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SAMMANFATTNING  

I Sverige finns idag ca 1800 vattenkraftverk som tillsammans producerar mer el än någon 
annan energikälla vi har. Dock innebär vårt kalla klimat att isrelaterade problem uppstår 
under vinterhalvåret. Detta orsakar årliga produktionsförluster för de svenska vattenkraft-
företagen. Ett problem är s.k. kravisbildning på intagsgrinden till ett vattenkraftverk, vilket 
innebär att den grindarea genom vilken vatten kan strömma in reduceras och inströmnings-
förlusterna ökar. Kravis är små ispartiklar som bildas i öppet, underkylt och turbulent vatten 
där små frusna partiklar finns närvarande. Underkylt vatten innebär att vattnets temperatur 
sjunker under 0 °C. Trots detta bildas inte ett fast istäcke, vilket beror på turbulensen i 
vattnet som gör att isen hela tiden blandas om med vattnet över vattendjupet och inte får 
möjlighet att lägga sig. Kravispartiklarna transporteras därför med det inströmmande 
underkylda vattnet och fastnar på intagsgrinden, vilket kan innebära att ett intag blockeras på 
bara några timmar om förhållandena för kravisbildning är gynnsamma.  Flertalet studier av 
kravis och hur kravisproblem på intagsgrindar kan förebyggas har genomförts. De 
förebyggande åtgärderna handlar ofta om att sänka vattnets ythastighet tillräckligt mycket för 
att ett stabilt istäcke ska kunna utbredas.  Istäcket isolerar vattnet från fortsatt nedkylning så 
att temperaturen i vattnet inte understiger 0 °C och kravisproduktionen upphör.  

På Skellefteå Kraft sker ett kontinuerligt arbete med att utreda vad som kan göras för att öka 
produktionskapaciteten samt minska underhållskostnaderna. Vid Finnfors kraftverk har två 
potentiella problem varit centrala för de anläggningsansvariga i detta arbete. Dels är det de 
betongfundament från en tidigare fångdamm som dumpats i magasinet uppströms 
kraftstationen och stör inströmningen till kraftstationen och dels uppgrundning på grund av 
sedimentation. De troliga konsekvenserna av dessa två problem blir förhöjda inströmnings-
hastigheter och turbulens i närheten av kraftstationen och regleringsdammen, vilket i sin tur 
leder till problem med kravis på intagsgrindarna. Syftet med detta examensarbete är att 
studera fenomenet kravisbildning för att sedan genom tillämpning av CFD-beräkningar 
utvärdera möjliga åtgärder för att motverka kravisens uppkomst på intagsgrindarna vid 
Finnfors kraftverk. Beräkningsprogrammet MIKE används för två- och tredimensionell 
modellering av inströmningen till kraftstationen vid bottenförhållanden motsvarande de olika 
åtgärdsalternativen, som sedan utvärderas utifrån framförallt hastighetsfördelningar i 
magasinet. Bärgning av betongfundament och muddring av avlagrat sediment är två åtgärder 
som utvärderas, men även andra alternativ som anses kunna bidra till turbulens och höga 
inströmningshastigheter och således problemen med kravis tas fram och utvärderas. 
Utvärderingen ska kunna ligga till grund för framtida åtgärder i Finnfors magasin.  

För de två problem som identifierats av Skellefteå Kraft kunde det konstateras att bärgning 
av betongfundamenten skulle innebära lokala hastighetsreduktioner. Framförallt vid bärgning 
av fundamentet i mitten av älvfåran ses en markant sänkning till hastigheter under 0,6 m/s i 
ett område på ca 400 m2 vid en vattenföring på 225 m3/s. Muddring av sediment skulle inte 
innebära någon effekt vad gäller problemen med kravis på intagsgrindarna. Som ett mått på 
effekten av respektive alternativ uppskattades den kravisproduktion varje alternativ skulle ge 
upphov till. Under förutsättning att värmeavgången till atmosfären helt motsvaras av 
isbildning kan kravisproduktionen vid en given temperatur beräknas och är då proportionell 
mot arean på området med öppet vatten. Utav de fem utvärderade åtgärdsalternativen är 
utjämning av en bergsklack på botten i höjd med Grilludden ca 250 m uppströms från 
kraftstationen det som innebar lägst kravisproduktion.  

Den utförda valideringen av hastighetsfördelningen visar att de simulerade resultaten 
överensstämmer väl med de observerade, med reservation för att skalan är relativt grov. 
Valideringen av strömningsbilden utfördes genom fältförsök och det kunde konstateras att 
samstämmigheten även här var god.  Denna studie visar därmed hur CFD-beräkningar kan 
tillämpas för att utvärdera vilken effekt en bottenmodifiering skulle få för strömningen i en 
älvfåra. Detta kan utgöra användbart underlag i arbetet med att förbättra 
produktionskapaciteten i befintliga vattenkraftverk.   
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SUMMARY  

In Sweden, about 1800 hydropower plants account for 45-50% of the total electrical power 
production, depending on the precipitation conditions. Due to our cold climate, problems 
arise when ice forms in rivers during the winter months. This causes annual production 
losses for the Swedish hydropower companies. Numerous plants experience problems with 
frazil ice accumulating on the trash racks, partly or sometimes even completely blocking the 
water intakes to the turbines. When frazil ice accumulates, the inlet losses increase and the 
head is reduced. Frazil ice forms in open, supercooled, and turbulent water where small 
frozen particles are present. Supercooled water implies that the water temperature drops 
below 0 °C. Despite this, no ice cover is formed due to the turbulence in the water. The 
turbulence causes the water to constantly mix over the water depth. The frazil ice particles 
are transported by the flowing water and accumulate on the trash racks. Many attempts have 
been made to prevent or mitigate this problem and it has been recognised that if an ice cover 
forms on the river, it prevents the formation of frazil ice. The function of the ice cover is 
that it isolates the water from further cooling so that the water temperature does not fall 
below 0 °C. If the surface velocity of the water is low, it promotes the formation of a solid 
ice cover.  

At Skellefteå Kraft, continuous efforts are made to investigate what can be done to increase 
production capacity and reduce maintenance costs. At Finnfors power station, two subjects 
have caught the attention of the facility management. First there is a series of concrete 
blocks, originating from a former cofferdam, placed in the reservoir upstream from the 
power station. Then there is a lot of fine material being transported by the water and 
deposited in the reservoir. The probable consequences of these two problems are increased 
flow velocities and turbulence near the power station.  The objective of this thesis is to study 
the phenomenon of frazil ice and then with the use of CFD-calculations evaluate feasible 
alternatives for preventing frazil ice blockage of the intake trash racks at Finnfors power 
station. The CFD modeling software MIKE is used for two- and three-dimensional 
modeling of the inflow to Finnfors power station with bathymetry modifications 
corresponding to the different mitigation alternatives. The evaluation of the alternatives is 
mainly based on the velocity distributions in the reservoir. Removal of the concrete blocks 
and dredging of sediment are two of the alternatives being evaluated, but other alternatives 
that may contribute to turbulence and high flow velocities are also identified and assessed.   

It was concluded that removal of the concrete blocks would result in local velocity 
reductions and for the concrete block located in the middle of the river; significant velocity 
reduction is achieved in an area of about 400 m2 at a discharge of 225 m3/s.  Dredging of 
sediment on the other hand would have no effects with regard to the problem with frazil ice.  
The effect of each alternative was measured by estimating the production of frazil ice that 
each alternative would entail. Out of the five alternatives evaluated, leveling the bottom level 
close to Grilludden resulted in the lowest production of frazil ice.  

The validation of the velocity distribution shows that the simulated results correspond well 
with the measured velocities.  However, this is made with a relatively coarse scale. The 
validation of flow patterns in the reservoir was carried out through field experiments and 
these results also correspond well with the observed. This study demonstrates how CFD 
modeling can be applied to evaluate the effects of bathymetry modifications in a river. This 
information can be useful in the task of improving production capacity in existing 
hydropower plants.   
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ABSTRAKT  

I Sveriges kalla klimat innebär isrelaterade problem årliga produktionsförluster för 
vattenkraftföretagen. Kravisbildning på intagsgrinden till ett vattenkraftverk betyder 
att den grindarea genom vilken vatten kan strömma in reduceras och 
inströmningsförlusterna ökar. De förebyggande åtgärderna handlar ofta om att sänka 
vattnets ythastighet tillräckligt mycket för att ett stabilt istäcke ska kunna utbredas.  
Istäcket isolerar vattnet från fortsatt nedkylning så att temperaturen i vattnet inte 
understiger 0 °C och kravisproduktionen i vattnet upphör.  

I detta examensarbete tillämpas CFD-beräkningar för att åskådliggöra 
hastighetsfördelningen i magasinet vid Finnfors kraftverk med dess nuvarande 
batymetri och med modifierade batymetrier motsvarande potentiella åtgärder för att 
sänka vattnets hastighet. Anläggningsägaren Skellefteå Kraft hade identifierat två 
problem som ansågs kunna bidra till turbulens och höga inströmningshastigheter och 
utöver dessa kunde simuleringar med magasinets nuvarande batymetri identifiera i 
vilka områden åtgärder borde genomföras. Av de fem utvärderade åtgärdsalternativen 
ledde inget till att hastigheterna helt understeg de kritiska gränserna för då ett istäcke 
kan lägga sig vid en vattenföring på 225 m3/s, däremot reducerades storleken på 
områdena med höga hastigheter. Valideringen ökade resultatens tillförlitlighet och 
denna studie visar därmed hur CFD-beräkningar kan tillämpas för att utvärdera vilken 
effekt en bottenmodifiering skulle få för strömningen i en älvfåra. Detta kan utgöra 
användbart underlag i arbetet med att förbättra produktionskapaciteten i befintliga 
vattenkraftverk.   

Nyckelord: MIKE 21 & MIKE 3; Kravisbildning; Inströmningsförluster; 
Hastighetsfördelning i älvfåra; Finnfors kraftverk  

INLEDNING  

Bakgrund 
Skellefteälven sträcker ut sig över ca 40 mil och längs denna ligger idag 
15 kraftstationer (Fig. 1, Tabell 1). Den totala normalårsproduktionen 
för dessa är ca 4,2 TWh, vilket innebär att ca 6,5 % av Sveriges totala 
vattenkraftproduktion genereras i Skellefteälven (Skellefteälvens 
Vattenregleringsföretag, 2013).  

 

 
  
Figur 1: Skellefteälvens 15 kraftstationer (Skellefteälvens Vatten-
regleringsföretag, 2013).  
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Tabell 1: Skellefteälvens 15 kraftstationer (Statkraft, 2013; 
Kuhlin, 2013; Skellefteå Kraft, 2013b). 
Kraftstation  Ägare  Normalårsproduktion 

(GWh)  
Startår 

1. Sädva Skellefteå Kraft 119 1985 

2. Rebnis Skellefteå Kraft 142 1974 

3. Bergnäs Skellefteå Kraft 30 1989 

4. Slagnäs Skellefteå Kraft 32 1989 

5. Bastusel Vattenfall 520 1972 

6. Grytfors Skellefteå Kraft 189 1968 

7. Gallejaur Vattenfall 705 1964 

8. Vargfors Vattenfall 445 1961 

9. Rengård Skellefteå Kraft 203 1970 

10. Båtfors Skellefteå Kraft 201 1961 

11. Finnfors Skellefteå Kraft 232 1908 

12. Granfors Skellefteå Kraft 207 1948 

13. Krångfors Skellefteå Kraft 350 1928 

14. Selsfors Skellefteå Kraft 265 1944 

15. Kvistforsen Statkraft  602 1962 
 

År 1906 togs beslutet om att bygga en kraftstation i Finnfors, som i och 
med idrifttagandet år 1908 blev den första kraftstationen i Skellefteälven. 
Detta innebar också grundandet av företaget Skellefteå Kraft. Idag är 
Skellefteå Kraft Sveriges femte största elproducent och vattenkraft står 
för 75 % av produktionen, resten kommer från vindkraft, kraftvärme 
och kärnkraft. Företaget ägs av Skellefteå Kommun och omsatte 
4,6 miljarder kronor under år 2012.  

Från början bestod Finnfors kraftverk av fyra aggregat (ett aggregat är 
generator och turbin med kringutrustning), men i takt med att 
efterfrågan på el steg byggdes först ett till aggregat 1912 och sedan 
ytterligare ett 1935. År 1955 hade den ursprungliga kraftstationen gjort 
sitt och en ny anlades på andra sidan älven (Fig. 2 och 3). Denna bestod 
av ett aggregat (G1), men förberedelser för ytterligare ett utfördes. År 
1979 revs det betongvalv som utgjorde den provisoriska avstängningen 
framför G2 och i och med detta togs ett andra aggregat i drift (Fig. 4). 
Genom sågning och borrning delades valvet upp i mindre bitar och 
bogserades sedan uppströms för dumpning i magasinet. Den gamla 
stationen är idag ett kraftverksmuseum där besökarna får en inblick i hur 
elkraftsproduktion bedrivits genom tiderna. (Skellefteå Kraft, 2013a; 
Skellefteå Kraft, 2013b).  Utbyggnaden från 1935 (G6) är fortfarande 
brukbar, men i dagsläget finns inga planer på att återta den i drift. 
Utbyggnadsvattenföringen på 300 m3/s är dock baserad på att även detta 
aggregat är i drift, varför vattenföringen idag sällan överstiger 250 m3/s 
(Tabell 2) (Carlsson, 2013).  

 

 

  

Tabell 2: Fakta Finnfors kraftstation (Skellefteå Kraft, 2013b).  
Effekt 2×20 MW + 10 MW  

Normal årsproduktion 232 GWh 

Maximalt flöde maskin 300 m
3
/s 

Maximalt flöde luckor 880 m
3
/s  

Fallhöjd  20,7 m  
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Figur 2: Finnfors kraftverk. Den nya kraftstationen ligger på 
älvens högra sida (överst i bild) och den gamla på vänster sida 
(Skellefteå Kraft, 2013b).    
 

Figur 3: Situationsplan 
över Finnfors 
kraftverk. Den röda 
rektangeln visar den 
nya kraftstationen 
med intag till 
aggregaten G1 och G2. 
Till vänster om 
intagen i den nya 
kraftstationen finns 4 
utskov. Den blåa 
rektangeln visar den 
gamla kraftstationen, 
där aggregat G6 
fortfarande är 
brukbart. Dock finns 
idag inga planer på att 
återta det i drift. 
Intaget till G6 är 
markerat med en grön 
cirkel (Skellefteå Stads 
Kraftverk, 1957).  
 
Figur 4: Fång-
dammens tidigare 
placering framför 
intaget till G2. 
Betongvalvets 
tjocklek var 0.5 m och 
ytterdiameter ca 23 m. 
Rivningen 
genomfördes år 1979 
(VBB, 1967).    

 
 Fångdamm  
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På Skellefteå Kraft sker ett kontinuerligt arbete med att utreda vad som 
kan göras för att öka produktionskapaciteten samt minska 
underhållskostnaderna. I detta arbete har två potentiella problem varit 
centrala för de anläggningsansvariga, dels de betongfundament som i och 
med utrivningen av fångdammen framför G2 dumpades i magasinet 
uppströms kraftstationen och stör inströmningen och dels uppgrundning 
på grund av sedimentation. En gruvdamm lokaliserad ca 7 km 
uppströms dammen antas vara en betydande sedimentkälla då den 
orsakar erosion på älvbanken och i den del av magasinet där 
sedimentationen är som störst uppgår sedimentdjupet till 8 m (Fig. 5). 
De troliga konsekvenserna av dessa två problem blir förhöjda 
inströmningshastigheter och turbulens i närheten av kraftstationen och 
regleringsdammen, vilket i sin tur leder till problem med s.k. kravis på 
intagsgrindarna. Kravisbildningen orsakar fallförluster och innebär 
därmed en produktionsförlust. Vidare leder sedimenttransporten till 
ökade underhållskostnader, då sediment som följer med vattnet in i 
kraftstationen orsakar slitage på aggregaten. För att kunna ta reda på hur 
olika åtgärder skulle påverka inströmningshastigheten samt vilka de 
styrande variablerna bakom problemen med kravisbildning i Finnfors 
magasin är vill Skellefteå Kraft nu tillämpa s.k. CFD-beräkningar 
(Computational Fluid Dynamics; på svenska beräkningsbar 
strömningsdynamik). Detta ska kunna ligga till grund för framtida 
åtgärder i Finnfors magasin.  

Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att studera fenomenet kravisbildning 
för att sedan genom tillämpning av CFD-beräkningar utvärdera möjliga 
åtgärder för att motverka kravisens uppkomst på intagsgrindarna vid 
Finnfors kraftverk. Bärgning av betongfundament och muddring av 
avlagrat sediment är två åtgärder som kommer att utvärderas, men även 
andra alternativ som anses kunna bidra till turbulens och höga 
inströmningshastigheter och således problemen med kravis kommer att 
tas fram och utvärderas.  
 

 

 
 

 

 

  

Figur 5: Ortofoto över Skellefteälvens sträckning uppströms från 
Finnfors kraftverk. Gruvdammen är markerad med röd cirkel. 
Kraftstationen är markerad med röd linje (Skellefteälvens 
Vattenregleringsföretag, 2011).  
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Metod  
Arbetet inleddes med ett platsbesök vid Finnfors kraftverk samt på 
Skellefteå Krafts kontor i Skellefteå den 29 november 2012.  Därefter 
genomfördes en teoretisk studie av fenomenet kravisbildning samt av 
liknande projekt. Den praktiska delen av examensarbetet bestod av två- 
och tredimensionell modellering av inströmningen till Finnfors 
kraftstation, där målsättningen var att utvärdera olika åtgärder 
tillämpbara för att förhindra uppkomst av kravis på intagsgrindarna. 
Nödvändig data för projektets genomförande inhämtades och tolkades. 
Därefter kunde en höjdmodell baserad på de verkliga 
bottenförhållandena och kraftstations konstruktion sättas upp i det valda 
CFD-beräkningsprogrammet MIKE. Simuleringar utifrån de 
överenskomna åtgärdsalternativen utfördes och resultatet ur 2D-
beräkningar i MIKE 21 blir resultatkartor över bl.a. hastighetsfördelning 
och hastighetsvektorer i magasinet. I 3D kan hastighetsfördelningen fås i 
lager i vertikalled, dvs. på olika djup. På så vis kan t.ex. en mer 
representativ bild av ythastigheter fås. Utifrån resultatkartorna kunde 
åtgärdernas effekt sedan utvärderas.  Den simulerade strömningsbilden 
validerades genom s.k. apelsinförsök i magasinet framför Finnfors 
kraftverk och den simulerade hastighetsfördelningen genom jämförelse 
med en hastighetsmätning utförd i magasinet sommaren 2008.   

TEORETISK BAKGRUND  

Vattenkraft 
Vattenkraft har utnyttjats för elproduktion i över 100 år och i Sverige 
finns idag ca 1800 vattenkraftverk med en total produktion på ca 
65 TWh el per år. Den utgör idag ca 45 % av Sveriges elproduktion och 
är därmed den största energikällan vi har (Energimyndigheten, 2012). 
Utbyggnaden av den svenska vattenkraften inleddes i början av 1900-
talet och under 50-, 60- och 70-talen byggdes många av dagens kraftverk. 
Idag är vidare nyutbyggnad begränsad och det blir istället viktigare att 
utnyttja de anläggningar som redan finns på bästa möjliga sätt.     

Vattenkraft är en förnyelsebar energikälla och drivs först och främst av 
solen. I och med att solen värmer ytvatten sker en avdunstning och när 
vattenångan stiger och kyls av bildas moln som ger oss snö och regn. 
Nederbörden skapar flöden i vattendrag som kan utnyttjas för att driva 
vattenkraftverk. Ur elproduktionssynpunkt är det lägesenergin och inte 
rörelseenergin som vi är intresserade av eftersom vattnets 
strömningshastighet sällan överstiger 6 m/s, vilket motsvarar en fallhöjd 
på endast 1.8 m (Alvarez, 2003). I kraftverket omvandlas vattnets 
lägesenergi, som representeras av skillnaden i höjd mellan den övre 
vattenytan vid intaget och den nedre vattenytan efter kraftverket, till 
elektricitet. Genom att utnyttja denna tillgängliga fallhöjd samt 
vattenflödet erhålls effekt enligt Ekvation 1 (Häggström, 1999). 1 Wh 
motsvarar effekten 1 W under 1 timmes tid.   

                   (1) 

P = turbineffekt [W] 

Q = flödeshastighet [m3/s] 

η = effektivitet, tar hänsyn till energiförluster i turbin, generator och 
transformator   

ρ = vattnets densitet [kg/m3] 

g = gravitationskonstant [m/s2] 

H = fallhöjd från intaget till nedre vattenytan efter kraftverket [m] 
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Stora fördelar med vattenkraft är att den är förnyelsebar, 
kostnadseffektiv och producerar ingen koldioxid (med undantag av små 
mängder under konstruktion). Några nackdelar är förändringar i den 
lokala miljön och påverkan på vattendragets ekosystem (Bergh, 2011).  
Landskapet förändras genom att vattnet ofta leds genom tunnlar från 
kraftstationen tillbaka till älven, vilket innebär att den ursprungliga 
älvfåran får ett mycket reducerat flöde och ibland torrläggs den helt. 
Reglering innebär förändrade strandzoner och påverkan på det 
biologiska liv som normalt hittas i denna miljö. Det kanske mest 
omtalade problemet rör vattenkraftens inverkan på fiskarnas livsmiljö 
och vandringsmöjligheter. Genom lagstiftning strävar beslutsfattarna 
efter att minska miljöeffekterna, bl.a. genom att ställa krav på minsta 
godtagbara tappningar där vattnet leds förbi kraftverket. Ansträngningar 
för att säkra laxbeståndet genom laxtrappor och inplantering har också 
gjorts.  

Vattnets väg genom kraftstationen   

Vid intaget till vattenkraftverket sitter en intagsgrind vars funktion är att 
förhindra vidareforsling av stockar och annat som kan skada turbinen. 
Grinden består normalt av vertikala plattjärn som sträcker sig från botten 
till ytan eller en bit ovanför ytan. Avståndet mellan plattjärnen kan 
variera på olika grindar, men det ligger normalt på ca 50-120 mm, där ett 
större avstånd mellan plattjärnen normalt ger en något lägre 
inströmningsförlust vid normalt flöde utan störande drivgods (Karlsson, 
2009). Efter att vattnet strömmat in i intaget och genom en 
tilloppstunnel passerar det en turbin. Vattnets tyngd och rörelse får 
turbinaxeln att rotera och lägesenergi omvandlas till rörelseenergi. 
Turbinen driver en generator som omvandlar den roterande rörelsen till 
elektricitet. Till sist används en transformator för att anpassa spänningen 
till ledningsnätet. Genom en utloppstunnel leds vattnet sedan tillbaka till 
älven nedströms om kraftstationen (Fig. 6).  

Allt vatten uppströms en kraftstation kommer inte att passera genom 
stationen, en viss del tappas istället genom utskoven, som används för att 
släppa ut vatten från dammen på ett kontrollerat sätt. Ur energisynpunkt 
är detta en förlust i och med att man inte utnyttjar vattnet till 
produktion. Dock kan det finnas flera anledningar till att vatten tappas 
genom utskoven, t.ex. att vattennivån riskerar att nå över dämnings-
gränsen, att kraftstationens vattendom anger ett visst minimiflöde för 
älvfåran, för att magasinet inte ska fyllas för mycket då ett eller flera 
aggregat av någon anledning är avstängda eller för att en bedömning har 
gjorts att vattnet behövs till nedströms kraftstationer (Strand, 2003).   

 Figur 6: Schematisk bild av en kraftstation (Kuhlin, 2013).  
 



CFD-beräkning av inströmning till ett vattenkraftverk – en fallstudie av Finnfors kraftverk

 

7 

 

Andra energiförluster inom vattenkraft är bl.a. strömningsförluster 
(friktion) i älven, inströmningsförluster genom grindar, tuber m.m., äldre 
turbiner med lägre verkningsgrad än nyare modeller samt förluster i 
samband med omvandling av energi till el i generatorn och 
spänningsökning i transformatorn (Vattenfall, 2013).  

Reglering av vattenkraft  

El är en färskvara och det innebär att produktionen måste följa 
efterfrågan. Dammar anläggs för att öka fallhöjden och för att kunna 
lagra vatten i magasin och på så sätt kunna anpassa elproduktionen efter 
säsong. Under vinterhalvåret är elbehovet som störst i Sverige och då 
kan det lagrade vattnet användas. Elbehovet skiftar också mellan 
veckodagar och dygnets timmar. Under arbetsveckor är elbehovet till 
industrin stort och på dagarna använder vi människor oss av elektrisk 
utrustning i större utsträckning än på nätterna. Det är inte bara 
efterfrågan på el som varierar över året, utan även tillgången på vatten. 
Årstidernas klimatväxlingar och variationer i nederbörd från år till år 
påverkar tillrinningen till magasinen. Ju längre norrut man kommer desto 
tydligare blir årstidsvariationerna. De norrländska, oreglerade älvarna har 
under vintern naturligt en mycket låg vattenföring. När snö och isar 
sedan smälter på våren, ett fenomen som brukar kallas vårflod, 
mångdubblas vattenföringen.  

I Sverige årsregleras vattenkraften genom att samla överskottsvatten i 
magasin så att man får minskad vattenföring under vår och försommar 
och ökad vattenföring under vintern, då vatten tappas för att tillgodose 
elbehovet. I större magasin kan man flerårsreglera vattenkraften genom 
att spara vatten från vattenrika år för att utnyttja det under torrår. 
Korttidsreglering utförs också för att möta de snabba förändringar i 
samhällets elförbrukning som beror på veckodag eller timme på dygnet. 
Tappningen begränsas genom s.k. vattendomar, i vilka gränser för 
vattennivåer och flöden i varje magasin är fastställda.  Dämningsgräns 
och sänkningsgräns motsvarar det hösta respektive lägsta vattenstånd 
som får förekomma. Regleringshöjden är nivåskillnaden mellan 
dämnings- och sänkningsgränsen och magasinsvolym är den volym 
vatten som ryms mellan dessa gränser. Miljöbalken fastställer att det är 
ägaren som ansvarar för att vattenkraftverk och tillhörande dammar 
drivs och underhålls i enlighet med vattendomarna. Skulle ett dammbrott 
ske står ägaren som ansvarig och blir ersättningsskyldig. Sveriges 
Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) övervakar att 
bestämda vattennivåer hålls och det åligger berörd länsstyrelse att se till 
att säkerhetskraven uppfylls genom att kontrollera underhållet av 
dammarna (Svensk Energi, 2001).  

Kravis  

Isläggning av älvar  

En vattenmassas energiinnehåll varierar beroende på in- och utflödet av 
energi genom vattenytan. En vattenmassas energiinnehåll kan beräknas 
enligt Ekvation 2 (Jernkontoret, 2008).   

                   (2) 

E = energiinehåll [J/s] 

Q = vattenflöde [m3/s] 

ρ = vattnets densitet [kg/m3] 

Cp = vattnets specifika värmekapacitet [J/(kg ∙ °C)] 

∆t = temperaturskillnad mellan vatten och omgivning [°C] 
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Som följd av att lufttemperaturen sjunker på hösten sker ett stort utflöde 
av energi från vattnet. Värmeutbytet mellan luften och vattenytan sker 
genom: 

1. Kortvågig strålning (solstrålning)   

2. Långvågig strålning (dvs. värmestrålning, absorberas och 
emitteras både av atmosfären och markytan)  

3. Nederbörd   

4. Sensibel värmetransport (värme som kan uttryckas i temperatur) 

5. Latent värmetransport (värme tillförs ett ämne men 
temperaturen förblir konstant, t.ex. vid förångning) 

Värmeflödet till följd av nederbörd är mycket litet och försummas 
därför. Under höst och vinter kan även den kortvågiga strålningen 
försummas, vilket innebär att värmeutbytet då främst sker genom 
långvågig strålning samt genom sensibel och latent värmetransport.   

När vattnets temperatur har sjunkit tillräckligt kommer isläggning att ske.  
Det är två processer som ligger till grund för bildandet av ett 
sammanhängande istäcke på en älv, strandisbildning och kravisbildning. 
Observationer har visat att strandisbildning kan ske i områden med 
laminär strömning längs en älvs stränder redan vid vattentemperaturer på 
ca +2 °C (Billfalk, 1981). Laminär strömning innebär ett relativt ordnat 
rörelsetillstånd med låg hastighet. Lugnflytande sträckor innebär att en 
skiktning uppstår med något varmare vatten mot botten och ett 
underkylt vattenlager uppe vid ytan, där is bildas. På strida älvsträckor 
virvlar det vid ytan avkylda vattnet ner mot bottnen och hela 
vattenmassan får en mer jämn temperatur (Fremling et al, 2012). Vid 
strandisbildning startar iskristallisation vid kontakt med det kalla 
strandmaterialet och fortsätter sedan ut mot mitten av älven. När 
strandisens kant når turbulent strömmande vatten begränsas ytterligare 
tillväxt. Turbulent strömning innebär ett oregelbundet och virvlande 
rörelsetillstånd med hög hastighet. Istäcke kan bildas genom 
strandisprocessen även vid höga strömningshastigheter om 
vattentemperaturer ligger riktigt nära fryspunkten, dock är detta en 
långsam process och är inte orsaken till den snabba isläggningen som är 
vanlig i älvsträckor med strömmande vatten. Denna beror istället på den 
andra processen, kravisbildning (Billfalk, 1981).   

Förutsättningar för kravis  

Kravis är små ispartiklar som bildas i öppet, underkylt och turbulent 
vatten där små frusna partiklar finns närvarande och kan illustrativt 
beskrivas som en snöstorm under vattnet (Andersson, 1997). Helt rent 
vatten fryser först vid upp till -48 °C, men vatten är sällan helt rent då 
det innehåller salter, bakterier, föroreningar m.m (Moore & Molinero, 
2011). Vattnet i vattendrag innehåller dessa partiklar, vilka fungerar som 
katalysatorer för frysning av vattnet så att detta sker vid 0 °C. Underkylt 
vatten innebär att vattnets temperatur sjunker under 0 °C. Trots detta 
bildas inte ett fast istäcke, vilket beror på turbulensen i vattnet som gör 
att isen hela tiden blandas om med vattnet över hela vattendjupet och 
inte får möjlighet att lägga sig. Ofta uppstår underkylning när 
lufttemperaturen hastigt sjunker till temperaturer runt -6 °C eller lägre, 
vilket t.ex. förekommer vid nätter med klart väder (Daly, 1991). Tidigare 
studier visar att vattentemperaturen bara behöver sjunka till -0.01 °C 
(Osterkamp & Gilfilian, 1975), -0.05 °C (Osterkamp, 1978), -0.07 °C 
(Arden & Wigle, 1972), -0.10 °C (Altberg, 1923), dvs. endast några 
hundradels grader, för att kravis ska bildas. Ovanstående referenser 
fanns inte tillgängliga, därför refereras till Andersson (1997) där 



CFD-beräkning av inströmning till ett vattenkraftverk – en fallstudie av Finnfors kraftverk

 

9 

 

informationen hittades. Närvaron av små frusna partiklar (kärnor) är en 
förutsättning för kravis eftersom kravisen bildas kring dessa. Kärnorna 
kan bestå av frusna vattenpartiklar som t.ex. bildas vid vattenstänk, då 
dropparna fryser i luften och sen faller tillbaka ner i vattnet. Kärnorna 
kan också tillföras utifrån, t.ex. i form av snö eller frusna jordpartiklar 
(Forest, 1994). När utväxter från befintliga kravispartiklar bryts av skapas 
s.k. sekundära kraviskärnor kring vilka kravis kan bildas. Den sekundära 
kärnbildningen anses vara orsaken till de stora koncentrationer (upp till 
106 partiklar/m3) som kan uppträda i älvar (Andersson, 1997 efter 
Schaefer, 1950).  

Kravisens utveckling 

Kravisens utveckling kan beskrivas i 4 stadier (Fig. 7):  

1. Kravispartiklarna bildas i form av cirkulära skivor och är 
närvarande över hela vattendjupet om turbulensen är stor. 
Partiklarnas storlek varierar mellan 0.1 mm och några mm i 
diameter med en tjocklek på 10 till 100 µm.  

2. Nålliknande spetsar växer ut från skivorna. Dessa sköra spetsar 
bryts ofta av och bildar därmed nya kärnor som kravis kan 
bildas kring.   

3. Skivorna kolliderar med varandra och större isflockar bildas.  

4. Om isflockarna blir tillräckligt stora påverkas de inte längre av 
turbulensen och flyter upp till ytan. Detta händer också om 
turbulensen är tillräckligt liten. Vid ytan förtätas flockarna och 
fryser eventuellt samman till isflak som kan bilda barriärer över 
älven. Detta gör att inströmmande sörja och isflak ackumuleras 
mot barriärer och ett istäcke byggs upp.  Ythastigheten är en 
viktig faktor vid bestämning av isutvecklingen i vattendrag. Om 
ythastigheten är lägre än 0.6 m/s så bildas ett istäcke. Om 
ythastigheten är högre än 0.6 m/s men lägre än 1.2 m/s bildas 
kravis som ackumuleras vid vattenytan. Om ythastigheten är 
större än 1.2 m/s är turbulensen så hög att kravisen inte når 
vattenytan (Andersson, 1997).   

 

 
 

 
  Figur 7: Kravisens utveckling (efter Andersson, 1997).      
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Vattentemperaturen varierar med tiden under kravisens utveckling 
(Fig. 8). När värmeutflödet till atmosfären är konstant så sjunker 
vattentemperaturen linjärt och når fryspunkten vid tiden t1. Fortsatt 
nedkylning resulterar i underkylning och vid tiden t2 börjar kravis 
utvecklas, vilket också innebär avgivning av latent värme. Den maximala 
underkylningen nås vid tiden t3, då råder balans mellan den avgivna 
latenta värmen och värmeutflödet till atmosfären. Mellan t3 och t4 är 
avgivningen av latent värme större än värmeutflödet till atmosfären och 
därför stiger vattentemperaturen tills termisk jämvikt nås vid tiden t4 och 
från och med då är temperaturen (T4) konstant. Om T4 är lägre än 0 °C 
fortsätter underkylning och utveckling av kravispartiklar. Den maximala 
underkylningen (T3) blir större om takten på värmeflödet genom 
vattenytan är större. Kravisproduktionen blir större ju mer underkylt 
vattnet blir (Osterkamp et al, 1983; Andersson, 1997).   

Hur mycket kravis som kan bildas inom en viss älvsträcka beror på 
storleken på värmeflödet från vattenytan till atmosfären. Som tidigare 
beskrivits beror värmeutbytet under vinterhalvåret främst på långvågig 
strålning, avgivning av sensibelt värme och ångbildning. Billfalk (1981) 
lät dessa utgöra den totala värmeavgången och konstruerade ett diagram 
(Fig. 9) för den totala värmeavgången från en vattenyta till atmosfären 
vid olika lufttemperaturer.  Om det förutsätts att värmeavgången till 
atmosfären helt motsvaras av isbildning kan isproduktionen beräknas 
enligt Ekvation 3 (Billfalk, 1981).  

     
        

    
    (3) 

Qis = bildad volym fast is per tidsenhet [m3/s] 

φ = värmeavgång till atmosfären [W/m2] 

b = älvens medelbredd [m] 

l = älvsträckans längd [m] 

ρ’ = densiteten av fast is = 916 kg/m3  

F = isbildningsvärmet = 330 kJ/kg 

Figur 8: Tidsförlopp för underkylning (efter Andersson, 1997). 
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Ökad turbulens innebär större omblandning av vattnet så att 
värmeutbytet med atmosfären blir större och detta leder till att 
kravisproduktionen ökar (Strand, 2003).  

Kravis och vattenkraftverk 

Anledningen till att kravis innebär ett problem för vattenkraftverk i 
kallare regioner är att den kan blockera vattenintagen till turbinerna och i 
och med detta orsaka en ökning av inströmningsförlusterna. När hög 
vattenhastighet och stor turbulens råder transporteras kravispartiklarna 
med det inströmmande underkylda vattnet och fastnar på intagsgrinden. 
Kravis fastnar initialt på uppströmssidan av intagsgrinden och växer 
först upp mot ytan på varje vertikal gallerlängd innan den sedan växer 
nedåt mot intagets botten. Det är högst upp vid vattenytan som kravisen 
först överbryggar avståndet mellan gallerlängderna och bildar en 
sammanbunden yta (Fig. 10). Processen fortsätter sedan nedåt och 
intagsgrinden blir allt mer blockerad av kravis. Att denna process börjar 
vid vattenytan beror på att koncentrationen av kravis är som störst där 
(Andersson, 1997). Isen vid vattenytan innebär att vattnet måste 
strömma under isen och därmed reduceras grindarean genom vilken 
vattnet kan strömma in. Empiriskt framtagna formler för beräkning av 
fallförlusten genom en grind har tagits fram av flera forskare. De i 
litteraturen mest förekommande namnen är Kirschmer (1926) och 
Fellenius (1928).  Kirschmers formel redovisas i Ekvation 4 (Clark et al, 
2010). Fellenius formel redovisas i Ekvation 5 (Fig. 11, Tabell 3) 
(Fellenius, 1928). Eftersom tvärsektionens area (A) och 
vattenhastigheten (U) är omvänt proportionella, Q=UA där Q är 
vattenföringen, så innebär en reducerad area en ökad vattenhastighet, 
vilket i sin tur leder till större fallförluster genom grinden. När 
förhållandena för kravis är gynnsamma kan ett intag blockeras på bara 
några timmar (Fig. 12). Detta orsakar årliga produktionsförluster för de 
svenska vattenkraftföretagen (Casselgren, 2005). 
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Figur 9: Total värmeavgång som funktion av lufttemperatur (efter 
Billfalk, 1981).       

 

Figur 10: Stadier av isackumulering på 
intagsgrindarna. I det sista (översta) stadiet 
överbryggar isen mellanrummet mellan 
gallerlängderna och bildar en samman-
bunden yta. Detta sker först uppe vid ytan 
och fortsätter sedan nedåt längs med 
grinden. 

Vy från ovan (Andersson, 1997).      
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Kirchmer:  

      (
 

 
)

 

 
  

  

  
         (4) 

hf = fallförlust genom en grind [m] 

η = formfaktor  

s = grindstängernas tjocklek [mm] 

b = fritt avstånd mellan stängerna [mm] 

U = vattenhastighet [m/s] 

g = gravitationskonstant [m/s2] 

α = grindens lutningsvinkel från horisontalplanet 

Fellenius:  

        
  

  
           (5) 

hf = fallförlust genom en grind [m] 

β = korrektionsfaktor för sned inströmning. Beror på förhållandet s/b, 
dvs. grindstängernas tjocklek (s) och fritt avstånd mellan stängerna (b), 
samt vinkeln δ (Fig. 11) mellan inströmningens riktning och stängernas 
axelriktning. Värden på faktor β fås från Tabell 3.  

k = konstant, som för grindjärn av den form som visas i Figur 11 är ca 3 
och för grindjärn av rektangulär form är ca 6 

φ = inbyggnadsförhållandet, dvs. grindarean inklusive tvärförbindningar 
genom totala arean  

U = vattenhastigheten i sektionen utan grind [m/s] 

g = gravitationskonstant [m/s2] 

α = grindens lutningsvinkel mot horisontalplanet 

 

  Tabell 3: Värden på korrektionsfaktor β (Fellenius, 1928).    
s/b  δ 

0 10° 20° 30° 40° 

0.4 1.00 1.12 1.31 1.64 2.10 

0.3 1.00 1.14 1.43 1.90 2.56 

0.2 1.00 1.50 2.25 3.60 5.70 

Figur 11: Sned inströmning till 
grindjärn. Illustrering av 
parametrarna s (grindstängernas 
tjocklek), b (avståndet mellan 
stängerna) samt vinkeln δ mellan 
inströmningens riktning och 
stängernas axelriktning. Utifrån dessa 
parametrar beräknas korrektions-
faktorn β (Avén et al, 1985).         
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Kravis kan också fastna på älvens botten eller på ett istäckes undersida 
och på så sätt skapa dammar som ger upphov till fördämningar. Kravis 
kan även täppa till intagen för kylvattnet, vilket i sin tur kan leda till ökat 
slitage och varmgång av aggregat (Mathiesen & Nilsson, 2005). Dessa 
problemställningar kommer dock inte att behandlas i detta 
examensarbete.  

Åtgärder för att förhindra kravis på intagsgrindar 

 Värme i intagsgrinden 

Kravispartiklarna i det underkylda, turbulenta vattnet fastnar på objekt 
de kommer i kontakt med, så länge objektet i fråga har en temperatur 
under fryspunkten. Vattnets förmåga att effektivt omfördela värme 
innebär att ett objekt som inte är uppvärmt snabbt kommer att erhålla 
samma temperatur som det underkylda vattnet och kravis kommer 
således att ackumuleras (Daly, 1991). En vanlig åtgärd för att förhindra 
detta är uppvärmning av intagsgrindarna. Detta är dock kostsamt 
samtidigt som de metoder som används för att förutspå när risk kravis 
åligger är osäkra, vilket innebär att uppvärmning kan ske i onödan 
(Casselgren, 2005).   

 Tillsättning av varmvatten  

Genom att blanda varmvatten med det underkylda vattnet kan 
temperaturen höjas tillräckligt mycket för att kravis inte ska bildas (över 
0 °C). Vid tillämpning av denna metod nära intagsgrinden kan den 
erforderliga mängden vatten vara relativt liten (USACE, 2002).  
Varmvatten produceras ofta som biprodukt vid industrier, t.ex. används 
det ofta som kylmedium. Efter användning är vattnet uppvärmt och 
skulle då kunna användas för att motverka kravis om kraftverket ligger i 
närheten av en industri. Vatten från industrier nära vattendrag släpps 
idag ofta rätt ut i vattendraget utan att dess värme utnyttjas.    

 Anpassat materialval på intagsgrindar 

Studier av hur materialvalet på intagsgrindar påverkar kravisens 
benägenhet att fastna på dem har genomförts. Ingen skillnad i mängd 
ackumulerad kravis har kunnat påvisas, däremot rapporteras att 
borttagning av kravisen kan förenklas betydligt genom vissa materialval. 
Det kan nämnas att en av dessa studier har utförts vid just Finnfors 
kraftverk, då en grindsektion (1.2×7.0 m) ersattes av en identisk sektion 
med en 3 mm tjock gummibeläggning. Ingen skillnad i mängd 
ackumulerad kravis kunde då observeras, däremot var kravisen betydligt 
mycket lättare att få bort från sektionen med gummibeläggning 

Figur 12: Kravis på intagsgrind vid Untraverket 1991 (Andersson, 
1997).  
 



Caroline Bohlin   TRITA-LWR Degree Project 13:26  

 

14 

 

(Andersson, 1997). Även formen på gallren har studerats, men ingen 
större skillnad i mängd ackumulerad kravis upptäcktes.  

 Underlätta bildning av istäcke   

Kravisproblem kan till stor del undvikas om vattendraget erhåller ett 
stabilt istäcke under förvintern (Billfalk, 1981). Anledningen till detta är 
att istäcket isolerar vattnet från fortsatt nedkylning så att temperaturen i 
vattnet vanligtvis inte understiger 0 °C. Dock är det då viktigt att så stor 
del av älven som möjligt kan isläggas, eftersom kravis annars kan bildas 
uppströms och transporteras under isen för att sedan fastna på 
intagsgrinden. Ett annat problem med detta är att kravisen under dess 
transport även kan fastna på undersidan av istäcket eller på botten och 
skapa undervattensdammar, vilka kan komma att skapa problem under 
islossningen.  För att tillskynda isläggningen på vattendraget handlar de 
applicerbara metoderna framförallt om att sänka vattnets ythastighet. 
Metoder som används är t.ex.  

1. Isnät eller bommar – med hjälp av dessa kan ythastigheten 
reduceras så att ett istäcke kan lägga sig. Isbommar var vanligt 
förr i tiden och bestod då av sammanlänkade timmerstockar 
som fästes i botten med kedjor. Bommarna kunde läggas i 
dubbla rader för att effektivisera isläggning mellan bommarna. 
Idag används oftast en vajer som placeras över älven och på 
denna fästs sedan timmerstockar, plaströr eller nät. Fördelar 
med isnät är att det fångar upp kravis bättre och ”armerar” 
istäcket. Nätet lägger sig nedströms om vajern och kan på så sätt 
islägga en relativt stor yta (Mathiesen & Nilsson, 2005).  

2. Fördjupning av magasinet – en ombyggnation vid Bodens 
kraftverk har gjort att vattennivån höjts med 2,5 m. Detta har 
lett till att kraftverket idag har mindre problem med kravis, 
vilket kan förklaras med att det ökade vattendjupet får ytvattnets 
hastighet att minska tillräckligt mycket för att ett istäcke ska 
kunna lägga sig (Casselgren, 2005). 

3. Reducerad vattenföring vid förhållanden gynnsamma för 
isbildning – genom att begränsa korttidsregleringen och under 
isläggningen få en så jämn tappning som möjligt med låga 
hastigheter gynnas istäckets tillväxt (Mathiesen & Nilsson, 
2005). Vid stora variationer i vattenstånd är det annars inte 
ovanligt att istäcket bryts sönder. Om då strömningshastigheten 
är tillräckligt hög för att istäcket ska bli instabilt så kan isen 
transporteras med vattnet och bilda dämmor eller packas mot 
intagsgrindarna och orsaka driftsproblem (Billfalk, 1981). Att 
begränsa korttidsregleringen på detta sätt kräver dock noggranna 
observationer av temperatur och väderutveckling för att kunna 
vara en effektiv metod, annars finns risk för att produktionen 
missgynnas utan den önskvärda isläggningen som följd.   

Computational Fluid Dynamics (CFD) 
Computational Fluid Dynamics (på svenska beräkningsbar 
strömningsdynamik) utvecklades för över 50 år sedan av ingenjörer och 
matematiker för att lösa värme- och massöverföringsproblem inom flyg- 
och rymdteknik, kemiteknik, kärnteknik m.m. De grundläggande 
ekvationerna för fluiders rörelse som CFD är baserat på var då kända 
sedan länge, men för att lösa dessa för fall med komplex geometri och 
randvillkor krävdes utveckling av effektiva numeriska lösningsmetoder. I 
och med datorernas utveckling blev detta möjligt och CFD, som stod för 
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lägre kostnader och större flexibilitet, blev ett alternativ till fysisk 
modellering.  

Det insågs tidigt att CFD kunde tillämpas även på miljöbetingade 
problem, t.ex. för att simulera värme- eller massöverföring i vattendrag, 
sjöar och hav. De problem som då stöts på skiljer sig från CFD-
tillämpning inom andra områden. Problemen innebär t.ex. att geometri 
och randvillkor sällan kan bestämmas med precision, att miljösystem är 
öppna och innehåller en rad olika processer som inte alla kan 
representeras på ett bra sätt eller att data för modellvalidering inte finns 
tillgänglig. Detta innebär dock inte att en CFD-modell av ett 
miljöbetingat problem inte kan tillämpas inom hydraulik, men att hänsyn 
bör tas till detta vid tolkningen av modelleringsresultaten. De senaste 
årens framsteg inom bland annat topografiska mätmetoder (framförallt 
GPS), batymetriska mätmetoder med sonarteknik och hastighets-
mätningar (t.ex. ADCP) har förbättrat förutsättningarna för mer 
realistiska modelleringar (Bates et al, 2005).  

METOD  

Material  
I detta kapitel görs en genomgång av den för Finnfors platsspecifika data 
som inhämtats och tolkats. Sommaren 2008 genomförde SMHI 
sektionering i magasinet med en s.k. Acoustic Doppler Current Profiler 
(ADCP). Principen bakom ADCP är att instrumentet förflyttas över en 
sektion samtidigt som det sänder ut ljudvågor med en viss frekvens. Med 
hjälp av Dopplerteknik kan hastigheten hos partiklarna i vattnet mätas 
och det antas att partiklarna rör sig med samma hastighet som vattnet 
(Hjerdt et al, 2008).  27 sektioner mättes in, den första ca 30 m 
uppströms anläggningen och därefter mättes sektionerna med 10 meters 
intervall uppströms. Exakta sträckningen på sektionerna kunde inte fås, 
men angavs vara något så när parallella med dammbyggnaden, i alla fall 
de första sektionerna. Resultatet från sektioneringen redovisades i form 
av tvärsnitt med hastighetsfördelningen i samtliga 27 sektioner. I tre 
sektioner upptäcktes någon sorts grundklack eller betongpelare. Efter 
sektioneringen utfördes en vattenföringsmätning vid Grilludden ca 300 
m uppströms dammen. Den 17 juni 2008 kl. 11.48–12.08 uppmättes 
vattenföringen till 125 m3/s (Vikström, 2008; Vikström, 2013).   

Sommaren 2010 genomförde Tyréns en markradarundersökning av 
bottenförhållandena (Fig. 13). Ett antal delsträckor mättes för att täcka 
området framför anläggningen. Tidsintervallet mellan mätpunkterna var 
0,2 s och hastigheten hölls runt 1,5–2,5 m/s, dvs. avståndet mellan 
punkterna var 0,3-0,5 m. I och med undersökningen kunde djupet till 
botten samt till troligt berg klarläggas (Bilaga 4) (Gustafsson, 2010).  

Vintern 2011 utförde WSP en geoteknisk undersökning bestående av 
sonderingar och provtagning av sediment.  I undersökningspunkterna 1, 
2, 3 och 6 består botten av sten/block eller berg (Fig. 14). I övriga 
punkter består botten av sediment (finsand/sand). Sedimentets 
mäktighet varierar mellan 1,5 och 8 m och är markant större i punkterna 
5 och 8 (Burman, 2011).   

En laserskanning av mark ovanför vatten längs med hela Skellefteälven 
fanns att tillgå från ett tidigare projekt utfört av Sweco på uppdrag av 
SVF (Skellefteälvens Vattenregleringsföretag, 2011). Från samma projekt 
fanns även en uppskattad batymetri (bottengeometri) för älvfåran. 
Denna användes för att komplettera batymetrin från markradar-
undersökningen, som endast utfördes i området framför kraftstationen.  
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Från Skellefteå Kraft erhölls driftjournalsdata för åren 2003-2012 med 
övre vattennivå, vattennivå ca 5 m efter intagsgrinden, nedre vattennivå., 
samt tappning genom G1, G2 respektive G6.   

Temperaturdata från Norsjö, den av SMHI:s temperaturstationer som är 
belägen närmast Finnfors, beställdes från SMHI för att kunna bedöma 
när förhållandena för kravis är goda.   

Uppbyggnad av höjdmodell   
Det fyrkantiga modellområdet täcker en älvsträcka på ca 800 m 
uppströms från kraftstationen. Rådatan bestod av mätpunkter angivna i 
XYZ-form från laserskanningen, markradarundersökningen och den 
uppskattade batymetrin. Mätpunkter från mark ovanför vatten kommer 
från laserskanningen. I övre delen av modellområdet utgör de 6 linjerna 
den uppskattade batymetrin. I området närmast dammen kommer 
mätpunkterna från markradarundersökningen (Fig. 15). Koordinaterna i 
markradarmätningen omvandlades från WGS84 till RT90. Precis vid 
intaget och vid utskoven fanns inga mätpunkter och där anpassades 
bottendjupet till angivet djup i ritningar över intaget (VBB, 1962; VBB 
1979).  

I älvens övre lopp sattes en öppen gräns för att möjliggöra ett inflöde 
och på samma sätt sattes öppna gränser vid intag och utskoven. Det är 
endast vid öppna gränser som randvillkor sedan kan definieras.  

När det ostrukturerade nätet baserat på linjära, triangulära element skulle 
genereras skapades polygoner för att kunna anpassa elementens storlek 

Figur 14: Provpunkter från den geotekniska undersökningen 
(Burman, 2011). 

 

 

Figur 13: Markradar-
undersökningen 
omfattade dessa 
mätsträckningar framför 
intaget till den nya 
kraftstationen. Avståndet 
mellan punkterna (som i 
figuren är så litet att 
punkterna ser ut som 
sammanhängande 
streck) var 0,3-0,5 m. De 
markerade objekten är 
föremål som sticker upp 
2 m eller mer från botten 
(Gustafsson, 2010).  
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till olika förhållanden i olika delar av området. I polygonen framför 
intaget, där betongbitarna är placerade, valdes en mindre elementstorlek. 
Den maximala elementstorleken sattes till 5 m2. Detta för att 
betongfundamentens verkliga former ska bli så bra representerade som 
möjligt. I MIKE interpoleras rådatan för att skapa heltäckande batymetri 
och topografi. Batymetri är terrängens utseende under vatten, dvs. i 
älvfåran och topografin är terrängens utseende på land, längs med 
älvfåran. I interpolationen beräknas en medelnivå i varje element och om 
elementet är för stort kommer då många mätpunkter att bidra till 
medelvärdet och eventuellt förvränga utseendet på bottenytan. I 
modellområdets övre del är strömningsbilden mer homogen och då 
valdes en större maximal elementstorlek (100 m2) eftersom 
strömningsriktningen är likformig och det inte är lika viktigt att varje 
liten ojämnhet i bottenytan åskådliggörs. I området som inte utgörs av 
någon av ovan nämnda polygoner är maximal elementstorlek 20 m2. 
Efter interpolation erhölls följande batymetri (Fig. 16).  

 

 

 

Figur 15: 
Modelldomänen 
inom den röda 
markeringen. 
Mätpunkter från 
laserskanning, 
markradarmätning 
och uppskattad 
batymetri är 
plottade i nyanser 
av gult och grönt.      

 

Figur 16: Batymetrin i modelldomänen efter interpolation.       

 

Grilludden 

Intag  
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Åtgärdsalternativ  
I samråd med Skellefteå Kraft valdes följande åtgärdsalternativ ut för 
utvärdering. Batymetrin modifierades för att skapa bottenutformningar 
som motsvarar de valda åtgärderna (Fig. 17).  De geologiska 
förutsättningarna för de olika alternativen bedömdes utifrån 
markradarundersökningen av bottenförhållandena (Bilaga I) samt den 
geotekniska undersökningen. I Bilaga II återfinns figurer med 
ursprunglig batymetri samt batymetrier efter modifiering motsvarande de 
olika åtgärdsalternativen. 

Alternativ 1: Utjämning av udde   

Idag är den dominerande strömningsriktningen något förskjuten och det 
leder till att vatten strömmar i hög hastighet inte bara mot intaget utan 
även mot utskovsdelen av anläggningen och sedan stryker längs denna 
innan det når intaget. Detta alternativ bygger alltså på att udden sticker 
ut och stör inströmningen och att en utjämning då skulle kunna innebära 
en rakare inströmning och eventuellt också sänkta hastigheter i området. 
Vidare leder en sned inströmning mot intaget till förluster inte bara 
under vintern, utan året om. Den del av udden som ligger under 
vattenytan jämnades ut till en nivå på 138 m, vilket som mest innebär en 
sänkning av bottennivån på ca 5,5 m. Genom att ge noderna i området 
längs med udden nya värden sänks bottennivån. Samma metod har 
använts för modifiering av samtliga alternativ.   

Detta alternativs omfattning utökades sedan för att undersöka hur stor 
effekt det skulle få att jämna ut hela udden, dvs. även mark ovanför 
vattenytan. Bottennivån sänktes till 138 m i hela detta område, vilket 
som mest innebär en sänkning av markytan med ca 8 m. De geologiska 
förutsättningarna är att området framförallt består av berg. Sediment har 
identifierats i höjd med udden, men endast i mycket begränsad 
utsträckning.   

 

 
 

 

 

 

Figur 17: Modellområdet med de olika åtgärdsalternativen som 
ska utvärderas. Respektive alternativ beskrivs nedan. De små 
cirklarna hör alla till alternativ 3 och representerar områden med 
betongfundament.     

 

Intag  
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Alternativ 2: Muddring av sediment  

Sedimentation av stora mängder sand leder till en kontinuerlig 
uppgrundning. En gruvdamm lokaliserad ca 7 km uppströms dammen 
antas vara en betydande sedimentkälla och i viken på höger sida 
uppströms från dammen uppgår sedimentdjupet på vissa ställen till 8 m. 
Genom muddring skulle magasinets djup och storleken på den 
lagringsbara vattenvolymen i detta område öka. Bottnen jämnades ut till 
en nivå på 138 m, vilket som mest innebär en sänkning av bottennivån 
med ca 5,5 m.  

Alternativ 3: Bärgning av betongfundament  

De betongfundament som i och med utrivningen av avstängningen 
framför G2 dumpades i magasinet uppströms kraftstationen år 1979 kan 
innebära strömningsstörningar samt lokalt förhöjd turbulens och 
hastighet som genom bärgning skulle kunna åtgärdas. Betongvalvet hade 
en bredd på 0,5 m och en ytterdiameter på ca 23 m. Ovanpå 
betongvalvet fanns en gångbana med en bredd på 1,5 m. Uppdelningen 
av valvet resulterade i 10 block med en höjd på ca 2,75 m, med undantag 
av de 4 block som kommer från valvets övre del (valv och ovanliggande 
gångbana) som var något högre.  En PM för tillvägagångssättet vid 
rivningen av betongvalvet ses i Bilaga IV. Bottennivån sänktes till 
137,5 m vid de platser där betongfundamenten antas vara placerade, 
vilket innebär en sänkning på ca 2,5-5 m.   

Alternativ 4: Utjämning av klack vid intag 

Klacken vid intaget höjer sig flera meter över bottennivån runt omkring 
och dess placering precis framför intaget innebär att den utgör ett hinder 
för vattnets väg till intaget. Denna klack består mestadels av berg och en 
utjämning skulle vara svår att genomföra på grund av placeringen, men 
vi kom ändå överens om att det skulle vara intressant att titta på hur stor 
skillnad en sådan åtgärd skulle göra. Klackens bottennivå sänktes till 
137,5 m, vilket som mest innebär en sänkning på ca 3,5 m.   

Alternativ 5: Utjämning av klack i höjd med Grilludden  

Klacken i höjd med Grilludden, ca 250 m uppströms från kraftstationen, 
är placerad precis i den trånga sektionen som antas påverka riktningen på 
strömningen. En utjämning av denna skulle kunna innebära en rakare 
inströmning mot intaget samt lägre hastigheter i sektionen. Klackens 
bottennivå sänktes till 138 m, vilket som mest innebär en sänkning på ca 
3,5 m. I detta område har berg identifierats.  

MIKE 21 Flow Model FM 
MIKE 21 Flow Model FM (Flexible Mesh) är ett datorprogram utvecklat 
av DHI (Dansk Hydraulisk Institut) som kan användas för att 
tvådimensionellt modellera flöden, vågor, sediment och ekologi i 
vattendrag, sjöar, estuarium, vikar, kustområden och hav.  Flexible Mesh 
innebär ett ostrukturerat nät där en cellcentrerad finit volymmetod 
används. Nätet är baserat på linjära, triangulära element (DHI, 2012). 
Flöden beskrivs ofta (och så även i detta program) med s.k. ”shallow 
water equations” (Bilaga III), som är applicerbara i regioner när den 
vertikala skalan är mycket mindre än den horisontala. Shallow water 
equations är ett system av partiella differentialekvationer härledda från 
Navier-Stokes ekvationerna, som i sin tur är härledda från ekvationerna 
om massans och rörelsemängdens bevarande. Navier-Stokes 
ekvationerna beskriver flödets rörelse under antagandet att fluiden är 
inkompressibel. Eftersom de partiella differentialekvationerna normalt är 
olinjära och mycket sällan eller aldrig har en analytisk lösning måste de 
lösas numeriskt. Shallow water equations kan appliceras i både två- och 
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tredimensionella beräkningar, där 3D i MIKE innebär att vattnet delas in 
i vertikala lager där parametrarna som erhålls är medelvärden inom varje 
lager. I 2D finns bara ett lager och därför är parametrarna beräknade 
som medelvärden över hela djupet (Fig. 18).  

För en fullständig genomgång av ekvationerna som tillämpas i MIKE 21 
hänvisas till DHI Scientific Documentation (DHI, 2012b).  

Grundläggande parametrar  

Följande grundläggande parametrar måste specificeras i MIKE 21 innan 
simuleringen kan påbörjas (DHI, 2012b). 

Tid   

Den period som simuleringen ska omfatta, antal tidssteg samt 
tidsstegintervall specificeras.  

Beräkningsmetod 

Både simuleringstid och noggrannhet kan kontrolleras genom att 
specificera ordningen av de numeriska system som används i 
beräkningarna. Systemen för tidsintegrering och rumslig diskretisering 
(indelning av strömningsfältet i element, i vilka ekvationer sedan löses 
numeriskt) kan båda specificeras antingen till första eller andra 
ordningen. Första ordningens system är en explicit Euler metod och den 
andra ordningens system är en Runge Kutta metod. Den lägre 
ordningens system är snabbare, men mindre noggrant. För 
tidsintegreringen finns en stabilitetsrestriktion som fastslår att 
tidsstegsintervallet måste väljas så att Courant-Friedrich-Lévy (CFL)-
värdet är mindre än 1. För shallow water equations är CFL-värdet 
definierat enligt Ekvation 5.  

    (√    | |)
  

  
 (√    | |)

  

  
  (5) 

g = gravitationskonstant [m/s2] 

h = totalt vattendjup [m] 

u = hastighetskomponent i x-riktning [m/s] 

v = hastighetskomponent i y-riktning [m/s] 

∆x = karakteristisk längd för ett element i x-riktning [m] 

∆y = karakteristisk längd för ett element i y-riktning [m] 

∆t = tidsstegsintervall [s] 

De karakteristiska längderna approximeras med den minsta kantlängden 
för varje element. Vattendjup och hastighetskomponenter utvärderas i 
elementets mitt. Ett variabelt tidsstegsintervall används i beräkningarna 
så att CFL-värdet är mindre än det kritiska CFL-värdet, som ska vara 
mindre än 1 och standardvärdet är 0,8. Användaren kan specificera både 
minimum och maximum för tidssteg och om minimivärdet är för högt så 
kommer det kritiska CFL-värdet att överskridas och simuleringen 
avbryts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18: Schematisk bild över 
det ostrukturerade nät med 
linjära, triangulära element 
som skapas i MIKE 21. I 3D 
görs en vertikal indelning i 
lager enligt figuren. I 2D finns 
inga vertikala lager och 
parametrarna beräknas istället 
som medelvärden över hela 
djupet i varje element (DHI, 
2012b).  
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Djup  

Det är möjligt att definiera en djupkorrigering av batymetrin, vilket t.ex. 
kan användas vid modellering av tsunamis där bottennivån fluktuerar 
under en jordbävning.  

Definition av torra, översvämmade och våta element  

Element som tidvis översvämmas eller torkar ut kommer att förekomma 
vid en modellering av ett vattendrag.  Om detta inte definieras i MIKE 
kommer modelleringen att avbrytas vid situationer med torra områden.  

Användaren specificerar torrt vattendjup, översvämmat vattendjup och 
vått vattendjup. När vattendjupet är mindre än det våta djupet 
omformuleras problemet genom att rörelsemängdsflödet sätts till 0 och 
endast massflödet beräknas. Om vattendjupet är mindre än det torra 
djupet tas elementet bort från simuleringen. Det översvämmade 
vattendjupet bestämmer när ett element är översvämmat och återigen tas 
med i simuleringen. Ett element är vått om vattendjupet är större än det 
våta djupet och då beräknas både rörelsemängdsflödet och massflödet.   

                 

Densitet 

Densitet antas vara en funktion av salinitet och temperatur.  Användaren 
specificerar om densiteten ska vara en funktion av tryck (barotropisk), 
salinitet, temperatur eller både salinitet och temperatur. Barotropiskt 
tillstånd innebär att både temperatur och salinitet kommer att vara 
konstanta och densiteten uppdateras inte under simuleringen. När 
densiteten specificeras som en funktion av temperatur och/eller salinitet 
måste transportekvationen för temperatur och/eller salinitet lösas.  

Strömvirvelsviskositet  

Den horisontella strömvirvelsviskositeten kan specificeras som ingen 
strömvirvel, konstant strömvirvelsformulering eller Smagorinskys 
formulering. Smagorinskys formulering bygger på att flödet delas upp i 
stora och små virvlar, där endast de stora virvlarna simuleras.   

Bottenfriktion   

Om den relativa variationen i vattendjup är betydande ska Mannings tal 
specificeras. Värden i intervallet 20-40 m1/3/s används normalt och 
standardvärdet i MIKE är 32 m1/3/s. Ett högt värde på Mannings tal 
innebär en relativt jämn älvbotten och att strömningsförlusterna i älven 
är låga.  

Corioliskraft  

Jordens rotation gör att föremål som rör sig över dess yta får en 
sidoacceleration vars påverkan inte är obetydlig för föremålets 
rörelseriktning. På norra halvklotet ges en sidoacceleration rakt åt höger 
och på södra halvklotet rakt åt vänster. Eftersom accelerationen är 
vinkelrät mot rörelseriktningen kommer rörelsen att drivas i cirkelbanor. 
Sidoaccelerationen orsakas av den s.k. corioliskraften och innebär att 
rörelser i atmosfären och i oceanerna begränsas genom att de avböjer 
från sin ursprungliga riktning (SMHI, 2013a). Effekten av corioliskraften 
kan tas hänsyn till som konstant eller varierande inom modelldomänen.  

Vind 

Effekten av vind på flödesfälten kan tas hänsyn till i MIKE som 
konstant, varierande i tid men konstant inom modelldomänen eller som 
varierande i tid och inom modelldomänen. Varierande i tid innebär att 
vinden varierar i magnitud och riktning under simulationstiden.  
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Isutbredning  

Genom att specificera isutbredning kan hänsyn tas till de effekter ett 
istäcke får på flödesfälten. Kartor över isens utbredning och/eller 
koncentration måste då specificeras.      

Tidvatten 

Tidvatten orsakas av gravitationsvariationer på grund av jordens, solens 
och månens rörelser relativt varandra. Det är dock inte relevant vid 
modellering av svenska vattendrag.  

Nederbörd och evaporation  

I simuleringar där nederbörd och evaporation är viktiga för flödet kan 
dessa specificeras.  

Vågrörelser  

Då vågor bryts överförs rörelsemängd och skapar en drivkraft för flödet.  

Källor 

Biflöden, intag och utlopp kan inkluderas i simuleringen som 
punktkällor. Detta innebär att hänsyn tas till storleken på flödet från 
källan i kontinuitetsekvationen och om hastigheten på vattnet från 
punktkällan specificeras tas detta bidrag även med i rörelsemängds-
ekvationerna.    

Konstruktioner  

Överfallsvärn, kulvertar, vallar, grinder, pirar och turbiner är 
konstruktioner som kan tas med i simuleringen.  

Begynnelsevillkor  

För att undvika generering av chockvågor rekommenderas att ett 
begynnelsevillkor specificeras och att det grovt överensstämmer med 
randvillkoren i början av simuleringen.  

Randvillkor  

För specificering av randvillkor finns 7 typer: 

 Land – för stationära solida gränser kan två typer av randvillkor 
användas, antingen att normalhastigheten är noll (normalhastighets-
komponenten är noll) eller att hastigheten är noll (både normal- och 
tangentialhastighetskomponenten är noll).  

 Specificerad hastighet – hastigheterna i x- och y-led kan specificeras som 
konstanta (i tid och längs randen), varierande i tid och konstant längs 
randen eller som varierande i tid och längs randen.  

 Specificerat flux (hastigheter integrerade över djupet) – flux i x- och y-
led kan specificeras som konstanta (i tid och längs randen), varierande i 
tid och konstant längs randen eller som varierande i tid och längs 
randen.  

 Specificerad vattennivå – formatet på den angivna vattennivån kan vara 
konstant (i tid och längs randen), varierande i tid och konstant längs 
randen, varierande i tid och längs randen eller anges i form av en 
avbördningskurva.  

 Specificerad vattenföring – formatet på den angivna vattenföringen kan 
vara konstant i tid, varierande i tid eller anges i form av en 
avbördningskurva.  

 Flather-villkor – hastigheter i x- och y-led och vattennivån specificeras. 
När simuleringar görs med grov upplösning över stora områden har det 
visat sig effektivt att använda Flather-villkor vid nedskalning till lokala 
områden.  
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Ingångsdata  

Följande grundläggande parametrar användes i simuleringarna i MIKE 
(Tabell 4). I tabellen redovisas även parametrar som det i programmet 
går att specificera, med som inte har ansetts nödvändiga för detta 
ändamål.    

Simuleringar i 2D 

Från 2D-beräkning i MIKE 21 erhålls en 2D-plot över 
hastighetsfördelning i magasinet. Som nämndes tidigare i bakgrundsdelen 
så bildas ett istäcke om ythastigheten är lägre än 0,6 m/s. Dock bör det 
sägas att detta är ett teoretiskt gränsvärde och ingen definitiv gräns för 
när bildning av ett sammanhängande istäcke sker. Målsättningen är 
därför att sänka ythastigheten så mycket som möjligt och det även över 
så stora ytor som möjligt. I denna utvärdering antas att ett stabilt istäcke 
definitivt bildas då hastigheterna understiger 0,5 m/s. I MIKE 21 fås inte 
ythastigheten utan ett medelvärde för hastigheten över hela djupet i varje 
element, men anses ändå ge en bra indikation på huruvida åtgärderna 
skulle få önskad effekt. Drifterfarenheter säger att kravisen oftast 
uppträder just när istäcket ska lägga sig och det är kallt ute (Carlsson, 
2013). Genom en sänkt ythastighet skulle tidigare isläggning vara möjlig 
under förvintern och problemen med kravis skulle sannolikt reduceras. 
Simuleringarna kördes med inflöden på 250, 225, 200 och 150 m3/s och 
för samtliga vattenföringar sattes randvillkoret vid intaget till en 
specificerad nivå motsvarande dämningsgränsen (144,22 m).  

Tabell 4: Specificering av grundläggande parametrar i 
simuleringarna.  
Tid Antal tidssteg – 240 

Tidsstegsintervall – 30 sek  

Beräkningsmetod  Tidsintegrering – högre ordning 

Rumslig diskretisering – högre ordning  

Minimum tidssteg – 0,01 s 

Maximum tidssteg – 30 s 

Kritiska CFL-värdet – 0,8 

Torra, översvämmade 
och våta element 

Torrt vattendjup – 0,005 

Översvämmat vattendjup – 0,05 

Vått vattendjup – 0,1 

Densitet  Barotropisk 

Strömvirvelsviskositet Smagorinsky formulation 

Konstant värde – 0,28 

Minimum strömvirvelsviskositet – 1,8∙10
-6 

m
2
/s 

Maximum strömvirvelsviskositet – 10000000000 m
2
/s 

Bottenfriktion  Resistanstyp – Mannings tal 

Konstant värde – 32 m
1/3

/s 

Begynnelsevillkor  Konstant vattennivå – 144,22 m (dämningsgränsen) 

Randvillkor   Uppströms rand – konstant vattenföring 
125/150/200/225/250 m

3
/s 

Intag – konstant vattennivå 144,22 m 
(dämningsgränsen) för simuleringarna.  Konstant 
vattenföring 125 m

3
/s för valideringen.  

Utskov 1 – konstant vattenföring 0 m
3
/s 

Utskov 2 – konstant vattenföring 0 m
3
/s 

Utskov 3 – konstant vattenföring 0 m
3
/s 

Utskov 4 – konstant vattenföring 0 m
3
/s 

Land – hastigheten noll (stängd rand)     

Ej inkluderade 
parametrar 

Djup, corioliskraft, vind, isutbredning, tidvatten, 
nederbörd, evaporation, vågrörelser, källor, 
konstruktioner 
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Medelvattenföringen genom kraftstationen under 2012 var ca 200 m3/s, 
men utbyggnadsvattenföringen är 300 m3/s. Denna är dock baserad på 
att även aggregat G6 i den gamla kraftstationen är i drift, varför 
vattenföringen idag sällan överstiger 250 m3/s.  

MIKE 3 Flow Model FM  
Även MIKE 3 Flow Model FM (Flexible Mesh) är utvecklat av DHI, 
men används för tredimensionell modellering. Flexible Mesh innebär ett 
i horisontalled ostrukturerat nät där en cellcentrerad finit volymmetod 
används. Nätet är baserat på linjära, triangulära element. I vertikalled 
används ett strukturerat nät.  Precis som för MIKE 21 används s.k. 
”shallow water equations” i beräkningarna, men nu istället i 3D 
(Bilaga V). För en fullständig genomgång av ekvationerna som tillämpas i 
MIKE 3 hänvisas till DHI Scientific Documentation (DHI, 2012b). 

Simuleringar i 3D 

Efter simuleringarna i MIKE 21 gjordes även simuleringar i MIKE 3, 
som sedan utvärderades enligt samma kriterier som simuleringarna i 2D.  
Det MIKE 3 kan tillföra utvärderingen av alternativen är en indelning av 
varje elements vattenspalt i vertikala lager och på så sätt ge en mer 
representativ bild av hastighetsfördelningen i vattnets översta lager, dvs. 
ythastigheten. Det ursprungliga scenariot och alla alternativ utom 
muddring kördes, dock endast med vattenföringen 225 m3/s i och med 
att MIKE 3 är mer tidskrävande. I övrigt användes samma ingångsdata 
som i MIKE 21. Muddringsalternativet valdes att inte köras då tillräcklig 
information erhållits från simuleringarna i 2D.  

Uppskattning av kravisproduktion 
Isproduktionen är proportionell mot arean av området med öppet 
vatten. Utifrån hastighetsfördelningarna i vattnets översta lager från de 
tredimensionella simuleringarna (vattenföring 225 m3/s) uppskattas 
arean på området med hastigheter över 0,5 m/s. Detta görs genom att 
lägga på ett detaljerat rutnät över hela området. Anledningen till att 
värdet 0.5 och inte det definierade gränsvärdet på 0,6 m/s används är att 
gränsvärdet endast är teoretisk och även i intervallet 0,5-0,6 m/s är det 
möjligt att kravis kan bildas. Isproduktionen uppskattas sedan enligt 
Ekvation 3. Hur mycket kravis denna isproduktion motsvarar beräknas 
sedan och porositeten för kravis antas då vara 0,8 (Billfalk, 1981).  

Validering  

Strömningsbild  

Den 24 maj 2013 utfördes ett fältförsök för att verifiera den 
strömningsbild som erhållits i simuleringarna. Det simuleringsresultat 
som användes i jämförelsen var 3D-simuleringen med ursprunglig 
batymetri och en vattenföring på 225 m3/s, dvs. motsvarande de 
förhållandena som rådde under fältförsöket. Genom utsläpp av apelsiner 
i en rad punkter i magasinet framför Finnfors kraftverk kunde deras 
rörelsemönster studeras och den observerade strömningsbilden jämföras 
med den simulerade. Vid Sikfors kraftstation, också den ägd av Skellefteå 
Kraft och lokaliserad i Piteälven, utfördes år 2011 fältförsök med syfte 
att utvärdera prestandan hos en anordning som leder bort smolt 
(laxyngel) från intagen till turbinerna. Smolten tenderar att följa med 
ytvattnet, därför bör en lyckad omdirigering av ytvattnet leda till att även 
smolten följer med och laxbeståndet säkras. Genom att studera utsläppta 
apelsiners rörelsemönster i magasinet kunde anordningens funktion 
utvärderas. En apelsins aerodynamiska form gör att den följer flödet och 
dess densitet innebär att den flyter bra. Den klara färgen gör dem lätta att 
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identifiera och den här typen av fältförsök orsakar inte några 
miljöproblem (Brynjell-Rahkola, 2011).  

Totalt användes ca 300 apelsiner (60 kg). I punkterna 1-3 släpptes ca 
75 stycken per utsläppspunkt och de kvarblivande användes för utsläpp i 
övriga punkter, där apelsinerna till viss del kunde plockas upp och 
återanvändas. Apelsinernas rörelsemönster filmades med videokamera.  

Hastighetsfördelning   

En simulering kördes i MIKE 3 med ett inflöde på 125 m3/s och vid 
intaget ett utflöde på 125 m3/s, dvs. samma vattenföring som SMHI 
mätte upp i sin flödesmätning. Detta gjordes för att kunna jämföra 
hastigheterna uppmätta av SMHI med de simulerade hastigheterna och 
på så vis validera modellen. SMHI:s sektionering utfördes i 10 m intervall 
och tvärsnittens ungefärliga sträckning ritades upp i ArcGis och 
infogades sedan i MIKE. MIKE 3 innebär en tredimensionell modell 
som åskådliggör hastighetsfördelningen i vertikala lager över hela djupet, 
medan MIKE 21 endast visar hastighetsfördelningen som ett medel över 
hela djupet inom ett element. Tvärsnitten för de 27 sektionerna 
jämfördes med resultatbilderna från simuleringen.  

RESULTAT  

Simuleringar i 2D 

Nollalternativ 

Vid simulering i 2D erhölls följande resultat för nollalternativet (Fig. 19). 
Vid en vattenföring på 250 m3/s förekommer hastigheter på över 
0,6 m/s i ett stort område framför intaget (Fig. 19a). Bidragande orsaker 
till detta är betongfundamenten, udden och klacken vid intaget. Sedan 
finns också mindre områden i magasinet med lokalt höga hastigheter 
över 0,6 m/s. Frekvent förekommande är hastigheter i intervallet 0,5-0,6 
m/s, vilket också får betraktas som högt och även dessa områden utgör 
potentiella platser för kravisbildning.  

Vid en vattenföring på 225 m3/s har storleken på området framför 
intaget med kritiskt höga hastigheter reducerats, dock förekommer 
hastigheter på över 0,6 m/s fortfarande i stora delar av området 
(Fig. 19b). Detta gäller framförallt framför och över klacken vid intaget, 
men också över betongfundamentet i mitten av älvfåran. Den största 
förändringen sker längs med udden, där hastigheterna reduceras från 
över 0,5 m/s till 0,4-0,5 m/s över ett stort område och förutsättningarna 
för bildning av ett stabilt istäckte har förbättrats markant. Även vid 
Grilludden reduceras storleken på området med hastigheter över 
0,5 m/s, men förekommer fortfarande över ett relativt stort område. 

Vid en vattenföring på 200 m3/s reduceras storleken på området vid 
intaget med kritiskt höga hastigheter ytterligare (Fig. 19c). Detta område 
är nu till stor del inom intervallet 0,5-0,6 m/s, men över 
betongfundamentet i mitten av älvfåran och till viss del runt och över 
klacken vid intaget är hastigheterna fortsatt över 0,6 m/s. Längs med 
udden överstiger hastigheterna nu aldrig 0,5 m/s, vilket innebär att ett 
stabilt istäcke kan bildas. Detta gäller även för området i höjd med 
Grilludden.  

Vid en vattenföring på 150 m3/s når hastigheterna inte upp till 0,6 m/s i 
något område (Fig. 19d). De högsta hastigheterna förekommer över 
klacken, betongfundamentet i mitten av älvfåran och vid intaget, där 
hastigheterna i små områden överstiger 0,5 m/s. 

 

A 
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Alternativ 1: Utjämning av udde 

Fördjupning av befintlig älvfåra 

Vid simulering i 2D erhölls följande resultat för alternativet fördjupning 
av befintlig älvfåra (Fig. 20). Vid en vattenföring på 250 m3/s innebär 
modifieringen ett reducerat område med hastigheter i intervallet 0,5-
0,6 m/s längs med udden jämfört med nollalternativet (Fig. 20a). Strax 
nedströms om uddens mest utstickande partier har hastigheterna 
reducerats från över 0,6 m/s till intervallet 0,5-0,6 m/s. Det är 
framförallt i höjd med udden som fördjupningen ger effekt. Den 
dominerande strömningsriktningen rätas också ut något i och med att 
vattnet nu obehindrat kan strömma närmare udden. Hastigheterna i den 
sneda inströmningen mot intaget reduceras, dock i mycket liten 
utsträckning.  

Vid en vattenföring på 225 m3/s innebär modifieringen en mycket liten 
skillnad jämfört med samma scenario utan modifiering (Fig. 20b). Att 
strömningsriktningen rätas ut innebär något högre hastigheter längs med 
udden och nedåt, men att hastigheterna i den sneda inströmningen mot 
intaget reduceras. Strax nedströms om uddens mest utstickande partier 
har hastigheterna reducerats från över 0,5 m/s till intervallet 0,4-0,5 m/s. 

Vid en vattenföring på 200 m3/s och utan modifiering är hastigheterna 
redan i intervallet 0,4-0,5 m/s i höjd med udden, dvs. det bör utgöra ett 
område där ett stabilt istäcke kan bildas (Fig. 20c). 

d c 

b 

Figur 19: Hastighetsfördelning ursprungligt scenario vid en vattenföring på  

a) 250 m3/s b) 225 m3/s c) 200 m3/s d) 150 m3/s. 

 

a 
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Modifieringen innebär att hastigheterna sänks ytterligare i området. Strax 
nedströms om uddens mest utstickande partier har hastigheterna 
reducerats från intervallet 0,5-0,6 m/s till 0,4-0,5 m/s.  

Vid en vattenföring på 150 m3/s och utan modifiering överstiger 
hastigheterna inte 0,6 m/s i något område och förekommer i intervallet 
0,5-0,6 m/s endast över betongfundamentet i mitten av älvfåran och 
precis vid intaget. Med modifiering reduceras hastigheterna ytterligare i 
höjd med udden (Fig. 20d).  

Det är tydligt att modifieringen generellt innebär betydligt reducerade 
hastigheter lokalt vid partiet där udden sticker ut. Dock verkar 
modifieringen inte vara kraftig nog för att räta ut inströmningen helt, 
förmodligen krävs en större urschaktning av intilliggande mark för att 
den effekten ska erhållas.  

Utvidgad älvfåra   

Vid simulering i 2D erhölls följande resultat för alternativet utvidgad 
befintlig älvfåra (Fig. 21). Vid en vattenföring på 250 m3/s innebär 
modifieringen att hastigheten i hela området längs med udden sänks till 
intervallet 0,4-0,5 m/s från 0,5-0,6 till m/s som i nollalternativet 
(Fig. 21a). Detta bör därför redan nu vara ett område där ett stabilt 
istäcke kan bildas. Inströmningen rätas också ut ännu mer, men 
hastigheterna i den sneda inströmningen reduceras endast i liten 
utsträckning.   

a 

d c 

b 

Figur 20: Hastighetsfördelning efter modifiering motsvarande utjämning av udde 
(fördjupad älvfåra) vid en vattenföring på a) 250 m3/s b) 225 m3/s c) 200 m3/s 
d) 150 m3/s.  
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Vid en vattenföring på 225 m3/s och utan modifiering är hastigheterna 
redan i intervallet 0,4-0,5 m/s i stora delar av området i höjd med udden, 
men modifieringen åtgärdar där de sista områdena med hastigheter i 
intervallet 0,5-0,6 m/s (Fig. 21b).  Vid intaget har de höga hastigheterna i 
den sneda inströmningen reducerats, dock har hastigheterna i ett område 
framför intaget istället ökat i och med den uträtade inströmningen.  

Vid en vattenföring på 200 m3/s och utan modifiering är hastigheterna 
redan i intervallet 0,4-0,5 m/s i området i höjd med udden, men sänks 
ytterligare efter modifiering (Fig. 21c). Strax nedströms om uddens mest 
utstickande partier har hastigheterna reducerats från intervallet 0,5-0,6 
m/s till 0,4-0,5 m/s. Hastigheten på den sneda inströmningen reduceras 
ytterligare.   

Vid en vattenföring på 150 m3/s reduceras hastigheterna ytterligare i 
höjd med udden (Fig. 21d).        

Alternativ 2: Muddring av sediment 

Vid simulering i 2D erhölls följande resultat för alternativet muddring av 
sediment (Fig. 22). Vid en vattenföring på 250 m3/s innebär muddring 
av sediment i viken en i princip obetydlig skillnad för hastigheterna i den 
huvudsakliga inströmningsriktningen (Fig. 22a). Detta gäller även de 
övriga vattenföringarna (Fig. 22b, c och d).  

 

a 

c d 

b 

Figur 21: Hastighetsfördelning efter modifiering motsvarande komplett utjämning 
av udde (utvidgad älvfåra) vid en vattenföring på a) 250 m3/s b) 225 m3/s 
c) 200 m3/s d) 150 m3/s. 
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Alternativ 3: Bärgning av betongfundament 

Vid simulering i 2D erhölls följande resultat för alternativet bärgning av 
betongfundament (Fig. 23). Vid en vattenföring på 250 m3/s innebär 
bärgning av betongfundament lokal reducering av hastigheterna, men 
sänker där hastigheterna till under 0,6 m/s (Fig. 23a). Detta gäller 
fundamentet i mitten av älvfåran samt de fundament som är placerade 
framför klacken vid intaget.  

Vid en vattenföring på 225 m3/s reduceras hastigheterna i området i 
mitten av älvfåran där ett betongfundament tidigare var placerat till 
under 0,5 m/s och utgör därmed ett område där ett stabilt istäcke kan 
bildas (Fig. 23b). 

Även vid en vattenföring på 200 m3/s är hastigheterna lokalt höga över 
betongfundamenten innan modifieringen, men reduceras efter att denna 
gjorts (Fig. 23c). Det är först vid en vattenföring på 150 m3/s som 
hastigheten understiger 0,6 m/s över betongfundamentet i mitten av 
älvfåran innan modifiering gjorts, men hastigheten ligger ändå i 
intervallet 0,5-0,6 m/s (Fig. 23d). Efter modifiering reduceras 
hastigheten här till 0,3-0,4 m/s. För fundamenten framför utskoven 
påvisas ingen effekt på strömningshastigheterna vid en vattenföring på 
150 m3/s.      

 

a 

c d 

b 

Figur 22: Hastighetsfördelning efter modifiering motsvarande muddring av 
sediment vid en vattenföring på a) 250 m3/s b) 225 m3/s c) 200 m3/s d) 150 m3/s.  
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Alternativ 4: Utjämning av klack vid intag  

Vid simulering i 2D erhölls följande resultat för alternativet utjämning av 
klack vid intag (Fig. 24). Vid en vattenföring på 250 m3/s reduceras 
hastigheterna runt det område som tidigare utgjorde klacken vid intaget 
från över 0,6 m/s innan modifiering till 0,5-0,6 m/s efter (Fig. 24a). 
Hastigheter på över 0,6 m/s kvarstår närmare intaget. Utjämning av 
klacken innebär att vattnet kan strömma in rakare mot intaget.  

Vid en vattenföring på 225 m3/s reduceras på samma sätt hastigheterna 
runt det område som tidigare utgjorde klacken (Fig. 24b). I området är 
hastigheterna efter modifieringen 0,4-0,6 m/s utom precis vid intaget där 
0,6 m/s överskrids.   

Vid en vattenföring på 200 m3/s innebär modifieringen att hastigheterna 
reduceras ytterligare i område vid intaget (Fig. 24c). Precis framför 
intaget fortsätter dock hastigheterna att vara över 0,6 m/s, vilket beror 
på det stora utflödet vid intaget. Hastigheterna just där kommer därför 
att vara svåra att reducera på annat sätt än att sänka vattenföringen 
ytterligare. 

Vid en vattenföring på 150 m3/s överstiger hastigheterna inte 0,6 m/s i 
något område innan modifieringen, men reduceras ytterligare i och med 
modifiering och nu förekommer hastigheter i intervallet 0,5-0,6 m/s 
endast i ett litet område precis vid intaget (Fig. 24d).  

 

a 

c d 

b 

Figur 23: Hastighetsfördelning efter modifiering motsvarande bärgning av 
betongfundament vid en vattenföring på a) 250 m3/s b) 225 m3/s c) 200 m3/s 
d) 150 m3/s. 
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Alternativ 5: Utjämning av klack i höjd med Grilludden   

Vid simulering i 2D erhölls följande resultat för alternativet utjämning av 
klack i höjd med Grilludden (Fig. 25). Vid en vattenföring på 250 m3/s 
innebär en utjämning av klacken i höjd med Grilludden att hastigheterna 
i området reduceras från intervallet 0,5-0,6 m/s till under 0,5 m/s 
förutom i ett litet område där hastigheter i intervallet 0,5-0,6 m/s 
fortfarande förekommer (Fig. 25a). Ett stabilt istäcke bör nu kunna 
bildas i området. Längs med udden och till vänster i den huvudsakliga 
strömningsfåran reduceras området med hastigheter i intervallet 0,5-0,6 
m/s, vilket beror på att den trånga sektionen vid Grilludden fördjupats.  
Dock är hastigheten hos den sneda inströmningen mot intaget 
oförändrad.   

Vid en vattenföring på 225 m3/s innebär utjämningen att hastigheterna i 
området där klacken tidigare var placerad reduceras ytterligare och 
överstiger inte 0,5 m/s (Fig. 25b). Längs med udden reduceras 
hastigheterna i små områden till under 0,5 m/s.  

Vid en vattenföring på 200 m3/s sänks hastigheterna ytterligare i 
området där klacken tidigare var placerad, längs med udden samt till 
vänster i den huvudsakliga strömningsfåran (Fig. 25c). Samma effekter 
fås vid neddragning av vattenföringen till 150 m3/s (Fig. 25d).  

 

a 

d c 

b 

Figur 24: Hastighetsfördelning efter modifiering motsvarande utjämning av klack 
vid intag vid en vattenföring på a) 250 m3/s b) 225 m3/s c) 200 m3/s d) 150 m3/s.   
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Simuleringar i 3D  

Nollalternativ  

Vid simulering i 3D erhölls följande resultat för nollalternativet (Fig. 26). 
Hastigheter över 0,6 m/s förekommer lokalt i höjd med Grilludden, 
längs med och precis efter udden, över betongfundamenten i mitten av 
saödfjadöfjadöfjkadöfjaödfjkaödjfkjkf

 

 

a 

c d 

b 

Figur 25: Hastighetsfördelning efter modifiering motsvarande utjämning av klack i 
höjd med Grilludden vid en vattenföring på a) 250 m3/s b) 225 m3/s c) 200 m3/s 
d) 150 m3/s. 

s.   

 

 

Figur 26: Hastighetsfördelning ursprungligt scenario i 3D vid en 
vattenföring på 225 m3/s.  
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älvfåran och vid de framför klacken, över klacken samt i ett stort område 
framför intaget. Hastigheter i intervallet 0,5-0,6 m/s förekommer vid 
Grilludden, i ett stort område längs med udden samt runt det område 
framför intaget med hastigheter över 0,6 m/s.   

Alternativ 1: Utjämning av udde  

Fördjupning av befintlig älvfåra 

Vid simulering i 3D erhölls följande resultat för alternativet fördjupning 
av befintlig älvfåra (Fig. 27). Utjämning av udden innebär att 
hastigheterna i området ovanför udden reduceras till under 0,5 m/s. 
Längs med och precis efter udden fanns tidigare platser med lokalt höga 
hastigheter över 0,6 m/s, vilka nu har reducerats. Den huvudsakliga 
strömningsriktningen har rätats ut något och därmed förflyttats ca 10-15 
m åt höger, vilket har reducerat hastigheterna på dess vänstra sida (till 
under 0,5 m/s) och i den sneda inströmningen mot intaget. 
Modifieringen har i övrigt endast liten påverkan i rområdet framför 
intaget.  

Utvidgad älvfåra   

Vid simulering i 3D erhölls följande resultat för alternativet utvidgad 
älvfåra (Fig. 28). När udden utjämnats helt fås ett betydligt mindre 
område med hastigheter över 0,5 m/s ovanför och längs med uddens 
tidigare placering. I dessa områden bör ett stabilt istäcke därför definitivt 
kunna utbredas. Däremot ökar hastigheterna precis vid älvfårans kant. 
Lokalt längs med och precis efter udden reduceras hastigheterna från 
över 0,6 m/s innan modifiering till 0,5-0,6 m/s efter modifiering. Den 
huvudsakliga strömningsriktningen har rätats ut och därmed förflyttats 
ca 20 m åt höger, vilket har reducerat hastigheterna på dess vänstra sida. 
Detta innebär också att hastigheterna i den sneda inströmningen minskat 
något. Modifieringen har i övrigt endast liten påverkan i området framför 
intaget.   

 

 
 

 

 

 

Figur 27: Hastighetsfördelning efter modifiering motsvarande 
utjämning av udde (fördjupad älvfåra) i 2D respektive 3D vid en 
vattenföring på 225 m3/s. 
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Alternativ 3: Bärgning av betongfundament  

Vid simulering i 3D erhölls följande resultat för alternativet bärgning av 
betongfundament (Fig. 29). Modifieringen innebär att hastigheten över 
området i mitten av älvfåran där ett betongfundament var placerat 
reduceras till under 0,6 m/s. Strax ovanför detta fundament ligger 
ytterligare ett fundament, dock något mindre. Även över detta område 
reduceras hastigheterna, men i mindre utsträckning och hastigheter på 
över 0,6 m/s kvarstår lokalt. Vid inströmningen mot intaget har området 
med hastigheter över 0,6 m/s reducerats, då de fundament som tidigare 
var placerade där påverkade inströmningen. Detta är dock endast i liten 
utsträckning.  

 

 
 

 

 

  

Figur 28: Hastighetsfördelning efter modifiering motsvarande 
komplett utjämning av udde (utvidgad älvfåra) i 3D vid en 
vattenföring på 225 m3/s. 

 

 

Figur 29: Hastighetsfördelning efter modifiering motsvarande 
bärgning av betongfundament i 3D vid en vattenföring på 
225 m3/s. 
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Alternativ 4: Utjämning av klack vid intag  

Vid simulering i 3D erhölls följande resultat för alternativet utjämning av 
klack vid intag (Fig. 30). Modifieringen innebär att hastigheterna inom 
ett stort område framför intaget reduceras till under 0,6 m/s. Precis 
framför intaget är hastigheterna dock fortsatt höga. Strömningen mot 
intaget har rätats ut och hastigheten på den sneda inströmningen har 
reducerats i och med att klacken inte längre förhindrar vattnets väg 
direkt mot intaget.   

Alternativ 5: Utjämning av klack i höjd med Grilludden  

Vid simulering i 3D erhölls följande resultat för alternativet utjämning av 
klack i höjd med Grilludden (Fig. 31). Modifieringen innebär att 
hastigheterna i området där klacken tidigare var placerad reduceras och 
nu endast över mycket lokala ytor överstiger 0,5 m/s, vilket innebär att 
ett stabilt istäcke bör kunna lägga sig. Hastigheterna reduceras även till 
under 0,5 m/s i området framför udden och längs den huvudsakliga 
strömningsriktningens vänstra sida, vilket beror på att inströmningen har 
rätats ut då den trånga sektionen vid Grilludden fördjupats. Även längs 
den huvudsakliga strömningsriktningens högra sida reduceras 
hastigheterna lokalt från över 0,6 m/s innan modifiering till 0,5-0,6 m/s 
efter. 
 

 
 
 

 

 
 

 

Figur 30: Hastighetsfördelning efter modifiering motsvarande 
utjämning av klack vid intag i 3D vid en vattenföring på 225 
m3/s. 

 

Figur 31: Hastighetsfördelning efter modifiering motsvarande 
utjämning av klack i höjd med Grilludden i 3D vid en 
vattenföring på 225 m3/s. 
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Uppskattning av kravisproduktion 
Isproduktionen, dvs. bildad volym fast is per sekund, kan som tidigare 
nämnts beskrivas enligt Ekvation 3.  

     
        

    
    (3) 

ρ’ = densiteten av fast is = 916 kg/m3  

F = isbildningsvärmet = 330 kJ/kg 

φ ansätts till 200 W/m2, vilket är rimligt vid en lufttemperatur på -10 °C 
under vindstilla förhållanden (Tabell 3).  

Nollalternativ  

Området med hastigheter över 0,5 m/s uppskattas täcka en area på 
14900 m2.  

     
           

           
             

Om kravis antas ha en porositet på 0,8 skulle det i detta scenario kunna 
bildas ca 0,050 m3 kravis per sekund eller ca 4320 m3 per dygn.  

Alternativ 1: Utjämning av udde  

Fördjupning av befintlig älvfåra 

Området med hastigheter över 0,5 m/s uppskattas täcka en area på 
12700 m2.  

     
           

           
             

Om kravis antas ha en porositet på 0,8 skulle det i detta scenario kunna 
bildas 0,042 m3 kravis per sekund eller ca 3630 m3 per dygn.  

Utvidgad älvfåra   

Området med hastigheter över 0,5 m/s uppskattas täcka en area på 
11100 m2.  

     
           

           
             

Om kravis antas ha en porositet på 0,8 skulle det i detta scenario kunna 
bildas ca 0,037 m3 kravis per sekund eller ca 3200 m3 per dygn.  

Alternativ 3: Bärgning av betongfundament  

Området med hastigheter över 0,5 m/s uppskattas täcka en area på 
14900 m2, dvs. mycket nära det ursprungliga scenariot. Detta beror på att 
hastigheten över de platser där betongfundamenten var placerade har 
sänkts till under 0,6 m/s, men fortfarande ligger över 0,5 m/s på de 
flesta ställena.   

     
           

           
             

Om kravis antas ha en porositet på 0,8 skulle det i detta scenario kunna 
bildas ca 0,050 m3 kravis per sekund eller ca 4320 m3 per dygn.  

Alternativ 4: Utjämning av klack vid intag  

Området med hastigheter över 0,5 m/s uppskattas täcka en area på 
14300 m2. Att området inte blev mindre beror på att hastigheten framför 
och över klackens tidigare placering har sänkts till under 0,6 m/s på stora 
ytor, men fortfarande ligger över 0,5 m/s.   

     
           

           
             

Om kravis antas ha en porositet på 0,8 skulle det i detta scenario kunna 
bildas ca 0,048 m3 kravis per sekund eller ca 4150 m3 per dygn.  
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Alternativ 5: Utjämning av klack i höjd med Grilludden  

Området med hastigheter över 0,5 m/s uppskattas täcka en area på 
10300 m2.  

     
           

           
             

Om kravis antas ha en porositet på 0,8 skulle det i detta scenario kunna 
bildas ca 0,034 m3 kravis per sekund eller ca 2940 m3 per dygn.  

Validering  

Strömningsbild  

I maj 2013 utfördes ett fältförsök för att verifiera den strömningsbild 
som erhållits i simuleringarna (Fig. 32). Genom utsläpp av apelsiner i en 
rad punkter kunde deras rörelsemönster studeras (Fig. 33). Apelsinerna 
från punkt 1 förflyttades till en början rakt och samlat, men delades 
sedan upp i ett område som senare kunde identifieras vara 
betongfundamentet i mitten av älvfåran. Alla apelsiner hamnade vid 

 

 
 

 

  

Figur 32: Hastighetsvektorer i magasinet från 3D-simulering med 
ursprunglig batymetri och vattenföring på 225 m3/s.  

 
Figur 33: Utsläpps-
punkter vid apelsin-
försök i Finnfors 
magasin. Punkt 1,2 och 
3 låg i höjd med 
Grilludden. Punkt 4 låg 
strax innanför Grill-
udden. Punkt 5,6 och 7 
låg alla vid gamla 
flottningsrännepelare 
och punkt 8 var längs 
med utskoven vid 
anläggningen.  
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intagsgrinden till G1, även den grupp som rört sig mest till vänster i den 
huvudsakliga strömningsriktningen.  Utsläppet vid punkt 2 innebar en 
mycket samlad grupp apelsiner som följde udden ca 10-20 m utanför 
land innan de nådde G1. Apelsinerna från punkt 3 förflyttades med en 
stor spridning, men alla hamnade till slut i G1. Ungefär vid 
betongfundamentets placering viker även de som rört sig mest till 
vänster i den huvudsakliga strömningsriktningen av mot intagen. 
Apelsinerna från punkt 4 förflyttades mycket lite och den rörelse som 
skedde var uppåt mot uddens strand, vilket antas bero på att 
ythastigheterna i området är små och att det är vinden som får 
apelsinerna att röra sig uppåt. Utsläppet vid punkt 5 var planerat så att 
apelsinerna skulle nå den bakåtedda som löper längs med hela älvens 
vänstra sida efter Grilludden. Detta skedde dock inte, vilket antas bero 
på att vinden har förflyttat den långsamflytande eddan inåt mot land. Så 
småningom närmar sig en grupp apelsiner anläggningen och förflyttas 
med den sneda inströmningen mot G2. För att få en bättre bild av var 
vattnet i den sneda inströmningen som stryker längs med utskoven 
kommer ifrån släpps apelsiner vid punkt 6 och dessa når aldrig intagen 
utan stannar i området utanför utskovet längst till vänster. Detta vatten 
når alltså aldrig den sneda inströmningen. Apelsinerna från punkt 7 följer 
däremot med den sneda inströmningen och åtta av tio apelsiner 
hamnade vid intagsgrinden till G2. För att slutligen fastställa var 
brytningen mellan den sneda inströmningen och det långsamflytande 
vattnet låg släpptes apelsiner i en rad längs med utskoven. Framför 
sektorluckans (andra utskovet från vänster i strömningsriktningen) mitt 
upphör förflyttningen av apelsiner längs med utskoven till intagen. Detta 
är alltså brytpunkten och apelsiner släppta längre åt vänster påverkas inte 
av den sneda inströmningen mot intagen (Fig. 34).  

 

 
 

 

 

  

Figur 34: Foto från apelsinförsök. Här släpps en rad apelsiner 
framför utskoven för att finna brytpunkten mellan den sneda 
inströmningen mot intaget och det långsamflytande vattnet längs 
med älvens vänstra kant som rör sig i en svag bakåtedda.   
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Hastighetsfördelning  

SMHI:s resultat redovisades i tvärsnitt för varje sektion. Då de 27 
sektionernas exakta position inte kunde erhållas ritades dessa ut med 
hjälp av den information som fanns tillgänglig (Fig. 35). SMHI:s 
hastighetsfördelningar jämfördes med de i MIKE 3 simulerade resultaten 
(Fig. 36 och 37). I Bilaga VI återfinns jämförelser mellan de sju första 
sektionerna i magasinet.   

 
 

 

 

 
 

 

Figur 35: De 27 sektionernas ungefärliga positioner. Här syns 
även hastighetsfördelningen i vattnets översta lager vid samma 
vattenföring som då SMHI:s sektionering utfördes (125 m3/s).  

 

Figur 36: Resultatbild från SMHI av sektion 6 där betong-
fundament är synligt (Vikström, 2008).   
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DISKUSSION  

Simuleringar i 2D 
Vid jämförelse av hastighetsfördelningarna vid vattenföringarna 250 
m3/s respektive 200 m3/s i det ursprungliga scenariot (dagsläget) framgår 
att vattenföringen under perioden då isläggning är aktuell är av stor 
betydelse för hur mycket kravis som potentiellt kan bildas. Är de 
driftansvariga medvetna om detta och anpassar körningen är det troligt 
att ett stabilt istäcke tidigare kan utbredas och kravisproblemen på 
intagsgrindarna reduceras. I detta examensarbete kan det dock inte sägas 
något om hur tjockt det fasta istäcket måste bli innan det kan motstå en 
viss vattenståndsvariation och således hur länge regleringen behöver 
inskränkas.  

De modifieringar som gjorts har, i olika utsträckning, lett till 
förändringar i hastighetsfördelningen i magasinet. Alternativ 1, utjämning 
av udde, innebär i sitt första utförande med en fördjupad älvfåra 
framförallt att området med hastigheter över 0,5 m/s längs med och 
precis efter udden minskar vid en vattenföring på 250 m3/s. Vid en 
vattenföring på 225 m3/s innebär modifieringen en mycket liten skillnad 
jämfört med samma scenario utan modifiering. Då vattenföringen är 
200 m3/s är hastigheterna redan utan modifiering tillräckligt låga för att 
ett istäcke ska utbredas i höjd med udden. Modifiering innebär att 
hastigheterna sänks ytterligare i området. Simuleringarna visar att 
åtgärden generellt innebär reducerade hastigheter lokalt vid partiet där 
udden sticker ut samt precis bakom udden. Dock är modifieringen inte 
kraftig nog för att räta ut inströmningen och på så vis reducera 
hastigheterna i den sneda inströmningen mot intaget. På grund av detta 
konstaterande simulerades ytterligare ett scenario med en helt utjämnad 
udde (utvidgad älvfåra). I och med detta rätades inströmningen ut, men 
detta ledde inte till någon nämnvärd reducering av hastigheterna i den 
sneda inströmningen mot intaget. Vid en vattenföring på 250 m3/s fås 
en stor hastighetsreduktion i området längs med udden som innebär att 
ett stabilt istäcke skulle kunna lägga sig i området redan vid en så hög 

Figur 37: Resultatbild från simulering av det ursprungliga 
scenariot vid samma vattenföring som då SMHI:s sektionering 
utfördes (125 m3/s). Jämför med samma tvärsnitt i Fig. 36.    
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vattenföring. Lägre vattenföringar innebär att hastigheterna i området 
längs med udden reduceras ytterligare.  

Alternativ 2, muddring av sedimentet i viken, innebär en i princip 
obetydlig skillnad för hastigheterna i den huvudsakliga 
inströmningsriktningen. Detta gäller även de övriga vattenföringarna, de 
reducerade hastigheterna i magasinet kan inte tillskrivas modifieringen 
utan beror på de lägre vattenföringarna. Det kan därför konstateras att 
muddring som åtgärd inte skulle innebära någon effekt vad gäller 
problemen med kravis. En fördjupning i detta område får ingen effekt i 
och med att det inte ligger i den huvudsakliga strömningsriktningen och 
endast en liten del av det inkommande vattnet når detta område.   

Alternativ 3, bärgning av betongfundamenten, innebär en lokal 
hastighetsreducering. Det är framförallt betongfundamentet i mitten av 
älvfåran som påverkar strömningshastigheterna och hastigheten över det 
är över 0,6 m/s fram till en vattenföring på 200 m3/s och över 0,5 m/s 
vid vattenföringen 150 m3/s i det ursprungliga scenariot. Simuleringarna 
av de övriga alternativen visade även att ingen annan åtgärd kan få ner 
hastigheterna under 0,6 m/s över just det betongfundamentet om 
vattenföringen inte sänks till under 200 m3/s.  Vill man sänka 
hastigheten i det området är slutsatsen således att bärgning är det enda 
alternativet (av de som utvärderats i denna studie).  De fundament som 
är placerade framför klacken vid intaget orsakar också förhöjda 
hastigheter. För fundamenten framför utskoven påvisas ingen effekt på 
strömningshastigheterna efter modifieringen.  

Alternativ 4, utjämning av klack vid intag, innebär en stor reducering av 
området med kritiskt höga hastigheter i området framför intaget vid 
vattenföringar över 200 m3/s. Klackens placering gör att det vore 
lämpligt med en utjämning för att sänka hastigheterna i området, dock är 
det svårt att genomföra i praktiken i och med att botten troligen består 
av berg och att en sådan åtgärd skulle innebära att produktionen måste 
upphöra under arbetstiden.  

Alternativ 5, utjämning av klack i höjd med Grilludden, innebär att redan 
vid vattenföringar på 250 m3/s reduceras hastigheterna tillräckligt 
mycket för att ett istäcke ska kunna utbredas i nästan hela sektionen. 
Även längs med udden och till vänster i den huvudsakliga 
strömningsfåran reduceras hastigheterna i och med att den trånga 
sektionen vid Grilludden fördjupats.   

Ändamålsenligheten hos MIKE21   
MIKE är ett program med många olika användningsområden och 
applikationerna utvecklas ständigt. En modul för modellering av kravis i 
MIKE 21 är just nu under utveckling hos DHI (Blomgren, 2013). Denna 
modul skulle i framtiden kunna ge en tydligare bild av var i älvfåran vid 
Finnfors som kravis bildas, hur den transporteras och var den så 
småningom avsätts. Detta skulle dock antagligen kräva mer indata från 
mätningar som inte utförs idag, t.ex. vatten- och lufttemperaturer från 
Finnfors under den kritiska perioden under förvintern då 
kravisproblemen uppstår. I detta examensarbete har 
hastighetsfördelningar och strömningsbild kunnat studeras för att 
utvärdera var ett stabilt istäcke teoretiskt sett skulle kunna utbredas. Att 
en tvådimensionell modell använts innebär att hastigheterna endast 
kunde representeras som ett medel över hela vattendjupet och inte med 
ythastigheter och efterföljande lager i vertikalled. Det anses ändå vara ett 
bra mått på potentialen hos åtgärdsalternativen.  
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Simuleringar i 3D  
De tredimensionella simuleringarna visar att ythastigheterna är högre än 
de medelhastigheter som erhålls i de tvådimensionella simuleringarna i 
MIKE 21 och att det i 3D därför erhålls större områden med kritiskt 
höga hastigheter. Detta är ingen ny iakttagelse (Fig. 38), anledningen till 
att huvuddelen av utvärderingen skedde utifrån tvådimensionella 
simuleringar är att de antas ge en bra indikation på huruvida åtgärderna 
skulle få önskad effekt samt att de är mindre tidskrävande än 
tredimensionella simuleringar. Tredimensionella simuleringar gjordes för 
alla alternativ utom muddringen, där det redan konstaterats att en sådan 
åtgärd skulle få minimal effekt, för att kunna jämföra resultaten från 2D 
respektive 3D och ge en mer tillförlitlig bild av ett istäckes möjlighet att 
utbreda sig i magasinet under förvintern.  

Alternativ 1, utjämning av udden i de två olika utförandena, innebär 
framförallt lokalt reducering av hastigheterna i området ovanför och 
precis efter udden. Den huvudsakliga strömningsriktningen rätas ut, 
vilket reducerar hastigheterna på dess vänstra sida och i den sneda 
inströmningen mot intaget. 

Alternativ 3, bärgning av betongfundament, innebär lokala 
hastighetsreduceringar till under 0,6 m/s. Det kan dock i resultatbilderna 
vara svårt att uppskatta hur stort område som faktiskt påverkas i och 
med att det är så litet i jämförelse med hela modellområdet. I mitten av 
älvfåran där ett betongfundament är placerat innebär bärgning 
reducerade hastigheter i ett område på ca 400 m2. Alternativ 4, utjämning 
av klack vid intag, innebär att hastigheterna reduceras till under 0,6 m/s 
inom ett område framför intaget som är över 1000 m2 stort. Dock är 
detta området fortfarande i intervallet 0,5-0,6 m/s, varför detta inte får 
så stor genomslagskraft när kravisproduktionen uppskattades med ett 
gränsvärde för då ett stabilt istäcke lägger sig på 0,5 m/s. Med ett 
gränsvärde på 0,6 m/s är detta det alternativ som innebär lägst 
kravisproduktion.  

Alternativ 5, utjämning av klack i höjd med Grilludden, innebär att 
hastigheterna i området där klacken tidigare var placerad reduceras i 
tillräckligt stor utsträckning för att stabilt istäcke nu bör kunna lägga sig. 
I och med att detta alternativ sänker hastigheterna till under 0,5 m/s i ett 
stort område får det stor inverkan på resultatet i uppskattningen av 
kravisproduktionen. Detta alternativ innebär även hastighetsreduktioner 
efter området där klacken tidigare var placerad i och med att 
inströmningen har rätats ut då den trånga sektionen vid Grilludden 
fördjupats. Detta sker i området framför udden och på båda sidor av den 
huvudsakliga strömningsriktningen.  

 

  
 

 
 
 

Figur 38: Exempel på hur hastighetsfördelningen i en tvärsektion 
kan se ut. Dels varierar hastigheterna med djupet, men figuren 
visar också att hastighetsfördelningen kan vara sned. Hastig-
heterna anges i cm/s (Häggström, 1999 efter Sundborg, 1956).  
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Tolkning av slutresultat  
I uppskattningen av isproduktionen ger Alternativ 5, utjämning av klack i 
höjd med Grilludden, lägst isproduktion. Detta eftersom åtgärden 
innebär att hastigheterna vid en vattenföring på 225 m3/s reduceras till 
under 0,5 m/s, vilket var gränsvärdet i beräkningarna. Anledningen till 
detta val är att det teoretiska gränsvärdet på 0,6 m/s innebär en skarp 
gräns för när kravis bildas som kanske inte är helt trovärdig. Så låga 
hastigheter som möjligt eftersträvades, men också över så stora ytor som 
möjligt. Om gränsvärdet istället hade varit 0,6 m/s hade Alternativ 4, 
utjämning av klack vid intag, gett den största hastighetsreduktionen och 
således lägst isproduktion. En faktor att ta hänsyn till skulle även kunna 
vara avståndet från platsen för åtgärden till intaget. Klacken i höjd med 
Grilludden är placerad ca 250 m uppströms från intaget och all is som 
där produceras i öppet vatten hamnar rimligtvis inte vid intaget. Öppet 
vatten vid klacken vid intaget innebär däremot att bildad kravis mer 
sannolikt ackumuleras vid intaget.  

Angående metoden som användes för att uppskatta kravisproduktionen 
bör sägas att för mycket fokus inte bör läggas på de exakta mängderna, 
istället används värdena framförallt för att utvärdera åtgärderna i relation 
till varandra.  

Validering  
Utifrån fältförsöket kunde strömningsbilden analyseras genom s.k. 
apelsinförsök och det kunde konstateras att den observerade 
strömningsbilden stämmer väldigt bra överrens med den simulerade vid 
motsvarande förhållanden. Det enda som var svårt att upptäcka var 
bakåteddan till vänster i strömningsriktningen, vilket antas bero på att de 
låga hastigheterna i området gör att vinden får här större inverkan än i 
andra delar av magasinet. Dock sågs en tydlig uppdelning mellan den 
huvudsakliga strömningsriktningen in mot intagen och det mer 
långsamflytande vattnet inne i viken och längs den vänstra älvstranden. 
Den brytpunkt som finns mellan dessa strömningar återfanns i mitten av 
sektorluckan (andra utskovet från vänster i strömningsriktningen) i 
fältförsöket och stämmer då precis överrens med den simulerade 
brytpunkten. 

Vid valideringen av hastighetsfördelningen ska simuleringens inflöde på 
125 m3/s och vid intaget ett utflöde på 125 m3/s motsvara de 
förhållanden som rådde då SMHI genomförde sin sektionering. När de i 
MIKE 3 simulerade hastighetsfördelningarna jämfördes med de från 
SMHI kunde det konstateras att de simulerade hastigheterna 
överensstämde väl med de observerade.  Dock är detta endast en okulär 
slutsats gjord av författaren genom att jämföra bild för bild och skalan på 
resultatbilderna från SMHI är relativt grov. Det förekommer avvikelser, 
vilket även gäller för bottnens utseende. En orsak till detta är att 
sektionernas exakta position inte kunnat fås, det som kunnat fastställas är 
att de var något så när parallella med dammbyggnaden, i alla fall de första 
sektionerna. 

Fortsatta studier  
Muddring av sediment visade sig vara en kraftlös åtgärd vad gäller 
problemen med kravis. Dock kan det avlagrade sedimentet innebära 
andra problem, t.ex. om framtida högre vattenföringar får sedimentet i 
rörelse. Detta kan bl.a. innebära ökat slitage på turbinerna. Åtgärder bör 
ses över uppströms vid gruvdammen, som bedöms vara en stor 
anledning till sedimenttransporten. Det finns flera lösningar för att 
reducera erosionen vid älvbanken, t.ex. någon form av ledväggssystem. 
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Detta borde undersökas vidare. Vid studie av driftjournalsdata från 2012 
kan det uppskattas att under perioden okt-dec uppgår fallförlusterna 
genom grinden (skillnaden mellan övre vattenytan på södra sidan 
dammfästet och vattenytan 5 m efter grinden in till G1) till 0,5-0,7 m vid 
några tillfällen (Fig. 39). Det sista höga värdet är antagligen inte korrekt, i 
och med att det ligger på 2,24 m vilket verkar orimligt högt. De övriga 
topparna kan till viss del härledas till låga temperaturer utifrån 
temperaturdata från Norsjö, SMHI:s närmaste temperaturstation. För att 
få en mer representativ bild av i vilken utsträckning fallförlusterna 
orsakas av kravis skulle temperaturdata från Finnfors vara önskvärt. Det 
skulle då också kunna göras en mer tillförlitlig utvärdering av de 
kostnader kravisbildning orsakar. Som tidigare nämnts skulle även 
vattentemperaturdata kunna bidra till en större förståelse av 
kravisbildningen vid Finnfors kraftverk. Vidare skulle det insamlade 
materialet från fältförsöket (bildsekvenser och videofilmer) kunna 
bearbetas i större utsträckning med hjälp av dator. Detta ligger dock 
utanför ramarna för detta examensarbete.  
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Figur 39: Fallförlust genom grind vid intag till G1.  
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SLUTSATSER 

 De två problem som varit centrala i utredandet av vad som kan göras 
för att framförallt öka produktionskapaciteten var de störande 
betongfundamenten och sedimentation i magasinet. Om dessa kunde 
det konstateras att bärgning av betongfundamenten skulle innebära 
lokala hastighetsreduktioner och framförallt vid bärgning av 
fundamentet i mitten av älvfåran ses en markant sänkning till hastigheter 
under 0,6 m/s i ett område på ca 400 m2 vid en vattenföring på 225 
m3/s. Muddring av sediment skulle som åtgärd inte innebära någon 
effekt vad gäller problemet med kravis på intagsgrindarna.  

 I uppskattningen av isproduktionen ger Alternativ 5, utjämning av klack 
i höjd med Grilludden, lägst isproduktion. Detta eftersom åtgärden 
innebär att hastigheterna vid en vattenföring på 225 m3/s reduceras till 
under 0,5 m/s, vilket var gränsvärdet i beräkningarna. Om gränsvärdet 
istället hade satts till 0,6 m/s hade Alternativ 4, utjämning av klack vid 
intag, gett den största hastighetsreduktionen och således lägst 
isproduktion.  

 Den utförda valideringen av hastighetsfördelningen i magasinet visar att 
de simulerade resultaten överensstämmer väl med de observerade. Dock 
är denna gjord på en relativt grov skala och avvikelser förekommer, 
vilket även gäller for bottnens utseende i de studerade tvärsektionerna. 
Valideringen av strömningsbilden stärker resultatens trovärdighet genom 
att simulering och de verkliga förhållandena stämmer väl överrens. 

 CFD-beräkningar kan på ett effektivt och visuellt sätt tillämpas för att 
utvärdera vilken effekt en bottenmodifiering skulle få för strömningen i 
en älvfåra. Detta kan utgöra användbart underlag i arbetet med att 
förbättra produktionskapaciteten i befintliga vattenkraftverk.   
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BILAGA I  –  RESULTATKARTOR FRÅN 

MARKRADARUNDERSÖKNINGEN 2010 

 

Djup till botten samt områden med större objekt. De markerade objekten är föremål 
som sticker upp 2 m eller mer från botten (Gustafsson, 2010).   
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Djup till underkant sediment. Sedimentet som är av finare karaktär kan framförallt 
identifieras i områdets norra/östra del. Mätlinje där sediment identifierats är 
markerad med grönt (Gustafsson, 2010). 
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  Djup till troligt berg. Berget ser ut att ligga som djupast från kraftverket och mot 
nordväst. Mätlinjer där berg troligen identifierats är markerade med grått 
(Gustafsson, 2010).   
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BILAGA II  –  URSPRUNGLIG BATYMETRI OCH 

BATYMETRIER EFTER MODIFIERING  

Nollalternativ 

 
 

 

Alternativ 1 

 
 
 

Ursprunglig batymetri i modelldomänen.      

 

Batymetri efter modifiering motsvarande utjämning av udde 
(utvidgad älvfåra).     
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Alternativ 2   

 
 

 

  

Batymetri efter modifiering motsvarande utjämning av udde 
(fördjupad älvfåra).       

 

Batymetri efter modifiering motsvarande muddring av sediment.  
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Alternativ 3  

 
 

 

Alternativ 4   

 
 
 

  

Batymetri efter modifiering motsvarande bärgning av betong-
fundament. 

 

Batymetri efter modifiering motsvarande utjämning av klack vid 
intag.   
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Alternativ 5 

 
 

 

  

Batymetri efter modifiering motsvarande utjämning av klack i 
höjd med Grilludden.  
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BILAGA III  –  2D  SHALLOW WATER EQUATIONS  

Integrering av kontinuitetsekvationen och de horisontella 
rörelsemängdsekvationerna över djupet h = η + d ger följande 
tvådimensionella shallow water equations (Ekvation 1,2,3).  
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Vektorstrecket innebär här ett djup-medelvärde.   och   är hastigheter 
som medelvärden över hela djupet, definierade enligt Ekvation 4 
respektive 5.  

    ∫     
 

  
     (4)  

    ∫     
 

  
    (5) 

Spänningstensorn T inkluderar viskös friktion, turbulent friktion och 
differential advektion. De beräknas enligt Ekvation 6, 7 och 8.  
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t = tid 

x, y = koordinater 

S = storlek vattenflöde från källor   

η = elevation vattennivå 

d = stilla vattendjup 

h = η + d = totalt vattendjup  

u, v = hastighetskomponenter i x- respektive y-riktning.  

f = coriolisparameter 

g = gravitationskonstant 

ρ0 = referensdensitet vatten  

pa = atmosfärstryck 

sxx, sxy, syx, syy = komponenter av medel av flödesöverskott p.g.a. närvaro 
av vågor   

us, vs = hastighet för vatten från punktkällor när det flödar ut i det 
omgivande vattnet  
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BILAGA IV  –  PM  RIVNING AV BETONGSKÄRM   
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Principskiss för rivning av betongskärm (Skånska Cementgjuteriet, 1977).  
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BILAGA V  –  3D  SHALLOW WATER EQUATIONS   

Kontinuitetsekvationen skrivs enligt Ekvation 1 och de två horisontella 
rörelsemängdsekvationenerna för x- resp. y-komponenten enligt 
Ekvation 2 och 3. 
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De horisontella spänningstermerna beräknas enligt Ekvation 4 resp. 5.  
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t = tid 

x, y, z = koordinater 

S = storlek vattenflöde från källor   

η = elevation vattennivå 

d = stilla vattendjup 

h = η + d = totalt vattendjup  

u, v, w = hastighetskomponenter i x-, y- respektive z-riktning.  

f = coriolisparameter 

g = gravitationskonstant 

ρ0 = referensdensitet vatten  

pa = atmosfärstryck 

sxx, sxy, syx, syy = komponenter av medel av flödesöverskott p.g.a. närvaro 
av vågor   

us, vs = hastighet för vatten från punktkällor när det flödar ut i det 
omgivande vattnet  

A = horisontell strömvirvelsviskositet 

 

Randvillkoren vid ytan och vid botten för u, v och w redovisas i 

Ekvation 6,7,8,9. (        ) och (        ) är x- och y-komponenter av 

skjuvspänning vid ytan (vind) och vid botten.  

Vid z=η: 
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Vid z=-d: 
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BILAGA VI  –  VALIDERING AV HASTIGHETSFÖRDELNING  

I varje figurpar är den övre figuren resultatet från SMHI:s hastighets-
mätning och den nedre figuren den simulerade hastighetsfördelningen i 
en viss sektion.  

 

Sektion 1 (30 meter ovanför intaget till Finnfors kraftverk)   
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Sektion 2 (40 meter ovanför intaget till Finnfors kraftverk)   

 

 
 

Sektion 3 (50 meter ovanför intaget till Finnfors kraftverk)   
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Sektion 4 (60 meter ovanför intaget till Finnfors kraftverk)   
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Sektion 5 (70 meter ovanför intaget till Finnfors kraftverk)   

 

 
 

Sektion 6 (80 meter ovanför intaget till Finnfors kraftverk)   
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Sektion 7 (90 meter ovanför intaget till Finnfors kraftverk)   

 

 


