exemplet runt dag 5600 där snölagret smält 

bort tidigare i T2 scenariot vilket leder till en enorm skillnad i toppar hos vårflödet för det året. 
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Vad som kan konstateras är att en ökning i medeltemperatur har stor inverkan på vårflödets 

toppar. Vidare kan vi se en trend till ett skifte från vår- till höstflöden vilket är i linje med det 

som Arheimer och Lindströms (2015) kom fram till i sin rapport. Men generellt med mindre 

flöden än vad som uppstår under våren. 

Vad resultaten innebär för vattenkraftsindustrin är ganska intressant. Ökad osäkerhet och 

förändringar i den vanliga säsongen kommer kräva en ändring i strategi kring vattenhushållning 

för att minimera spilltappningen som uppstår i samband med för höga flöden. Då förmågan hos 

dammarna att spilltappa vatten i nödfall är så pass höga leder detta troligtvis inte till några 

säkerhetsrisker. Men ändringen i klimatet kan leda till att en förändring i rutiner och protokoll 

kommer behöva göras för att hantera de nya förhållanden som uppstår. Ökad luftfuktighet med 

större variation från blött till torrt väder kommer göra regleringsprocessen mer komplex. 

Användningen av meteorolgiska analyser kommer troligtvis fortsätta öka i samband med 

vattenkraftproduktion på grund av denna ökande komplexitet.  

Dammägarna bär ansvaret att se till att deras dammar är i det skicket att inga olyckor riskeras, 

men trots detta är det MSB:s roll att granska var de största riskerna är från en övergripande 

undersökning. I det arbetet kan MSB även inkludera framtida förändringar i klimat. Därefter 

delegeras ansvaret ut till länsstyrelserna för att vidare konstruera en riskhanteringsplan. 

Problemet uppstår när MSB och länsstyrelsen i deras förebyggande arbete ser risker som hör 

till att framtida förutsättningar förändras på grund av exempelvis stigande temperaturer 

samtidigt som dimensioneringen av dammen från dammägarens sida är fullt tillfredsställande 

för historiska förutsättningar.  

 

Enligt riktlinjerna för dimensionering av dammar ska de dammar med högst riskklassificering 

klara av både ett statistiskt 100-årsregn och en modellering som skapar ett extremt högflöde. 

Problemet med denna typ av dimensionering är att den statistiska dimensioneringen tar hänsyn 

till framtida förändrade hydrologiska förhållanden utan använder historisk data för att estimera 

högflöden. En annan viktig svaghet med denna gränssättning för säkerhet är att ett 100-årsregn 

ej innebär samma deponering för 40 år sedan som det kommer göra i framtiden. Nederbörd och 

vattenföring som benämns som 10 årsregn är beroende av den tidsperiod som de uppmätts i 

vilket medför att om genomsnittlig nederbörd ökar över tid förändras också stoleken av 

exempelvis ett 10-årsregn.  

Vad gäller scenariobaserade extrema högflödena har denna metod större potential då ett 

scenario som kan motsvara betydligt kraftigare flöden kan undersökas, man kan alltså ta höjd 

för mer extrema scenarier men även specialfall med denna metod. Problematiken som följer 

med denna är risken för en starkare subjektivitet. Då det är ägaren som bär ansvaret för 

dimensionering av dammen och utför modelleringen kommer frågan om risk mot kostnad in. 

Detta gäller dock för all form av infrastruktur och är inget unikt för vattenkraftsindustrin. Det 

finns inget som poängterar till en nödvändighet för drastiska förändringar i infrastruktur inom 

industrin i denna rapport. Vad som som illustreras är en ovisshet i det faktiska beteendet av 

vattenflödet i framtiden och förändringar i driften kan vara nödvändig. En ökad marginal av 

vattenhöjd i dammen och ett komplement från meteorologi kommer bli ännu viktigare om den 

ökade medeltemperaturen resulterar i en ökad nederbörd och förändringar i det hydrologiska 
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kretsloppet. En förändring i drift är troligtvis nödvändig. Potentiellt kan en ökad översikt av 

MSB och länsstyrelsen säkerställa denna förändring av hur driften av vattenkraftverket går till.   

 

5.1 Bristande omfattning i HBV-modellen 

Klimatförändringen i svenska sammanhang är många och det är svårt att fastställa allt. En 

viktig faktor som inte diskuterats här är hur förändring i vegetation i området kommer förändra 

vattenbalansen genom avdunstning. I modelleringen har temperaturen en direkt förändring på 

mängden vatten som avdunstar, dock har ingen inkludering gjorts av de indirekta påverkan som 

förändrad vegetation som i slutändan även kan tänkas ha en effekt på såväl transpiration som 

avdunstning. En ökad temperatur har dock förknippats med ökad aktivitet hos boreal-skogen i 

Kanada. Likväl beskriver Thornthwaites ekvation en ökad evapotranspiration i samband med 

ökad medeltemperatur. Denna ökning kan förklaras dels med den ökande avdunstningen direkt 

från vatten, men även den ökade aktiviteten hos vegetationen. Det finns också en potential att 

aktiviteten minskar på grund av träddöd som en konsekvens av den ökade medeltemperaturen 

som Price tillsammans med kollegor diskuterar i sin rapport (Price et al, 2013). Modelleringen 

är baserad på en tidsserie under nästan 16 år med ett specifikt mönster i sin nederbörd. Detta 

mönster är bundet till förändring i samband med klimatet och får konsekvensen att de 

högflöden som uppstår under sensommaren, i denna modell som en konsekvens av nederbörd, 

potentiellt förskjuts eller förändras.  

 

5.2 Förbättringspunkter för modifierade HBV-modellen 

Under vissa år lyckas inte modellen nå samma toppvärden på flöden som sker i verkligheten, 

även om modellen även för det mesta lyckas med detta. Det kan vara en konsekvens av att 

tidsintervallet som används är så pass stort att förändringarna inte sker tillräckligt fort. Ett 

tidsintervall på en dag, som används i modellen, lyckas inte fånga skillnaden mellan temperatur 

under dag och natt, och inte heller snabba förändringar under samma 24-timmarsintervall. 

Därmed ser vi inte inte alltid de kraftiga vårfloderna i de modellerade flödena som går att hitta 

i de observerade flödena. Värdena för de optimerade parametrarna varierar i verkligheten med 

de rådande effekter i det lokala området. Inte minst för olika säsonger men även variationer 

från dag till dag är med all sannolikhet förekommande. Om denna precision är genomförbart i 

en modellering eller ej är en annan fråga. Det finns dock en klar möjlighet till att förbättra 

optimeringen av variabler genom att ändra dessa periodvis. Ett exempel skulle kunna vara att 

sätta 4 olika värden för varje säsong genom att endast titta på respektive tidsperiod och 

optimera utefter dessa säsongsperioder. Risken är dock att dessa säsongsbaserade kalibrering 

av parametrarna tappar betydelse när de tillämpade scenarierna förändrar klimatet så att 

klimatet i respektive säsonger inte längre har samma beteende. En alternativt möjlighet är att 

minska uppdelningsområdena så att parametrarna kalibreras mer lokalt i syfte att fånga upp 

skillnader i topografi. Det ställer däremot högre krav på att data på nederbörd och temperatur 

finns tillgänglig för varje område då områdesuppdelningen för parameterkalibrering är samma 

som för modelluppdelningen som är beskriven i metodkapitlet. Parameterkalibrering för 
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område 2 gjordes även med modellerade värden för vattenföring då ingen station finns i detta 

område. Detta blir dock endast ett mindre problem när parametrar ställs in och inte några större 

brister för flödet i område 3 då detta flöde är kalibrerat efter verkliga värden. Vattnet från 

område 2 rinner alltid genom område 3 förutom det som avdunstar.   

Då temperaturen som används i modellen är medeltemperaturen under ett dygn så brister 

modellen i att fånga upp de få timmar under dygnet som temperaturen klättrar över eller under 

nollpunkten och därmed missar potentialen att smälta alternativt bilda snö och is. Kapaciteten 

att korrekt beräkna smältning och bildning av snö och is är avgörande för att lyckas modellera 

vårfloder. En möjlighet till förbättring kan vara att vissa delar av året få andra värden på 

parametrar som optimeras för sig i kombination med att tidssteget sker timvis. Tyvärr är det 

svårt att få temperatur- och nederbördsdata timvis, speciellt då det behövs under en längre 

period för att kunna användas till kalibrering av modellens parametrar. 
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6. Slutsats 

Vattenföringen i älvar i norra Sverige kommer sannolikt utsättas för ett skifte i dess generella 

beteendet mot ett mer volatilt. Detta medför att gamla riktlinjer och krav för säkerhet är i behov 

av kontinuerlig revidering, mer specifikt hur förändringar i klimatet kan komma att påverka 

risken för dammbristning.  Ändringen av årsbeteendet av högflöden kommer dock med 

sannolikhet inte inom en snar framtid påverka vattenkraftsindustrin i den mån att dammarna 

inte kan hantera vattenföringen. En större marginal för reglering av amplituden i dammen i 

samband med meteorologiska analyser kommer sannolikt att bli ännu viktigare. 

Vårfloderna kommer att minska i samband med en ökad medeltemperatur. Om nederbörden 

ökar i samband med ökad temperatur kommer detta sannolikt medföra mer fluktuationer i 

vattenföringen, men inte tillräckligt stora för att orsaka problem för vattenkraftsindustrins 

infrastruktur, däremot ser flödena ut att bli mer känslig för nederbörden vilket skulle kunna 

resultera i mindre förutsägbara flöden. Resultaten pekar på en nödvändighet till större 

försiktighet i drift, som möjligtvis kan säkerställas med mer inflytande från MSB och 

länstyrelsen, dock tycka ingen strukturell eller storskalig förändring krävas så länge inte en 

kraftig ökning i nederbörd förekommer. 
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