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Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp 

Rapportlogg
Alla rapporter som finns med i denna förteckning ska det finnas ett beslut på från ett projektmöte eller från ett grupp/aktivitets möte.
Projekt: 70 Arktis

Rapporttyp Dokumentkod Dokumentnamn Datum Ersätter Författare
Beskrivning Ange rapportens kod

Programkod-År-
Projektnummer/Rapporttyp-
löpnummer

Skriv i text vad rapporten är. Datum då rapporten 
blev färdig.

Om rapporten 
ersätter en tidigare 
rapport ange dess 
dokumentkod.

Ange namnet/namnen på 
den/de som har skrivit 
rapporten.

Exempel: W-10-01/ L-01 T.ex. Labbrapport, projektgruppsprotokoll, 
teknisk rapport etc.

Slutrapport S
S1 W-18-70/S-01 Utkast slutrapport 2018-05-09 Maria
S2 W-18-70/S-02 Preliminär slutrapport 2018-05-16 W-18-70/S-01 Maria
S3 W-18-70/S-03 Slutrapport 2018-05-29 W-18-70/S-02 Maria
S4 W-18-70/S-04 Slutrapport 2018-05-30 W-18-70/S-03 Maria

Administrativa rapporter: A
Projektplaner, beslut om arbetsformer, A1 W-18-70/A-01 Planeringsdokument 2018-03-28 - Sofia E
mötesstruktur inom projektet etc. A2 W-18-70/A-02 Projektplanering 2018-04-10 Unni

A3 W-18-70/A-03 Gemensam checklista 2018-04-10 - Maria
A4 W-18-70/A-04 Gemensam checklista v2 2018-04-11 W-18-70/A-03 Maria
A5 W-18-70/A-05 Gemensam checklista v3 2018-04-18 W-18-70/A-04 Maria
A6 W-18-70/A-06 Innehåll resultatdel 2018-04-26 Clara

Projektgruppsprotokoll med P
ärendelogg (se flik nedan). P1 W-18-70/P-01 Sammanfattning v 13 2018-03-29 - Maria

P2 W-18-70/P-02 Planering av Litt.studie 2018-04-10 - Frida
P3 W-18-70/P-03 Mötesprotokoll veckomöte v.15 2018-04-10 - Sofia A



P4 W-18-70/P-04 Mötesprotokoll veckomöte v.16 2018-04-17 - Unni
P5 W-18-70/P-05 Mötesprotokoll veckomöte v.17 2018-04-23 - Clara 
P6 W-18-70/P-06 Mötesprotokoll veckomöte v.18 2018-05-02 Sofia E
P7 W-18-70/P-07 Mötesprotokoll veckomöte v 19 2018-05-07 - Maria 
P8 W-18-70/P-08 Mötesprotokoll veckomöte v 20 2018-05-21 Anna
P9 W-18-70/P-09 Mötesprotokoll veckomöte v 21 2018-05-21 Frida
P10 W-18-70/P-10 Mötesprotokoll veckomöte v 22 2018-05-29 Sofia

Grupp/aktivitetsrapport: G
Här redovisas resultatet från en G1 W-18-70/G-01 Frågeställning 2018-03-29 Sofia A
grupp/aktivitet (vanligen en milstolpe). G2 W-18-70/G-02 Litteraturstudie 2018-04-16 Unni

G3 W-18-70/G-03 Utvalda dammar 2018-05-03 Frida
G4 W-18-70/G-04 Slutrapport del 1 (utan disk. och slutsats) 2018-05-04 Anna
G5 W-18-70/G-05 Opponeringssvar 2018-05-29 Frida

Arbetsrapport: L
Allt "underarbete" inom en aktivitet L1 W-18-70/L-01 Utkast till Frågeställning 2018-03-28 Unni
som delrapporteras i en rapport kallas L2 W-18-70/L-02 Lit.studie: Arktisfaka 2018-04-15 Frida
för en arbetsrapport. L3 W-18-70/L-03 Lit.studie: Andra faktorer 2018-04-13 Clara
Det kan bestå beräkningar, försök, L4 W-18-70/L-04 Lit.studie: Metoder, resultat & dataframställning 2018-04-14 Sofia A
programkod, ritningar osv. L5 W-18-70/L-05 Lit.studie: Tidigare studier i Ryssland 2018-04-12 Sofia E
Hit räknas även interna protokoll L6 W-18-70/L-06 Lit.studie: GIS: datahantering 2018-04-15 Anna
 mm för gruppen/aktiviteten. L7 W-18-70/L-07 Lit.studie: Olika dammar 2018-04-13 Unni

L8 W-18-70/L-08 Lit.studie: Studier Kanada mm 2018-04-13 - Maria
L9 W-18-70/L-09 Förslag till Kanadadammar 2018-04-19 Frida,Unni, Anna, Sofia A

L10 W-18-70/L-10 Metod angående Mann-Kendall testet 2018-04-23 - Maria, Clara, Sofia E
L11 W-18-70/L-11 Sammanställning av nya dammar 2018-04-24 Frida,Unni, Anna, Sofia A
L12 W-18-70/L-12 Utkast resultat 2018-05-04 Maria, Clara, Sofia E
L13 W-18-70/L-13 Utkast inledning/teori 2018-05-04 Sofia A, Unni, Frida
L14 W-18-70/L-14 Utkast metod 2018-05-04 Anna



Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp 

Ärendelogg
Ärendeloggen innehåller alla arbetsuppgifter som utförs inom projektet. De som avrapporteras med en rapport ingår även i rapportloggen.

Projekt: 70 Arktis

Nr. Datum Ärende / uppgift Resultat Ansvarig person Övriga 
medverkande 
personer

Ärendet slutfört Kommentarer

Beskrivning Ange datum då 
ärendet/uppgiften 
beslutades om.

Skriv i text vad ärendet uppgiften handlar om. T.
ex. beräkna värdet på x, ta kontakt med person 

NN, göra presentation till ... osv.

Om ärendet/uppgiften är tänkt att resultera i 
en rapport ange tilltänkt rapportnummer. 
Annars ange kort resultatet av 
ärendet/uppgiften.

Ange vem som är 
ansvarig för att 
ärendet/uppgiften blir 
genomfört.

Ange datum då 
ärendet/uppgiften 
blev slutfört.

Ä1 2018-03-27 Hur vi vill arbeta som grupp W-18-70/A-01 Sofia E

Maria, Sofia E, 
Sofia A, Frida, 
Clara, Anna 2018-02-28

Ä2 2018-03-27 Maila handledare Johanna för möte resulterade i bestämd mötestid Clara - 2018-03-27
Ä3 2018-03-27 Möte m Johanna och Arvid tid för nästa möte bestämt, tors 10.15 - Maria, Sofia E, Sofia A, Frida, Clara, Anna2018-03-27
Ä4 2018-03-27 Maila Cecilia ang mallar och grupper resulterade i mail Maria - 2018-03-27

Ä5 2018-03-27 Skrivit till Unni
bestämt skypetid imorgon onsdag kl 8.30, gett 
info mm Sofia E Maria, Sofia A, Frida, Clara, Anna, Unni2018-03-27

Ä6 2018-03-27
Läst gruppens planeringsdokument samt 

anteckningar från mötet med Johanna Kommit med synpunkter/frågor Unni - 2018-03-27

Ä7 2018-03-27 Startat upp gemensam google-kalender resulterade i en googlekalender Anna, Sofia E
resten av 
gruppen 2018-03-27

Ä8 2018-03-27
Skriva möteprotokollmall samt rapportframsida i 

Overleaf/Latex resulterade i mall Anna, Sofia E - 2018-03-27
Ä9 2018-03-27 Påbörja Gantt-schema resulterade i Gantt-schema Sofia E Frida, Anna 2018-03-27
Ä10 2018-03-27 Göra schema över mötesansvariga resulterar i schema Clara - 2018-03-27

Ä11 2018-03-27 Checklista ang olika typer av rapporter
checklista/sammanfattning i dokumentet 
"2018-03-27 Planering" Frida - 2018-03-27

Ä12 2018-03-27 mailat ceciilia ang redovisning av projektplan resulterat i mail Maria - 2018-03-27

Ä13 2018-03-28 Skype med Unni
fortsatt planeringsprat, diskussion om 
frågeställningar Unni/alla

Maria, Sofia A, 
Sofia E, Anna, 
Clara 2018-03-28

Ä14 2018-03-28
Skapa dokument med egna sammanfattningar av 

artklar - Anna

Maria, Sofia A, 
Sofia E, Unni, 
Clara 2018-03-28

Ä15 2018-03-28
L-rapport ang frågeställning (diksussion från 

onsdag) W-18-70/L-01 Unni - 2018-03-28



Ä16 2018-03-28 Kolla upp referenshantering i overleaf
Instruktion, vilka userpackage som ska 
användas Maria - 2018-04-04

Ä17 2018-03-28 G-rapport Frågeställning W-18-70/G-01 Sofia A - 2018-03-29

Ä18 2018-03-28 Snabbkoll databaser
vilken slags data finns i vilka databaser, 
ungefär Maria, Sofia E, Frida - 2018-03-28

Ä19 2018-03-28 Skapa zoterogrupp och bjuda in alla Sofia A 2018-03-28
Ä20 2018-03-28 Sammanfattning ang reflektionsdokument mapp, instruktionsfil, latex-mall Maria - 2018-03-28
Ä21 2018-03-29 Fortsätta med utkast till gantt-schema Maria Clara 2018-04-09
Ä22 2018-03-29 A-rapport Projektplan W-18-70/A-02 Unni Sofia A, Frida, Sofia E, Clara, Maria, Anna2018-04-10
Ä23 2018-03-29 Skriva bakgrund till projektplan Unni - 2018-04-06
Ä24 2018-03-29 Undersöka artiklar relaterade till frågeställning spara i gruppens mapp på Zotero Sofia E - 2018-04-04
Ä25 2018-03-29 Förbereda GIS-intro Botaniska-övning Anna Sofia A 2018-04-10
Ä26 2018-03-29 Lägg in artiklar i Zotero Frida Clara 2018-04-09
Ä27 2018-03-29 Köpa kaffe till gruppen Frida - 2018-03-29
Ä28 2018-03-29 Skriva P-rapport om första veckan W-18-70/P-01 Maria - 2018-03-29
Ä29 2018-04-09 Powerpoint till Projektplansredovisning Anna och Sofia A - 2018-04-10
Ä30 2018-04-10 Diskussion kring litteraturstudie Clara, Maria, Sofia, Frida, Unni 2018-04-10
Ä31 2018-04-10 Lit.studie: Arktisfakta W-18-70/L-02 Frida 2018-04-15
Ä32 2018-04-10 Skapa synonym-dokument Dokument med söknings-synonymer Unni - 2018-04-10
Ä33 2018-04-10 Lit.studie: andra faktorer flöden W-18-70/L-03 Clara 2018-04-13
Ä34 2018-04-10 Lit.studie: Metoder, resultat & dataframställning W-18-70/L-04 Sofia A Anna 2018-04-14
Ä35 2018-04-10 Lit.studie: studier i Ryssland W-18-70/L-05 Sofia E - 2018-04-12
Ä36 2018-04-10 Lit.studie: GIS datahantering W-18-70/L-06 Anna Sofia A 2018-04-15
Ä37 2018-04-10 Lit.studie: olika dammar W-18-70/L-07 Unni 2018-04-13
Ä38 2018-04-10 Litteraturstudien W-18-70/P-02 Frida 2018-04-10
Ä39 2018-04-10 Lit.studie: Studier Kanada mm W-18-70/L-08 Maria - 2018-04-13
Ä40 2018-04-10 Sammanfattande checklista W-18-70/A-03 Maria - 2018-04-10
Ä41 2018-04-10 Mötesprotokoll veckomöte v.15 W-18-70/P-03 Sofia A 2018-04-10
Ä42 2018-04-11 Uppdatera checklistan, nya usepackage mm W-18-70/A-04 Maria - 2018-04-11
Ä43 2018-04-16 Total litteraturstudie W-18-70/G-02 Unni Alla andra 2018-04-16
Ä44 2018-04-16 Klippa ihop litteraturstudien Anna, Maria och Unni 2018-04-16
Ä45 2018-04-16Skriva sammanfattning + inledning, spåna på reflektion Sofia A, Clara och Frida 2018-04-16
Ä46 2018-04-16 Kontakta licens@uu.se för att få GIS-licens Sofia A 2018-04-18
Ä47 2018-04-16 Maila Johanna om möte mail Maria alla 2018-04-16
Ä48 2018-04-17 GIS-övning Sofia A, Anna Frida, Unni, Maria, Clara 2018-04-17
Ä49 2018-04-17 Leta dammar på internet Anna, Frida, Sofia A, Unni 2018-04-17
Ä50 2018-04-17 Maila om tillgång till Kanada dam-databas mail Unni 2018-04-17
Ä51 2018-04-17 Läsa övergripande om Mann Kendell-testet Clara, Maria 2018-04-17
Ä52 2018-04-17 Skicka efter data från Hydrosheds Anna 2018-04-17
Ä53 2018-04-17 Mötesprotokoll veckomöte v.16 W-18-70/P-04 Unni - 2018-04-17
Ä54 2018-04-17 Kolla till Johanna Johanna bortrest? Frida 2018-04-17



Ä56 2018-04-17 Göra färdigt ett förslag för Kanada-dammar W-18-70/L-09 Frida
Anna, Unni och 
Sofia A 2018-04-19

Ä57 2018-04-17 Slutgiltigt beslut om våra dammar Påbörjar W-18-70/G-03 Frida 2018-05-04
Ä58 2018-04-17 Minilitteraturstudie om populärvet. skrivande Resulterar i skriftlig inlämning (obs ej rapport) Maria, Clara, Sofia E 2018-04-18
Ä59 2018-04-18 Lösa problem med sortering av ref i LaTex inlägg på frågeforum b la Maria - 2018-04-18
Ä60 2018-04-18 Uppdatera gemensamma checklistan W-18-70/A-05 Maria 2018-04-18
Ä61 2018-04-18 Söka info om Mann-Kendell test info Clara, Sofia E - 2018-04-18
Ä62 2018-04-18 Skriva metoddel ang Mann-Kendall W-18-70/L-10 Maria, Clara, Sofia E 2018-04-23
Ä64 2018-04-19 Skicka efter data från Global runoff database Unni 2018-04-19
Ä65 2018-04-19 Undersöka mätstationer och mätserier i GIS Kartor till W-18-70/L-09 Sofia A, Anna 2018-04-19
Ä66 2018-04-20 Köpa kaffe till gruppen Unni 2018-04-20
Ä67 2018-04-20 Möte m Johanna och Arvid Alla - 2018-04-20
Ä68 2018-04-23 Mittredovisning Alla 2018-04-23
Ä69 2018-04-23 Mötesprotokoll veckomöte v.17 W-18-70/P-05 Clara 2018-04-23
Ä70 2018-04-23 Hitta dammar i Alaska Sofia A 2018-04-25
Ä71 2018-04-23 Hitta dammar i Kanada Anna 2018-04-25
Ä72 2018-04-23 40 Mile-efterforskning Unni 2018-04-24

Ä73 2018-04-23 Sammanställning av nya dammar W-18-70/L-11 Frida
Unni, Anna, 
Sofia A 2018-04-24

Ä74 2018-04-23 Lägga in GIS-metod + utvalda dammar i G3 forsättning av W-18-70/G-03 Frida
Unni, Anna, 
Sofia A 2018-05-04

Ä75 2018-04-23 Matlab-script för grafer Sofia E 2018-05-03
Ä76 2018-04-25 Bestäm vilka två dammar vi ska arbeta med Sofia A, Anna, Frida, Unni 2018-04-25
Ä77 2018-04-25 Gör GIS-bilder av bestämda dammar Sofia A, Anna Unni, Frida 2018-04-26
Ä78 2018-04-25 Beställ data från global runoff för andra damm Unni 2018-04-25
Ä79 2018-04-25Lägg in Efterforskning om vattenförsörjningsdammar i G3Slutför W-18-70/G-03 Unni 2018-04-26
Ä80 2018-04-25 Brainstorming ang. redovisning av data skriver in under "Fråge-att göra"-dokument Alla 2018-04-25
Ä81 2018-04-24 Arbete i excel - även möte med Johanna Förstå hur pivottabeller fungerar Maria och Clara - 2018-04-25
Ä82 2018-04-25 Möte med Jens på SLU Diskutera Mann-Kendall-Excelfilen Maria och Clara - 2018-04-25
Ä84 2018-04-25 Utkast resultat W-18-70/L-12 Maria, Clara, Sofia E 2018-05-04
Ä85 2018-04-26 Innehåll resultat W-18-70/A-06 Clara () Alla 2018-04-26
Ä86 2018-04-25 Kartor till slutrapport Sofia och Anna 2018-04-26
Ä87 2018-05-02 Mötesprotokoll veckomöte v.18 W-18-70/P-06 Alla utom Anna 2018-05-02
Ä88 2018-05-02 Leta ny mätstation till damm Mejlar Johanna Sofia A, Unni 2018-05-02
Ä89 2018-05-02 Utkast inledning del av W-18-70/L-13 Unni 2018-05-04
Ä90 2018-05-02 Utkast teori del av W-18-70/L-13 Sofia A, Frida 2018-05-04
Ä91 2018-05-03 Utkast metod W-18-70/L-14 Anna 2018-05-03
Ä92 2018-05-02 Arbete med analys och resultat (plottar, tabeller) - Maria, Clara, Sofia E 2018-05-04
Ä93 2018-05-04 Klipp ihop utkast inledning, teori, metod, resultat W-18-70/G-04 Frida, Sofia A, Anna, Unni 2018-05-04
Ä94 2018-05-04 Kolla vegetation vid mätstationer Slutför W-18-70/L-13 Anna 2018-05-04
Ä95 2018-05-07 Mötesprotokoll veckomöte v.19 W-18-70/P-07 Maria 2018-05-07



Ä96 2018-05-07 Mejla Johanna om möte Frida 2018-05-07
Ä97 2018-05-04 Uppdatera Bennett-kartor med East Pine figur som används i W-18-70/L-13 Sofia A 2018-05-04
Ä98 2018-05-07 Diskussion W-18-70/G-05 Maria, Unni, Anna, Sofia A 2018-05-09
Ä99 2018-05-07 Slutrapport Utkast W-18-70/S-01 Frida, Sofia E, Clara 2018-05-09
Ä100 2018-05-08 Skriv om resultatdel del av slutrapport Unni, Anna 2018-05-08
Ä101 2018-05-07 Arbetet om bilder och resultatdel Sofia, Clara och Maria 2018-05-09
Ä102 2018-05-09 Korrekturläst Alla 2018-05-09
Ä103 2018-05-12 v2 slutrapport W-18-70/S-02 Alla 2018-05-15
Ä104 2018-05-14 Mötesprotokoll veckomöte v.20 W-18-70/P-08 Anna 2018-05-21
Ä105 2018-05-14 Skriva gemensamt ref. dok. Alla 2018-05-30
Ä106 2018-05-15 Påbörja ind. pop.vet. sammanfattningar Alla 2018-05-15
Ä107 2018-05-15 Läsa kommentarer från Johanna på W-18-70/S-01 Alla 2018-05-15
Ä108 2018-05-16 Möte med Johanna Alla 2018-05-16
Ä109 2018-05-17 Presentation i prezi Alla 2018-05-23
Ä110 2018-05-17 Fortsatt arbete med ind sammanfattningar Alla 2018-05-29
Ä111 2018-05-17 Läsa Gotlandsrapport för oppponering Alla 2018-05-22
Ä112 2018-05-21 Mötesprotokoll veckomöte v.21 W-18-70/P-09 Frida 2018-05-21
Ä113 2018-05-21 Skriva färdiga dokument gällande opponering Clara, Frida, Maria 2018-05-21
Ä114 2018-05-24 Redovisningar och opponering Alla 2018-05-24
Ä115 2018-05-28 Mötesprotokoll veckomöte v.22 W-18-70/P-10 Sofia A. 2018-05-29
Ä116 2018-05-28 Opponeringssvar W-18-70/G-05 Sofia E Frida 2018-05-29
Ä117 2018-05-28 Korrigering av slutrapport efter opponering W-18-70/S-03 Maria Clara, Sofia E 2018-05-29
Ä118 2018-05-28 Totalrapporten Frida m.fl. 2018-06-01
Ä119 2018-05-28 Korrigera figur och läsa artikel Prowse et. al. Sofia A 2018-05-29
Ä120 2018-05-30 Påbörja S4 W-18-70/S-04 Alla 2018-05-30



Dammars påverkan på vattenflöden i Arktis

Sofia Alexandersson Ros, Unni Barge, Frida Ekman, Sofia Englund,
Maria Helin, Anna Norberg, Clara Spengler

31 maj 2018

Handledare: Johanna Mård

Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik



Dokumenttyp Dokumentkod

Slutrapport W-18-70/S-04

Självständigt arbete Datum Ersätter

Miljö- och Vattenteknik 2018-05-31 W-18-70/S-03

15hp Författare

Sofia Alexandersson Ros, Unni Barge, Frida Ekman,

Maria Helin, Sofia Englund, Anna Norberg, Clara Spengler

Handledare Rapportnamn

Johanna Mård Slutrapport

Sammanfattning
Arktis är ett känsligt område som påverkas kraftigt av de globala klimatförändring-
arna. Temperaturökningen leder bland annat till att permafrost tinar, isar smälter
och nederbörden ökar. Klimatförändringar sker snabbt i Arktis och det finns en del
forskning om varför dessa förändringar sker, men mer forskning behövs. Det finns även
mycket direkt påverkan i Arktis orsakat av människan, till exempel dammbyggen, och
hur dessa påverkar Arktis hydrologi är lite mer osäkert. Mätningar visar bland annat
att vattenflöden i Arktis floder har ökat under de senaste decennierna. Målet med det
här projektet var att undersöka hur dammar i Kanada påverkat vattenflödena i Arktis
floder. Ett dammsystem bestående av två vattenkraftsdammar, W.A.C. Bennett och
Peace Canyon, och en vattenförsörjningsdamm, Glenmore, valdes för studien. Fråge-
ställningen var dels att se hur påverkan på vattenflödet skiljer sig mellan dammar med
olika funktioner och dels att se hur dammarna respektive klimatet påverkat månads-
och årsmedelflödena över tid.

De dammar som undersöktes valdes ut med hjälp av ArcGIS, ett geografiskt informa-
tionssystem. I urvalsprocessen togs det hänsyn till att dammarna skulle vara tillräckligt
stora, ha mätstationer precis nedströms dammen samt mätstationer i närheten som
var opåverkade av dammarna. De mätstationer som var opåverkade av dammarna räk-
nades som klimatreferenser. Önskemålet var att erhålla tidsserier tillräckligt långa för
att inkludera både tiden före, under och efter dammbyggnationen. För trendanalysen
av datan användes Mann-Kendalls test.

Analyserna visade att vattenflödet påverkas på olika sätt av en vattenkraftsdamm
och en vattenförsörjningsdamm, vilket var förväntat. Det sågs inget entydigt stöd för
att klimatförändringarna påverkat vattenflödet, då inte alla opåverkade mätstationer
uppvisade signifikanta trender. Signifikanta trender sågs främst för perioden 1969 till
nutid, framför allt i mätstationer påverkade av damm. Om det är dammarna eller
klimatet som ligger bakom dessa trender är ännu oklart, fler framtida studier krävs.



Förord
Vi vill rikta ett tack till vår handledare Johanna Mård och vår beställare Arvid

Bring för ett trevligt samarbete. Vi vill även tacka Jens Fölster för statistikhjälpen
samt Emil Andersson Cada för tipset om Mann-Kendalls test.
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1 Inledning
Arktis värms upp nästan dubbelt så fort som resten av världen. Dessutom påverkar
uppvärmningen i Arktis hela världen. Den ökade avsmältningen av glaciärer ger en
kraftig havsnivåhöjning och när permafrosten tinar frigörs stora mängder koldioxid
och metan till atmosfären, vilket förstärker växthuseffekten ytterligare (Sabelström
et al. 2015). Eftersom Arktis är ett känsligt område är det av stor vikt att rapportera
eventuella förändringar och hur det kommer sig att dessa förändringar sker.

I Arktis har det setts att snötäcket har minskat och nederbörden ökat (Bring et al.
2016). Mätningar har även visat att vattenflödet i Arktis floder har ökat (McClelland
2004). Något som bland annat studerats är hur exporten av näringsämnen i arktiska
floder påverkas till följd av ökat vattenflöde (Gordeev & Kravchishina 2009; Holmes
et al. 2012; McClelland J. W. et al. 2016). Orsakerna till det ökade vattenflödet har
ännu inte helt kartlagts. Känt är dock att jordens hydrologiska cykel accelereras som
resultat av klimatförändringar vilket har setts genom ett ökat vattenflöde vid Arktis
och ett minskat vattenflöde vid ekvatorn. En acceleration av jordens hydrologiska cy-
kel innebär alltså att vattenflöden omfördelas och intensifieras. Några orsaker som tros
ligga bakom flödesökningen i Arktis är att permafrosten tinar och nederbörden ökar.
En direkt antropogen orsak till flödesförändringar, som det gjorts mindre forskning
om, är påverkan från de många dammar som finns i Arktis avrinningsområde. Det är
därför av stort intresse att undersöka hur dammar påverkar vattenflödena i Arktis.
Dammarna har visat sig förändra säsongsflöden kraftigt men hur de långsiktigt har
påverkat vattenflödena i Arktis är ännu oklart (Milliman et al. 2008).

Tidigare studier har visat att vattenkraftsdammar minskar vattenflödet under våren
och ökar vattenflödet under vintern (Peters & T. D. Prowse 2001). Det saknas dock
studier om hur dammar med olika funktioner påverkar vattenflödet samt hur dammar
påverkar månads- och årsmedelflöden över tid. Generellt så har forskning fokuserat på
vattenkraftsdammar (Ashraf et al. 2016; Cherry et al. 2017; Rood et al. 2017), men inte
på dammar med andra användningområden såsom vattenförsörjning och bevattning.
I det här projektet kommer två dammar i Kanada att studeras då många tidigare
studier har fokuserat på dammar i Ryssland.

1.1 Syfte
Syftet med projektet är att se hur dammar påverkar vattenflöden i Arktis avrinnings-
område och om denna påverkan varierar mellan dammar med olika funktioner. Syftet
är även att undersöka dammars relativt klimatförändringars påverkan på vattenflödet
över tid, detta genom mätningar på ett avrinningsområde påverkat liksom opåver-
kat av en damm. Två dammar belägna i Kanada väljs med syfte att öka kunskapen
om dammars påverkan på vattenflöden i denna del av Arktis. Frågeställningarna är
följande:

(1) Hur påverkas vattenflöden i Arktis av dammar med olika funktioner?

(2) Hur skiljer sig dammars respektive klimatförändringars påverkan på månads-
och årsmedelflöden i Arktis över tid?
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2 Teori

2.1 Arktis avrinningsområde
Idag finns många olika definitioner för vad området Arktis inkluderar. I denna rap-
port syftar begreppet Arktis på det Pan-arktiska avrinningsområdet, det vill säga
hela det landområde som bidrar med tillrinning till Norra ishavet, samt till de nord-
ligaste delarna av Stilla havet och Atlanten. Ett flertal tidigare studier som studerat
flödesförändringar i Arktis avrinningsområde har undersökt hydrologin inom det Pan-
arktiska avrinningsområdet (Rood et al. 2017; Yang, Shi & Marsh 2015; Ye, Yang
& Kane 2003). Det Pan-arktiska avrinningsområdet sträcker sig nästan ända ner till
gränsen mellan Kanada och USA i Nordamerika, liksom ner till Himalaya i Asien.
Generellt kännetecknas Arktis hydrologi av kraftiga säsongsvariationer i form av låga
vattenflöden under vintern och mycket höga flöden under vårfloden (Polarforsknings-
sekretariet u.å.). Floderna står för den största vattentransporten i Arktis. Några av
världens största floder finns i Arktis avrinningsområde, till exempel Mackenziefloden i
Kanada (Andersson 2011), se figur 1. Det finns även avrinningsområden som påverkar
Norra ishavet trots att de inte ligger i dess direkta avrinningsområde. Ett sådant är
Hudson Bays avrinningsområde i östra Kanada, se figur 1. Vattnet från avrinningsom-
rådet rinner ut i Baffinbukten som med strömmar indirekt är kopplat till Norra ishavet.

Asadieh & Krakauer (2017) konstaterar att den globala uppvärmningen förväntas orsa-
ka en acceleration i jordens hydrologiska cykel, exempelvis sker en ökning i nederbörd
över Arktis samtidigt som det blir torrare vid ekvatorn. I en sammanställning över
Arktis hydrologi av Bring et al. (2016) presenteras vilka förändringar som observerats
i det Pan-arktiska avrinningsområdet. I Arktis är den största delen av nederbörden
i form av snö och denna nederbörd har ökat. Den årliga avdunstningen i Arktis är
generellt lägre än den årliga nederbörden, men den här avdunstningen förväntas också
öka. Avdunstningen ökar på grund av ökad temperatur vilket medför att atmosfären
kan hålla mer fukt. Det har också skett en ökad ytavrinning och permafrosten tinar
vilket är ett resultat av den globala uppvärmningen (ibid.).
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Figur 1: Karta som visar det Pan-arktiska avrinningsområdet (röd linje i figur). Mackenzieflodens
avrinningsområde visas i lila och Hudson Bays avrinningsområde i gult. Dammarna som undersöks
i studien är utmarkerade som röda prickar. Det i figuren markerade Pan-arktiska avrinningsområdet
baseras på området Alla Arktiska Regioner (AAR) (T. D. Prowse & Flegg 2000; T. Prowse et al.
2015). Avrinningsområden är av data från HydroSHEDS (u.å.). Grundkartan är licensbaserad data
från ESRI (2017).

Förutom den temperaturökning som har observerats de senaste åren på grund av den
globala uppvärmningen finns det ett antal klimatfenomen som i perioder påverkar kli-
matet på jorden. Pacific Decadal Oscillation (PDO) är ett oscillerande klimatfenomen
som påverkar större vindcirkulationer över Stilla havets nordliga breddgrader (North
California Climate Office u.å.). Det skedde ett skifte i PDO från en kall till en varm
fas år 1975/76 och tvärtom 2005/06. Ett skifte från en kall till en varm fas innebär
att den genomsnittliga temperaturen i havet ökar. När denna ökning avtar och tem-
peraturen i havet istället blir lägre än den genomsnittliga temperaturen säger man att
det istället sker ett skifte från varm till kall fas (Brabets & Walvoord 2009; Screen
& Francis 2016). En annan faktor är den antropogena faktorn, då människan har en
direkt påverkan på vattenflödena i Arktis, till exempel genom byggnation av dammar.

2.2 Tidigare studier
I en studie av Déry et al. (2016) undersöktes årsflöden i ett större område i norra
Kanada, med tidsserier från åren 1964-2013. För området som helhet fann studien en
trend av minskade årsflöden under första halvan av perioden och sedan en trend av
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ökade årsflöden under senare halvan av perioden. En generell trend av lägre sommar-
flöden, med vissa undantag, sågs. Störst variation i säsongsflöden sågs under 1970- och
1980-talet då dammar anlades i området. På grund av regleringen med dammar sågs
högre vinterflöden, vilket förklaras av en högre elkonsumtion (Déry et al. 2016). En
ökad variabilitet i vattenflödena sågs för alla årstider, men främst sommaren, under
perioden 2004-2013. Déry et al. (2016) kopplade denna variation till pågående klimat-
förändringar då variationen sågs både i reglerade och oreglerade system.

Rood et al. (2017) undersökte vattenflödesdata från flera floder i nordvästra Kana-
da, till exempel Mackenziefloden, Peacefloden och Liardfloden, för olika tidsserier från
början och mitten av 1900-talet till början av 2010-talet. Liardfloden är, till skillnad
från Mackenzie- och Peacefloden, inte reglerad av någon damm. Resultatet av studien
visade på ett signifikant ökat årsmedelflöde i Liardfloden. Även månads- och extrem-
flödena ökade. Författarna såg en korrelation mellan vattenflödesökningarna och PDO.
Effekterna av vattenkraftsdammen i Peacefloden sågs även nedströms, efter anslutning
till Mackanziefloden. Trots detta sågs ett progressivt ökat vattenflöde i Mackenzieflo-
den. Flödesökningarna i Mackenziefloden liknade de i Liardfloden (ibid.).

Ye, Yang & Kane (2003) studerade vattenflöden i Lenafloden i Ryssland. För studien
används både uppmätt och rekonstruerad data, där rekonstruerad data behandlas vid
avrinningsområdets utflöde med hjälp av regression. Data behandlas så att dammars
och reservoarers påverkan på vattenflödena elimineras, och en alternativ studie kan
göras av hur avrinningsområden hade betett sig ifall de inte var påverkade av dam-
mar och reservoarer. Denna metod används även av Yang, Ye & Kane (2004). Den
rekonstruerade datan visar att uppmätt data, vid till exempel Lenas utflöde, visar ef-
fekten av både klimat och reglering via dammar. Uppmätt data överskrider naturliga
vattenflöden under höst- och vintermånader, och underskrider naturliga vattenflöden
under sommarmånader. Slutsatsen kan därmed dras att de ökade utflödena vid bland
annat floden Lenas mynning är ett resultat av både klimatpåverkan och reglering via
dammar och reservoarer (Ye, Yang & Kane 2003).

Via de här studierna visas antropogen indirekt påverkan på det hydrologiska systemet
i Arktis via klimatförändringar. Även den antropogena påverkan via dammar visas,
vilken har en direkt effekt på Arktis hydrologi.

2.3 Allmänt om dammar
Dammar har som övergripande funktion att ändra vattenflödet och att förvara vat-
ten för ett senare tillfälle (Votruba & Broža 1989), till exempel för elproduktion och
vattenförsörjning. Genom att bland annat ändra tidpunkt och storlek för toppflöde
och basflöde påverkar dammar ett vattendrags flödesmönster över året (Magilligan &
Nislow 2005; Poff et al. 1997). Toppflödet är ett högre flöde som ofta sker efter snö-
smältning på våren. Basflödet, även kallat bakgrundsflöde, är det lägre flöde som sker
under torrare förhållanden. En av de vanligaste effekterna dammar generellt har är
att toppflödet under sommarmånaderna minskas och basflödet under vintermånader
ökas, vilket till exempel typiskt gäller för vattenkraftsdammar. Magilligan & Nislow
(2005) såg i en studie från USA att just denna effekt skedde för 20 av de 21 undersökta

4



dammarna oavsett dammarnas användningsområde.

En av de vanligaste typerna av dammar är vattenkraftsdammar. För att kunna till-
godose efterfrågan på elektricitet vid valda tidpunkter släpper vattenkraftsdammar ut
ett pulserat flöde. Efterfrågan på elektricitet är till exempel ofta låg under natten och
hög på eftermiddagen (Young, Cech & Thompson 2011). I två artiklar där floder i
Ryssland undersöktes av Yang, Ye & Kane (2004) och Ye, Yang & Kane (2003) ses en
minskad variation, det vill säga minskade toppflöden och ökade basflöden, i säsongs-
flöden som följd av reglering via vattenkraftsdammar. En liknande studie har även
gjorts i Kanada (Peters & T. D. Prowse 2001), där de har dragit samma slutsats om
förändring i vattenflöden på grund av vattenkraftsdammar.

Dammar kan också användas som en del av ett vattenförsörjningssystem. Ett sådant
system består ofta av ett förvaringsmagasin, samt ett rörsystem och olika komponen-
ter, till exempel ett vattentorn för att förvara vatten och jämna ut variationerna i
vattenförbrukningen (EPA - United States Environmental Protection Agency 2015).
Förvaringsmagasinet kan vara en reservoar som har som syfte att magasinera dricks-
vatten (Odenberg 2013). Denna reservoar kallas också vattenförsörjningsdamm och
ska fungera som en säkerhet för att en stad eller en kommun alltid ska ha god tillgång
till vatten (EPA - United States Environmental Protection Agency 2015).

2.4 Valda dammar
I den här studien undersöktes två system av dammar, (i) W.A.C. Bennett och Peace
Canyon som båda är vattenkraftsdammar och (ii) Glenmore som är en vattenförsörj-
ningsdamm, se tabell 1. W.A.C. Bennett och Peace Canyon- dammen ligger med endast
23 km mellanrum varför de har studerats som en stor damm tillsammans (BC Hydro
2014). Hädanefter kommer W.A.C. Bennett och Peace Canyon gemensamt att benäm-
nas W.A.C. Bennett. Enligt Köppens-Geiger klimatklassifikation räknas området runt
båda dammsystemen som subarktiskt, vilket innebär ett fuktigt, kallt vinterklimat
utan någon signifikant torrperiod (Peel, Finlayson & McMahon 2007; Åkerman u.å.).
Dammarna valdes genom en urvalsprocess som presenteras under metodavsnittet.

Tabell 1: Slutgiltiga dammar som ingår i projektet. Informationen är hämtad från Global Water
System Project, GWSP (u.å.), och Peel, Finlayson & McMahon (2007).

Dammar: W.A.C. Bennett Peace Canyon Glenmore

Användning Vattenkraft Vattenkraft Vattenförsörjning

Kapacitet [MW] 2 900 740 -

Ytarea [km2] 1 600 8,4 3,7

Färdigställd [årtal] 1968 1980 1933

Avrinningsområde [km2] 72 000 72 000 1 200
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2.4.1 W.A.C. Bennett, Mackenzieflodens avrinningsområde

W.A.C. Bennett ligger i ett kuperat område i British Columbia utan någon stor stad
i närheten (Google Maps 2018a). Landskapet i avrinningsområdet för såväl W.A.C.
Bennett som dess valda mätstationer består övervägande av boreal skog och berg. Da-
gens typ av markanvändning undersöks via satellitbilder i Google Maps och jämförs
med fysiska kartor (Canada Department of Mines and Resources 1944; Google Maps
2018a; The surveys and mapping branch 1958). Vegetationen har i princip inte föränd-
rats mellan åren 1944 och 1958 till nutid.

Vid området kring dammsystemet är det som varmast i augusti då temperaturen kan
gå upp mot 31◦C och kallast i december och januari då temperaturen kan gå ner till
-33◦C. Området är nederbördsrikt och nederbörden ligger kring 500 mm per år. Den
torraste månaden är oftast juli och mest nederbörd fås i oktober (Government of Ca-
nada 2011).

W.A.C. Bennett är en stor vattenkraftsdamm som byggdes mellan åren 1961 och 1968.
Dammen ligger vid utloppet av Willistonsjön som är den tredje största artificiella sjön i
Nordamerika. Peace Canyon är en annan vattenkraftsdamm som byggdes cirka 20 år ef-
ter W.A.C. Bennett och ligger 23 km nedströms (BC Hydro 2014). Vid konstruktionen
av Peace Canyon skapades Dinosaursjön som nu ligger mellan de två vattenkraftver-
ken. I figur 2 visas fyra valda mätstationer som finns runt dammsystemet i Peacefloden.
Hudson Hope och Near Taylor ligger nedströms dammsystemet och är alltså påverkade
av dammen. East Pine och 22nd Base Line ligger biflöden till Peacefloden och antas
vara opåverkade av dammarna då vattnet som passerar dessa mätstationer inte har
passerat dammarna. East Pine och 22nd Base Line används därför som klimatreferen-
ser, under antagandet att endast klimatet påverkar flödet vid dessa mätstationer. I
tabell 2 framgår vilka data som finns från respektive mätstation. År 1996 upptäcktes
ett hål i mitten av dammen vilket ledde till en stor flödesökning nedströms dammen
under en begränsad tidsperiod (Mullens 1999).

Tabell 2: Valda mätstationer för W.A.C. Bennett. East Pine och 22nd Base Line är opåverkade av
damm medan Hudson Hope och Near Taylor är påverkade av damm. Avstånden är beräknade från
W.A.C. Bennett och är ungefärliga. Informationen är hämtad från GWSP (u.å.). För vissa stationer
fanns mer data men det valdes att enbart ta med de år som överlappade för de olika stationerna.
GRDC nr. är ett identifikationsnummer hos mätstationerna som användes vid beställning av vatten-
flödesdata och står för ”Global Runoff Data Centre Number”. Avr.område står för avrinningsområde.

GRDC nr. Tidsserie Avstånd till damm Avr.område Flod

22nd Base Line 4208575 1985-2011 170 km nedströms 300 km2 Alces1

East Pine 4208570 1961-2012 160 km nedströms 12 000 km2 Pine1

Hudson Hope 4208550 1950-2011 30 km nedströms 70 000 km2 Peace

Near Taylor 4208457 1950-2011 120 km nedströms 97 000 km2 Peace
1 Biflöden till Peacefloden
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Figur 2: Karta över dammarna W.A.C. Bennett och Peace Canyon i förhållande till mätstationerna
som valdes. Cirka 100 km uppströms de båda dammarna syns Willistonsjön som bildades när W.A.C.
Bennett byggdes. W.A.C. Bennett och Peace Canyon ligger i Mackenzieflodens avrinningsområde, det
gulmarkerade området som visas uppe i figurens vänstra hörn.

2.4.2 Glenmore, Hudson Bays avrinningsområde

Glenmore ligger i ett område mellan Klippiga bergen och staden Calgary som ligger
på prärie (Nationalencyklopedin 2015). Landskapet i Glenmore och dess tillhörande
mätstationers avrinningsområde går från foten av Klippiga bergen i väst, där områ-
det är skogsbeklätt, till prärien i öst, som används till betemark för boskap. Nutidens
markanvändning undersöks på samma sätt som för W.A.C. Bennett. Kartor från 1944
och 1958 visar att markanvändning, i detta fall betesmark, och vegetationen enbart
har förändrats marginellt fram tills idag (Canada Department of Mines and Resources
1944; Google Maps 2018b; The surveys and mapping branch 1958).

Det är som varmast i juli med en temperatur upp mot 28◦C och kallast i januari med
en temperatur ner mot -12◦C. Mest nederbörd är det under maj månad och torrast är
det under februari. Nederbörden ligger på knappt 400 mm per år (World Weather and
Climate Information u.å.). I juni 2013 skedde en stor översvämning i Calgary på grund
av extrema vattenflöden i Elbowfloden vilket gjorde att Glenmore svämmande över.
Liknande extremflöden hade inte skett sedan 1932 (The City of Calgary 2013). En
mindre översvämning skedde 2005, men med mindre extremflöden än 2013 (Calgary
Flood Story 2014).
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Figur 3: Karta som visar Glenmore i förhållande till de mätstationer som valdes. Glenmore ligger
i Hudson Bays avrinningsområde, det gulmarkerade området som visas uppe i figurens vänstra hörn.

Glenmore byggdes 1933 och är en vattenförsörjningsdamm för Calgary i Alberta (Uni-
versity of Alberta u.å.). Dammen tjänar dock ett dubbelt syfte då den förutom att
försörja Calgary med dricksvatten också minskar risken för översvämningar som ofta
drabbar staden (The City of Calgary 2013). I figur 3 visas de mätstationer som ligger
i anslutning till Glenmore. Det finns en mätstation, Bragg Creek, uppströms dammen
som mäter det vattenflöde som är opåverkat av dammen. Precis nedströms dammen
vid utflödet finns ännu en mätstation, Below Glenmore Dam. I tabell 3 framgår vilken
data som finns från respektive mätstation. Dammen ligger i floden Elbow som strax
efter dammen rinner ut i Bowfloden, vilken rinner genom Calgary (GWSP u.å.).

Tabell 3: Valda mätstationer för Glenmore.

GRDC nr. Tidsserie Avstånd till damm Avr.område Flod

Bragg Creek 4213070 1934-20121 30 km uppströms 790 km2 Elbow

Below Glenmore Dam 4213071 1911-2016 1 km nedströms 1 200 km2 Elbow
1Mellan 1908-1950 finns enbart data under sommarmånader, mellan 1950-1977 finns ingen data från
vintermånaderna. Under resterande år finns data från alla månader.

2.5 Trendanalys av flödesdata
I det här projektet undersöktes vattenflödesdata från mätstationer i anslutning till
olika vattendammar i Kanada. När data för en variabel, till exempel vattenflöde, har
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samlats in över tid kan det vara intressant att undersöka om det finns en ökande el-
ler minskande trend hos de värden variabeln antagit. En trend innebär generellt att
det undersöks om sannolikhetsfördelningen i datamaterialet har förändrats över tid
(Hirsch & Helsel 2002). I det här fallet undersöktes om det fanns en monotonisk trend
i vattenflödesdata. En monotonisk trend innebär en kontinuerlig, gradvis ökning eller
minskning av den studerade variabeln över tid (ibid.), till exempel ett ökat årsmedel-
flöde under en viss period.

Vid hypotesprövning ställs en nollhypotes H0 och en alternativhypotes H1 (ibid.).
Hypoteserna för den här analysen var:

H0: Ingen monotonisk trend finns.

H1: En monotonisk trend finns.

Projektet prövade således om hypotesen H0 var sann eller inte. Med andra ord un-
dersöktes om det fanns, eller inte fanns, en monotonisk ökande eller minskande trend
i vattenflödesdatan. I det här fallet användes Mann-Kendalls test för denna hypote-
sprövning. Resultatet av en statistisk analys kan rapporteras antingen i form av ett
p-värde eller ett konfidensintervall (Björk 2010). I den här analysen användes p-värden
i rapporten. P-värdet är ett tal mellan noll och ett, vilket anger hur mycket undersök-
ningsresultatet skiljer sig från nollhypotesen. Ett lågt p-värde innebär att resultatet
avvikit mycket från nollhypotesen, och då kan nollhypotesen förkastas (ibid.). Enligt
tradition väljs den vanligt förekommande signifikansgränsen 0,05. En signifikansgräns
på 0,05 innebär att risken för falskt positivt resultat är 5 %, det vill säga en risk på 5
% att nollhypotesen förkastas trots att den är sann (ibid.).

2.5.1 Mann-Kendalls test

Mann-Kendalls test är ett icke-parametriskt test som kan användas vid trendanalys
(Hirsch & Helsel 2002). Icke-parametriskt innebär att det vid hypotesprövningen inte
görs några antaganden angående hur fördelningen hos data ser ut. Vid parametriska
test däremot görs sådana antaganden, till exempel antagandet att målpopulationen
är normalfördelad. Icke-parametriska test används med fördel vid medianjämförelser,
medan parametriska test är lämpliga för medelvärdesjämförelser (Björk 2010). Mann-
Kendall undersöker trenden över tid hos den intressanta variabeln i fråga, den så
kallade utfallsvariabeln (eng. response variable). Datan som analyseras behöver, som
sagt, inte vara normalfördelad. Däremot får det inte finnas någon seriekorrelation i
datamaterialet. Spridningen får inte heller förändras över tid (Hirsch & Helsel 2002).
Vattenflödesdata är ofta inte normalfördelad och Mann-Kendalls test är därför ett
lämpligt val av statistisk metod för den här analysen.

Vid analysen av årsmedelflöden användes Mann-Kendalls test och vid analysen av
månadsmedelflöden användes säsongsvarianten av Mann-Kendalls test (egen översätt-
ning, eng. seasonal Mann-Kendall test (Loftis et al. 1991)). Säsongsvarianten av Mann-
Kendalls test användes eftersom det finns säsongsvariationer i vattendata (Hirsch &
Helsel 2002), till exempel i vattenflödesdata som i det här fallet. Säsongsvarianten av
Mann-Kendalls test beräknar Mann-Kendalls test separat för varje säsong, exempelvis

9



månad, utan att göra jämförelser mellan säsonger (Hirsch & Helsel 2002).

Både Mann-Kendalls test och säsongsvarianten av Mann-Kendalls test resulterar i
p-värden som ger information om sannolikheten för att det finns någon signifikant
trend under den valda perioden. Vid analysen delades dataserierna, i den mån det
gick, in i olika perioder: före, under respektive efter byggnation av en damm.

Testet resulterade även i en regressionskoefficient med många namn (Wikipedia 2018).
I den här rapporten användes beteckningen Theils lutning (egen översättning, eng.
Theil’s slope). Ett nollskilt värde för Theils lutning visar på ett signifikant monoto-
niskt beroende mellan två variabler. Theils lutning är medianen av lutningen mellan
parvisa punkter i datamaterialet (Hirsch & Helsel 2002). Ett positivt värde på Theils
lutning betyder en ökande trend hos vattenflödet, och vice versa.

Avvikande datapunkter, så kallade utliggare (eng. outliers) ska tas med i undersök-
ningar. Detta förutsatt att de inte beror på en felaktig mätning, kommer från ett
avsevärt avvikande mätområde från det som studeras eller från en icke återkommande
händelse (ibid.).
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3 Metod

3.1 Urvalsprocess för val av dammar
För att välja ut potentiella dammar till projektet användes det geografiska informa-
tionssystemet ArcGIS 10.2. I detta program bearbetas geografisk data och visualiseras
i form av kartor. Genom att lägga in avrinningsområden, flodnätverk, sjöar och dam-
mar kunde dammarnas geografiska läge och tillhörande vattenflödens utlopp avgöras.
Dammar vars vattenflöden mynnar ut direkt i Norra ishavet, alternativt i Hudson
Bay och Berings hav, ansågs intressanta då dessa avrinningsområden ligger i det Pan-
arktiska avrinningsområdet. De databaser från vilka olika data hämtades finns angivet
i tabell 4. Databaserna som användes är väl etablerade för att hämta hydrologisk data
och de innehåller data som täcker de geografiska områden och de tidsperioder som
undersöktes.

Tabell 4: Databaser som användes var Global Reservoirs and Dams, (GRanD), från GWSP (u.å.),
”Hydrological data and maps based on SHuttle Elevation Derivatives at multiple Scales” (HydroSHEDS
u.å.), ”Global Runoff Database” (GRDC u.å.) från Bundesanstalt für Gewässerkunde, (BfG), och
”Data-Interpolating Variational Analysis” DIVA-GIS (u.å.).

Databas: Typ av data

GRanD Global Reservoirs and Dams Världens dammar

HydroSHEDS Hydrological data and maps based on
SHuttle Elevation Derivatives at multiple

Scales

Flodnätverk,
avrinningsområden

BfG Global Runoff database Mätstationer

DIVA GIS Data-Interpolating Variational Analysis Sjöar och reservoarer

Geografiska data över flodnätverk hämtades från databasen Hydrological data and
maps based on SHuttle Elevation Derivatives at multiple Scales (HydroSHEDS u.å.).
Sjöar och reservoarer hämtades från Data-Interpolating Variational Analysis (DIVA-
GIS u.å.) och världens dammar hämtades från Global Reservoirs and Dams (GRanD)
(GWSP u.å.). Filformatet för flodnätverk, sjöar, reservoarer och världens dammar var
en shape-fil (med ändelsen .shp) och eftersom ArcMap (ArcGIS 10.2) kan hantera det
filformatet kunde de öppnas direkt och visualiseras som lager i en karta. Mackenzieflo-
dens avrinningsområde fanns redan som ett färdigt avrinningsområde i HydroSHEDS
data och användes i befintligt skick. Hudson Bays avrinningsområde skapades genom
att skapa en shape-fil av de avrinningsområden som överlappar floder, som i sin tur
mynnar ut i Hudson Bay. Yukonflodens avrinningsområde fanns också tillgängligt i
HydroSHEDS, men exkluderades då inga dammar från GRanD låg i det avrinnings-
området och för att den Amerikanska staten har förbjudit allmänheten åtkomst till
denna data. Mackenzieflodens och Hudson Bays avrinningsområde användes för att
klippa till övrig data.
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Mätstationers geografiska data hämtades från Global Runoff Database (GRDC u.å.).
Filformatet var i kalkylarksformat (med ändelsen .xlsx) och för att ArcMap skulle kun-
na hantera formatet sparades det om till ett annat kalkylarksformat (med ändelsen
.xls). Vid import till ArcMap specificerades vilken kolumn i kalkylarket som innehöll
latitud respektive longitud, detta så att ArcMap kunde visa mätstationerna som data-
punkter på en karta. Vid import användes koordinatsystemet WSP84. Datapunkterna
med mätstationer exporterades som en shape-fil som innehöll all information som det
ursprunliga kalkylarket innehöll. Den nya shape-filen öppnades sedan tillsammans med
tillklippt data för flodnätverk, dammar, sjöar och reservoarer och klipptes till på sam-
ma sätt efter Mackenzieflodens och Hudson Bays avrinningsområden. För figur 2 och
3 användes koordinatsystemet Lambert Conformal Conic Northwest Territories. Ar-
betsgången i ArcMap illustreras i figur 4. Därefter valdes dammar och mätstationer
som uppfyllde de urvalskriterier som beskrivs nedan.

Floder

Avr.områden

Övrig data

KLIPP SQL Visuellt Layout

Slutligt urval

Figur 4: Flödesschema över arbetsprocessen i ArcGIS 10.2. Data fördes in i ArcMap och klipptes
efter avrinningsområden, sedan skedde ett urval efter kriterier och efter det ett visuellt urval. Till
sist skedde ett slutligt urval av dammar med tillhörande mätstationer och det producerades en färdig
layout över studieområdet. SQL är frågespråket i ArcMap (ArcGIS 10.2) och användes för att göra
det första urvalet. Avr.områden står för avrinningsområden.

3.1.1 Urvalskriterier

Vid val av dammar togs urvalskriterier fram, som sedan fick olika hög prioritering, se
tabell 5. Några ansågs vara måsten, i rapporten refererade till som strikta kriterier.
De strikta kriterierna var att det måste finnas en mätstation nedströms dammen och
en mätstation opåverkad av dammen samt att det inte fick finnas någon ytterligare
damm uppströms och att dammen skulle vara stor nog att ha en mätbar effekt på
vattenflödet. De dammar som finns i GRanD är större än 6,2 km3, därigenom exklu-
derades mindre dammar direkt (GWSP u.å.).

12



Tabell 5: Kriterier som användes vid urvalsprocessen för dammar och mätstationer. De kriterier
som urvalet utgick från är listade, hur de prioriterades, vilken funktion de hade samt hur kriterierna
användes. ”Strikt” betyder att kriteriet krävdes för att dammen skulle väljas. ”Önskvärt” är önske-
mål, och därmed inte krav utan kunde prioriteras bort om de ej var möjligt att uppfylla. ”Funktion”
anger vad urvalskriterien har för betydelse i analysen. ”I praktiken” är de urvalskriterier som faktiskt
användes för de valda dammarna.

Urvalskriterier Strikt/Önskvärt Funktion I praktiken

En mätstation vid
dammens utflöde

Strikt Mäta vattenflöde vid
dammens utlopp

Används

En mätstation
uppströms eller i
ett biflöde till

dammen

Strikt Klimatreferens,
opåverkad av damm

Används

Ingen ytterligare
damm uppströms

Strikt Undvika påverkan av
annan damm som
inte ingår i studien

Används

Stora dammar Strikt Mätbar effekt Används

Dataserier > 20 år Önskvärt Statistiskt säker
analys

Ej möjlig för alla
mätstationer

En mätstation
längre nedströms

dammen

Önskvärt Mäta dämpad effekt Ej möjlig för
Glenmore

I urvalsprocessen togs hänsyn till mätseriernas längd, eftersom en bra analys av flö-
desdata kräver dataserier på minst 20 år (Shaw et al. 2011). För att få marginal valdes
mätstationer där det var minst 40 år mellan första och sista flödesmätningen med hjälp
av ArcMaps SQL-funktion. Det innebar inte att dataserier automatiskt var längre än
40 år, det kunde finnas glapp i dataserierna. Det gav dock en bra indikation på da-
taseriernas längd och exkluderade korta dataserier. Utifrån detta kunde en överblick
över dammars placering i förhållande till andra dammar och mätstationer med långa
mätserier erhållas. Då mätserier på minst 20 år vardera för innan och efter dammbygge
var önskvärt undersöktes det manuellt att dessa existerade och överlappade. Detta kri-
terium visade sig vara svårt att uppfylla för tidsperioder innan dammbygge, på grund
av att mätdata ofta saknades, vilket var fallet för Glenmore. Därav blev tidsserierna
kortare än önskat i vissa fall, se tabell 5.

Det ideala scenariot var att hitta en damm med en mätstation precis vid utflödet,
en längre nedströms samt en mätstation opåverkad av dammen, antingen i ett biflö-
de eller uppströms dammen. Figur 5 visar en schematisk bild över mätstationer och
deras placering i förhållande till en damm. Mätstationen närmast nedströms undersö-
ker dammens påverkan på vattenflödet direkt vid dammen och mätstationen längre
nedströms undersöker den dämpade effekten. Mätstationen i biflödet eller uppströms
dammens valdes för att få mätdata från ett vattenflöde opåverkat av dammen för att
se eventuell klimatpåverkan, det vill säga för att få en klimatreferens. Avrinningsom-
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rådet för den opåverkade mätstationen och dammen jämfördes för att undersöka att
de hade liknande storleksordning, klimat och markanvändning. Att dammen hade en
opåverkad mätstation, en klimatreferens, prioriterades framför att hitta en damm med
mätstationer längre nedströms.

Figur 5: Schematisk bild över placering av mätsta-
tioner i förhållande till dammen. Röd cirkel marke-
rar dammens placering och gula trianglar markerar
mätstationernas placering.

När förslag på potentiella dammar
tagits fram undersöktes det hur klimatet
såg ut vid dammen och huruvida
det fanns tillräckligt med information
om dammen. Utöver detta undersök-
tes historiska händelser som skulle
kunna förklara flödesförändringar under
vissa tidsperioder. Ett exempel är över-
svämning av en damm, vilket skulle
kunna förklara en plötslig flödesök-
ning.

Målet var att välja dammar med
olika funktion, så slutligen valdes (i)
vattenkraftsdammen W.A.C. Bennett
och Peace Canyon i Mackenziesflodens
avrinningsområde, se figur 1 och 2, samt
(ii) vattenförsörjningsdammen Glen-
more i Hudson Bays avrinningsområ-
de, se figur 1 och 3. För W.A.C. Ben-
nett valdes två opåverkade biflöden, som
hade ett mindre avrinningsområde nära
Peacefloden och mätstationerna Hudson
Hope och Near Taylor. Den opåverkade
mätstationen för Glenmore ligger upp-
ströms Glenmore.

3.2 Utförande av trendanalys
Efter att ha valt mätstationer beställdes vattenflödesdata från databasen Global Runoff
Database (BFG). Flödesdatan analyserades med Mann-Kendalls test samt säsongsvari-
anten av Mann-Kendalls test. För den statistiska analysen användes excelprogrammet
MULTITEST, skapat av Anders Grimvall och ytterligare utvecklat av Jens Fölster
och Jan Seibert. Programmet användes med tillåtelse av Jens Fölster, institutionen
för vatten och miljö, SLU.

I MULTITEST matades årsmedelflöde respektive månadsmedelflöde in vid använd-
ning av Mann-Kendalls test respektive säsongsvarianten av Mann-Kendalls test, se
figur A1 till figur A3 i Appendix A.2. Vattenflödet hade enhet m3/s. Mann-Kendalls
test utfört på årsmedeldata genererar ett p-värde och ett värde på Theils lutning som
säger något om en monotonisk trend i årsmedelflödet över den studerade tidsperioden,
se figur A3. Säsongsvarianten av Mann-Kendalls test genererar ett p-värde som ett
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värde på Theils lutning för varje månad, vilket säger något om trender i den specifika
månadens flöde sett från år till år under den studerade tidsperioden.

Trendanalysen för W.A.C Bennett delades upp i före, under och efter dammbygge
under åren 1950-1960 respektive 1961-1968 och 1969-2011. Trendanalysen för Glen-
more delades upp i två perioder, period I för 1935-1968 och period II för 1969-2014.
Mätstationerna i anslutning till Glenmore saknar helt eller delvis mätdata för perioden
före dammen togs i bruk. Därför valdes uppdelningen i period I och II för efterperio-
den. Uppdelning för Glenmore gjordes eftersom det skulle underlätta vid en jämförelse
med W.A.C Bennett.

I ett sent skede i analysprocessen insågs det att en bättre uppdelning för Glenmore tro-
ligtvis hade varit att analysera hela perioden efter att dammen byggdes, att alltså inte
dela upp denna i period I och II utifrån en jämförelse med W.A.C. Bennett. Det kom
dock så pass sent in i projektet att det inte fanns tillräckligt med tid till att tillämpa
detta, då diskussionen och slutsats redan baserats på den tidigare analysen med en
uppdelning i två perioder. För jämförelse och för framtida studier valdes ändå att testa
angreppssättet med Mann-Kendalls test för hela efterperioden. Denna tilläggsanalys
kan ses i appendix A.1.

Tidsserierna presenterades även grafiskt i diagram och hydrografer, för att visuellt
kunna undersöka eventuella trender och variationer i vattenflödet. I diagrammen an-
vändes specifikt vattenflöde för att lättare kunna jämföra mätstationer med olika stort
avrinningsområde. Specifikt vattenflöde definieras som det samlade vattenflödet, även
kallat avrinningen, per ytenhet (SMHI 2017). Enheten för specifikt flöde är mm/år.

En hydrograf definieras generellt som en grafisk presentation av förändringar i vatten-
flöde över tid (Hendriks 2010). I den här rapporten kommer termen hydrograf specifikt
syfta på de diagram där vattenflödesförändringar över ett genomsnittligt år visas, må-
nad för månad. Månadsmedelvärden för årets samtliga månader, för den undersökta
tidsperioden, visas.
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4 Resultat
För att undersöka hur dammarna W.A.C. Bennett och Glenmore påverkade vattenflö-
det utfördes en trendanalys med Mann-Kendalls test och säsongsvarianten av Mann-
Kendalls test. Det specifika vattenflödet vid olika mätstationer undersöktes även, re-
sultatet presenteras grafiskt nedan. Blå grafer representerar mätstationer i vattenflö-
den opåverkade av dammar, så kallade klimatreferenser. Röda grafer representerar
mätstationer i vattenflöden påverkade av dammar.

4.1 W.A.C. Bennett
Utmed Peacefloden finns fyra mätstationer: Hudson Hope, Near Taylor, East Pine och
22nd Base Line. Hudson Hope och Near Taylor ligger nedströms W.A.C. Bennett och
är påverkade av dammsystemet, se figur 2. East Pine och 22nd Base Line ligger i bi-
flöden till Peacefloden och kan ge en indikation på hur klimatet påverkar vattenflöden
utan dammarnas påverkan. De fungerar alltså som projektets klimatreferenser i om-
rådet kring W.A.C. Bennett, se figur 2.

Som tidigare nämnts påbörjades byggnation av W.A.C. Bennett år 1961 och färdig-
ställdes 1968. Året då dammen färdigställdes finns markerat i figur 6 till figur 8. Då
W.A.C. Bennett är flera gånger större än Peace Canyon påverkades inte vattenflöden
nedströms dammarna nämnvärt då Peace Canyon byggdes under 1980-talet. De tids-
perioder som studeras anpassas därför efter W.A.C. Bennetts byggnation, det vill säga
tidsperioderna före, under och efter dammbygget.

4.1.1 Grafisk presentation av det specifika flödet

Det specifika månadsmedelflödet sett över de undersökta tidsperioderna för samtliga
mätstationer i anslutning till W.A.C. Bennett ses i figur 6. För det specifika månads-
medelflödet för de opåverkade mätstationerna East Pine och 22nd Base Line kan ingen
trend urskiljas visuellt. Det observeras att det specifika månadsmedelflödet för 22nd
Base Line är markant lägre än för de övriga mätstationerna. Det specifika månads-
medelflödet för de påverkade mätstationerna nedströms dammen uppvisar en kraftig
minskning i variation av vattenflödet efter år 1968 då dammen togs i bruk, se figur 6.
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Figur 6: Specifikt månadsmedelflöde över undersökta tidsperioder för mätstationer längs Peacefloden.
(a) Mätstation East Pine, opåverkad av damm, belägen i ett biflöde till Peacefloden. (b) Mätstation
22nd Base Line, opåverkad av damm, lokaliserad i ett biflöde till Peacefloden. (c) Hudson Hope,
station belägen ca 30 km nedströms W.A.C. Bennett. (d) Near Taylor, station belägen ca 120 km
nedströms W.A.C. Bennett. Den streckade linjen visar år 1968, då W.A.C. Bennett togs i bruk.

Det specifika årsmedelflödet för de undersökta åren för samtliga mätstationer ses i fi-
gur 7. Vattenflödet för såväl den opåverkade mätstationen East Pine och de påverkade
mätstationerna Hudson Hope och Near Taylor följer varandra relativt väl, med korre-
lerade toppar i det specifika årsmedelflödet. Under åren efter 1968 syns en minskning
i vattenflödet för de påverkade mätstationerna, men inte i East Pines vattenflöde. År
1996 syns en topp i vattenflödet för samtliga mätstationer. Tidsserien för den opåver-
kade mätstationen 22nd Base Line är betydligt kortare än tidsserierna för resterande
stationer. Det specifika årsmedelflödet för 22nd Base Line är markant lägre än för de
övriga tre mätstationerna och relativt jämnt med undantag för år 1996.
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Figur 7: Specifikt årsmedelflöde över tid för mätstationerna 22nd Base Line och East Pine, biflöden
till Peacefloden och opåverkade av damm, samt Hudson Hope, påverkad av damm, ca 30 km nedströms
W.A.C. Bennett, och Near Taylor, påverkad av damm belägen ca 120 km nedströms W.A.C Bennett.
Den streckade linjen markerar år 1968 då W.A.C. Bennett togs i bruk.

I figur 8 visas det maximala och minimala specifika flödet för respektive mätstation
under de undersökta åren. För de opåverkade mätstationerna, East Pine och 22nd
Base Line, observeras ingen större förändring i maximala och minimala vattenflöden.
Det sker en tydlig skiftning i maximala och minimala vattenflöden för de påverkade
mätstationerna, Hudson Hope och Near Taylor, år 1968 då de maximala vattenflödena
minskar och minimala vattenflödena ökar. Detta innebär en minskad variation i vat-
tenflödet efter år 1968, se figur 8.

Hydrografer för det specifika flödet över de undersökta åren för respektive mätstation
ses i figur 9. För de opåverkade stationerna East Pine och 22nd Base Line, som agerar
klimatreferenser, visas enbart hydrografen efter byggnation av W.A.C. Bennett då
data saknas för åren före. Hydrograferna för East Pine och 22nd Base Line har båda
en topp vid maj och låga vattenflöden mellan oktober till februari. Hydrograferna
för de påverkade mätstationerna Hudson Hope och Near Taylor visar däremot en stor
förändring före och efter byggnation av W.A.C Bennett. Före byggnationen observeras
en hydrograf med en topp vid juni och efter byggnationen är hydrografen utjämnad,
med ett liknande vattenflöde över hela året. Efter byggnation av dammen observeras
även en minskning av vattenflödet under juni för Hudson Hope medan flödet för Near
Taylor är något högre, se figur 9.
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Figur 8: Maximalt och minimalt specifikt flöde över tid för samtliga undersökta mätstationer vid
Peacefloden. (a) East Pine, station opåverkad av damm, belägen i biflöde till Peacefloden. (b) 22nd
Base Line, station opåverkad av damm, belägen i biflöde till Peacefloden. (c) Hudson Hope, station
belägen ca 30 km nedströms W.A.C. Bennett.(d) Near Taylor, station belägen ca 120 km nedströms
W.A.C. Bennett. Den streckade linjen visar år 1968, då W.A.C. Bennett togs i bruk.
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Figur 9: Hydrograf för mätstationerna lokaliserade vid Peacefloden. (a) Hydrograf för opåverkad
mätstation East Pine, lokaliserad i biflöde till Peacefloden. (b) Hydrograf för opåverkad mätstation
22nd Base Line, lokaliserad i biflöde till Peacefloden. (c) Hydrograf för Hudson Hope, station belägen
ca 30 km nedströms W.A.C. Bennett. (d) Hydrograf för Near Taylor, belägen ca 120 km nedströms
W.A.C. Benentt. Notera att för de opåverkade mätstationerna finns endast data för perioden efter
att W.A.C. Bennett tagits i bruk år 1968.

4.1.2 Trendanalys

Förekomsten av monotoniska trender undersöks. Totalt studeras trender över åren
1950-2011, se tabell 6, med Mann-Kendalls test. Trendanalysen av årsmedelflöde är
uppdelad i perioderna före (1950-1960), under (1961-1968) och efter (1969-2011) bygg-
nationen av W.A.C. Bennett. Därefter studeras trender i månadsmedelflödet med sä-
songsvarianten av Mann-Kendalls test, se tabell 7, för samma perioder. Som tidigare
nämnts i metodavsnittet är signifikansgränsen vald till 0,05. Ingen signifikant trend
kunde ses för Mann Kendells test utfört på årsmedeldata på någon av mätstationerna,
se tabell 6. I tabell 7 ses för båda stationerna påverkade av dammen, Hudson Hope och
Near Taylor, signifikant ökande trender under vinterhalvåret samt signifikant eller på
gränsen till signifikant minskande trender under vårflodsmånaderna maj och juni. För
de opåverkade biflödena East Pine och 22nd Base Line sågs inga signifikanta trender.
Värt att notera är att det för East Pine och 22nd Base Line endast finns data från 1961
respektive 1985, det går alltså inte att jämföra tidsperioden innan dammen byggdes
mellan de opåverkade och påverkade vattenflödena.
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Tabell 6: Resultatet av trendanalys med Mann-Kendalls test utfört på årsmedeldata. Data är hämtad
från mätstationer i närheten av vattenkraftsdammarna W.A.C. Bennett i Mackenzies avrinningsom-
råde. Analysen är uppdelad i tidsperioderna före, under och efter att W.A.C. Bennett byggdes.

Före Under Efter

W.A.C. Bennett
År 1950- 1960 1961- 1968 1969-2011

22nd Base Line1

Medelårsflöde [m3/s] - - 0,601

p-värde - - 0,81

Theils lutning - - ej sign.1

East Pine

Medelårsflöde [m3/s] - 270 190

p-värde - 0,5 0,7

Theils lutning - ej sign. ej sign.

Hudson Hope

Medelårsflöde [m3/s] 1200 1100 1100

p-värde 0,9 0,5 0,2

Theils lutning ej sign. ej sign. ej sign.

Near Taylor

Medelårsflöde [m3/s] 1500 1400 1400

p-värde 0,2 0,8 0,9

Theils lutning ej sign. ej sign. ej sign.
1Notera att denna station endast har data för perioden 1985-2011.

Säsongsvarianten av Mann-Kendalls test ger inga signifikanta resultat för de opåver-
kade East Pine eller 22nd Base Line, som agerar klimatreferenser. För perioden efter
(1969-2011) ses i tabell 7 signifikanta trender för Hudson Hope och Near Taylor, främst
för mätningar över vinterhalvåret. Trenden för såväl Hudson Hope som Near Taylor
är ökande under december till mars. Det går även att observera en på gränsen till
signifikant minskande trend i juni för Hudson Hope. I Near Taylor går det att se en
signifikant minskande trend i juni och en på gränsen till signifikant minskande trend
i maj. För perioden före (1950-1960) ses signifikanta eller på gränsen till signifikanta
trender för båda de påverkade stationerna Hudson Hope och Near Taylor. För perioden
under byggnation av damm (1961-1968) ses en på gränsen till signifikant minskande
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trend under april för Hudson Hope och Near Taylor, samt en på gränsen till signifikant
minskande trend i november för endast Near Taylor.

Tabell 7: Resultatet av trendanalys med säsongsvarianten av Mann-Kendalls test utfört på månads-
medeldata. Data från mätstationer i närheten av vattenkraftsdammarna W.A.C. Bennett i Mackenzies
avrinningsområde. Månader där inga signifikanta samband ses är inte inkluderade i tabellen. Analysen
är uppdelad i tidsperioderna före, under och efter att W.A.C. Bennett byggdes.

Före Under Efter

W.A.C. Bennett
År 1950- 1960 1961- 1968 1969-2011

22nd Base Line1 p-värde (Theils lutning)

- - - ej sign.1

East Pine p-värde (Theils lutning)

- - ej sign. ej sign.

Hudson Hope p-värde (Theils lutning)

Januari 0,5 (ej sign.) 0,8 (ej sign.) 0,006** (10)

Februari 0,05 (5,9) 0,3 (ej sign.) 0,003** (14)

Mars 0,03* (6,9) 0,1 (ej sign.) 0,01* (11)

April 0,4 (ej sign.) 0,05 (-57) 0,09 (5,5)

Juni 0,5 (ej sign.) 0,8 (ej sign.) 0,07 (-7,8)

December 0,6 (ej sign.) 0,5 (ej sign.) 0,004** (11)

Near Taylor p-värde (Theils lutning)

Januari 0,6 (ej sign.) 1,0 (ej sign.) 0,02* (9,9)

Februari 0,2 (ej sign.) 0,6 (ej sign.) 0,003** (12)

Mars 0,08 (8,6) 0,8 (ej sign.) 0,03* (9,6)

April 0,3 (ej sign.) 0,08 (-58) 0,2 (ej sign.)

Maj 0,5 (ej sign.) 0,5 (ej sign.) 0,07 (-7,1)

Juni 0,9 (ej sign.) 0,8 (ej sign.) 0,03* (-15)

November 0,4 (ej sign.) 0,08 (-100) 0,4 (ej sign.)

December 0,6 (ej sign.) 0,8 (ej sign.) 0,009** (9,9)

* om 0,01 ≤ p-värde < 0,05 , ** om 0,001 ≤ p-värde < 0,01 , *** om p-värde < 0,001 . Kursivt 0,05 ≤ p-värde < 0,1 .

1Notera att denna mätstation endast har data för perioden 1985-2011.
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4.2 Glenmore
Längs Elbowfloden väljs två mätstationer: Bragg Creek uppströms dammen, som kli-
matreferens för området, och Below Glenmore Dam nedströms dammen, se figur 3.
Som tidigare nämnts byggdes Glenmore år 1933.

4.2.1 Grafisk presentation av det specifika flödet

Det specifika månadsmedelflödet över de undersökta tidsperioderna för båda mätsta-
tionerna ses i figur 10. För den opåverkade mätstationen i figur 10a syns inga tydliga
trender. Två toppflöden går att urskilja åren 2005 och 2013. I den påverkade mätsta-
tionen i figur 10b syns en tendens till lägre toppar i det specifika månadsmedelflödet
under åren efter dammbygget. Det går att ana en minskad variation i flödet efter
dammbygget, med undantag från toppflödena 2005 och 2013.

Figur 10: Specifikt månadsmedelflöde över tid för mätstationer längs Elbowfloden. (a) Mätstation
Bragg Creek, opåverkad av damm, lokaliserad ca 30 km uppströms Glenmore. I början av perioden
saknas data för vissa månader. (b) Mätstation Below Glenmore Dam, påverkad av damm, lokaliserad
ca 1 km nedströms Glenmore. Den streckade linjen markerar år 1933 då Glenmore togs i bruk.

Det specifika årsmedelflödet över de undersökta åren 1908-2014 för båda mätstatio-
nerna ses i figur 11. Under 1930- och 1940-talet syns stora toppar i det opåverkade
vattenflödet, Bragg Creek. Under 1950-talet och ända fram till 2010-talet följer mönst-
ret i det påverkade flödet mönster för det opåverkade flödet väldigt väl, dock är flödet
i det opåverkade flödet uppströms alltid högre än flödet i det påverkade flödet ned-
ströms.
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Figur 11: Specifikt årsmedelflöde för mätstationerna Bragg Creek och Below Glenmore Dam vid
Glenmore. Stationen Bragg Creek är placerad ca 30 km uppströms dammen, där tidsserien sträcker
sig från år 1935 - 2014. Stationen Below Glenmore Dam är placerad ca 1 km nedströms dammen, där
tidsserien sträcker sig mellan år 1908 - 2014. Den streckade linjen markerar år 1933 då Glenmore
togs i bruk.

I figur 12 visas det maximala och minimala specifika flödet över de undersökta åren
för mätstationerna i anslutning till Glenmore. För den opåverkade mätstationen Bragg
Creek syns ett högt minimalt flöde som en stor topp i slutet av 1940-talet. Toppar i det
maximala vattenflödet syns år 2005 och framför allt 2013. Annars syns en relativt jämn
trend med maximala och minimala vattenflöden mellan 1950- och 2000-talet. För den
påverkade mätstationen Below Glenmore Dam fluktuerar det minimala vattenflödet
ganska kraftigt 20 år innan dammbygge och 20 år efter för att sedan minska och
vara mer konstant fram till slutet av mätserien. Det maximala vattenflödet däremot
fluktuerar innan dammbygget, men variationerna minskar efter dammbygget. Även
för den opåverkade Below Glenmore Dam syns toppar vid det maximala vattenflödet
under 2005 och 2013.
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Figur 12: Specifika maximala och minimala flöden över tid för de studerade mätstationerna belägna
vid Elbowfloden. Mätstationen Bragg Creek lokaliseras ca 30 km uppströms dammen, och tidsserien
innefattar år 1935 - 2014. Mätstationen Below Glenmore Dam lokaliseras ca 1 km nedströms damm,
där tidsserien innefattar år 1908 - 2014. Den streckade linjen markerar året 1933 då Glenmore togs
i bruk.

Hydrograferna för det specifika flödet över de undersökta åren för både den opåverkade
mätstationen, Bragg Creek, och den påverkade mätstationen, Below Glenmore Dam,
ses i figur 13. Perioderna före och efter byggnationen av Glenmore visas i de fall
data fanns. För den opåverkade Bragg Creek syns en topp under maj och juni månad.
Toppen går också att se för den påverkade mätstationen Below Glenmore under samma
tidsperiod, maj och juni. För den påverkade stationen Below Glenmore Dam ses att
det genomsnittliga flödet har minskat över hela året efter det att Glenmore byggdes.

Figur 13: Hydrografer med specifikt månadsmedelflöde för studerade mätstationer kring Glenmore.
(a) Bragg Creek, opåverkad av damm, belägen ca 30 km uppströms dammen. Notera att perioden
(1940 - 2014) är perioden efter att dammen togs i bruk. (b) Below Glenmore Dam, påverkad av
damm, belägen ca 1 km nedströms damm. Visar period före (1908 - 1930) och efter (1940 - 2014) att
Glenmore togs i bruk.
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4.2.2 Trendanalys

Förekomsten av monotoniska trender undersöks med hjälp av Mann-Kendalls test, för
årsmedelflöden, respektive säsongsvarianten av Mann-Kendalls test, för månadsmedel-
flöden, se tabell 8 respektive tabell 9. Signifikansgränsen är vald till 0,05 som tidigare
nämnts. Observera att trendanalysen för Glenmore delades upp i två perioder, period
I för åren 1935-1968 och period II för åren 1969-2014. Det här gjordes för att det
skulle bli lättare att jämföra med W.A.C. Bennett som togs i bruk 1968. Notera att
Glenmore byggdes 1933, så båda perioderna är påverkade av dammen.

Tabell 8 visar ingen signifikant trend för den opåverkade mätstationen Bragg Creek,
uppströms dammen, varken för period I eller period II. Vid den påverkade mätstatio-
nen Below Glenmore Dam, nedströms dammen, finns en signifikant trend under period
II. Den här trenden visar en positiv Theils lutning, flödet ökar alltså under perioden
1969-2014. Däremot hittas ingen signifikant trend under period I.

Tabell 8: Resultatet av trendanalys med Mann-Kendalls test för vattenförsörjningsdammen Glenmore
Dam i Hudsons Bays avrinningsområde. Testet är utfört med årsmedeldata. Analysen är uppdelad i
liknande tidsperioder som analysen för W.A.C. Bennett.

Period I Period II

Glenmore
År 1935-1968 1969-2014

Bragg Creek

Medelårsflöde [m3/s] 15 8,7

p-värde 0,2 0,6

Theils lutning ej sign. ej sign.

Below Glenmore Dam

Medelårsflöde [m3/s] 8,1 6,5

p-värde 0,7 0,002**

Theils lutning ej sign. 0,10

* om 0,01 ≤ p-värde < 0,05 , ** om 0,001 ≤ p-värde < 0,01 , *** om p-värde < 0,001 .

Kursivt: 0,05 ≤ p-värde < 0,1 .

I tabell 9 hittas inga signifikanta trender i det opåverkade flödet under period I, värt
att notera är dock att det endast finns flödesdata under tre månader per år för dessa år,
1935-1968. Under period II finns det däremot signifikanta trender. Månaderna januari,
februari, oktober, november och december visar alla en ökning i flöde. I det påverkade
flödet nedströms dammen i period I hittas en signifikant trend i januari som visar en
minskning i flöde. Under period II i flödet nedströms är dock alla trender signifikanta
med undantag av månaderna maj och juni, som därför inte har inkluderats i tabellen.
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Samtliga resterande tio månader visar på en ökning i flöde under dessa år, 1969-2014.

Tabell 9: Resultatet av trendanalys med säsongsvarianten av Mann-Kendalls test för vattenförsörj-
ningsdammen Glenmore Dam i Hudsons Bays avrinningsområde. Testet är utfört med månadsmedel-
data. Analysen är uppdelad i liknande tidsperioder som analysen för W.A.C. Bennett. Månader där
inga signifikanta samband ses är inte inkluderade i tabellen.

Period I Period II

Glenmore
År 1935-1968 1969-2014

Bragg Creek1 p-värde (Theils lutning)

Januari -1 0,003** (0,027)

Februari -1 0,0003*** (0,023)

Mars 0,8 (ej sign.) 0,05 (0,012)

Juli 0,8 (ej sign.) 0,08 (0,11)

Oktober 0,6 (ej sign.) 0,008** (0,034)

November -1 0,005** (0,032)

December -1 0,005** (0,032)

Below Glenmore Dam p-värde (Theils lutning)

Januari 0,03* (-0,041) 0,0000006*** (0,034)

Februari 0,1 (ej sign.) 0,000001*** (0,035)

Mars 0,1 (ej sign.) 0,000003*** (0,043)

April 0,3 (ej sign.) 0,009** (0,059)

Juli 0,5 (ej sign.) 0,03* (0,15)

Augusti 0,9 (ej sign.) 0,03* (0,066)

September 0,6 (ej sign.) 0,01* (0,067)

Oktober 0,5 (ej sign.) 0,0005*** (0,079)

November 0,3 (ej sign.) 0,000007*** (0,082)

December 0,3 (ej sign.) 0,000006*** (0,04)

* om 0,01 ≤ p-värde < 0,05 , ** om 0,001 ≤ p-värde < 0,01 , *** om p-värde < 0,001 .

Kursivt 0,05 ≤ p-värde < 0,1 .

1Data saknas för jan-feb och nov-dec under perioden I (1935-1968).
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4.3 Jämförelse av trendanalys
Tabell 10 visar en förenklad jämförelse av trendanalysen för W.A.C. Bennet, utifrån
tabell 6 och 7, och trendanalysen för Glenmore, utifrån tabell 8 och 9. I tabell 10 visas
enbart de signifikanta trender som observerats för båda dammarna med Mann-Kendalls
test respektive säsongsvarianten av Mann-Kendalls test. Från tabell 10 framgår det att
signifikanta trender generellt observeras i den senare perioden, år 1969-2014 respektive
1969-2011. För Mann-Kendalls test, utifrån årsmedelflödet, är det endast för Glenmo-
re en signifikant ökande trend kan observeras. Ingen motsvarande trend observeras
för varken W.A.C. Bennett eller någon av klimatreferenserna. För säsongsvarianten
av Mann-Kendalls test observeras både ökande och minskande trender för båda dam-
marna. Av de tre klimatreferenser som ingått i projektet är det endast en som påvisat
någon signifikant trend, en ökande trend i månadsmedelflödet under perioden 1969-
2014.
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Tabell 10: Nedan presenteras en sammanställning av trendanalysen för W.A.C. Bennet (tabell 6 och
7) och trendanalysen för Glenmore (tabell 8 och 9). Sammanställningen visar enbart de signifikanta
trender som påvisats från trendanalyserna. Dessa presenteras för både Mann-Kendalls testet baserat
på årsmedelflöden och för säsongsvarianten av Mann-Kendalls test baserat på månadsmedelflöden.
Den röda färgen indikerar signifikanta trender för påverkade flöden och den blå färgen signifikanta
trender för klimatreferenser, det vill säga opåverkade flöden. De upphöjda siffrorna indikerar för vilken
mätstationen trenden påvisats.

W.A.C. Bennett Glenmore
Mann-Kendalls test

Inga sign. trender Påverkad mätstation1

(Period II:1969-2014)

↑ Sign. ökande trend

Säsongsvarianten av Mann-Kendalls test

Påverkad mätstation2 Påverkad mätstation1

(Före: 1950-1960) (Period I: 1935-1968)

↑ Sign. ökande trend i mars ↓ Sign. minskande trend i januari

Påverkade mätstationer3 Klimatreferens4

(Efter: 1969-2011) (Period II: 1969-2014)

↑ Sign. ökande trender under vinterhalvåret ↑ Sign. ökande trender i oktober-februari

↓ Sign./nästan sign. minskande

trender under maj-juni Påverkad mätstation1

(Period II: 1969-2014)

↑ Sign. ökande trender under juli- april
1Below Glenmore Dam, 2 Hudson Hope, 3 Hudson Hope och Near Taylor, 4 Bragg Creek.
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5 Diskussion

5.1 Tolkning av resultatet
Syftet med det här projektet var att undersöka hur dammar påverkar vattenflödena
i Arktis avrinningsområde. Vi frågade oss (1) hur vattenflöden i Arktis avrinnings-
område påverkas av dammar med olika funktioner samt (2) hur dammars respektive
klimatets påverkan på års- och månadsflöden i Arktis avrinningsområde skiljer sig åt
över tid.

Idén är att de mätstationer som är opåverkade av dammarna, det vill säga ligger upp-
ströms dammarna eller i ett biflöde till vattendraget, skulle agera klimatreferenser.
Detta under antagandet att eventuella trender i vattenflödet vid dessa stationer beror
på klimatförändringar. Eventuella trender i vattenflödet vid mätstationer som är på-
verkade av dammarna, mätstationerna nedströms dammarna, antas bero antingen på
klimatets eller dammarnas påverkan. Genom att jämföra resultatet från de påverkade
mätstationerna med de opåverkade går det att se om trender i vattenflödet beror på
klimatförändringar eller på dammarna.

Den första (1) frågeställningen besvaras utifrån både den grafiska presentationen av
det specifika flödet och utifrån den statistiska trendanalysen. Vattenkraftsdammen
W.A.C. Bennetts påverkan på vattenflödet syns i hydrografen i figur 9c och figur 9d,
där toppen för vårfloden minskats samt basflödet under vinterhalvåret höjts. Hydro-
graferna har ett betydligt mer utjämnat utseende än innan byggnationen av W.A.C.
Bennett. Att en vattenkraftsdamm påverkar vattenflödet genom att minska vårfloden
och öka basflödet under vinter har setts i tidigare studier (Peters & T. D. Prowse 2001;
Yang, Ye & Kane 2004; Ye, Yang & Kane 2003) och var därför förväntat. Hydrogra-
ferna för de två biflödena, se figur 9a och figur 9b, har förväntat utseende då de har
en tydlig topp vid vårflod och ett lägre vattenflöde under vintern. För mätstationen
Hudson Hope, som ligger nedströms dammen, syns efter byggnationen av dammen
ett minskat flöde för maj-juni. Det finns däremot en antydan till en topp för mätsta-
tionen Near Taylor under samma tidsperiod. Detta skulle kunna bero på att vatten
tillkommer floden via biflöden, det vill säga att vårfloden från de opåverkade biflödena
påverkar vattenflödet vid Near Taylor.

Glenmore, som är en vattenförsörjningsdamm, visade sig påverka vattenflödet på ett
annat sätt. I figur 13a och figur 13b ses att hydrografen följer samma mönster före och
efter byggnationen av Glenmore, med en tydlig topp för vårfloden och ett lägre flöde
under vinterhalvåret. Dock ses i figur 13b att vattenflödet har minskat vid stationen
nedströms Glenmore efter dammens tillkomst. Detta tros bero på ett uttag av vatten
från dammen, vilket överensstämmer med dammens funktion. Det är svårt att säga
varför vattenkraftsdammen W.A.C. Bennett och vattenförsörjningsdammen Glenmore
påverkar vattenflödet olika. Skillnaderna kan beror på dammarnas olika funktion eller
på deras väldigt olika storlek. Även klimat och geografiskt läge kan ha betydelse för
skillnaderna.

Genom att titta på figur 6 går det tydligt att se när W.A.C. Bennett togs i bruk.
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Dammen färdigställs år 1968 och detta sammanfaller med en drastisk minskning av
variationen i vattenflödet. Samma minskning av variation går att observera i figur 8,
där det sker en förändring i de minimala och maximala flödena för nedströms mätsta-
tioner vid samma tidpunkt. I figur 10b och figur 11 ses ingen lika tydlig förändring
i vattenflödet vid byggandet av Glenmore. En antydan till minskat vattenflöde kan
dock anas i den påverkade mätstationen nedströms dammen.

I trendanalysen utförd med Mann-Kendalls test för mätstationen nedströms Glenmore
ses ett signifikant ökande vattenflöde för period II. Även i figur 11 ses en tendens till
ökning från år 1980 och framåt. I trendanalysen, utförd med Mann-Kendalls test på
årsmedeldata, för W.A.C. Bennett ses ingen signifikant trend, se tabell 10.

Resultatet av säsongsvarianten av Mann-Kendalls test visar signifikanta trender i vat-
tenflödet under den senare perioden (1969 och framåt) för mätstationer nedströms
både W.A.C. Bennett och Glenmore, se tabell 7 och tabell 9. Detta ses även i den
jämförande tabellen, se tabell 10. Trenderna är ökande främst under vinterhalvåret.
För den opåverkade mätstationen uppströms Glenmore ses liknande trender, vilket in-
te återfinns i de opåverkade mätstationerna vid W.A.C. Bennett. För mätstationerna
nedströms W.A.C. Bennett ses signifikanta eller på gränsen till signifikanta minskade
trender under maj-juni, vilket antas bero på att W.A.C. Bennett är en vattenkrafts-
damm. En vattenkraftsdamm minskar, som tidigare nämnts, toppflödet under vår-
månaderna. De minskande trenderna under maj-juni återfinns inte vid mätstationerna
nedströms Glenmore, vilket antas bero på att Glenmore är en vattenförsörjningsdamm
och inte en vattenkraftsdamm.

En svagt ökande signifikant trend syns nedströms dammen under period II (1969-
2014), se tabell 8. Denna är motsatt vad som förväntas av en vattenförsörjningsdamm
intill en växande stad med ökande vattenkonsumtion. En eventuell inverkan är kli-
matfenomenet PDO, något som sågs i Rood et al. (2017). Perioden för PDO:ns varma
fas (mellan cirka 1975-2005) stämmer tämligen bra med perioden för denna studies
ökande trend. Att det skulle vara påverkan av PDO som är orsaken motsägs dock av
att samma effekt då borde setts för den opåverkade stationen både vid analysen med
Mann-Kendalls test och säsongsvarianten av Mann-Kendalls test. Detta var inte fallet
i den här studien. Värt att notera är att samtliga signifikanta trender som sågs för
Glenmore under period II var positiva, se tabell 8, tabell 9 samt i den jämförande
tabell 10.

Den topp som observeras i vattenflödet i mätstationerna nedströms W.A.C. Bennett i
figur 6 och figur 7 år 1996 förklaras av att det upptäcktes ett hål i dammen det året
vilket ledde till åtgärder som gav en tillfällig flödesökning. Topparna i månadsmedel-
flödet i figur 10, vid mätstationerna uppströms och nedströms Glenmore, kan förklaras
med översvämningarna som drabbade Elbowfloden och vidare staden Calgary 2005 och
2013. Förutom att vara en vattenförsörjningsdamm fungerar Glenmore även som en
reservoar för översvämningskontroll med syfte att minska flödet. Detta konfirmeras av
figur 11, samt i figur 12 där maxflöden minskar kraftigt under 1933 när Glenmore sätts
i bruk. Anledningen bakom flödestopparna under 1930- och 1940-talet i det opåver-
kade flödet, figur 11 och antydan i figur 12b, går det endast att spekulera kring. Det
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skulle kunna bero på högre nederbörd, dock saknas nederbördsdata i Kanada så långt
tillbaka i tiden. En annan spekulation är att mätutrustningen kan ha bytts ut.

Vid besvarandet av den andra (2) frågeställningen används främst den statistiska tren-
danalysen, men även den grafiska presentationen av det specifika flödet. För W.A.C.
Bennett fanns inga signifikant ökande trender från analysen med Mann-Kendalls test
över åren, varken för de påverkade eller opåverkade mätstationerna, se tabell 6. Däre-
mot fanns signifikanta trender från analysen med säsongsvarianten av Mann-Kendalls
test, se tabell 7. Dessa trender återfanns endast i de påverkade mätstationerna ned-
ströms dammarna och antas därför bero på påverkan från dammarna och inte klimatet.
Den slutsatsen styrks av att trenderna i vattenflöde är av det slaget som förväntas vid
påverkan från en vattenkraftsdamm, nämligen ökade flöden under vintern och mins-
kade flöden under våren.

Att det nedströms W.A.C. Bennett syns en signifikant ökning i flödet under vin-
terhalvåret och minskning under vissa sommarmånader under tidsperioden 1969 till
2011, se tabell 7 och den jämförande tabellen tabell 10, kan tolkas på flera sätt. En
förklaring kan vara en eventuell befolkningsökning eller att ett kallare klimat skulle
lett till en större elkonsumtion, vilket i sin tur kan ha gjort att elproduktionen har
ökat, speciellt under vinterhalvåret. Om detta är fallet skulle minskningen kunna stå
för uppfyllning av dammen. En annan orsak kan vara ökande nederbörd på grund av
att den hydrologiska cykeln har accelererat. I detta fall borde en ökande trend även ses
i de opåverkade mätstationerna, vilket det inte gör. Ifall dammen i sig orsakar gene-
rellt ökande flöden borde en ökande trend hos vattenflödet setts i Mann-Kendalls test,
men detta visar sig ej vara fallet, se tabell 6 och den jämförande tabell 10. Därmed
kan det inte uteslutas att trender finns i de opåverkade flödena, den här analysen ger
dock inget stöd för några signifikanta trender i de opåverkade flödena. Det kan också
bero på att då Peacefloden är stor syns skillnaderna där, medan de är för små för att
upptäckas i biflödena.

Från trendanalysen utförd med säsongsvarianten av Mann-Kendalls test finns vid mät-
stationen Hudson Hope, nedströms W.A.C. Bennett, en signifikant ökande trend i mars
under perioden 1950-1960. Under samma tidsperiod ses på gränsen till signifikant ökan-
de trender för februari respektive mars vid den av dammen påverkade mätstationen
Hudson Hope respektive Near Taylor, se tabell 7. Detta skulle kunna indikera ett
ökande flöde under vinterhalvåret redan innan W.A.C. Bennett byggdes. Då perioden
endast är tio år lång och signifikansen är för låg går det dock inte att dra några egent-
liga slutsatser utifrån det.

I mätstationerna runt Glenmore observeras signifikant ökande trender, från både tren-
danalysen med Mann-Kendalls test och med säsongsvarianten av Mann-Kendalls test,
för period II (1969-2014). Detta ses i den jämförande tabellen, tabell 10. Analysen med
Mann-Kendalls test visade en signifikant minskande trend för endast den opåverkade
mätstationen, se tabell 8, för period II. Säsongsvarianten av Mann-Kendalls test visade
däremot signifikant ökande trender för både den påverkade och den opåverkade mät-
stationen, se tabell 9. För period I (1935-1968) gav analysen med Mann-Kendalls test
inga signifikanta trender i vattenflödet, se tabell 9. I analysen med säsongsvarianten av
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Mann-Kendalls test ses endast en signifikant trend för period I. Det är en minskande
trend för januari, vid den påverkade mätstationen, se tabell 9.

Det syntes alltså signifikanta, svagt ökande trender i analysen med Mann-Kendalls
test för den påverkade mätstationen i Glenmore, se tabell 8, men inte i den för W.A.C.
Bennett under perioden 1969 och framåt, se tabell 6. Detta presenteras även tydligt
i tabell 10. Det förväntade resultatet för Glenmore var minskade flöden, då dammens
funktion innebär att vatten tas ur och med tanke på befolkningsökning borde denna
bortförsel av vatten också öka långsiktigt. De ökade vattenflödena skulle kunna förkla-
ras genom klimatförändringar och ökad global temperatur. Vintrarna vid Glenmore är
inte lika kalla (ner mot -12 °C) som de kring W.A.C. Bennett (ner mot -31°C). Det är
möjligt att ökad temperatur kan ha lett till att större andel av nederbörden har fallit
i form av regn i området kring Glenmore än i området kring W.A.C. Bennett, vilket
leder till direkt avrinning.

Om klimatet är orsaken till att vattenflödet har ökat för den dammpåverkade mätsta-
tionen vid Glenmore, skulle det förväntas att det syns i klimatreferensen, se tabell 8.
Mann-Kendalls test är egentligen inte beroende av variansen i själva mätdatan. Därför
är den generella minskningen i varians för flödesdatan, se figur 8 och 12, inte en anled-
ning till att fler signifikanta trender upptäcks i datan. En förklaring till att det enbart
syns signifikant ökande trender vid de påverkade mätstationerna skulle dock kunna
vara att dammarna kan ha minskat den slumpmässiga variationen, vilket gör att varia-
tionen med avseende på mätdatans rankning minskar, enligt Jens Fölster1. Detta skulle
innebära att möjligheterna att upptäcka en trend ökar. Dock anser Jens Fölster att
detta inte bör påverka resultatet i någon större utsträckning. Skillnaden i förekomst av
signifikanta trender i vattenflödet kan även bero på dammarnas olika funktioner. Vat-
tenkraftsdammar styr vattenflödet kraftigare än vattenförsörjningsdammar, dessutom
är vattenkraftsdammen W.A.C. Bennett betydligt större än Glenmore och dess på-
verkan blir därmed större på vattenflödena. Även dammsystems geografiska placering,
topografi och klimat kan påverka skillnaderna i förekomst av trender hos vattenflödet.

Inga signifikanta trender sågs alltså i klimatreferensen för vare sig mätstationerna i
anslutning Glenmore eller W.A.C. Bennett, när det gäller trendanalysen med Mann-
Kendalls test, vilket framgår i tabell 10. Därav finns inget starkt stöd för att klimatet
skulle ha gett upphov till trenderna i vattenflödet. Därför dras snarare slutsatsen att
det är dammarna, oavsett funktion, och inte klimatet som gett upphov till trenderna
i vattenflödet. Det bör noteras att detta inte överensstämmer med studien av Rood
et al. (2017), som såg trender av ökat vattenflöde i opåverkade vattendrag.

Generellt bör noteras att storleken på Theils lutning var högre för trenderna vid
W.A.C. Bennett än för Glenmore. Trots detta kan en antydan till trend ses för vat-
tenflödet vid Glenmore, se figur 10 och figur 11, men inte för vattenflödet vid W.A.C.
Bennett, se figur 6 och figur 7. De signifikanta trender som syns i trendanalyserna ses
övervägande under åren efter att dammarna byggts liksom nedströms dammarna, men
orsaken är ännu inte helt kartlagd och därmed krävs vidare forskning.

1Jens Fölster, Inst för vatten och miljö SLU, 2018-05-16
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I hydrografen för Glenmore syns att vattenflödet minskat efter att dammen togs i
bruk, se figur 13. Samtidigt som trenderna visar en signifikant ökning, se tabell 10.
Detta kan tyckas motsägelsefullt, men det beror på att hydrografen jämför perioden
före och efter byggnationen av dammen medan trendanalysen sett en ökning inom
period II. Det vill säga, i trendanalysen observeras en ökning inom efterperioden.

Resultat i den här rapporten är intressant att jämföra med den studie som Déry et al.
(2016) har gjort i 45 floder i Kanada, där åren 1964-2013 undersöktes. Generellt, vid
analys med Mann-Kendalls test för hela norra Kanada, sågs en statistiskt signifikant
minskning för första halvan av perioden. Under andra halvan sågs istället en signifikant
ökning. Déry et al. (ibid.) undersökte även hela studieperioden 1964-2013 och såg då
generellt få signifikanta trender med undantag för i reglerade vattendrag. Att trender
främst sågs i de reglerade vattendragen stämmer med den här studien. Studieperioden
för Déry et al. (ibid.) är 1964-2013, vilket stämmer relativt väl med den här studien
och en jämförelse anses därför lämplig. Det gäller dock att observera att studien har
använt data från mätstationer nära utflödet till havet och avrinningsområdena i stu-
dien av Déry et al. (ibid.) blir därför mycket större än i den här studien. För W.A.C.
Bennett, i Mackenzieflodens avrinningsområde, ses i den här studien inga signifikanta
trender för årsmedelflöden under perioden 1969-2011. Déry et al. (ibid.) såg motsva-
rande resultat för perioden 1964-2013 för området västra delarna av Norra Ishavet
(egen översättning, eng. Western Arctic Ocean) där Mackenzieflodens avrinningsom-
råde ingår. För W.A.C. Bennett syns även liknande mönster för säsongsflödena som i
Déry et al. (ibid.), då det under vintermånaderna syns en signifikant ökande trend i
båda undersökningarna. För västra Hudson Bays avrinningsområde sågs i studien av
Déry et al. (ibid.) inga signifikanta trender för årsmedelflöden. I den här studien såg vi
en signifikant ökande trend nedströms Glenmoredammen, som ligger i västra Hudson
Bays avrinningsområde. Att de resultaten motsäger varandra beror antagligen på den
stora skillnaden i yta hos avrinningsområdena.

Vi hade förväntat oss att klimatets påverkan skulle synas tydligare i resultatet. I tidi-
gare studier har man sett ökande vattenflöden på grund av både klimat och reglering
(Rood et al. 2017; Yang, Ye & Kane 2004; Ye, Yang & Kane 2003).

5.2 Felkällor och fortsatta studier
I graferna och trendanalysen, utförd med säsongsvarianten av Mann-Kendalls test, för
W.A.C. Bennett ses en ökning i vattenflöde från 1968 till mitten på 1970-talet, se figur
6 och figur 7 samt tabell 7. Denna ökning beror antagligen på dammarnas fyllningspe-
riod, då vattennivån i dammen höjs vilket bidrar till högre flöden. I trendanalysen som
görs för perioden efter dammbygget ingår fyllningsperioden, se tabell 6 och tabell 7.
Eftersom trender finns i period II för Glenmore, tabell 8 och tabell 9, och de har mar-
kant högre statistisk säkerhet tyder det dock på att trenderna existerar och trenderna
för W.A.C. Bennett skulle ha haft större statistisk säkerhet om fyllnadsperioden hade
exkluderats från trendanalysen i perioden efter. Då fyllnadsperioden är med kan den
bidra till osäkerhet i resultat för perioden efter eftersom Mann-Kendalls test kräver
monotonisk data. Vid användandet av Mann-Kendalls test och säsongsvarianten av
Mann-Kendalls test har det antagits att ingen seriekorrelation finns i datamaterialet
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samt att variansen inte varierar inom den undersökta perioden. Uppdelningen i före,
under och efter byggnationen av dammarna är gjord bland annat för att undvika att
trendanalys utförs på ett datamaterial med skiftande variation.

I analyserna för Glenmore delades perioden efter att dammen byggdes upp i två del-
perioder, period I och II. Detta dels eftersom mycket data fattades i tidsperioden före
dammbygget och dels för att underlätta jämförelsen med W.A.C. Bennett. För att
jämförelsen mellan Glenmore och W.A.C. Bennett skulle bli lätt att genomföra fick
period I och II innefatta ungefär samma år som perioderna före och efter byggnation
av W.A.C. Bennett. En tilläggsanalys utfördes för att undersöka hur trendanalysen
för Glenmore skiljer sig åt vid (i) uppdelningen i före och efter (att dammen byggdes
1933) jämfört med (ii) period I och II (som grundas på perioderna för analysen av
W.A.C. Bennett), se avsnitt A.1 i Appendix. För trendanalysen med Mann-Kendalls
test för (ii) sågs en signifikant ökande trend vid den påverkade mätstationen för pe-
riod II, se tabell 8. Vid analys med indelningen (i) försvann den ökande trenden vid
den påverkade mätstationen under period efter. Däremot sågs istället en signifikant
minskande trend vid den opåverkade mätstationen för perioden efter dammbygget, se
tabell A1 och A2 i Appendix. För analysen med säsongsvarianten av Mann-Kendalls
test vid uppdelning (ii) ses många signifikant ökande trender under period II, både vid
den påverkade och opåverkade mätstationen, se tabell 9. Vid samma analys med upp-
delning (i) sågs ett liknande resultat under efterperioden. Vissa månader visade dock
inte längre någon signifikant trend liksom att en signifikant minskande trend tillkom
i februari vid den påverkade mätstationen, se tabell A4. Denna signifikant minskande
trend för den påverkade mätstationen vid uppdelning (i) skiljer sig drastiskt från re-
sultatet vid uppdelning (ii), där det under period II fanns ett flertal ökande trender.
Under perioden före dammbygget noterades en signifikant minskande trend i oktober
samt en på gränsen till signifikant ökande trend i april, se tabell A3. Uppdelning (ii)
valdes till rapporten, dock förlorades möjligheten att på ett tillfredsställande sätt se hur
byggandet av Glenmore påverkade vattenflödet och förmågan att jämföra Glenmore
och W.A.C. Bennetts påverkan försämrades. Vid en fortsatt analys av olika dammars
påverkan på vattenflödet vore det önskvärt att dela in perioderna för trendanalysen i
före och efter för samtliga inkluderade dammar.

Eventuellt hade det gått att hitta dammar med mätstationer med längre tidsserier,
men detta visade sig vara mycket tidskrävande och svårt. Vid beställandet av flödes-
data upptäcktes det vidare att mycket data saknades, under vissa månader saknades
data helt, som i fallet med mätstationen opåverkad av Glenmore, Bragg Creek. En an-
ledning till det här kan kanske vara att det är svårt att mäta under vissa vintrar när
det antingen är väldigt lågt vattenflöde eller när vattnet har frusit. Eftersom mycket
data fattas kan det bidra till att trendanalysen blir mindre tillförlitlig. Vid en fortsatt
analys av frågeställningarna vore längre tidsserier att föredra.

En annan aspekt som kan försvåra vid flödesjämförelse vid de olika mätstationerna
är att de alla har olika avrinningsområde, med olika utseende och storlek. W.A.C.
Bennett har ett stort avrinningsområde på drygt 70 000 km2. Speciellt en av de mät-
stationerna opåverkade av damm, 22nd Base Line, har ett väldigt litet avrinningsom-
råde på knappt 300 km2. Ett så litet avrinningsområde speglar eventuellt inte W.A.C.
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Bennetts avrinningsområde på ett bra sätt. Lokala händelser i klimat kan ge utslag i
22nd Baselines data, men inte alls synas i mätstationerna utmed Peacefloden. Enligt
detta resonemang ger därför inte 22nd Base Line en bra representation av klimatet
och större vikt bör därför läggas på East Pine vid analys. Som nämnt kan även kli-
mat, vegetation, markanvändning och topografi påverka vattenflödesdata. Studering
av kartor visade inga tydliga skillnader i vegetation för de olika mätstationerna, men
det kan röra sig om mindre lokala skillnader som är svåra att se. En mer homogen
miljö vid de olika mätstationerna hade antagligen gett säkrare slutsatser, vilket hade
krävt ytterligare analys i ArcGIS.

Eftersom studien löper under lång tid, ca 50 år för de flesta mätstationerna, så är
det många faktorer som är mer eller mindre omöjliga att ta hänsyn till i studien. Till
exempel har mätutrustning för flödesmätningar troligen förändrats och förbättrats un-
der studiens gång. Markförhållandena bör ej ha påverkat flödesvägarna i någon större
utsträckning då markanvändningen ej förändrats nämnvärt under den undersökta tids-
perioden. Det här är dock en grov uppskattning och kan därmed eventuellt vara en
bidragande faktor. Dessa faktorer kan leda till att flödesdata för hela perioden inte är
direkt jämförbar under alla år.

För Glenmore fanns det få mätstationer i närheten av dammen, bland annat fanns inte
en mätstation längre nedströms, så en eventuell dämpad effekt kunde inte studeras.
Därmed kunde inte en jämförelse av den dämpade effekten från en vattenkraftsdamm
och en vattenförsörjningsdamm göras.
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6 Slutsats
Slutsatserna av analysen är följande:

(1) Vattenflödet påverkas på olika sätt av en vattenkraftsdamm och en vattenför-
sörjningsdamm. En vattenkraftsdamm omfördelar vattenflödet under året vilket
en vattenförsörjningsdamm inte gör. För en vattenförsörjningesdamm ses istället
ett minskat vattenflöde vid dammbygget, vilket troligtvis beror på ett uttag av
vatten från dammen.

(2) Den statistiska analysen av årsmedelflödena visar en endast signifikant ökande
trend nedströms Glenmore, vilket tyder på att dammen har ökat flöden under
åren 1969-2014. I den statistiska analysen av månadsmedelflödena observerades
främst signifikanta trender under åren 1969 och framåt, för både Glenmore och
W.A.C. Bennett. Vid Glenmore sågs en signifikant ökning både vid klimatrefe-
rensen och den påverkade mätstationen, vilket tyder på att klimatet trots allt
har en påverkan. Dock ses ingen mosvarande trend i klimatreferensen vid W.A.C.
Bennett. Vid W.A.C. Bennett ses under samma period istället signifikant ökan-
de trender under vintermånaderna samt signifikant minskande trender under
sommaren, vilket anses bero på dammens funktion.

Då resultatet är tvetydigt är det svårt att säga om det är klimatet eller dammarna
som ligger bakom trenderna. Resultatet indikerar att både dammarna och klimatet kan
ha orsakat de förändrade vattenflödena. Studien säger heller inget om mekanismerna
bakom dammarnas eventuella påverkan. Fler studier, med ett större antal inkluderade
dammar, behövs således för att säkerställa om dammar eller klimatet kan bidra med
ökade vattenflöden i Pan-arktis avrinningsområde. Det behövs även fler studier gäl-
lande hur dammar med olika funktioner påverkar vattenflöden då denna studie endast
behandlade två olika typer av dammar.
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A Appendix

A.1 Tilläggsanalys för Glenmores mätstationer

Tabell A1: Tilläggsanalys - resultatet av trendanalys med Mann-Kendalls test för vattenförsörj-
ningsdammen Glenmore i Hudsons Bays avrinningsområde. Testet är utfört med årsmedeldata för
tidsperioden före byggnation av Glenmore.

Glenmore
Före dammbygget (1908-1933)

p-värde Theils lutning

Bragg Creek1 - -

Below Glenmore 0,2 ej sign.

Dam

* om 0,01 ≤ p-värde < 0,05 , ** om 0,001 ≤ p-värde < 0,01 , *** om p-värde < 0,001 .

Kursivt 0,05 ≤ p-värde < 0,1 .

1 Mätstationen Bragg Creek saknar data för perioden före 1935.

Tabell A2: Tilläggsanalys - resultatet av trendanalys med Mann-Kendalls test för vattenförsörj-
ningsdammen Glenmore i Hudsons Bays avrinningsområde. Testet är utfört med årsmedeldata för
tidsperioden efter byggnation av Glenmore.

Glenmore
Efter dammbygget (1935-2014)

p-värde Theils lutning

Bragg Creek 0,0002*** -0,073

Below Glenmore 0,8 ej sign.

Dam

* om 0,01 ≤ p-värde < 0,05 , ** om 0,001 ≤ p-värde < 0,01 , *** om p-värde < 0,001 .

Kursivt 0,05 ≤ p-värde < 0,1 .
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Tabell A3: Tilläggsanalys - resultatet av trendanalys med säsongsvarianten av Mann-Kendalls
test för vattenförsörjningsdammen Glenmore i Hudsons Bays avrinningsområde. Testet är utfört med
månadsmedeldata för tidsperioden före byggnation av Glenmore.

Glenmore
Före dammbygget (1908-1933)

Bragg Creek1 p-värde (Theils lutning)

- -

Below Glenmore Dam p-värde (Theils lutning)

April 0,09 (0,17)

Oktober 0,04* (-0,14)

* om 0,01 ≤ p-värde < 0,05 , ** om 0,001 ≤ p-värde < 0,01 , *** om p-värde < 0,001 .

Kursivt 0,05 ≤ p-värde < 0,1 .

1 Mätstationen Bragg Creek saknar data för perioden före 1935.

Tabell A4: Tilläggsanalys - resultatet av trendanalys med säsongsvarianten av Mann-Kendalls
test för vattenförsörjningsdammen Glenmore i Hudsons Bays avrinningsområde. Testet är utfört med
månadsmedeldata för tidsperioden efter byggnation av Glenmore.

Glenmore
Efter dammbygget (1935-2014)

Bragg Creek p-värde (Theils lutning)

Januari 0,003** (0,027)

Februari 0,0003*** (0,023)

Mars 0,06 (0,0081)

November 0,005** (0,032)

December 0,005** (0,032)

Below Glenmore Dam p-värde (Theils lutning)

Januari 0,05 (-0,010)

Februari 0,01* (-0,014)

December 0,05 (-0,014)

* om 0,01 ≤ p-värde < 0,05 , ** om 0,001 ≤ p-värde < 0,01 , *** om p-värde < 0,001 .

Kursivt 0,05 ≤ p-värde < 0,1 .
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A.2 MULTITEST

Figur A1: MULTITEST. Programmets startsida. I MULTITEST utförs Mann-Kendalls test, både
vanliga och säsongsvarianten.
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Figur A2: MULTITEST. Egenskap paras ihop med rätt excelkolumn från fliken ”Raw datan”, där
flödesdatan, år och eventuell månad är importerad. Om säsongsvarianten av Mann-Kendalls test eller
Mann-Kendalls test ska användas anges genom att skriva ”yes” eller ”no” i ruta B16.

Figur A3: MULTITEST. Resultatet för trendanalysen, p-värde och Theils lutning noteras.
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koll p̊a gruppen, att alla hörs. Ser s̊a att gruppen ligger i fas i arbetet. Ser till att
deadlines h̊alls. Gruppens kontaktperson ut̊at (mailar).

3. Planering
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je möte. Möten är obligatoriska, meddela i tid om man inte kan komma, d̊a planeras
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Bakgrund

Mätningar har visat ett ökat vattenflöde i Arktis men orsakerna till detta har ännu inte
kartlagts. En orsak tros vara de många dammar, från främst vattenkraftverk, som finns
i Arktisområdet. Dammarna har visat sig förändra säsongsflöden kraftigt men hur de
under längre tid påverkat flödena i Arktis är ännu oklart (Milliman et al. 2008). Vid
polerna sker mer avrinning än nederbörd, jämfört med vid ekvatorn där det är tvärtom
(McClelland 2004). Vid studerandet av dammar är det därför intressant att även studera
hur flödet i Arktis förändras över tid, samt hur och när det förändras som mest.

Dammar har använts genom hela historien i olika skepnader och användningsområden.
Redan 3000 f.Kr användes inaktiva vulkaner på Arabiska halvön för förvaring av vatten.
Bönderna behövde vatten till sina jordbruksmarker och kratrarna var utmärkt för detta
ändamål (Wikipedia 2018). Idag finns globalt ungefär 50 000 stora dammar. Dessa dam-
mar håller sammanlagt 7000 till 8300 km3 vatten, vilket representerar en sjättedel av det
totala årliga flödet från flod till hav (Lehner et al. 2011).

Det finns många olika sorters dammar, alla med olika konstruktion och syfte. En vat-
tenkraftsdamm är en damm som är till för energiproduktion där lägesenergi framställs
genom att släppa vatten från en höjd. En bevattningsdamm förvarar vatten till jordbruk
där vatten transporteras från dammen vidare genom kanaler för att kunna användas till
jordbruksmark (Geographic 2011).

Det de olika dammar har gemensamt är att de leder till ett förändrat vattenflöde i av-
rinningsområden. Målet med många dammar är att eliminera peak flow och stabilisera
low flow. “Peak flow” representerar det flöde som ofta sker efter avsmältning på våren,
och “low flow” det flöde som sker under torrare förhållande där flödet är lågt. Genom att
förändra flödet på detta sätt förändras det marina ekosystemet. Många arter är anpas-
sade till olika mönster i flöden, och förändringarna som dammbygge medför kan påverka
arternas habitat (Lehner et al. 2011).

Med andra ord så påverkar alltså dammar säsongsflödet. Ett tydligt exempel är vid ett
dammbygge i Yeniseifloden i Sibirien. Med dammen så uppmättes minskning av topp-
flöde under vår, och istället släpptes vatten ut på vintern för att kunna tillgodose ökat
energibehov (Stuefer, Yang & Shiklomanov 2011). Den här förändringen i flöde känne-
tecknar särskilt vattenkraftsdammar. Dock påverkar inte alla dammar flödet på detta vis.

Det saknas dock mycket forskning kring hur olika dammar förändrar flödet i Arktis. En
jämförelsestudie mellan olika dammar är därför av stort intresse.

Syfte

Syftet med projektet är att se hur dammar påverkar vattenflöden i Arktis och om denna
påverkan varierar mellan dammar med olika funktioner, exempelvis bevattning, vatten-
kraft och gruvdrift. Syftet är även att undersöka dammars relativt klimatförändringars
påverkan på vattenflöde, detta genom mätningar på ett område påverkat liksom opåver-
kat av en damm. Eftersom liknande studier gjorts om dammar i Ryssland men däremot
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inte i Kanada och Alaska, väljs minst två dammar i dessa områden med syfte att öka
kunskapen om dammars påverkan på flöden i denna del av Arktis.

Frågeställning

1. Hur skiljer sig dammars respektive klimatförändringars påverkan på säsongsflöden
i Arktis?

2. Hur påverkas vattenflöden i Arktis av dammar med olika funktioner?

Metod och material

Litteraturstudie

Genom en litteraturstudie av liknande projekt kommer lämpliga metoder att formuleras.
De metoder som finns listade i projektplanen är baserade på möten med handledare,
diskussioner inom gruppen, och en kort förstudie av den litteratur som finns refererad till
under ”Bakgrund". Det innebär att metoder och material kan komma att revideras efter
litteraturstudien.

Val av avrinningsområden

Genom att undersöka två eller tre olika dammar med olika funktion hoppas vi på att
kunna förstå dammarnas påverkan på vattenflöden i deras närområden. Vilka dammar
som väljs ut avgörs genom olika kriterier:

1. Olika funktioner: Bevattning, vattenkraft och gruvkraft

2. Liknande storlek, dock större än 1 km3

3. Uppströms dammen får det ej ligga ytterligare en damm

Val av mätpunkter

Klimatförändringars påverkan på vattenflödena ska undersökas genom att göra mätningar
uppströms dammarna, eller i biflöden där dammen inte har påverkat flödena. Eventuella
flödesförändringar som uppmäts i dessa områden antas att inte vara beroende av dam-
marna, och beror därför enbart på förändringar i klimat. Detta undersöks även genom att
studera max- och minimivärden över tiden för de opåverkade liksom påverkade värdena.

Mätpunkterna nedströms dammen väljs både vid dammens utlopp (för att se hur dammen
utnyttjas), och någon kilometer längre ner för att se den dämpade effekten av dammen.
Exakta placeringar av mätpunkter för vardera damm kommer dock bero på var mätsta-
tioner finns utplacerade.

Beroende på tillgängliga data och dataseriers längd kan angreppsmetoden variera. Om
data finns både innan och efter ett dammbygge kan detta istället/också analyseras för
att förstå påverkan av dammar respektive klimat på vattenflöden.
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Dataanalys

Spatial data analyseras och presenteras med hjälp av GIS. Data som kommer analyseras
är framförallt flödesdata samt flodnätverk och dammplaceringar. Annan data som också
är relevant är nederbörd, vegetation, permafrost och topografi. Data hämtas genom olika
databaser:

• HydroLakes

• GRanD database

• Global RunOff Database

• HydroSHEDS

Flödesdatan kommer att analyseras genom att månadsmedelvärde tas för lämpliga peri-
oder. Vad som är lämpliga perioder avgörs utifrån tillgänglig data. Månadsmedelvärden
tas för att se årsvariationer.

Tidsplanering

En preliminär tidsplanering för projektet ses i figur 1 - 3. Tidsplaneringen inkluderar
givna deadlines samt gruppens egna uppdelning av arbetet.

Gruppen delas upp i två delgrupper, där arbetet sker parallellt:

• GIS-gruppen: Fyra personer. Arbetet sker parvis, i grupp 1 och grupp 2. Först
väljs dammar och mätstationer enligt urvalskriterium, sedan utförs dataanalys för
valda mätstationer.

• Rapport-grupp: Tre personer. Skriver mini-litteraturstudien om populärveten-
skapligt skrivande. Utför mittredovisning. Börjar skriva bakgrund och metod till
slutrapporten.

Hela gruppen sammanstrålar och färdigställer resultat och diskussion till slutrapporten.

Tidsplaneringen är preliminär och kommer behöva justeras under arbetets gång. Inplane-
rade veckomöten finns, där gruppen stämmer av gentemot tidsplaneringen samt diskuterar
problem som dykt upp. Vid behov planeras ytterligare möten in, förslagsvis tas sådana
beslut under veckomötet.
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Figur 1: Gantt-schema fyra första veckorna, v.13-16

Figur 2: Gantt-schema de tre följande veckorna, v.17-19
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Figur 3: Gantt-schema de fyra sista veckorna, v.20-23

Referenser
Geographic, National (2011). Reservoir. National Geographic Society. url: http://www.

nationalgeographic.org/encyclopedia/reservoir/ (hämtad 2018-04-09).
Lehner, Bernhard et al. (2011). High-resolution mapping of the world’s reservoirs and

dams for sustainable river-flow management. Frontiers in Ecology and the Environ-
ment 9.9, s. 494–502. url: http://doi.wiley.com/10.1890/100125 (hämtad
2018-03-29).

McClelland, J. W. (2004). Increasing river discharge in the Eurasian Arctic: Consideration
of dams, permafrost thaw, and fires as potential agents of change. Journal of Geop-
hysical Research 109 (D18). url: http://doi.wiley.com/10.1029/2004JD004583
(hämtad 2018-03-29).

Milliman, J.D. et al. (2008). Climatic and anthropogenic factors affecting river discharge
to the global ocean, 1951–2000. Global and Planetary Change 62.3, s. 187–194. url:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0921818108000192 (hämtad
2018-03-29).

Stuefer, Svetlana, Daqing Yang & Alexander Shiklomanov (2011). Effect of streamflow
regulation on mean annual discharge variability of the Yenisei River, s. 6.

Wikipedia (2018). History reservoir. Wikipedia. Page Version ID: 832701768. url: https:
//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reservoir&oldid=832701768 (hämtad
2018-04-09).

5



Dokumenttyp Dokumentkod

Självständigt arbete i miljö- Administrativ rapport W-18-70/A-05

och vattenteknik 15hp Datum Ersätter

2018-04-18 W-18-70/A-04

Författare

Maria Helin

Handledare Rapportnamn

Johanna Mård Gemensam checklista v3

Sammanfattning
Sammanfattning/lathund, i punktform, över saker gruppen kommit överräns om. Samm-
lat i ett dokument för att lättare kunna gå tillbaka och påminna sig själv.
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Eget ansvar
Varje gruppmedlem har eget ansvar att:

• Hålla koll på den gemensamma google-kalendern. Enskilda medlemmar skriver
in i kalendern om man har framtida förhinder under kontorstid (t ex labb, jobb)
för att underlätta gruppens planering.

• Komma i tid till mötena (mötena startas på utsatt tid, alla ska vara startklara
då dvs ytterkläder ska vara avhängda, datorer framplockade etc). Sms/skriv i
chatten/ring vid försening.

• Hålla sig informerad om vilka som ska hålla i veckomötet (se dokument ”mötes-
schema” i den gemensamma mappen på google drive) dvs vilka som ska boka
lokal, fixa fika, skriva p-rapport (mötetsprotokoll) och leda mötet.

• Påbörja ett ärende i ärendeloggen när en aktivitet påbörjas, samt avsluta
aktiviteten i ärendeloggen när den är utförd.

• Om aktiviteten är en rapport: Skriva rapportens namn under ”resultat” i ären-
derapporten, samt skriva in rapporten i rapportloggen. Skriva avslutningsda-
tum för rapporten i rapportloggen när den är klar.

• Färdig rapport laddas upp på studentportalen samt i mappen ”rapporter"i
Arktismappen på google drive.

• Skriva ett reflektionsdokument varje vecka. Dokumentet laddas upp på stu-
dentportalen i mappen ”reflektionsdokument”. Reflektionsdokumentet behöver
inte laddas upp på google drive.

Obs, projektledare Maria lämnar in ärendeloggen varje vecka.

Angående google-kalendern och bokning av grupp-
rum

För den gemensamma google-kalendern gäller:

• Gemensamma aktiviteter/möten skrivs in i kalendern. De tider som står i
kalendern gäller.

• Obligatoriska möten med hela gruppen markeras med *, för att särskilja
dessa från t ex lokalbokningar som är gjorda för att gruppen ska ha någonstans
att vara vid enskilt arbete.

• Bokas en lokal skrivs även bokad lokals namn (och tid för bokningen om den
skiljer sig från mötets tider) in i kalendern.
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• Alla har ansvar för en dag i veckan (Unni=måndag, Anna=tisdag, So-
fia E=onsdag, Sofia A=torsdag, Maria=fredag) när det gäller rums-
bokning på Geocentrum (förutom under forsfestivalen då vi är på Ångström i
första hand). Försök att boka två långa pass per dag (dvs hela dagen blir bokad).
Bokning bör göras direkt på morgonen (för sin veckodag) två veckor i förväg.

• Eget ansvar att kolla kalendern kontinuerligt, se ovan.

Hur vi ska skriva i rapporter
• Ang figurer: T ex ”bla bla, se figur 3” eller ”I figur 3 ses”.

• Ang ekvationer: T ex ”bla bla, se ekvation (3)” eller ”I ekvation (3) ses”.

• Tabeller ska se ut som nedan, se tabell (1), dvs ha så få streck som
möjligt/alla rutor i tabellen ska inte ha en linje runt sig.

• Blanksteg som styckeindelning (inte indrag).

• 0-10 ska stå i text (noll etc) och 11-uppåt står i siffror (t ex 12345678).

• Mellanslag mellan siffror och procenttecken t ex 10 % (inte 10%)

• Skriv kommatecken som decimalkomma (,) och inte punkt (.)

• Skriv ut alla förkortningar: skriv “till exempel” och inte “t ex”

• Skriv “i stället” och inte “istället”.

• Undvik att skriva “detta” och hellre “det här”

• Skriv “McKenziefloden” och inte “McKenzie-floden” med bindestreck, o.s.v.

• Ang bildtext: Ska vara mindre samt kursiva - Maria har fixat generell lösning,
ligger bland usepackage i rapportmallen.

• Referera korrekt enligt SLUs Harvardguide - eget ansvar!

• Observera att även bilder ska ha källhänvisning samt att man måste ha upp-
hovsmanns godkännande för att få använda en bild.

• Nämn bilden i texten så nära som möjligt/i anslutning till bilden - prioriterat
att det inte blir lufthål i dokumentet dock.

• OK att fulreferera till våra egna rapporter - kommer ej vara med i slutgiltig
rapport - t ex ”se rapport W-18-70/L-03".
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Tabell 1: Tabellförslag.

Antal katter Äter katterna kattgräs

Maria 2 1 av 2

I världen Många Inte alla

Praktiskt angående zotero
• En delad mapp (ArktisW18) finns. Där sparas ”referensinformation” för de

artiklar som man tänker referera till.

• Alla artiklar som refereras till i någon rapport laddas upp i pdf-format på
google drive (i ens egna mapp under Arktis -> Research och litteraturstudie ->
Våra artiklar -> NAMN). Dett för att alla i gruppen lätt ska kunna gå tillbaka
till källan senare i skrivprocessen.

• Om du lägger till en webbside-referens: Ta en printscreen (sparas i ens
egna mapp under Arktis -> Research och litteraturstudie -> Våra artiklar ->
NAMN)

• Artiklar som kan vara intressanta på sikt, men som inte ska användas som re-
ferens just nu, sparas inte i den delade mappen på zotero eller på goolge drive.
Dessa kan förslagsvis sparas som länkar i ett eget dokument eller på det egna
zoterokontot (för att inte få onödigt många referenser i den delade mappen, den
kan eventuellt bli full).

• När en referens läggs till i zotero: Dubbelkolla att författare, årtal mm
verkar stämma (se rutan t.h. i zotero).

• När du refererar till en referens första gången i Overleaf: Kolla att
referensen i texten samt i referenslistan ser ut som den ska - jämför med SLUs
två guider (se länkar nedan). Ser referensen inte ut som den ska - felsök och
åtgärda direkt, t ex skriv om den i zotero, googla problemet, fråga i chatten.

Länkar till SLUs Harvard-guider:

• För referenser i texten:
https://www.slu.se/site/bibliotek/skriva-och-referera/skriva-referenser/
referera-i-text-enligt-harvard/

• För referenser i referenslista:
https://www.slu.se/site/bibliotek/skriva-och-referera/skriva-referenser/
referenslista-enligt-harvard/
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• För bildreferenser:
https://www.slu.se/site/bibliotek/skriva-och-referera/upphovsratt/
referera-bilder-enligt-harvard/
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Dokumenttyp Dokumentkod

Aktivitetsrapport W-18-70/A-06

Självständigt arbete Datum Ersätter

Miljö- och Vattenteknik 2018-04-26 -

15hp Författare

Maria Helin, Unni Barge, Sofia Englund, Clara Spengler

Sofia Alexandersson Ros, Anna Norberg, Frida Ekman

Handledare Rapportnamn

Johanna Mård Innehåll Resultat

Sammanfattning
I den här rapporten sammanfattas vad som ska finnas med i resultatdelen av rapporten
för att våra frågeställningar ska kunna besvaras. Vi bestämde vilka plottar och vilka
tabellvärden som skulle vara med, och mellan vilka år.



Innehåll i resultatet
Vi kommer att utföra Mann-Kandalls test på alla mätstationer. För Bennett finns tre
mätstationer, trender kommer analyseras för varje mätstation i tre tidsperioder (fö-
re, under, efter dammbygget). Detta kommer att göras både med årsmedelvärden av
flödesdatan och för månadsmedelvärde. För månadsmedelvärdena kommer säsongsva-
rianten av Mann-Kendalls test att användas.

För Glenmore finns två mätstationer och trender kommer analyseras för respektive
station. Här är all data efter dammbygget så endast denna tidsperiod undersöks. Både
årsmedelvärden och månadsmedelväden (säsongsvarianten av Man-Kendall) kommer
att analyseras.

Från Man-Kendalls testerna kommer p-värdena att noteras och theilslope-värdena
kommer noteras då signifikans (eller väldigt nära) uppnåtts. Detta resultat kommer
att samlas i två tabeller, en för respektive damm.

Period innan dammbygge Period under dammbygge Period efter dammbygge

Bennett 1950-1960 1961-1968 1969-2011

Glenmore - - 1935-2014

Nedan presenteras hur respektive frågeställning ska besvaras, vilka plottar som ska
presenteras i resultatet.

Frågeställning 1
Hur påverkas flödena i Arktis av dammar med olika funktioner

Hur ska vi svara på detta?
Vi studerar två olika typer av dammar: Bennet (vattenkraftsdamm) och Glenmore
(vattenförsörjningsdamm). För att besvara på denna frågeställning diskuteras de olika
dammarnas eventuella trender, detta genom att analysera datan i tabellerna.

Frågeställning 2
Hur skiljer sig dammars respektive klimatförändringarnas påverkan på säsongsflöden i
Arktis?

Hur ska vi svara på detta?
För att svara på detta tänker vi oss tre olika typer av grafer:
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1. Månadamedelvärden plottade mot tiden, detta över hela tidsperioden. Ska vara
för stationen precis efter dammen för respektive damm. Totalt: 2 plottar.

2. Årsmedelvärden samt max- och minvärden över hela tidsperioden, en för varje
mätstation. Totalt: 5 plottar.

3. Flodernas Regimer över en minst 10-årsperiod. Plotta före att dammen byggs
och efter, detta för alla mätstationer för båda dammarna.
För Bennet: En lika lång tidsperiod före och efter dammbygget (lägga plottarna
på varandra i samma graf), detta görs för alla tre mätstationer.
För Glenmore: De första 15 åren jämfört med de senaste 15 åren, både efter
dammbygget. Görs för båda mätstationerna.
Totalt: 5 plottar.

I Resultatet kommer alltså 12 plottar och 2 tabbeller att presenteras.
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Dokumenttyp Dokumentkod

Självständigt arbete i miljö- P-rapport W-18-70/P-01

och vattenteknik 15hp Datum Ersätter

2018-03-29 -

Författare

Maria Helin

Handledare Rapportnamn

Johanna Mård Sammanfattning av första veckan

Under denna inledande vecka p̊a projektet om Arktis har vi

• Haft tv̊a möten med handledare Johanna och beställare Arvid. Vi diskuterade
tänkbara fr̊ageställningar, genomförande i GIS, databaser att använda b la. Inget
formellt möterprotokoll fördes, men resultatet av mötena kommer resultera i en
G-rapport om fr̊ageställningen för v̊art projekt.

• Planerat och diskuterat hur vi ska arbeta som grupp. Inte heller här hade vi n̊agra
formella möten med protokoll, utan planeringsarbetet reulterade i en A-rapport.

• P̊abörjat arbetet med projektplan och Gantt-schema.

• Fört ärendelogg (se Ärnde Logg Arktis 70-excelfilen).
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Dokumenttyp Dokumentkod

Självständigt arbete i miljö- Mötesprotokoll W-18-70/P-02

och vattenteknik 15hp Datum Ersätter

2018-04-10

Författare

Frida Ekman

Handledare Rapportnamn

Johanna Mård Planering av Litteraturstudie

Sammanfattning

Under mötet beslutades hur arbetet gällande Litteraturstudien skulle gå till. Det beslu-
tades att varje person ska arbeta med var sin huvudfrågeställning som ska sammanställas
i en L-rapport och vara klar senast måndag 8.30. Kategorierna bestämdes med hjälp av
brainstorm. Måndagen ska sedan användas till att sammanställa en G-rapport som blir
själva litteraturstudien, denna ska lämnas in senast måndag 16 april klockan 17.00.

1



Planering inför Litteraturstudie
Målet med mötet var att komma fram till ett upplägg för hur litteraturstudien skul-
le utföras. Från början var gruppen överens om att målet med mötet skulle vara att
komma fram till olika specifika frågeställningar som varje person kunde arbeta med och
slutföra till var sin L-rapport för att sedan tillsammans slutföra dessa till en gemensam
G-rapport som blir själva litteraturstudien.

Mötet började med en brainstorm om litteraturstudien med fokus på vilka ämnen som
kunde tänkas vara intressanta för projektet, detta sammanställdes på en whiteboard.
Efter detta delades de olika ämnen som tagits upp in i sex stycken kategorier. Och
mötet avslutades med att kategorierna delades upp mellan gruppmedlemmarna. Detta
sammanställdes under mötet:

Upplägg av arbetet

• Sju frågor - en var, skriv själv in i ärendelogg (Anna och Sofia delar på en)

• Kontakt via chatt angående sökningen - gemensamt synonymdokument - skriv in
artikeltips längst ner om något dyker upp

• Sju L-rapporter (ca 1 till 1 ½ sida generellt) - eget ansvar att lämna in senast
måndag morgon (kl 8.30), avsluta i ärendelogg

• En G-rapport (10-20 sidor) - sätts ihop tillsammans på måndag (inlämning senast
kl 17.00)

Kategorier

FRIDA: Arktisfakta
Inte specifikt ur vår frågeställnings-synvinkel, utan för bredda vår kunskap om Arktis-
området

• Definitionen av Arktis

• Hydrologin i Arktis (Vårfloden, när var hur?)

• Uppmätta flödesförändringar, konsekvenser av det? Problematiken med det

• Generella definitioner på: avrinningsområde, hydrologiska året (generellt säsongs-
flöden)
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UNNI: Olika dammar
Vattenkraft, bevattning, gruvdrift - inte Arktisvinkel

• Framtiden för olika dammar

• Hur påverkar de olika dammarna flöden

• Generella egenskaper att jämföra mellan olika dammar och deras funktioner

SOFIA E: Tidigare studier Ryssland (Sibirien)
Gällande våra frågeställningar

• Dammar i Arktis, representationen av olika dammar i Arktis

• Potentiella dammar till vår studie

• Kopplat till: uppmätta värden av flödesförändringar, dammar

• Detta för att ta reda på vad som redan finns inom det område vi ska undersöka
och förhoppningsvis undersökningar vi kan jämföra våra resultat med.

MARIA: Tidigare studier från Alaska, Kanada, Grönland, Island, Skandina-
vien
Avrinningsområdet exklusive Ryssland, gällande våra frågeställningar

• Dammar i Arktis, representationen av olika dammar i Arktis

• Potentiella dammar till vår studie

• Kopplat till: uppmätta värden av flödesförändringar, dammar

• Detta för att ta reda på vad som redan finns inom det område vi ska undersöka
och förhoppningsvis undersökningar vi kan jämföra våra resultat med.

• Finns det undersökningar av flöden/dammar i andra delar av Arktis, ex. Grönland,
Island?

• Vad finns gällande Skandinavien/Sverige och det här området?
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SOFIA A och ANNA: Metoder och datainsamling och hur resultat har pre-
senteras
Gällande våra frågeställningar. Utgå från Johannas 4 artiklar och jobba utåt (citeringar,
referenser)

• Vilken data har används

• Deskriptiv - hur (vilka egenskaper t ex) beskrivs de dammar som ingår

• Metod - hur har GIS använts innan

• Vilka data har presenterats i resultat (som i beräknade siffror) och hur har den
presenterats

• Hur stora dammar har inkluderats

• Vilka begränsningar anser sig olika författare ha haft, för och nackdelar med me-
toder

• Börja fundera på vilka data som ska beställas

CLARA: Andra faktorer som påverkar flöden i Arktis
Exempelvis permafrost, vegetation, topografi, glaciärer, eld, klimat

• Hur påverkar dessa faktorer flödena? Vilka verkar påverka mest?

• Finns det någon mer faktor vi inte tänkt på?

• Finns det olika kategorier gällande klimat, landskap.
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Dokumenttyp Dokumentkod

Självständigt arbete i miljö- Projektgruppsprotokoll W-18-70/P-03

och vattenteknik 15hp Datum Ersätter

2018-04-10

Författare

Sofia Alexandersson Ros

Handledare Mötesprotokoll

Johanna Mård

Sammanfattning

Under mötet den 10/4 diskuterades hur arbete med projektplan hade g̊att, p̊askuppgifterna
samt funderingar inför kommande litteraturstudie. Mitt under mötet togs en paus d̊a
projektplanen presenterades. Beslut som togs under mötet var:

• Fingerregler ska användas även p̊a informella möten för att f̊a bättre struktur. Blir
det rörigt p̊a informella möten faller det p̊a projektledaren att facilitera. Tummen
upp som fingerregel lades till.

• Raster ska tas varje hel timme (ca 5-10 min)

• Lunch tillsammans 18/4 och middag tillsammans 23/4

• Beslut kring referenshantering, Maria tog p̊a sig att sammanfatta det som sagt i
olika dokument i en översiktlig checklista W-18-70/A-03.

• Gruppmedlemmarna fick varsin dag d̊a de är ansvariga för att boka lokal/grupprum

• L-rapporterna om litteraturstudien ska vara klara måndag 16/4 klockan 8:30.
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Tid: 14.19 - 17.00
Plats: Geocentrum, Blekinge

Närvarande personer:
Frida Ekman, Sofia Englund, Maria Helin, Clara Spengler, Sofia Alexandersson Ros,
Anna Norberg.

Ordförande: Frida Ekman
Sekreterare: Sofia Alexandersson Ros

Fokus detta möte:

• Inte s̊a mycket tid men vi g̊ar igenom alla punkter, Kör fikat under mötets g̊ang

• Nästa möte är tisdag 17 april 13.00 och d̊a är Sofia A ordförande och Unni sekre-
terare.

• Är det n̊agra punkter som n̊agon nu vill lägga till som en kom ih̊ag?

Dagordning

Skriv in start- och sluttid för varje punkt

1. Må-runda Start-sluttid

Start 14:19
Slut 14:23

2. Feedback
Hur har veckan varit? Hur ligger vi till? Rapport fr̊an varje p̊ag̊aende aktivitet.
Rapporteringen sker utg̊aende fr̊an projektplaneringen eller vad som beslutades vid
förra projektgruppsmötet. Man rapporterar avvikelser fr̊an vad som planerats. Om
allt arbete löper enligt plan redovisas endast detta. Om det finns tidigare beslut om
ändringar och åtgärder redovisas här att de är genomförda och markeras som klara
i ärendeloggen.

Start 14:23

• Projektet s̊ahär l̊angt: vad har funkat bra och vad kan göras bättre?

Bra: Vi följer tidsplaneringen än s̊a länge. Genomtänkt projektplan. Liknan-
de ambitionsniv̊a. Bra p̊a att bolla idéer och ta upp saker. Sunda: vi arbetar
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bra utan att det blir hetsigt eller stressigt

Kan göras bättre: Många informella möten som lätt blir röriga. För att
åtgärda detta beslutades följande:

– Fingerregler ska användas (i möjlig mån) även under informella möten.

– Att visa nöja/rösta ja mha tummen upp är en ytterligare lämplig finger-
regel

– Om de informella mötena blir röriga faller det p̊a projektledarrollen att
facilitera

Fortsättning p̊a kan göras bättre: Raster är inte tillräckligt tydliga. Förslag
var att antingen inför kl 10 och kl 15-rast eller att ha 5-10 minuters rast varje
timme. Beslut som togs var ca 5-10 minuters rast varje timme.

• Vad är gjort sedan senast/under p̊asken?

– Anna och Sofia A har gjort GIS-övning vilket är bra om alla är med p̊a.

– Maria: Zotero och overleaf (under mötets g̊ang tog alla fram ”Instruktio-
ner ang referenser i Overleafsom Maria hade skrivit och gick tillsammans
igenom dokumentet).

– Unni: Skrivit rapport, bakgrund till projektplaneringen. Det gick bra
trots avst̊andet (Japan). P̊askuppgiften var bakgrunden.

– Sofia A: G-rapport som p̊askuppgift. Skrev Metod och material innan
p̊ask.

– Clara: P̊askuppgift att hitta artiklar, men det var sv̊art att hitta rele-
vanta. Läste p̊a kring litteraturstudier.

– Sofie E: Letade och läste artiklar, men sv̊art att veta vad som var relevant.

– Frida: ocks̊a artiklar, men samma problematik som för Clara och Sofia
E. Lämnade in P-rapport innan lunch

Slut 14:40

3. Projektledarpunkt (mail- och reflektionstillfälle)
Saker som behöver tas upp, förändringar. Skriv i google-docs dokumentet ”Fr̊age-
/att göra” under veckan s̊a tas det upp av projektledaren.

Start 14:40

• Roliga aktiviteter för att fira milstolpar spikades:
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– Fira att litteraturstudien blir inlämnad nästa vecka med lunch tillsam-
mans p̊a onsdag 18/4 och

– Fira mittredovisningen med middag tillsammans tisdag 23/4

• Funderingar till referenser (Maria sammanfattar i checklisterapport W-
18-70/A-03 tillsammans med s̊ant som är bestämt i andra dokument):

– Hur ska vi referera till bilder? Det beror p̊a sammanhang, om det passar
referera i texten med ”se figur 3”, annars i parentes p̊a samma sätt. I
text om det passar, annars i parentes ”se figur 3”

– Bildplacering: nära aktuell texthänvisning. Vissa föredrar att se bilden
innan den nämns, men otydligt vad som är populärast

– Styckeindelning: blanksteg, inget indrag.

– Hänvisning till tidigare rapporter: använd rapportnamn, Harvard ej nödvändigt

Slut 14:58.
Paus inklusive projektplansredovisning och fika

4. Ändringar och åtgärder/uppgifter
Utg̊aende fr̊an lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras.
Varje beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om
ändring, åtgärd/upgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen.

Start: 16:05

• Fr̊an s̊ant som framkommit p̊a projektplansredovisningen:

En teoretisk studie (som Markus pratade om) där anledningar till att flödena
har ökat diskuteras vore bra/krävs. Alla har i åtanke och tittar p̊a teoretisk
info kring dammars inverkan p̊a vattenflöden. Återkommer om det p̊a torsdag.

• Grupprumsbokning - rutin p̊a att boka varje morgon tv̊a veckor i förväg.
Förslag: alla har en bokningsdag i veckan. Det beslutas och införs. Följande
personer ansvarar för följande dagar:

– Unni: måndagar

– Anna: tisdagar

– Sofia E: onsdagar

– Sofia A: torsdagar

– Maria: fredagar

– Clara och Frida: reserver.
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Under forsfestivalen bokas i möjlig mån p̊a Ångström, annars p̊a Geo.

• Att notera om veckan (inkl måndag nästa vecka):

– Morgondagen (onsdag 11/4) är det föreläsning, därefter eget arbete.

– Torsdag 11:30 är ett uppsamlingsmöte inbokat

– Kan vara klurigt att hitta artklar/relevat information. Om n̊agon fastnar
hjälper vi varandra. Om det finns det för lite info är det s̊a det är.

– L-rapporterna om litteraturstudierna ska vara klara p̊a måndag 8:30.

Slut: 16:22

5. Till nästa vecka
Lägga upp delm̊al inför veckan, uppsamlingsmöten mm. Planera in kort avstämningsmöte.

Start: 16:22

Se ”Att notera om veckan (inkl måndag nästa vecka)”under punkt 4.

Reflektionsdokumentet ska lämnas in en g̊ang varje vecka eller oftare, fredagar är
lämpligt.

Slut 16:23

Lägga in ärenden i ärendeloggen

6. Övrigt

Start 16:23

• Om möte och mötesprotokoll

– Behövs Justerare? Nej, Behövs ej. Alla sitter och kollar vad som noteras
änd̊a

– Det känns tydligt vad som ska tas upp, men eventuellt lämpligt att byta
namn p̊a feedbacktill n̊agot liknande ”vad har hänt förra veckan och hur
gick det”. Punkten lämnas utan att n̊agot beslut om ändring tas.

– Punkt 4,5,6 blev handade mest om vad gjorde vi förra veckan. Det fun-
gerade bra att ta en runda om det
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– Ordföranderollen: det är ok för ordföranden att följa mallen.

• Fr̊age-/att göra dokumentet: har lämnats lite och inte alla som tittar p̊a det.
Bra att notera att det är där och skriv i det om det är n̊agot som bör tas upp
p̊a mötet s̊a hamnar det under punkt 3, Projektedarpunkt.

Mötet avslutat 16:29
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Dokumenttyp Dokumentkod

Självständigt arbete i miljö- Projektgruppsprotokoll W-18-70/P-04

och vattenteknik 15hp Datum Ersätter

2018-04-17

Författare

Unni Barge

Handledare Rapportnamn

Johanna Mård Mötesprotokoll veckomöte v.16

Sammanfattning

Gruppmötet den 17/4 handlade främst om den nyss inlämnade litteraturstudien och
om gruppens fortsatta arbete. Det diskuterades mycket om att sätta arbetsuppgifter för
GIS-gruppen och rapportgruppen och att förtydliga vilka deadlines gruppen har.

Beslut som togs under mötet var:

• Ändra veckomötet den 2:e maj till den 3:e maj.

• Morgonmöte hela gruppen varje morgon klockan 8:30.

• GIS-gruppen kommer ansvara för att rätt dammar vals och att data för dessa tas
fram.

• Raportgruppen kommer ansvara för att förbereda trendanalysen och att skriva en
populärvetenskaplig sammanfattning, samt börja titta p̊a rapportskrivandet.

• En hypotesrapport kring v̊ar fr̊ageställning ska skrivas.
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Tid: 13:04 - 14:11
Plats: Geocentrum

Närvarande personer:
Frida Ekman, Sofia Englund, Maria Helin, Clara Spengler, Sofia Alexandersson Ros,
Anna Norberg.

Ordförande: Sofia Alexandersson Ros
Sekreterare: Unni Barge

Dagordning

Skriv in start- och sluttid för varje punkt

1. Må-runda
Start: 13:04
Slut: 13:12

2. Feedback Start: 13.12 - Sluttid: 13.21
Hur har veckan varit? Hur ligger vi vill? Rapport fr̊an varje p̊ag̊aende aktivitet.
Rapporteringen sker utg̊aende fr̊an projektplaneringen eller vad som beslutades vid
förra projektgruppsmötet. Man rapporterar avvikelser fr̊an vad som planerats. Om
allt arbete löper enligt plan redovisas endast detta.

Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är
genomförda och markeras som klara i ärendeloggen.

Start: 13:12

• Diskussion kring färdigställande av litteraturstudien.

– Störigt att metoddelen i litteraturstudien kommer behöva revideras till
slutrapporten. Beror p̊a att efter inskickandet av rapporten s̊a fick vi ny
information om metoddelen, bl.a. ang̊aende Mann Kendell-testet som rör
normalfördelning.

– Alla är annars överlag nöjda med litteraturstudien. Förhoppningsvis kan
vi använda lite fr̊an studien till slutrapporten.

• Bra att Unni har skrivit en formalia om hur vi vill att v̊ara rapporter ska
skrivas - här kan alla lägga till egna idéer. Maria kommer lägga in detta i
chechlistan som ligger under drivemappen.

Slut: 13:21
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3. Projektledarpunkt (mail- och reflektionstillfälle)
Saker som behöver tas upp, förändringar. Skriv i google-docs dokumentet ”Fr̊age-
/att göra” under veckan s̊a tas det upp av projektledaren.

Start: 13:35

• Inplanerat veckomöte den 2:e maj bokas om till den 3:e maj.

• Allmän diskussion om bokning av grupprum.

– Eftersom vi behöver ha tillg̊ang till GIS s̊a är det en fördel att boka
grupprum p̊a Geocentrum och inte p̊a Ångström.

– Clara skriver ner i Möterprotokolldokumentet vilka grupprum p̊a Geo-
centrum som är bra att boka.

Slut: 13:45

4. Ändringar och åtgärder/uppgifter
Utg̊aende fr̊an lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras.
Varje beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om
ändring, åtgärd/upgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen.

Start: 13:45

• Beslut om att ha morgonmöte varje morgon hela gruppen 8:30 till ca. 9:00.

– Eftersom vi nu i projektet kommer delas upp i en GIS-grupp (fyra per-
soner) och en rapportgrupp (tre personer) s̊a är det bra att varje morgon
sammanstr̊ala grupperna: prata om g̊ardagen och förväntningar inför da-
gen.

• Diskussion om GIS-gruppens respektive rapportgruppens arbetsuppgifter.

– GIS-gruppen: arbetar i nuläget med att ta fram de olika dammarna,
beställa samt kolla p̊a data. Ett problem finns i att ladda ner för mycket
data - GIS blir väldigt l̊angsamt och segt. Ett annat problem är att
vi inte riktigt vet om det är möjligt att undersöka bevattnings- eller
gruvdammar. Det r̊ader en osäkerhet kring detta, men förhoppningsvis
kommer det klarna under mötet med Johanna. GIS-gruppen ska allmänt
försöka vara s̊a flexibla som möjligt - tar det l̊ang tid att vänta p̊a data
s̊a ska förslagsvis n̊agon i GIS-gruppen g̊a över till rapportgruppen.

– Rapportgruppen: förbereda mittredovisning, läsa p̊a om trendanalys och
skriva populärvetenskaplig sammanfattning.

• Beslut om att skriva en hypotesrapport.
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– Gruppen vill skriva en hypotes i form av en administrationsrapport. Det
här är ocks̊a viktigt för Mann Kendall-testet som verkar bygga p̊a hypo-
teser.

• Förslag om att vi ska sätta upp egna deadlines utöver de obligatoriska.

– Slutrapportens olika delar förväntas vara klara den 4:e maj.

– Maria skapar en tabell i Fr̊age-/att göra-dokumentet under mötet om
övergripande saker som behövs göras varje vecka. Denna ska fyllas p̊a
och uppdateras under varje möte.

Slut: 13:58

5. Till nästa vecka
Lägga upp delm̊al inför veckan, uppsamlingsmöten mm. Planera in kort avstämningsmöte.

Start: 13:58

• Diskussion om mittredovisning.

– Beslut om att en fr̊an varje delgrupp ska h̊alla i mittredovisningen.

– Maria mejlar Cecilia och fr̊agar hur mittredovisningen kommer att vara
upplagd under måndag vecka 17.

Slut: 14:11

6. Övrigt
-
Mötet avslutat: 14:11
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Dokumenttyp Dokumentkod

Självständigt arbete i miljö- Projektgruppsprotokoll W-18-70/P-05

och vattenteknik 15hp Datum Ersätter

2018-04-23

Författare

Clara Spengler

Handledare Rapportnamn

Johanna Mård Mötesprotokoll vecka 17

Sammanfattning

P̊a gruppmötet den 23e april pratades det om att det är skönt att vi är ig̊ang och att
tidsschemat h̊alls. Imorgon tisdag ska dammarna och mätstationer bestämmas, och p̊a
onsdag börjar analyserna.

Dessa beslut togs:
- Morgonmöte 8.30 varje dag även denna veckan. Skjuts till 9.30 tisdag.
- Middag p̊a orvars tisdag.

1



Tid: 13.00 - 13.35
Plats: Geocentrum

Närvarande personer:
Frida Ekman, Sofia Englund, Maria Helin, Clara Spengler, Sofia Alexandersson Ros,
Anna Norberg, Unni Barge.

Ordförande: Unni Barge
Sekreterare: Clara Spengler

Dagordning

Skriv in start- och sluttid för varje punkt

1. Må-runda
Starttid: 13.04
Sluttid: 13.10

2. Feedback
Hur har veckan varit? Hur ligger vi vill? Rapport fr̊an varje p̊ag̊aende aktivitet.
Rapporteringen sker utg̊aende fr̊an projektplaneringen eller vad som beslutades vid
förra projektgruppsmötet. Man rapporterar avvikelser fr̊an vad som planerats. Om
allt arbete löper enligt plan redovisas endast detta.
Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är
genomförda och markeras som klara i ärendeloggen.

Starttid:13.10

Hur det känns fr̊an förra veckan:
- Känns bra att f̊a koll p̊a metoddelen. Känns skönt att vi ligger tid, h̊aller tids-
schemat. Arbetet tycks fungera bra, men är intensivt.
- Bra att f̊a lite extra koll efter mötet med Arvid. F̊att koll p̊a statikdelen ocks̊a.

Stämmer av med schemat vi gjorde upp förra veckan. Har gjort att vi skulle göra
fr̊an förra veckan. Grupperna h̊aller koll p̊a vecka 17s arbete, alla ligger i fas.

Sluttid: 13.14
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3. Projektledarpunkt (mail- och reflektionstillfälle)
Saker som behöver tas upp, förändringar. Skriv i google-docs dokumentet ”Fr̊age-
/att göra” under veckan s̊a tas det upp av projektledaren.

Starttid: 13.14

Vi fortsätter med morgonmöte även denna veckan.
Rapportgruppen skriver en lathund för hur analyserna ska ske, vilka plottar som
ska vara med osv. Skickas in till Arvid och Johanna och f̊a bekräftat att allt är
okej och att allt är med.

GIS-gruppen kickar efter mätdatan idag. Bestämmer dammarna säkert imorgon,
tisdag. Även mätstationerna ska vara definierade d̊a.

P̊a onsdag kommer grupperna jobba mer tillsammans igen.

Imorgon tisdag, morgonmötet kl 9.30 istället. Jobbar till 17 ist, sen nationsmiddag.

Sluttid: 13.19

Sluttid:

4. Ändringar och åtgärder/uppgifter
Utg̊aende fr̊an lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras.
Varje beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om
ändring, åtgärd/upgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen.

Starttid: 13.19

Vad exakt vill vi ha i rapporten, vilka bilder ska vi ha med? Namn och koordina-
ter för varje damm, ganska inzoomat. Markera hur l̊anga tidsserierna är. Stor bild
med alla tre dammar, en grov bild för att f̊a överblick.

Sv̊art att hitta data för dammarna i Alaska, verkar kr̊angligt. Måste maila presi-
denten... Skippar nog dammar här ifr̊an.
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Fokus: hitta olika slags dammar. Ska ha med minst en bevattningsdamm.

Onsdag: Metoddelen för GIS-rapporten ska vara klar, bilder ska vara med, källor
fixade osv.

Rapportgruppen: Rapporten om metoddelen om analys är klar. I eftermiddag ska
vi testa att göra en analys. Lite oklart hur vi ska göra med årsmedelvärdena.
Kanske ska träffa Jens Fölster som gjort excelprogrammet, som erbjudit att hjälpa
oss. Men testar idag och ser vad som verkar intressant att presentera för resultat.

Sluttid:13.26

5. Till nästa vecka
Lägga upp delm̊al inför veckan, uppsamlingsmöten mm. Planera in kort avstämningsmöte.

Starttid: 13.26

Nästa vecka är vi lediga måndag och tisdag, träffas p̊a onsdag. D̊a ska vi skriva p̊a
sluttrapporten. Onsdagen 9 maj ska första utkastet in.
Alla vet vad som ska göras. Bra med morgonmöten d̊a vi kan stämma av.

Obligatoriskt p̊a onsdag. Glöm inte! Vi ses efter det med morgonmötet, kl 10.15.

Sluttid: 13.28

6. Övrigt

Starttid: 13.28

Var ska vi äta imorgon? Värmlands g̊ar bort p̊a grund av för hög ljudniv̊a. Orvars
öppnat kl 17, dit g̊ar vi.

Sharelatex verkar mycket bra. Bra komplemet till overleaf. Referenserna fungerar
mycket bättre där ocks̊a. Alla swishar 10kr till maria för medlemsskap i sharelatex.

Sluttid: 13.34
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Dokumenttyp Dokumentkod

Självständigt arbete i miljö- Projektgruppsprotokoll W-18-70/P-06

och vattenteknik 15hp Datum Ersätter

2018-05-02

Författare

Sofia Englund

Handledare Rapportnamn

Johanna Mård Mötesprotokoll

Sammanfattning

Under mötet g̊as det igenom hur l̊angt projektet kommit, samt vad som ska göras fram
till att första utkastet av rapporten ska skickas in. Detta innefattar en struktur för den
färdiga rapporten, vad denna ska inneh̊alla och hur de oliak sektionerna ska läggas upp.
Detta planerades parallellt med det officiella mötet. Resultatet av denna planeringen
finns att läsa av gruppen i ett separa dokument. En preliminär tidsplan inför inlämning
av utkastet planeras även.
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Tid: 08.30
Plats: Geocentrum

Närvarande personer:
Frida Ekman, Sofia Englund, Maria Helin, Clara Spengler, Sofia Alexandersson Ros.

Ordförande: Clara Spengler
Sekreterare: Sofia Englund

Dagordning

Skriv in start- och sluttid för varje punkt

1. Må-runda
Kl. 08.36-08.37

2. Feedback
Hur har veckan varit? Hur ligger vi vill? Rapport fr̊an varje p̊ag̊aende aktivitet.
Rapporteringen sker utg̊aende fr̊an projektplaneringen eller vad som beslutades vid
förra projektgruppsmötet. Man rapporterar avvikelser fr̊an vad som planerats. Om
allt arbete löper enligt plan redovisas endast detta. Om det finns tidigare beslut om
ändringar och åtgärder redovisas här att de är genomförda och markeras som klara
i ärendeloggen.

Start 08.37

- Aslutade förra veckan med handledarmöte.
- Metoddel i GIS är klar, resultatkast är inskickat. S̊a vi ligger i den fas vi tänkt.
- Efter handledarmötet måste vi ändra om i resultatet lite. Detta innefattar att
ändra grafer, samt använda specifikt flöde istället för det faktiska flödet, samt sor-
tera grafer utifr̊an dammar. En damm i ett biflöde till Bennett med längre tidsdata
ska gärna letas upp.

Slut 08.50
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3. Projektledarpunkt (mail- och reflektionstillfälle)
Saker som behöver tas upp, förändringar. Skriv i google-docs dokumentet ”Fr̊age-
/att göra” under veckan s̊a tas det upp av projektledaren.

Start 08.51

1. Maila Arvid om saker vi vill ta upp. Detta görs efter lunch idag. Fr̊agor:
- Om analysdelen kan göras p̊a faktiska flödet (vilket vi redan gjort), till skillnad
fr̊an specifika flödet?
- Ska vi ha specifikt flöde i b̊ade trendanalys och plottar?
Vad tycker han om v̊ar tolkning av tabellerna?
Vad tycker han om v̊ar presentation av resultatet?
Är det bra att ta hänsyn till PDO? F̊ar vi medvetet plotta v̊ar graf enligt senaste
skiftet i PDO?
2. Vi ska göra ett rapportskelett tillsammans idag, och dela upp rapportskrivning-
en.
- Vi ska brainstorma vad vi vill ha med i inledning, bakgrund, diskussionen m.m.
Detta görs under förmiddagen.

Slut 08.54

4. Ändringar och åtgärder/uppgifter
Utg̊aende fr̊an lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras.
Varje beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om
ändring, åtgärd/upgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen.

Punkten hoppas över d̊a den blandas in i del 3 och 4, där omr̊adet är mer relevant
denna vecka.

5. Till nästa vecka
Lägga upp delm̊al inför veckan, uppsamlingsmöten mm. Planera in kort avstämningsmöte.

Start 08.57

Tv̊a korta veckor nu (3 arbetsdagar vardera). Inlämning av första utkast till rap-
port sker onsdag 9e kl. 12.00.
Baklänges g̊ar vi igenom hur vi ska lägga upp arbetet.
- Onsdag den 9e maj förmiddag ska enbart användas till korrekturläsning.
- Tisdag den 8e maj ägnas åt småändringar i rapporten, som här ska vara färdigskriven.
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En eller tv̊a personer skriver sammanfattningen.
- Diskussion kommer bli det sista vi skriver, vilken skrivs senast under måndagen
den 7e maj.
- Övriga dagar denna vecka (onsdag till fredag), används till att producera rap-
porten. Detta s̊a som leta en sista station, ändra om grafer, börja skriva inledning,
teori, m.m.

Slut 10.40

6. Övrigt
Bestämmelser som vi ska göra och h̊alla oss till:
Titta p̊a PDO via ett mer vetenskaplig vinkel. Gör ny artikelsökning.

Start 08.40

Ha ordningen p̊a grafer enligt uppströms/biflöde, nedan damm/nedströms, längre
ned efter damm.
Hänvisa till alla mätstationer via namn.
Bestämmer även att vi fr̊an och med nu endast ska hänvisa till dammarna via
deras namn.

Mötet avslutat 10.48
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Dokumenttyp Dokumentkod

Självständigt arbete i miljö- Projektgruppsprotokoll W-18-70/P-07

och vattenteknik 15hp Datum Ersätter

2018-05-07 -

Författare

Maria Helin

Handledare Rapportnamn

Johanna Mård Mötesprotokoll v19

1



Tid: 8.30-10.40
Plats: F̊agelsundet, Geocentrum

Närvarande personer:
Frida Ekman, Sofia Englund, Maria Helin, Clara Spengler, Sofia Alexandersson Ros,
Anna Norberg.

Ordförande: Sofia Englund
Sekreterare: Maria Helin

Dagordning

1. Må-runda 8.45 - 9.04

2. Feedback
Diskuterar kring vad som blev gjort i förra veckan ang̊aende att kolla kartor och
hantera källhänvisningar till kartorna - det blev klart.

Inser nu att vi glömt att boka nytt möte med Johanna - skriver som ärende att
vi ska boka möte med henne imorgon (tisdag) förmiddag. Vi vill diskutera v̊ar
tolkning och diskussion kring resultatet i rapporten.

Vi ska maila Arvid och Johanna ang̊aende feedback p̊a tolkning av resultat.

3. Projektledarpunkt (mail- och reflektionstillfälle)
Diskuterar vad vi ska göra dom kommande 2 veckorna, gör ett detaljschema i
tabellform.

4. Ändringar och åtgärder/uppgifter
Finns i tabellen p̊a driven.

5. Till nästa vecka
Utfört.

6. Övrigt

1



Dokumenttyp Dokumentkod

Självständigt arbete i miljö- Projektgruppsprotokoll W-18-70/P-08

och vattenteknik 15hp Datum Ersätter

2018-05-14

Författare

Anna Norberg

Handledare Rapportnamn

Johanna Mård Mötesprotokoll v.20

Sammanfattning

Mötesprotokoll för gemensamt gruppmöte den 14 maj.

1



Tid: 08:30-
Plats: Öland, Geocentrum

Närvarande personer:
Frida Ekman, Sofia Englund, Maria Helin, Clara Spengler, Sofia Alexandersson Ros,
Anna Norberg.

Ordförande: Maria Helin
Sekreterare: Anna Norberg

Dagordning

Skriv in start- och sluttid för varje punkt

1. Må-runda 8:35- 8:43

2. Feedback
Förra veckan lämnade vi in utkastet p̊a slutrapporten. Johanna sa att hon skulle
försöka ge feedback p̊a den innan tisdag. Hon bad om att f̊a den i Word, men det
är för mycket jobb att ändra, s̊a vi sa nej. Nästan allt arbete skedde gemensamt
förra veckan, med fokus p̊a utkastet. Vi gjorde en rejäl spurt i slutet och hann
klart i tid.

3. Projektledarpunkt (mail- och reflektionstillfälle)
Vi behöver göra en ny tidsplanering för denna och nästa vecka i fr̊age-att-göra-
dokumentet. Dubbelkolla s̊a att vi har med alla kursmål och kika p̊a opponering,
redovisning och hur vi ska lägga upp det. Ska vi göra en PP till redovisningen nu?
Kanske bestämma när vi ska göra det.

Det är inte l̊angt kvar nu, vi ska göra en planering för tiden som är kvar och se
efter vad som är kvar att göra, samt planera in dem.

4. Ändringar och åtgärder/uppgifter
Finns listade i fr̊age-att göra-dokumentet.

5. Till nästa vecka
Vi noterar deadlines i fr̊age/att göra-dokumentet. All planering finns att hitta där.

6. Övrigt
Vi lottar redovisningsgrupper.
Grupp 1: Maria, Anna och Frida
Grupp 2: Clara och Unni
Grupp 3: Sofia x2
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Dokumenttyp Dokumentkod

Självständigt arbete i miljö- Projektgruppsprotokoll W-18-70/P-09

och vattenteknik 15hp Datum Ersätter

2018-05-21

Författare

Frida Ekman

Handledare Mötesprotokoll

Johanna Mård

1 Sammanfattning

D̊a vi planerade det kommande veckorna p̊a förra veckomötet hölls detta möte kort.
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Tid: 8.35
Plats: F̊agelsundet

Närvarande personer:
Frida Ekman, Sofia Englund, Maria Helin, Clara Spengler, Sofia Alexandersson Ros,
Anna Norberg.

Ordförande: Anna Norberg
Sekreterare: Frida Ekman

Dagordning

1. Må-runda 8.35-8.42

2. Feedback

Generellt är alla nöjda med arbetet fr̊an förra veckan. Det var bra att vi satte
ner foten gällande att vi inte ville ändra resultatet med s̊a kort varsel. Vi var dock
nöjda med att vi utnyttjade tiden d̊a vi väntade p̊a att f̊a tillbaks rapporten till att
skriva p̊a det gemensamma reflektionsdokumentet. Generellt var dessutom bättre
till att h̊alla oss till planen förra veckan, vi hade en tydlig strategi som vi höll oss
till.

3. Projektledarpunkt (mail- och reflektionstillfälle)

Maria har gjort ett dokument som heter ”inför DIVA-inlämningen” där det st̊ar
lite p̊aminnelser till oss själva gällande saker vi ska ändra innan vi slutligen lämnar
in rapporten.

Inför redovisningen ska vi verkligen se till att alla f̊ar tid till att formulera sina egna
stödord. För att tid med detta flyttar vi deadlinen för de individuella uppgifterna
till nästa vecka. Generellt är planen att vi idag fokuserar p̊a att bli färdiga med
opponeringen s̊a att vi har tisdag och onsdag till att bli klarar med redovisningen
liksom att f̊a tid till att öva tillsammans med de man ska redovisa med.

Maria har ocks̊a kollat hur det är med att ha bilder i presentationer. Hon har
mailat Cecilia ang̊aende detta men ännu inte f̊att svar.
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4. Ändringar och åtgärder/uppgifter
D̊a vi diskuterade det mesta inför de sista veckorna p̊a förra veckomötet finns det
inte s̊a mycket mer att g̊a igenom p̊a detta möte, varför vi avslutar det nu.

5. Till nästa vecka
-

6. Övrigt
-

2



Dokumenttyp Dokumentkod

Självständigt arbete i miljö- Projektgruppsprotokoll W-18-70/P-10

och vattenteknik 15hp Datum Ersätter

2018-05-28 -

Författare

Sofia Alexandersson Ros

Handledare Rapportnamn

Johanna Mård Mötesprotokoll 28 maj

Sammanfattning

Det här är ett mötesprotokoll fr̊an veckomötet den 28/5. Under mötet diskuterades hur
veckan skulle läggas upp inför inlämning av slutgiltig rapport och totalraport
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Tid: 8.40
Plats: F̊agelsundet

Närvarande personer:
Frida Ekman, Sofia Englund, Maria Helin, Clara Spengler, Sofia Alexandersson Ros,
Anna Norberg.

Ordförande: Frida Ekman
Sekreterare: Sofia Alexandersson Ros

Dagordning

Skriv in start- och sluttid för varje punkt

1. Må-runda 08:40-08:49

2. Feedback 08:49-08:50
Vi har gjort det vi skulle och det gick bra. Vi fick bra komentrarer av Johanna
m.fl. Dialogen med opponeringsgrupp var bra.

3. Projektledarpunkt (mail- och reflektionstillfälle) 08:50-09:00
Schema i fr̊age-att-göra ser bra ut. Idag jobbar vi med att fixa till det vi fick oppo-
nering p̊a. Imorgon ska slutrapporten och individuella sammanfattningar lämnas
in.

Lista fr̊an Maria med s̊adant utöver opponering som ska fixas idag:

• Kartreferenser

• Källa som st̊ar som okänd u.̊a.

• Prata med biblotikarie om b̊ada ovanst̊aende

• Google maps nummer som ska finnas i referensen. Ska finnas nere i högra
hörnet p̊a kartan.

• i och med det dela upp i flera google maps-referenser.

• Direkt efter mötet bör vi läsa igenom kandidatarbete-instruktionen s̊a vi inte
missar n̊agra inlämningsuppgifter.

• Jämföra latexlänkar, rapportloggen etc. S̊a att det stämmer överrens och
s̊a att alla rapporter som är loggade och ska in finns inne. S̊a rätt finns i
rapportloggen.
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4. Ändringar och åtgärder/uppgifter 09:00
Antecknas även i fr̊age-att-göra.

• Först ska vi ha gruppdiskussion om opponeringskommentarer.

• Allt i ärendeloggen ska avslutas den här veckan. Frida tar p̊a sig att kontrol-
lera det.

• Avslutningslunch - eventuellt torsdag beslutas. Alternativ som tas upp är
Nation eller falafel.

• Jens ska hänvisas till som muntlig källa. Även ny rad om resoneman kring
dammar och statistiskt säkra trender.

• Inneh̊allsförteckning, slutrapport först, sen opponeringssvar, sen resten typ
om vi f̊ar välja själva .Ej sidnumrerad. Frida ansvarig.

• Skriva opponeringssvar - Maria och n̊an mer. Gruppdiskussion först

• Beskriva hur vi har gjort statistiska analserna.

• Totaltrapport i DIVA

Möte avslutas.

5. Till nästa vecka
Nästa vecka lov!

6. Övrigt

2



Dokumenttyp Dokumentkod

Självständigt arbete i miljö- Aktivitetsrapport W-18-70/G-01

och vattenteknik 15hp Datum Ersätter

2018-03-29

Författare

Sofia Alexandersson Ros

Handledare Titel

Johanna Mård Fr̊ageställning

Sammanfattning

Fr̊ageställningen för projektet har utformats. I den här rapporten finns b̊ade projektets
fr̊ageställning och en beskrivning av processen fram till fr̊ageställningens formulerande.
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Fr̊ageställning

Efter en veckas arbete har projektets fr̊ageställning blivit formulerad:

1. Är det möjligt att utifr̊an den här studien säga n̊agot om dammars p̊averkan p̊a
de ökade flödena i Arktis?

2. Hur p̊averkas vattenflöden i Arktis av dammar med olika funktioner?

3. Hur skiljer sig dammars respektive klimatförändringars p̊averkan p̊a säsongsflöden
i Arktis?

Vägen dit

För att komma fram till den nuvarande fr̊ageställningen krävdes diskussioner, tv̊a möten
med Johanna Mård (handledare) och Arvid Bring (uppdragsgivare), samt att läsa ar-
tiklar. Det tillsammans ligger till grunden för projektets förstudie och projektplanen.
Processen fram till fr̊ageställningen beskrivs här i 5 steg:

1. Möte med Johanna och Arvid 27/3 kl. 10 : 15

2. Fyra artiklar p̊a omr̊adet lästes:

• Bring, A., m. fl. ”Arctic Terrestrial Hydrology: A Synthesis of Processes, Regi-
onal Effects, and Research Challenges: Arctic Terrestrial Hydrology”. Journal
of Geophysical Research: Biogeosciences 121, nr 3 (mars 2016): 621–49.

• Milliman, J.D., m fl. ”Climatic and Anthropogenic Factors Affecting River
Discharge to the Global Ocean, 1951–2000”. Global and Planetary Change
62, nr 3–4 (juni 2008): 187–94.

• Lehner, Bernhard, m.fl. ”High-Resolution Mapping of the World’s Reservoirs
and Dams for Sustainable River-Flow Management”. Frontiers in Ecology
and the Environment 9, nr 9 (november 2011): 494–502.

• McClelland, J. W. ”Increasing River Discharge in the Eurasian Arctic: Consi-
deration of Dams, Permafrost Thaw, and Fires as Potential Agents of Change”.
Journal of Geophysical Research 109, nr D18 (2004).

3. Lämpliga databaser och tillgänglig data undersöktes, n̊agra exempel p̊a databa-
serna är:

• hydroLAKES

• GRanD database

• Maps by EIONET
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• STN-30p

• DDM30

• Global RunOff Database

4. En preliminär fr̊ageställning formulerades (Barge, 2018):

(a) ”Jämföra ett omr̊ade op̊averkat av dammar med ett liknande omr̊ade (lik-
nande klimat och vegetation).”

(b) ”Jämföra ett omr̊ade innan och efter dammar har byggts.”

5. Ytterligare ett möte med Johanna och Arvid 29/3 kl. 10 : 15 om den preliminära
fr̊ageställningen.

6. Utifr̊an kommentarerna p̊a mötet 29/3 kl. 10 : 15 formulerades fr̊ageställningen
överst i den här aktivitetsrapporten.

Källförteckning

Barge, U. (2018), Diskussion kring fr̊ageställning, W-18-70/L-01, W-18-70.

3



Dokumenttyp Dokumentkod

Aktivitetsrapport W-18-70/G-02

Självständigt arbete Datum Ersätter

Miljö- och Vattenteknik 2018-04-16 -

15hp Författare

Maria Helin, Unni Barge, Sofia Englund, Clara Spengler

Sofia Alexandersson Ros, Anna Norberg, Frida Ekman

Handledare Rapportnamn

Johanna Mård Litteraturstudie

Sammanfattning
Det har konstaterats att flödena i Arktis har ökat vilket är ett resultat av den globala
uppvärmningen, men de exakta orsakerna till hur denna påverkan ser ut är ännu inte
kartlagda. Denna litteraturstudie ligger till grund för ett projekt där dammkonstruk-
tioners påverkan på vattenflöden i Arktis ska undersökas. Syftet med projektet är att
se om olika funktioner hos dammar påverkar flödena olika samt att urskilja dammars
faktiska påverkan jämfört med enbart klimatets. Litteraturstudien har därför delats
in i olika ämneskategorier som kan tänkas bidra med bakgrundsinformation till fråge-
ställningarna liksom ge verktyg till hur projektet ska utformas och genomföras.

Studien innefattas av en inledande sektion med grundläggande fakta om Arktis, där
bland annat definitionen av Arktis och dess hydrologi tas upp. Sedan sammanställs
tidigare studier av liknande projekt från Kanada och Alaska liksom från Ryssland.
För att få större förståelse för de kringliggande orsakerna till de ökade flödena sam-
manställs även tidigare forskning vad gäller andra orsaker kring de ökade flödena.
Även olika dammars konstruktion, funktion och påverkan undersöks. Som verktyg till
projektet ska GIS användas och därför läggs stort fokus på att undersöka metodval
från tidigare studier liksom sammanställa grundläggande information om hur GIS ska
användas till just flödesundersökningar.

Efter sammanställningen konstateras att mycket forskning fortfarande saknas vad gäl-
ler den hydrologiska cykeln på Arktis och hur den påverkas av olika faktorer, däribland
dammars påverkan. Det verkar ändå råda enade meningar om att accelerationen av den
hydrologiska cykeln på Arktis och jorden främst beror av den globala uppvärmningen
som resulterat i att fuktig luft transporteras från sydligare till nordligare breddgrader
vilket leder till förändrad luftcirkulation och ökad nederbörd. Från sammanställningen
av liknande projekt och hur GIS använts i dessa undersöks lämpliga metoder för att
studera ändringar i vattenflöden över tid.
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1 Inledning
Ökade vattenflöden har observerats i Arktis avrinningsområde (McClelland 2004),
men orsakerna är idag inte helt kända. En mängd olika faktorer som har undersökts
är bland annat smältande permafrost, skogsbränder och ökad nederbörd. Av dessa
faktorer anses ökad nederbörd vara huvudorsaken (Asadieh & Krakauer 2017).

Dammar har setts ge tydlig förändring i vattenflöden under året (McClelland 2004).
Om det finns någon koppling mellan dammarna och den ökade avrinningen under
längre tid har dock inte undersökts nämnvärt, inte heller i jämförelse med klimatets
påverkan. I den här litteraturstudien har olika ämnesområden och studier koppla-
de till flöden och dammar i Arktis avrinningsområde undersökts för att få relevant
bakgrundsinformation för att besvara studiens frågeställningar:

• Hur skiljer sig dammars respektive klimatförändringars påverkan på säsongsflö-
den i Arktis?

• Hur påverkas vattenflöden i Arktis av dammar med olika funktioner?

Litteraturstudien undersöker även lämpliga metoder för att studera ändringar i vat-
tenflöden över tid, och grundläggande förståelse för geografiska informationssystem
(GIS). Detta eftersom mycket av den data som ska analyseras i studien är geografisk
data, vilken bäst hanteras i GIS.

2 Arktis

2.1 Det geografiska området Arktis
Idag finns ingen fast definition för området Arktis men det vanligaste är att referera till
Arktis som det område som ligger ovanför trädgränsen. Det är även denna definition
som kommer att användas i denna rapport. Med denna avgränsning innefattas Arktis
av 26 miljoner km2, varav åtta miljoner utgörs av landmassor som inkluderar norra
Norge, större delen av Island, Grönland, norra Sibiriens kust, norra kusten av Kanada
och Alaska och Ryska federationens europeiska kust. Resterade består av Norra isha-
vet med öar. Denna definition medför då att medeltemperaturen under julimånad inte
överstiger tio grader vilket medför att stora delar av landområden utgörs av tundra,
alltså där permafrost råder (Strid et al. 2018).

Vad gäller det politiska läget i Arktis är inte heller detta helt klart. Det som är säkert
är att land- och havsområdena huvudsakligen faller under det arktiska basstaternas
suveränitet, men det finns områden, exempelvis kring den geografiska nordpolen, som
ingen stat äger suveränitet över. Då utnyttjandet av Arktis ökat på senare år, framför
allt vad gäller naturresurser så som fiske och olja, är det behov av att sluta nya och
klarare avtal vad gäller havsområdet i Arktis (ibid.).
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2.2 Hydrologin på Arktis landmassor
I en sammanställning över Arktis hydrologi av Bring et al. (2016) sammanställs de oli-
ka faktorerna som påverkar hydrologin på Arktis landmassor. Nederbörd, avdunstning,
ytavrinning, permafrost och grundvatten är några av de faktorerna som har inverkan
på den arktiska hydroligska cykeln. Nedan följer hur alla dessa påverkar flödena på
Arktis.

Nederbörd: Majoriteten av nederbörden som faller och lagras över Arktis är snö och
det är också nederbörden i stort som bidrar mest till flödena på Arktis. Nederbörden
påverkar både års- och säsongsflödena markant då snön frigörs till floderna under en
kort period under vårsmältningen i maj-juni och lokalt kan även smältningen pågå in
på sommaren (ibid.).

Avdunstning: Generellt är den årliga evapotranspirationen (ET) mindre än den årli-
ga nederbörden med lokala undantag och majoriteten av nederbörden som faller över
de flesta sjöar återgår till atmosfären som ET. För exempelvis en del sydliga öar lik-
som en del sjöar kan ET under sommaren överstiga det årliga nederbörden. Mycket
forskning saknas gällande avdunstningens roll på den hydrologiska cykeln på Arktis
(ibid.).

Ytavrinning: Floderna i Arktis står för den största vattentransporten i Arktis. Några
av världens största floder finns även i Arktis så som Mackenzie i Kanada samt Lena,
Jenisej och Ob i Ryssland. Alla dessa har enorma dräneringsområden som sträcker sig
nästan ända ner till USA respektive Himalaya (Andersson 2011a) och är därför trans-
portörer av stora mängder organiskt och oorganiskt material, värme och sediment
som allt förs ut till Norra ishavet. Flödena i floderna varierar kraftigt över året och
för floderna Lena och Jenisej kan flödena under vårsmältningen överstiga det årliga
medelvärdet med 40 gånger, för Mackenzie endast cirka fem gånger. För säsongsflöde-
na spelar dammkonstruktioner en stor roll för många av floderna i Arktis, exempelvis
floderna Lena, Jenisej och Mackenzie. Någon större skillnad kan ännu inte ses på det
årliga flödet av dammkonstruktioner (Bring et al. 2016).

Grundvatten: Grundvattenflöden i Arktis är begränsade främst på grund av perma-
frosten och jämfört med ytavrinningen är grundvattenflödena mycket små (ibid.).

Permafrost: Permafrosten påverkar till stor del avrinningen i Arktis. Definitionen
av permafrost är att marktemperaturen är under 0◦C minst två år i följd (Andersson
2011b). I arktiska Kanadas södra delar går permafrosten ner på 60-90 meters djup
jämfört med de nordliga där djupet går ner till 500 meter djup. Översta lagret som
tinar under sommaren kallas för det aktiva lagret och går från cirka 1,5 meter i de
södra delarna till 0,5 meter i de nordliga delarna av Arktis (Bring et al. 2016). Det
har uppmätts att det aktiva lagret runt om i Arktis ökar i djup, vilket beror på
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temperaturökningen som skett som resultat av den globala uppvärmningen (Andersson
2011b).

2.3 Arktis och den globala uppvärmningen
Asadieh och Kraukauer (2017) konstateras att den globala uppvärmning förväntas or-
saka en acceleration i jordens hydrologiska cykel, något som redan har påvisats runt
om i världen. Detta har bland annat observerats i Arktis då flödena från de sex störs-
ta floderna har ökat med 7 % mellan år 1979 och 1999 (McClelland 2004) och detta
samtidigt som flödena vid ekvatorn uppmätts ha minskat (Asadieh & Krakauer 2017).

Arktis har påverkats kraftigt av den globala uppvärmningen men exakt hur och var-
för är ännu inte helt klart. I sammanställningen Bring et al. (2016) presenteras även
vilka förändringar som uppmätts i Arktis. Snötäcket har minskat med 2,2 % för mars
och april per decennium för perioden 1979-2012 och 14,8 % för junimånad. Vidare
förväntas en ökad avdunstning till följd av att atmosfären kan hålla mer fukt vid ökad
temperatur och en ökad transpiration då växtligheten ökar. Från flera studier som tas
upp i Bring et al. (2016) påvisas ökade flöden i floder i Arktis och trots att en del
floder även visat minskat flöde har även dessa på senare år följt trenden av ökat flöde.
Det finns dock fortfarande några få undantag.

Enligt Naturvårdsverkets rapport (2015) värms Arktis upp nästan dubbelt så fort som
resten av världen vilket bidragit till en kraftig issmältning och upptining av permafrost.
Uppvärmningen av Arktis påverkar i hög grad hela världen. Den ökade issmältning
av glaciärer kommer ge en kraftig havsnivåhöjning, som redan börjat, och då stora
mängder koldioxid och metan frigörs till atmosfären när permafrosten tinar kommer
även växthuseffekten förstärkas ytterligare (Sabelström et al. 2015). Det är därför av
största vikt att mer forskning sker gällande de förändringar som setts i Arktis, som
Bring et al. (2016) tar upp så finns det stora kunskapsglapp vad gäller detta. Exem-
pelvis saknas en helhetsbild av evapotranspirationen i Arktis och hur denna hänger
ihop med de förändringar som Arktis genomgår, exempelvis ökade flöden, grundvat-
tenflöden och nederbörd (Bring et al. 2016).

Pacific Decadal Oscillation (PDO) är ett oscillerande klimatfenomen, vilken påverkar
större vindcirkulationer över Stilla havets nordliga breddgrader. PDO har en varm och
en kall fas vilken skiftar med några decenniers mellanrum. Fenomenet påverkar bland
annat det globala klimatet och globala temperaturmönster på land. Under PDO:s var-
ma fas fås vattentemperaturer i havet som ligger över medeltemperaturer, och under
den kalla fasen fås vattentemperaturer som ligger under medeltemperaturer. Denna
förändring sträcker sig från Alaska till ekvatorn. Oscillationen påverkas dock även av
andra globala cykler, till exempel ENSO-cykeln (North California Climate Office u.å.).
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2.4 Floder och avrinningsområden i Kanada och Alaska
I norra Nordamerika finns två stora floder inom Arktis avrinningsområde: Mackenzie-
floden och Yukonfloden. Mackenziefloden är den fjärde största och Yukonfloden är den
femte största. Floderna har ett medelårsflöde på 316 km3/år respektive 208 km3/år
samt ett avrinningsområde på 1,8 miljoner km2 respektive 0,83 miljoner km2 (Arctic
Great Rivers Observatory u.å.).

Mackenziefloden ligger inom det gröna området i figur 1. Yukonfloden är belägen
både i Alaska, som ligger i det vita området längst österut i figur 1, och i Kanada.

Figur 1: Avrinningsområden i Kanada (eng. Canada drainage basins), av Qyd (Public
Domain).

3 Tidigare studier

3.1 Kanada
Flera studier har undersökt flöden i norra Kanadas floder. Peters & Prowse (2001)
undersökte dataserier från Peacefloden, som är ett biflöde till Mackenziefloden. Seri-
erna innehåller data från innan vattenkraftverksamdammen WAC Bennet, som finns
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längs floden, byggdes samt under och efter byggnationen. Byggnationen startade 1968.
Studien innehåller även en modell över hur flödena skulle sett ut om dammen inte ha-
de byggts. Resultatet visar att vattenkraftsdammen påverkar hydrologin genom att
jämna ut flödena under året. Flödena under vår- och sommarperioden har minskat
och istället har flödena under vintern ökat (Peters & Prowse 2001). Detta för att
kunna producera mer elektricitet under vintersäsongen. Denna regleringseffekt syns
även nedströms dammen, men att oreglerade biflöden anslutit efter dammen gör att
effekten mattats av. Det modellerade flödet, som visar hur flödet skulle sett ut utan
dammens reglerande påverkan, uppvisade ett toppflöde för vårfloden cirka två veckor
tidigare jämfört med tidpunkten för vårflod innan dammen byggdes (ibid.).

Olika tidsserier från början och mitten av 1900-talet till början av 2010-talet un-
dersöktes av Rood et al. (2017). Flödesdatan kom från floder i nordvästra Kanada,
till exempel Mackenziefloden, Peacefloden och Liardfloden. Liardfloden är, till skillnad
från Mackenzie- och Peacefloden, inte reglerad av någon damm. Peacefloden mynnar
ut i Mackenzifloden och är, som tidigare sagt, reglerat av WAC Bennet-dammen sedan
1968. Resultatet av studien visar på ett signifikant ökat årsmedelflöde i Liardfloden
under vår-, sommar- och vinterperioderna. Även månads- och extremflöden ökar. För-
fattarna ser en korrelationen mellan flödesökningarna och PDO (ibid.). Effekterna av
vattenkraftsdammen i Peacefloden ses även nedströms, efter anslutning till Mackanzi-
efloden. Trots detta ses ett progressivt ökat flöde i Mackenziefloden. Flödesökningarna
i Mackenziefloden liknar de i Liardfloden (ibid.).

De flesta studier tittar på årsmedelvärde och månadsmedelvärde men i en studie av
Yang, Shi & Marsh (2015) undersökts istället daglig flödesdata från Mackenziefloden
under perioden 1973-2011. Studien fann en trend av minskade och tidigarelagda topp-
flöden vid snösmältning samt ett ökat basflöde under vintern. Studien fann även en
större variation i flödet under perioden maj till oktober jämfört med perioden novem-
ber till april. De större flödesvariationerna anses bero på is- och snösmältning samt
regn under denna period. Studien fann även stora variationer mellan olika år (ibid.).

Utifrån dataserier från åren 1964-2007 undersökte Déry, Hernández-Henríquez et al.
(2009) flöden i 45 kanadensiska floder. Studien fann ett minskat årsflöde för åren
1964-1989 samt ett ökat årsflöde för åren 1989-2007. För de två största avrinngings-
områdena sett till area, Nelson- och Mackenziefloden, ses först en inledande trend av
minskad variation hos flödet, och sedan en trend av ökad variation hos flödet. Gene-
rellt finner studien en ökad hydrologisk variabilitet för området norra Kanada (ibid.).

I en studie av Déry, Stadnyk et al. (2016) undersökts flöden i ett större område i
norra Kanada, med tidsserier från åren 1964-2013. För området som helhet fann stu-
dien en trend av minskade flöden under första halvan av perioden och sedan en trend
av ökade flöden under senare halvan av perioden, vilket överränsstämmer med resulta-
tet från tidigare nämnd studie av Déry, Hernández-Henríquez et al. (2009). En generell
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trend av lägre sommarflöden, med vissa undantag, sågs (Déry, Stadnyk et al. 2016).
Störst variation mellan årtionden sågs under 1970- och 1980-talet då dammar anlades
i området. På grund av regleringen med dammar sågs högre vinterflöden, dock mins-
kade flöde under jul- och nyårshelgerna vilket förklaras av en lägre elkonsumtion vid
dessa tider (ibid.). En ökad variabilitet i flödena sågs för alla årstider, men främst som-
maren, under perioden 2004-2013. Författarna kopplar denna variation till pågående
klimatförädringar då variationen sågs både i relgerade och oreglerade system (ibid.).

3.2 Ryssland
I Sibirien kan de största floderna baserat på årligt utflöde i Arktis avrinningsområ-
de lokaliseras. Den största arktiska floden är Jenisej. Floden har flera dammar längs
sin utsträckning. Floden Lena är den näst största arktiska floden. Lena har hela sitt
avrinningsområde inom Ryssland, men saknar dammar längs sin huvudled. En damm
kan lokaliseras vid floden Vilyuy, vilken är ett av de största biflödena till Lena. Flo-
den Ob är den tredje största floden, vilken har en damm längs sin huvudled, och två
dammar längs floden Irtysh, vilken är det största huvudbiflödet till Ob. Floden har
även den största befolkningen på 28 miljoner bosatta i sitt avrinningsområde, vilket är
den största mängden befolkning inom alla arktiska floders avrinningsområden. Till sist
finns Kolyma, vilken är den sjätte största arktiska floden. Kolyma har en damm längs
sitt huvudflöde, och är det största avrinningsområde på jorden som har 100 procent
kontinuerlig permafrost (Arctic Great Rivers Observatory u.å.).

Flödesförändringar i Jenisej har studerats. Anledningen till studien var att ökad avrin-
ning under tidigare årtionden hade detekterats vid vinter- och vårmånader för arktiska
floder. Med hjälp av systematiska analyser av erhållen månadsdata över längre tidspe-
rioder studerades flödesförändringarna. Minskningar i vattenflöde under första delen
av smältningsperioden upptäcktes för både icke reglerade områden av Jenisejs avrin-
ningsområde och för huvudområden i nedre delen av avrinningsområdet. För samma
områden visades en ökning i flöden under senare delar av smältningsperioden. Mönst-
ret påvisar en försening i snösmältningen över Jenisejs avrinningsområde, troligen som
resultat av klimatförändringar (Yang, Ye & D. L. Kane 2004).

Det upptäcktes även att reglering av flöden via dammar längs Jenisejs huvudled påvke-
rar månadsflödena kraftigt, framförallt i nordöst och i övre delar av avrinningsområdet.
Jenisej har fyra stora dammar i sin nordöstra region, där toppflödet har minskat under
sommarmånaderna, och basflödet ökat under vintermånaderna. Samma mönster ges
av två stora reservoarer i Jenisejs övre regioner. Som resultat ges en minskad variation
i säsongsflöden för avrinningsområdets östra och nedre regioner, som följd av relgering
via dammar och reservoarer (ibid.).

På liknande sätt har floden Lena studerats. Även här erhölls resultat på förändring-
ar. I avrinningsområdets övre delar, vilket är svagt antropogent påverkat, studeras en
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ökning i avrinning under vinter, vår och sommar, samt en minskning i utflöde under
hösten. Resultatet indikerar en hydrologisk förändring i form av tidigare snösmältning
och en upptining av permafrost, som följd av uppvärmning av klimat. Månadsflöden i
avrinningsområdets nedre delar visas även ha påverkats betydande. Vid utmynningen
av bifloden Vilyuy, vilken har en damm, ses det att toppflöden under sommarmånader
minskar kraftigt, och basflöden under vintermånader ökar avsevärt, detta på grund av
regulationer. I Lenas nedre delar fås då en kraftig ökning i flöde under lågflödesmå-
nader, och en svagare ökning under månader med naturligt högre flöden, som följd av
både dammen i Vilyuy och klimapåverkningen i avrinningsområdets övre delar (Ye,
Yang & D. Kane 2003).

Liknande studier har även gjorts för floderna Ob och Kolyma, med liknande resultat.
Till exempel detekterades vid floden Kolyma ökade basflöden och minskade toppflö-
den efter byggnad av damm (Majhi & Yang 2008).

Studier har även upprepade gånger använt både uppmätt och rekonstruerad data, där
den rekonstruerade data behandlas vid avrinningsområdenas utflöden med hjälp av
regression. Data behandlas sådan att dammars och reservoarers påverkan på flödena
elimineras, och en alternativ studie kan göras av hur avrinningsområden hade betett
sig ifall de inte var påverkade av damm och reservoar (Yang, Ye & D. L. Kane 2004;
Ye, Yang & D. Kane 2003). Den rekonstruerade data visar att uppmätt data, vid till
exempel Lenas utflöde, inte visar de naturliga flödesförändringarna på ett representa-
tivt sätt på grund av reglering via dammar. Uppmätt data överskattar naturliga flöden
under höst- och vintermånader, och underskattar naturliga flöden under sommarmå-
nader. Slutsatsen kan därmed dras att de ökade utflödena vid bland annat floden
Lenas mynning är ett resultat av både klimatpåverkan och reglering via dammar och
reservoarer (Ye, Yang & D. Kane 2003).

Andra studier visar även att utflöde av färskvatten från floder norra breddgrader är
viktigt för regleringen av termiska cirkulationer i världshaven. Vidare studier av flo-
ders påverkan på havens cirkulationer krävs dock, men det påvisar att det är viktigt
att ta hänsyn till antropogen påverkan på regionala och globala klimatförändringar
(Yang, Ye & D. L. Kane 2004).

3.3 Subarktiska områden i Skandinavien
I en studie av Ashraf et al. (2016) jämfördes den oreglerade Torne älv, i norra Sve-
rige, med den reglerade Kemi älv, i norra Finland. Studien fann att anläggning av
vattenkraftsverk i Kemi älv stod för 50 % av den totala flödesförändringen. Reste-
rande 50 % ansågs bero på till exempel klimatförändringar och förändrad användning
av marken. Vid jämförelse av den oreglerade Torne älv, samt ett oreglerat biflöde
till Kemi älv, med den reglerade Kemi älv sågs att flödesförändring var cirka 50 %
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lägre i de oreglerade älvarna (Ashraf et al. 2016). Studien fann även att effekten av
vattenkraftsregleringen avtog nedströms i Kemi älv, vilket förklaras av att oreglerade
biflöden ansluter till älven (ibid.).

Sferratore et al. (2008) undersökte en oreglerad älv, Kalixälven, och en reglerad älv,
Luleälven, med avseende på flödet av näringsämnena kväve, fosfor och kisel vid flods-
mynningen under perioden 1990-1999. En simulering av Luleälven med och utan damm
utfördes. Studien fann ett minskat flöde av kisel och fosfor samt ett ökat flöde av kvä-
ve vid jämförelsen av reglerad och oreglerad Luleälv. De förändrade flödena anses
bero på den förändrade vegetation som anläggningen av en damm medför samt att
näringsämnen uppehålls i själva dammen (ibid.).

4 Orsaker till förändrat vattenflöde i Arktis
Man har sett ett ökat vattenflöde i avrinningsområdet till Arktis, men orsakerna till
detta är fortfarande inte helt klarlagda. Det finns många olika faktorer som kan påver-
ka det förändrade flödet, men de flesta förväntas bero på klimatförändringarna som i
sin tur orsakar att permafrosten smälter, grönskan ökar och växttranspirationen mins-
kar på nordligare breddgrader. Att isen smälter och att avdunstning på isfria hav ökar
kan inte självt förklara de ökade flödena (X. Zhang et al. 2013). I det här projektet ska
fokus ligga på dammars roll i denna flödesökning, men det finns även andra faktorer
som spelar roll. Här tas några andra faktorer som kan bidra till att förklara det ökade
flödet i Arktis avrinningsområde.

4.1 Nederbörd
En väl diskuterad orsak, som troligen är en av de största, är ökad nederbörd över
Arktis avrinningsområde. Studier över eurasiska floder visar att ökad nederbörd kan
ha en betydande roll till flödesökningen i Norra ishavet (Pavelsky & Smith 2006).

Den ökade nederbörden beror antagligen på att fuktig luft förflyttar sig från sydligare
till nordligare breddgrader på grund av den globala uppvärmningen. Denna lufttrans-
port förväntas öka i takt med uppvärmningen (Peterson et al. 2002). Man har kunnat
mäta ytvattenflöden, sötvattenflöden och lokala halvvattenblandningar med hjälp av
salthaltsmätningar i haven, här har man använt mätningar från slutet på 1950 till
1990. En minskad salthalt har observerats vid polerna och ökad salthalt vid ekvatorn.
Denna dynamik kan även förklara den fuktiga luftens transport från lägre till högre
breddgrader (Curry, Dickson & Yashayaev 2003).

4.2 Skogsbränder
Ett ökat antal skogsbränder i området har också undersökts som orsak till flödes-
ökningen: efter en brand försvinner vegetation och vatteninfiltrationen ökar. Det har
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visats att detta kan påverka flödena lokalt, men kan inte vara avgörande för den totala
flödesökning i Arktis (McClelland 2004). Man har också studerat hur floder påverkas
av vegetation och sett att det finns ett tröskelvärde för när vegetation börjar hindra
vattenflödet i stället för att öka det och att detta kan komma att påverka flödesför-
ändringar i och med klimatförändringar i Arktis (Miller & K. L. Young 2015).

4.3 Permafrost
Ökad temperatur kan även leda till en ökad permafrostsmältning, vilket i sin tur skulle
kunna leda till ökande vattenflöden. I Sibirien har man undersökt avrinningsområdet
till floden Lena och kommit fram till att permafrostsmältningen påverkar den lokala
hydrologin. Ju mer permafrost på ett område desto mer påverkas vattenflödet. Från
1942-1998 ser man att max/minflödena har minskat samtidigt som basflödena har
ökat (Ye, Yang, Z. Zhang et al. 2009). Ju mer vegetation det är på ett område desto
tunnare blir det aktiva lagret i permafrosten, därmed dämpar vegetationen vattenflö-
den från upptinad permafrost (Miller & K. L. Young 2015). Jämförelser har gjorts av
de sex största floderna i Ryssland med och utan permafrost i sitt avrinningsområde.
Ifall permafrostsmältningen hade ökat flödena över en längre tidsperiod, så hade de
områden med mest permafrost ha störst flödesökning, men så var inte fallet. Avsmält-
ningen av permafrost kan alltså påverka flödena lokalt men är inte en avgörande faktor
till den totala ökningen (McClelland 2004). Här är forskningen något tvetydig och vis-
sa menar på att upptining av permafrosten trots allt kan ha en större påverkan på
flödesökningen(Ye, Yang, Z. Zhang et al. 2009), på detta området krävs alltså vidare
studier.

4.4 Exempel på studier
Totalt har man uppmätt en ökning av vattenflödet men lokalt har man även uppmätt
minskningar, främst i Nordarmerika. Exempelvis har studier i norra Kanada visat en
minskning på 10 % under perioden 1964-2003 (Déry 2005). Dock har denna trend
förändrats de senaste årtiondena och nu sker en ökning av vattenflödet även i nor-
ra Kanada (Déry, Hernández-Henríquez et al. 2009). En annan faktor som leder till
minskat flöde i avrinningsområdet är minskat snötäcke på grund av högre tempera-
turer. Under vårmånaderna har snötäcket på norra halvklotet minskat från 1972-2012
(Brown & Robinson 2011), vilket leder till en minskad snösmältning och därmed mins-
kad intensitet i vårfloden. I Alaska har det gjorts liknande studier på snösmältning
som har visat säsongsvis mycket stor påverkan, men över åren från 1990-2015 ser man
en minskning på 1 % av flödet i floden man studerat (Chang & Qianlai 2017).

Man har undersökt många olika faktorer som skulle kunna vara orsaker till det ökande
vattenflödet i Arktis men fortgåendet av den hydrologiska cykeln på grund av den glo-
bala uppvärmningen verkar än så länge vara den största faktorn till ökningen över åren
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(McClelland 2004). Fuktig luft transporterats norrut på grund av högre temperaturer
och förändrad luftcirkulation, och leder till ökad nederbörd.

5 Olika dammar

5.1 Allmänt om dammar
De största parametrarna när man pratar om en damm är arean, volymen och höjd
som vattennivån kan fluktuera kring. De övergripande funktionerna av en damm är
att förvara vatten för ett senare skede och att ändra flödeshastigheten (Votruba &
Broža 1989). Dammar har historiskt spelat en stor roll, inte minst för bevattning av
jordbruksmark. Nästan hälften av världens dammar är till för bevattning och 17 % för
vattenkraft. Dammar är också viktiga för vattentillgång, översvämningskontroll och
odling av fisk (ICOLD u.å.).

I byggandet av en damm ändras miljön från lotisk (rinnande vatten) till lentisk (stilla
vatten). Dammar kan blockera migrationsvägar för många fiskar och leda till kvarhål-
lande av sediment uppströms. Det här leder till minskad grumlighet, minskad närings-
tillgång och minskat suspenderat material. I sin tur kan det här leda till begränsningar
av biologisk produktivitet nedströms (Agostinho, Pelicice & Gomes 2008).

5.2 Vattenkraftsdamm
En vattenkraftsdamm förvarar ofta vatten på en hög höjd, när vatten sedan släpps
från dammen så övergår dess lägesenergi till rörelseenergi via turbiner. Turbiner och
generatorer omvandlar vattnets rörelse till elektricitet. Inte alla vattenkraft har en
damm: vissa vattenkraftsanläggningar har en anläggning som byggs med en bäck som
rinner genom ett kraftverk innan vattnet rinner vidare tillbaka till huvudfloden (DOE
u.å.[a],[b]).

Världens största vattenkraftsdamm är The Three Gorges dammen i Kina, fem gånger
så stor som Hooverdammen i USA (British Gas 2017). Totalt kan The Three Gorges
dammen hålla 39,3 miljarder m3 vatten (Zen u.å.).

5.2.1 Hur vattenkraftsdammar påverkar vattenflöden

Vattenkraftsdammar påverkar vattenflödet genom att eliminera toppflödet och stabili-
sera basflödet. Toppflödet är ett större flöde som ofta sker efter avsmältning på våren.
Basflödet, även kallat bakgrundsflöde, är det mindre flöde som sker under torrare
förhållanden. Vattenkraftdammar i Kanada omfördelar flödet under året: ett minskat
flöde under våren och sommaren samt ett ökat flöde under vintern (Peters & Prowse
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2001).

Dammar släpper ut ett pulserat flöde för att kunna tillgodose elektricitetefterfråga på
valda tidpunkter. Pulserat flöde kan vara när vatten hålls in i dammen när efterfrågan
är låg (vanligtvis under natten) och sedan släpps ut när efterfrågan är hög (vanligtvis
på eftermiddagar) (P. S. Young, Cech & Thompson 2011). Det här pulserade flödet
påverkar det marina ekosystemet. Många arter är anpassade till olika mönster i flöden,
och förändringarna som dammbygge medför kan påverka arternas habitat (Lehner et
al. 2011).

5.3 Bevattningsdamm
Idén bakom en bevattningsdamm är att förvara vatten som behövs vid ett senare ske-
de. En bevattningsdamm är viktig för att bibehålla produktion från jordbruksmark
även under torrare perioder eller år. En bevattningsdamm kan ha rör installerade som
kan pumpa vatten från dammen vid valda tillfällen (OMAFRA u.å.).

En stor och känd damm är Dujiangdammen i Kina som byggdes för över 2000 år
sedan och används fortfarande idag. Dammen är viktig för att bevattna Chengdus
slätter (Chengdu 2014). Mängden bevattningsdammar förväntas öka som en följd av
ökad efterfråga på mat på grund av större global befolkning (ICID 2000).

5.3.1 Hur bevattningsdammar påverkar vattenflöden

I Obfloden i västra Sibirien uppmättes en minskning av flöde under sommaren och en
orsak till detta förslogs vara bevattning till jordbruk och industrier längs dalen. Utta-
get av vatten till jordbruk sker under torrare perioder som vår och sommar (Yang, Ye
& A. Shiklomanov 2004).

5.4 Gruvdamm
Vid en gruva finns ofta en eller flera gruvdammar. Denna sortens damm består av sand
eller annat finkornigt mineral från gruvan. Det finkorniga materialet innehåller mycket
vatten, och denna gemensamma suspension når till slut en dispergering av materialet
och vattnet. Idén bakom en sådan damm är att förhindra utsläpp av restprodukter
från gruvan, den innehåller alltså ofta miljöfarligt avfall från gruvan i fråga (Berger
2013).

Sand eller annat finkornigt material från gruvan kallas anrikningsmaterial och är en
restprodukt som blir över efter att mineral och metaller separerats från önskvärd
gruvprodukt i ett anrikningsverk. Detta anrikningsmaterial deponeras och pumpas
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tillsammans med vatten till gruvdammarna, så kallade magasin, där materialet sedi-
menterar (SGU 2017).

5.4.1 Hur gruvdammar påverkar vattenflöden

En studie som har gjorts vid en kolgruva i Chandrapur, Indien, visade att gruvindu-
strin behöver ta ut miljoner liter vatten varje dag för att gräva ut kol från gruvan.
Vatten från gruvindustrierna kan hamna i gruvdammar och blir då lentiskt (Tambekar
et al. 2013).

En fara med gruvdammar är att de kan brista och har gjort så historiskt. När en
gruvdamm brister så riskerar miljöfarligt avfall att spridas (Berger 2013).

5.5 Dammar i framtiden
Vattenkraft idag står för 16 % av den globala elektricitetproduktionen. Vidare är
vattenkraft den största förnybara energikällan, 86 % av den förnybara elektriciteten
kommer från vattenkraft (Gadonneix et al. u.å.).

Bevattningsdammar har historiskt varit väldigt viktiga och fortsätter idag att vara
det genom att möjliggöra förvaring av vatten under torrare perioder. För att försäkra
matproduktion i många länder och för att förhindra torka så behövs bevattningsdam-
mar (SIDA 2015).

För att minska mängden gruvdammar så har återvinningspotentialen av gruvavfall
undersökts. Gruvavfall rikt på mangan kan till exempel användas till skogsjordbruk
och gruvavfall rikt på järnmalm kan användas till framställning av keramik (Lotter-
moser 2011).

6 Tidigare använda metoder

6.1 Medel- och extremflöden
För att undersöka dammars påverkan på vattenflöden behövs flödesdata och den som
vanligtvis finns tillgänglig är dygnsmedelvärden och extremflöden (max- och minflö-
den) (Shaw et al. 2011). Utifrån flödesdatan kan olika analyser göras, exempelvis kan
en flods regim (dess karaktäristiska beteende) undersökas och flödesförändringar över
tid kan analyseras.

12



6.1.1 Månads- och årsmedelflöde

Genom att ta medelvärdet av dygnsmedelflödena för en månad fås månadsmedelflö-
det för den månaden. Månadsmedelvärden kan sedan användas för att få fram ett
vattendrags regim (se nedan), eller för att se trender (Shaw et al. 2011). Årsmedel-
flöden kan användas för att se trender i årsflöde över tid. Eventuella fel är lägre i
månadsmedelvärden än dygnsmedelflöden och felen blir ännu lägre för årsmedelflö-
den. I en vattenbalans är det tillförlitligast att använda årsmedelflöden på grund av
det (McClelland 2004; A. I. Shiklomanov et al. 2006).

6.1.2 Extremflöden

Högre flöden är kopplade till event med mer nederbörd eller, vanligtvis i Arktis avrin-
ningsområde, snösmältning. Extremt låga flöden (torrperioder) är däremot kopplade
till mycket låg nederbörd eller att nederbörden samlas i fast form och inte bidrar
till vattenflöde förrän senare (Shaw m. fl. 2011). Extremflöden är kopplade till mäto-
säkerhet (McClelland 2004; A. I. Shiklomanov et al. 2006), vilket Shaw et al. (2011)
förklarar med att flödesmätarna inte alltid klarar av att mäta så höga eller låga flöden.

6.2 Trender i hydrologiska tidsserier
Att plotta flödesdata mot tid och sedan anpassa en regressionslinje är en vanlig metod
för att se eventuella trender (Déry, Stadnyk et al. 2016; Majhi & Yang 2008; Yang,
Shi & Marsh 2015). Yang, Shi & Marsh (2015) jämförde skillnaden i trend i max-
och minflöden och kunde på så vis se att maxflödena hade minskat under den un-
dersökta tidsperioden, medan minimumflödena var konstanta. För att undersöka en
trends signifikans finns många olika tester, till exempel kan Students standard t-test
användas, vilken Majhi & Yang (2008) använde i sin studie. En annan vanlig metod
för att bedömma trenders signifikans i hydrologiska tidsserier är Mann-Kendall-testet
(Kendall & Gibbons 1990; Mann 1945). För att signifikanta trender ska kunna visas
behöver dataserierna vara 20-30 år långa. Om serien är kortare kan skillnader från år
till år slå igenom starkt (Shaw et al. 2011). Flera forskare har betonat vikten av att
sätta flödesförändringar i relation till PDO (Déry, Stadnyk et al. 2016; Rood et al.
2017). Rood et al. (2017) anser att tidsserier bör vara så långa att minst två cykler
av PDO fås med. Déry, Stadnyk et al. (2016) anser dessutom att det är viktigt att
undersöka hur markanvändning påverkar hydrologin.

I många tidsserier finns det glapp eller fel i data under vissa perioder. Att rekonstru-
era data från mätstationer uppströms är relativt vanligt (Déry, Stadnyk et al. 2016;
Stuefer, Yang & A. Shiklomanov 2009). Det går även att utnyttja nederbördsdata och
modellera vattenflöden utifrån det, och Shaw et al. (2011) beskriver flera modeller för
det. Vid användning av nederbördsdata behöver hänsyn tas till faktorer som påverkar
tidsförskjutning i avrinningen (till exempel permafrost, smältning och infiltration) för
att få så tillförlitlig rekonstruerad data som möjligt (ibid.). Rekonstruktion av flöde
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från nederbördsdata är generellt mer tillförlitligt i områden med högre nederbörd än
i torrare områden (Fekete et al. 2004).

6.3 Ett vattendrags regim
Ett vattendrags flöde för ett medelår kallas för vattendragets regim. För arktiska
vattendrag där vattentillförseln domineras av snösmältning, men inga glaciärer finns
närvarande, ses oftast en topp i flöde under vårens snösmältningsperiod (Shaw et al.
2011). Det är inte ovanligt med ytterligare en topp under sen höst/tidig vinter på
grund av regnfall. Under vintern, när den mesta nederbörden lagras på land i form av
snö, är flödet däremot extra lågt.

Regimen för ett vattendrag fås fram genom månadsmedelvärden av en tidsserie som
sedan presenteras som ett diagram över ett medelår (ibid.). För att undersöka hur
ett vattenflödes regim ändras över tid kan tidsserien delas upp i olika intervall (om
exemplevis 20 år), och sedan beräknas regimerna för varje intervall och jämförs. Yang,
Shi & Marsh (2015) gjorde bland annat det (i intervall om tio år) i sin studie av den
kanadensiska McKenziefloden åren 1973-2011. De beräknade även medelflödena och
presenterade tillsammans i en graf med max- och minflödena för hela perioden, samt
gjorde en mängd andra analyser. Genom att systematiskt analysera dygnsmedelflödena
kunde de bättre förstå och se förändringar i McKenzieflodens vattenflöde.

6.4 Analys av dammpåverkan
Dammar har setts påverka vattendrags regimer (McClelland 2004). I den här rapporten
beskrivs två tillvägagångssätt för att undersöka hur en damm påverkar ett vattendrag.
De är:

1. Undersökning av ett vattendrag med en damm idag där det finns mätdata sedan
innan dammen byggdes. Denna metod har bland annat använts av Stuefer, Yang
& A. Shiklomanov (2009) och McClelland (2004).

2. Jämförelse av vattendrag utan påverkan av damm med vattendrag med påverkan
av damm, detta har bland annat gjorts av Majhi & Yang (2008). Ett sätt är att
göra mätningarna före och efter en damm utmed samma vattendrag, då detta
reducerar påverkan av andra faktorer avsevärt eftersom klimatet ofta är liknande
inom samma avrinningsområde.

Metod 1) ger en tydlig indikation på förändringar i flödesregim av dammen, men att
jämföra skillnaden med klimatförändringar blir svårare eftersom den opåverkade data
bara sträcker sig tills tidpunkten då dammen byggdes. Stuefer, Yang & A. Shikloma-
nov (2009) lyckades ta sig runt denna problematik genom att rekonstruera flödesdata
från de opåverkade delarna av avrinningsområdena uppströms och modellera detta
på senare delar. På så vis kunde viss hänsyn tas till förändringar i flöde på grund
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av klimatförändringar. Om metod 2) används finns klimatförändringar fram tills idag
inbäddade i data före och efter dammen. Avrinningområdets storlek varierar däre-
mot, vilket är viktigt att ha i åtanke. Det gäller även att kontrollera att klimatet inte
förändras avsevärt mellan mätpunkterna före och efter dammen.

6.5 Val av vattendrag och damm
Sannolikheten att ett vattendrag har påverkan på regional eller global nivå ökar med
dess storlek, och samma sak gäller för dammar. På lokal nivå kan däremot även små
dammar och vattendrag ha stor påverkan (Lehner et al. 2011). Stuefer, Yang & A.
Shiklomanov (2009) antog att fyllning av dammar mindre än en km3 inte skulle ge
något utslag i flödet för Jenisejfloden på grund av dess mycket stora avrinningsområde
och tog därför inte med mindre dammar i sin studie. Val av dammar och vattendrag
är alltså mycket tätt sammankopplat - om ett mindre vattendrag studeras kan även
mindre dammar studeras. Påverkan från en damm på ett vattendrags flöde dämpas
när avståndet från dammen ökar (McClelland 2004).

7 GIS: Datahantering

7.1 Modellering i GIS
GIS är ett verktyg för att kunna modellera och beskriva verkligheten. Dock är verklig-
heten omöjlig att beskriva i sin helhet, utan det krävs vissa förenklingar för att vi ska
kunna hantera och analysera den. En vanlig metod är att skapa en konceptuell modell.
Denna går ut på att dela upp verkligheten i olika teman, vilka beskriver olika ämnen,
till exempel temperatur, transportleder, befolkning. Varje tema är i sin tur uppdelat
i skikt, vilka innehåller data angående skikten. Ett exempel är transportleder som
innehåller skikt med data gällande järnvägar och cykelvägar (Harrie 2013).

I ett landskap går det att definiera antingen objekt eller kontinuerliga ytor. Objekten
är väl avgränsade och kan vara exempelvis en byggnad eller en mätstation. De geomet-
riska grundelement som används för att beskriva objekt är punktelement, linjeelement,
ytelement (polygoner) och kroppar. De kontinuerliga ytorna går inte att avgränsa på
samma sätt och får ofta representera naturliga element, såsom temperatur och topo-
grafi (ibid.).

Geografisk data har antingen rumsliga eller icke-rumsliga egenskaper. De rumsliga
egenskaperna talar om det geografiska objektets geometri, det vill säga utbredning
och placering. De icke-rumsliga egenskaperna kallas för attribut och beskriver egen-
skaper som knyts till geografisk objekt. Ett exempel kan vara ett namn knutet till det
geografiska objektet som beskriver en sjö (ibid.).
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7.2 Spatiella datastrukturer
Spatiell, eller rumslig, data är grundläggande vid användning av GIS. Den förekommer
i olika strukturer.

7.2.1 Rasterstruktur

Rasterstrukturen består av ett antal celler, vilka är organiserade i ett homogent rut-
nät. Varje cell innehåller information knutet till sig via en attributtabell. Cellstorleken
är avgörande för den geometriska upplösningen, där mindre cellstorlek leder till högre
upplösning. Problemet med mindre celler är att datalagringen ökar drastiskt för varje
minskning (ibid.).

Rasterstrukturen lämpar sig väl för att representera homogena ytor, exempelvis höjd-
data, temperatur och befolkningstäthet. Den lämpar sig sämre för väldefinierade ob-
jekt, såsom punkter, linjer och polygoner, då gränserna mellan dessa snabbt blir otyd-
liga och arean samt exakt position blir svår att bestämma (ibid.).

7.2.2 Vektorstruktur

Vektorstrukturen lagrar enskilda objekt och är minneseffektivt, då den ej lagrar tom-
rummet mellan objekten. Denna struktur lämpar sig väl för att lagra objekt i form av
punkter, linjer och polygoner, då den har en hög geometrisk precision (ibid.).

7.3 Databashantering
7.3.1 Relationsdatabas

Den vanligaste typen av databas är en relationsdatabas, vilken är uppdelad i tre nivåer:
intern, konceptuell och extern. Vi kommer främst att arbeta i den konceptuella nivån,
då den tillåter användaren att utföra diverse operationer på data. Dessa operationer
utförs genom att man utnyttjar språket SQL, som är standardiserat för relationsda-
tabaser och gör de så populära (ibid.).

Data på den konceptuella nivån är organiserad i tabeller, uppdelade i attribut (ko-
lumner) och objekt (rader). För att kunna hantera existerande data eller skapa och
lagra data digitalt är det viktigt att förstå vilka olika datatyper som finns. De vanliga
datatyperna integer står för heltal, float/flyttal är decimaltal och string används
för representation av text (ibid.).

För att hålla ordning i tabellerna har varje tabell en så kallad primärnyckel, vilken
består av ett eller flera unika attribut som måste ha ett unikt värde för varje objekt. Ett
vanligt exempel är att ange primärnyckeln i form av ID-nummer. Ett databasschema
anger specifikationer av alla tabeller i en databas och visar även vilka attribut som
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hör till vilken tabell. De understrukna attributen som hör till primärnyckeln är oftast
understrukna (ibid.).

7.3.2 SQL

För att kunna skapa tabeller, addera och radera attribut samt söka efter data i ta-
beller används frågespråket SQL (Structured Query Language). Nedan följer några
användbara SQL-kommandon (ibid.).

För att skapa en ny tabell:
CREATE TABLE Vaglankar
(lank_id: INTEGER,
vag_nr: CHARACTER VARYING(15),
vagtyp: CHARACTER VARYING(15),
PRIMARY KEY (lank_id))
Där lank_id bestäms till primärnyckeln och ytterligare attribut skapas med olika da-
tatyp.

För att söka efter data krävs två obligatoriska klausuler, SELECT och FROM, de
övriga är valfria.
SELECT <attribut- och funktionslista>
FROM <tabellista>
WHERE <villkorsuttryck>
GROUP BY <attributlista>
HAVING <grupperingsvillkor> ORDER BY <attributlista>

SELECT anger vilka attribut som ska bearbetas, FROM anger vilka tabeller som
ingår i frågan, WHERE anger kriterier för urval av objekt från tabeller, GROUP BY
anger grupperingsattribut, HAVING anger villkor för grupperna, ORDER BY anger
sortering av resultatet. Det finns även inbyggda kommandon såsom SUM, MIN, MAX,
COUNT (antal) och AVG (medelvärde) (ibid.).

7.3.3 Bearbetning av geografisk data

När data hämtats från databasen behöver det bearbetas innan det går att börja arbeta
med den. Det är viktigt att definiera referenssystemet som skall användas. Till att bör-
ja med har vi det geodetiska referenssystemet, som är utformat för att vara anpassat
till formen på jorden, som inte är helt sfärisk. Vid behov transformeras datan från ett
geodetiskt referenssystem till det önskade. Därefter undersöks kartprojektionen, som
är ett referenssystem som är anpassat till kartors plana utformning. GIS har speciella
kommandon för att utföra denna transformation. Georeferering används då referens-
system och kartprojektion är okänd. Då utnyttjas att det går att lägga tillrätta en
bild utan eget referenssystem genom att anpassa den till en bild över samma område
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med känt referenssystem (ibid.).

Digitalisering av rasterkartor eller digitala foton görs med hjälp av skärmdigitalisering.
Det går ut på att rent manuellt dra linjer för till exempel vägar på en karta och sedan
föra in önskade attribut. Andra åtgärder kan vara att byte av filformat är nödvändig
och att anpassa data, generalisera genom att göra urval och förenkla. Det går även att
göra geometrisk anpassning, vilket bland annat går ut på att slå ihop vektordata eller
ändra cellstorlek på rasterdata (ibid.).

7.4 Referenssystem och kartprojektioner
7.4.1 Koordinatsystem

Vid arbete i GIS är det viktigt att veta vilket referenssystem som gäller. Globalt sett
har det geodetiska referenssystemet ITRF högst status, det har mycket hög noggrann-
het med enbart några cm i medelfel. WGS 84 används till GPS:er och använder sig
av satelliter för att fastställa sin position. Noggrannheten beror av antalet satelliter
och vinkeln till dessa (ibid.).

I Sverige är Sweref 99 standard som geodetiskt referenssystem, med Sweref 99 TM
som kartprojektion för nationella tillämpningar. Det tidigare svenska referenssystemet
är RT 90 och är ett regionalt anpassat geodetiskt referenssystem, med RT 90 2,5
gon V som kartprojektion (ibid.).

För arbete i andra länder krävs det att man arbetar i de regionala referenssystemen.
Det är särskilt viktigt att ta reda på de regionala kartprojektionerna, för att säker-
ställa koordinaternas noggrannhet. Generellt går det att ta reda på och välja bland
olika länders tillgängliga referenssystem, exempelvis: Projected Coordinate Systems >
Continental > North America and Projected Coordinate Systems > National Grids >
Canada.

8 Diskussion
Arktis ökade vattenflöde har undersökts i många studier, huvudanledningen bedöms
vara att nederbörden har ökat. Detta beror på att fuktig luft transporteras till högre
breddgrader när den globala temperaturen ökar och luftcirkulation förändras.

Från tidigare studier av liknande projekt i Arktis har det inte kunnat ses ett sam-
band mellan ökade flöden över tid och dammar. I vissa undersökningar har det även
setts en minskning i årsmedelflödet, vilket kan bero på avdunstning. Generellt har en
ökande trend av flöden både från områden med och utan dammar setts, men dammars
koppling till flödesökningen har inte undersökts. Gällande olika dammars funktion och
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deras inverkan på flödena i Arktis finner vi ingen tidigare forskning.

Angående metod är ambitionen inför projektet att analysera så långa tidsserier som
möjligt, minst 20 år om möjligt, för att få tillförlitliga resultat. Tanken var att ana-
lysera mätdata innan, under och efter ett dammbygge liksom uppströms, vid utlopp
och längre nedströms dammen. Projektet kommer till stor del påverkas av om det är
möjligt att hitta tillräckligt långa mätserier. Framförallt om man vill undersöka innan,
under och efter ett dammbygge kanske det kommer bli nödvändigt att kompromissa
gällande detta. Gällande mätningarna uppströms, vid utloppet och längre nedströms
dammen kommer även dessa avstånd relativt dammen helt bero på var mätstationer-
na finns för respektive område. Då dessa avstånd alltså kan vara olika för de olika
dammarna kan det därmed försvåra jämförelserna.

Det kommer att bli svårt att se skillnad på vilka förändringar i flöde som kommer från
klimatet respektive dammen om data från innan och efter (i tiden) ett dammbygge
analyseras. Området som är opåverkat av en damm kan inte undersökas efter damm-
bygget och klimatförändringarna kan då inte särskiljas från dammens påverkan. För
att kunna särskilja klimatets och dammens påverkan skulle rekonstruktion av data
krävas, vilket vi inte har möjlighet att göra. Då markanvändningen skulle kunna ha
stor påverkan på flöden är det viktigt att ta hänsyn till det då data analyseras.

Från litteraturstudien har vi konstaterat att den bästa metoden för att undersöka vår
frågeställning är att fokusera på de rumsliga mätningarna (uppströms, vid utloppet
och nedströms) och analysera denna data i tiden. Vi väljer därför att inte jämföra data
innan, under och efter ett dammbygge då vi bedömer att det inte finns utrymme i det-
ta projektet för att på ett bra sätt kunna undersöka och dra slutsatser från sådan data.
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Sammanfattning
I rapporten beskrivs hur urvalsprocessen för att hitta de önskade dammarna har gått
till. Dammarna väljs ut med hjälp av ArcGIS och olika databaser: HydroSHEDS för
att få fram avrinningsområden, GRanD för att få dammar samt GRDC för flödesdata.
Resultaten av denna urvalsprocess blev dammarna W.A.C. Bennett, Peace Canyon
och Glenmore.

W.A.C Bennett och Peace Canyondammen är två stora vattenkraftsdammar i British
Colombia. I anslutning till dessa dammar väljs tre mätstationer: en i ett biflöde som
antas vara opåverkad av dammen och två nedströms.

Glenmoredammen är en vattenförsörjningsdam i Alberta som förser staden Calgary
med dricksvatten. I anslutning till denna damm väljs två mätstationer: en uppströms
som antas vara opåverkad av dammen och en nedströms.



1 Metod

1.1 Urvalsprocess för val av dammar
För att välja ut potentiella dammar till projektet användes ArcGIS (10.2). Genom att
lägga in avrinningsområden, flodnätverk, sjöar och dammar kunde dammarnas geo-
grafiska läge och tillhörande vattenflödens utlopp avgöras. Dammar vars vattenflöden
mynnar ut direkt i Norra ishavet, alternativt i Hudson Bay och Berings hav ansågs
intressanta, då dessa avrinningsområden påverkar vattenflöden i det panarktiska om-
rådet. De databaser i vilka olika data hämtades från finns angivet i tabell 1.

Tabell 1: Databaser som används

Databas: Typ av data

GRanD Global Reservoirs and Dams Världens dammar

HydroSHEDS Hydrological data and maps based on
SHuttle Elevation Derivatives at multiple

Scales

Flodnätverk,
avrinningsområden

BFG Global Runoff database Mätstationer

DIVA GIS Data-Interpolating Variational Analysis Sjöar och reservoarer

Avrinningsområden valdes och dess geografiska avgränsning användes för att klippa öv-
rig data (HydroSHEDS u.å.). De dammar som användes finns listade under GWSP i
Global Reservoir and Dam database, GRanD, och är alla större än 6,2 km3, därigenom
exkluderades direkt mindre dammar (GWSP u.å.). Geografiska data över mätstatio-
ner från GRDC (u.å.), inklusive dataseriernas längd, start- och slutdatum lades till i
ArcMap. I urvalsprocessen togs hänsyn till mätseriernas längd, eftersom en bra analys
av flödesdata kräver dataserier på minst 20 år (Shaw et al. 2011). För att få marginal
valdes dataserier längre än 40 år ut med hjälp av ArcMaps SQL-funktion. Utifrån det
kunde en överblick över dammars placering i förhållande till andra dammar och mät-
stationer med långa mätserier fås, se figur 1. Då det önskades mätserier på minst 20
år vardera för innan, under och efter dammbygge undersöktes det manuellt att dessa
existerade och överlappade. Arbetsgången i ArcGIS illusteras i figur 2.
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Figur 1: En kartbild från den visuella urvalsprocessen vid val av dammar utifrån mätsta-
tioner.

Floder

Avr.områden

Övrig data

KLIPP SQL Visuellt Layout

Figur 2: Flödesschema över arbetsprocessen i ArcGIS. Data överförs in i ArcMap och klipps
geografiskt efter avrinningsområdet. Därefter väljs data som uppfyller urvalskriterier ut (t.
ex. dataserie > 40 år). Efter det görs ytterligare urval visuellt och slutligen används urvalen
för att välja ut dammar, mätstationer och till att producera färdiga kartor.

Det ideala scenariot var att hitta en damm med en mätstation precis vid utflödet, en
längre nedströms och även en mätstation antingen i ett biflöde eller uppströms dam-
men. Mätstationer som låg i reservoaren bildad vid byggnation av dammen undveks,
då det antas påverka mätningarna. Data över sjöar och reservoarer togs från Download
data by country | DIVA-GIS (u.å.). Mätstationen vid utflödet undersöker dammens
användning och mätstationen nedströms undersöker den dämpade effekten. Mätsta-
tionen i biflödet eller uppströms valdes för att få mätdata från ett flöde opåverkat av
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dammen och på så sätt kunna se en förändring i flöde på grund av klimatet. Ett krav
för den opåverkade mätstationen var att den skulle ha ett avrinningsområde som likna-
de det för dammen. Att dammen hade en opåverkad mätstation prioriterades framför
att hitta en damm med mätstationer längre nedströms.

Målet var att välja dammar med olika funktion, så slutligen valdes (1) vattenkrafts-
dammen W.A.C. Bennett och Peace Canyon i McKenziesflodens avrinningsområde,
se figur 3 och 4 i appendix, samt (2) vattenförsörjningsdammen Glenmor i Hudson
Bays avrinningsområde, se figur 5 och 6 i appendix. För W.A.C. Bennett och Peace
Canyon valdes ett opåverkat biflöde som hade ett litet avrinningsområde nära Pea-
cefloden och de andra två mätstationerna. Det var för att undvika att klimatsignaler
från andra områden långt uppströms plockades upp och mättes, se figur 7 i appendix.
Den opåverkade mätstationen för Glenmore ligger uppströms från Glenmoredammen
och därmed kommer de klimatsignaler som påverkar dess flöde troligtvis föras vidare
till Glenmoredammen, se figur 5.

2 Slutgiltiga dammar att undersöka
Från urvalsprocessen valdes W.A.C. Bennett, Peace Canyon och Glenmoredammen
att ingå i projektet, se tabell 2. W.A.C. Bennett och Peace Canyondammen ligger
med endast 23 km mellanrum varför de kommer studeras som en stor damm tillsam-
mans (Hydro 2014). Enligt Köppens-Geiger klimatklassifikation räknas området runt
W.A.C. Bennett och Peacedammen samt Glenmoredammen som subarktiskt, vilket
innebär vinterfuktigt kallt klimat utan någon signifikant torrperiod (Åkerman u.å.;
Peel, Finlayson & McMahon 2007).

Tabell 2: Slutgiltiga dammar som ska ingå i projektet. Information hämtad från GWSP
(u.å.) och Peel, Finlayson & McMahon (2007)

Dammar: W.A.C Bennett Peace Canyon Glenmore

Användning Vattenkraft Vattenkraft Vattenförsörjning

Kapacitet [MW] 2 900 740 -

Ytarea [km2] 1 623,9 8,4 3,7

Färdigställd 1968 1980 1933

Avrinningsområde [km2] 71 707 72 470 1 179

Klimat Subarktiskt Subarktiskt Subarktiskt

2.1 W.A.C. Bennett och Peace Canyon
W.A.C. Bennett är ett stort vattenkraftverk i British Colombia som byggdes mellan
åren 1961 och 1968. Kraftverket ligger vid utloppet av Willistonsjön vilken är den
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tredje störta artificiella sjön i Nordamerika. Peace Canyon byggdes cirka 20 år efter
W.A.C. Bennett och ligger 23 km nedströms. Vid konstruktionen av Peace Caynon
skapades Dinosaursjön som nu ligger mellan de två vattenkraftverken (Hydro 2014).
I figur 3 i appendix visas de två mätstationer som finns nedströms dammarna i Pe-
acefloden, Hudson Hope och Near Taylor, och den mätstation, 22nd Base Line, som
ligger opåverkad av dammarna i ett biflöde till Peacefloden. I tabell 3 framgår vilka
data som finns från respektive mätstation.

I juni 2006 upptäcktes ett slukhål i mitten av dammen W.A.C. Bennett av storleken 45
cm i diameter. Eftersom dammen håller tillbaka den enorma reservoaren Willistonsjön
togs snabba åtgärder och beslut för att undersöka slukhålet. En av många åtgärder
som gjordes var att kolla om dammens hölje var tillräckligt starkt för att klara av sluk-
hålet. Det här skedde genom att släppa ut vatten och samtidigt fördämma utflödet
från dammen för att sedan åter släppa på vattenflöde, nu med hög hastighet och hög
volym. lägg till källor

W.A.C. Bennett och Peacedammen ligger i ett kuperat område utan någon stor stad
i närheten ( u.å.). Vid området kring dammen är det som varmast i augusti där tem-
peraturen kan uppnå 31◦C och kallast i december och januari där temperaturen kan
sjunka till -33◦C. Området är nederbördsrikt och nederbörden kan ligga runt 500 mm
per år. Den torraste månaden är oftast juli och den blötaste oktober (Canada 2011).

Tabell 3: Valda mätstationer för W.A.C. Bennett och Peace Canyondammen. Avstånden är
beräknade från W.A.C. Bennettdammen. Information hämtad från GWSP (u.å.). För vissa
stationer fanns mer data men det valdes att enbart ta med de år som överlappade för de olika
stationerna.

GRDC nr. Tidsserie Avstånd till damm Avr.område Flod

22nd Base Line 4208575 1985-2011 biflöde, 156 km nedströms 298 km2 Alces

Ny mätstation - - - - -

Hudson Hope 4208550 1950-2011 28 km nedströms 70 200 km2 Peace

Near Taylor 4208457 1950-2011 118 km nedströms 97 100 km2 Peace

2.2 Glenmore
Glenmoredammen byggdes 1933 och är en vattenförsörjningsdam för staden Calgary
i Alberta (Alberta u.å.). Dammen tjänar dock ett dubbelt syfte, förutom att försörja
Calgary med dricksvatten så minskar dammen risken för översvämningar som ofta kan
drabba staden (Calgary 2013). I figur 5 i appendix visas de mätstationer som ligger
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i anslutning till Glenmoredammen. Det finns en mätstation, Bragg Creek, uppströms
dammen som mäter det flöde som antas vara opåverkat av dammen. Precis nedströms
dammen vid utflödet finns ännu en mätstation, Below Glenmore Dam. I tabell 4 fram-
går vilka data som finns från respektive mätstation. Dammen ligger i floden Elbow
som strax efter dammen rinner ut i Bowfloden som rinner genom Calgary (GWSP u.å.).

Glenmoredammen ligger i staden Calgary och ligger i ett område mellan Klippiga
bergen och prärien (Nationalencyklopedin 2015). Det är som varmast i juli med en
temperatur upp mot 28◦C och kallast i januari med en temperatur ner mot -12◦C.
Mest nederbörd är det under maj månad och torrast är det under februari. Nederbör-
den ligger på knappt 400 mm per år (\{World Weather {and} Climate Infromation\}
u.å.). I juni 2013 skedde en stor översvämning i Calgary på grund av extrema flöden
i Elbowfloden vilket gjorde att Glennmoredammmen svämmande över. Liknande ex-
tremflöden har inte skett sedan 1932. (Calgary 2013).

Tabell 4: Valda mätstationer för Glenmoredammen.

GRDC nr. Tidsserie Avstånd till damm Avr.område Flod

Bragg Creek 4213070 1934-20121 33 km uppströms 790 km2 Elbow

Below Glenmore Dam 4213071 1911-2016 1 km nedströms 1230 km2 Elbow

1Mellan 1934-1950 finns enbart data under cirka tre sommarmånader, mellan 1950-
1977 finns ingen data från vintermånaderna. Under resterande år finns data från alla
månader.

3 Vattenförsörjningsdamm
Ett vattenförsörjningssystem består ofta av ett förvaringsmagasin, rörsystem och olika
komponenter, som till exempel ett vattentorn för att förvara vatten och för att jäm-
na ut variationerna i vattenförbrukningen (EPA 2015). Förvaringsmagasinet kan vara
en reservoar som har som syfte att magasinera dricksvatten (Odenberg 2013). Denna
reservoar kallas också vattenförsörjningsdamm och ska fungera som en säkerhet för
att en stad eller en kommun alltid ska ha bra tillgång till vatten (EPA 2015). I Sve-
rige kommer 83 % av vårt förbrukade vatten från ytvatten, det vill säga vatten från
vattendrag och sjöar, så som reservoarer. Reservoarer är alltså en viktig källa för vårt
dagliga bruk av vatten (Nordström et al. u.å.).
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Appendix

Figur 3: Karta över dammarna W.A.C. Bennett och Peace river i förhållande till mätsta-
tionerna som valdes. Cirka 100 km uppströms de båda dammarna syns Williston lake som
bildades när W.A.C. Bennett byggdes. W.A.C. Bennett och Peace Canyon ligger i McKen-
zieflodens avrinningsområde.
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Figur 4: Karta som visar McKenzieflodens avrinnignsområde. Som syns i figuren ligger
W.A.C. Bennett och Peace Canyon i McKenzieflodens avrinningsområde.
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Figur 5: Karta som visa Glenmoredammen i förhållande till de mätstationer som valdes.
Glenmoredammen ligger i Hudson Bays avrinningsområde.
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Figur 6: Karta som visar Hudson Bays avrinningsområde. Glenmoredammen och mätpunk-
terna för den ligger i den sydvästra utkanten av avrinningsområdet och rinner därmed ut i
Hudson Bay.
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Figur 7: Karta som visar avrinningsområdet för mätstationen 22nd Base, en mätstation
i ett biflöde som är opåverkat av damm. Då avrinningsområdet är litet bör klimatsignaler
uppströms ej skilja sig väsentligt matstationerna som används utmed Peace River. I bilden
syns även mätstationen Near Taylor. Längre uppströms finns mätstationen Hudson Hope.
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1 Inledning och syfte
Arktis värms upp nästan dubbelt så fort som resten av världen. Omvänt gäller även att
uppvärmningen i Arktis påverkar hela världen. Den ökade issmältningen av glaciärer
ger en kraftig havsnivåhöjning, och när stora mängder koldioxid och metan frigörs till
atmosfären när permafrosten tinar förstärks växthuseffekten ytterligare (Sabelström
et al. 2015). Eftersom Arktis är ett sådant känsligt område för den globala uppvärm-
ningen är det av stor vikt att rapportera eventuella förändringar och hur det kommer
sig att dessa förändringar sker.

Mätningar har visat ett ökat vattenflöde i Arktis floder (McClelland 2004). Något som
har studerats mycket är hur exporten av näringsämnen i arktiska floder påverkas till
följd av ökat flöde (Gordeev & Kravchishina 2009; Holmes et al. 2012; McClelland J.
W. et al. 2016). Orsakerna till det ökade flödet har dock ännu inte fullt kartlagts. En
orsak tros vara de många dammar, från främst vattenkraftverk, som finns i Arktis.
Dammarna har visat sig förändra säsongsflöden kraftigt men hur de under längre tid
påverkat flödena i Arktis är ännu oklart (Milliman et al. 2008).

Tidigare studier har visat att en vattenkraftsdamm minskar flödet under våren och
ökar flödet under vintern (Peters & Prowse 2001). Det fattas dock studier om hur olika
dammar påverkar flödet. Generellt så har forskning fokuserat på vattenkraftsdammar,
men inte på dammar med andra användningområden såsom vattenförsörjning och be-
vattning (Ashraf et al. 2016; Cherry et al. 2017; Rood et al. 2017). En jämförelsestudie
mellan olika dammar är därför av stort intresse.

1.1 Syfte
Syftet med projektet är att se hur dammar påverkar vattenflöden i Arktis och om
denna påverkan varierar mellan dammar med olika funktioner. Syftet är även att un-
dersöka dammars relativt klimatförändringars påverkan på vattenflöde, detta genom
mätningar på ett område påverkat liksom opåverkat av en damm. Eftersom liknande
studier gjorts om dammar i Ryssland men färre i Kanada, väljs två dammar i Kana-
da med syfte att öka kunskapen om dammars påverkan på flöden i denna del av Arktis.

Frågeställningarna är följande,

• Hur skiljer sig dammars respektive klimatförändringars påverkan på säsongsflö-
den i Arktis?

• Hur påverkas vattenflöden i Arktis av dammar med olika funktioner?
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2 Teori

2.1 Arktis avrinningsområde
Idag finns ingen fast definition för vad området Arktis inkluderar. I denna rapport
syftas det med Arktis på det pan-arktiska området, det vill säga hela området som
bidrar till Norra ishavets avrinningsområde. Det pan-arktiska området sträcker sig
därför nästan ända ner till USA i Nordamerika liksom ner till Himalaya i Asien. Flo-
derna står för den största vattentransporten i Arktis och några av världens största
floder finns i Arktis avrinningsområde såsom Mackenziefloden i Kanada (Andersson
2011). Det finns även områden som påverkar Norra ishavet trots att det inte ligger
i dess direkta avrinningsområde, ett sådant är Hudson Bays avrinningsområde i öst-
ra Kanada. Det vattnet rinner ut i Baffinbukten som med strömmar når Norra ishavet.

Figur 1: Karta som visar McKenzieflodens avrinnignsområde. Som syns i figuren ligger vattenkraft-
dammarna W.A.C. Bennett och Peace Canyon i McKenzieflodens avrinningsområde.
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Figur 2: Karta som visar Hudson Bays avrinningsområde. Vattenförsörjnningsdammen Glenmore
och mätpunkterna för den, ligger i den sydvästra utkanten av avrinningsområdet och rinner därmed
ut i Hudson Bay.

Asadieh & Krakauer (2017) konstaterar att den globala uppvärmningen förväntas or-
saka en acceleration i jordens hydrologiska cykel. I Bring et al. (2016) sammanställning
över Arktis hydrologi presenteras vilka förändringar som uppmätts i Arktis. Snötäcket
har minskat med 2,2 % för mars och april per decennium för perioden 1979-2012 och
14,8 % för juni månad. Vidare förväntas en ökad avdunstning till följd av att atmosfä-
ren kan hålla mer fukt vid ökad temperatur och en ökad transpiration då växtligheten
ökar. Alternativt: Bland annat har snötäcket minskat och det förväntas ske en ökad
avdunstning till följd av att atmosfären kan hålla mer fukt vid ökad temperatur. Från
flera studier som tas upp i sammanställningen påvisas ökade flöden i floder i Arktis
och trots att en del floder även visat minskat flöde har även dessa på senare år följt
trenden av ökat flöde. Det finns dock fortfarande några få undantag (ibid.).

Förutom temperaturökning som observerats de senaste åren på grund av den globala
uppvärmningen finns det ett antal klimatfenomen som också i perioder påverkar kli-
matet på jorden. Pacific Decadal Oscillation (PDO) är ett oscillerande klimatfenomen
och påverkar större vindcirkulationer över Stilla havets nordliga breddgrader. Feno-
menet är ett resultat av ett flertal fysikaliska processer och påverkar bland annat det
globala klimatet och globala temperaturmönster på land. PDO har en varm och en kall
fas vilken skiftar med några decenniers mellanrum. Under PDO:s varma fas fås vat-
tentemperaturer i havet som ligger över medeltemperaturer, och under den kalla fasen
fås vattentemperaturer som ligger under medeltemperaturer. Denna förändring sträcker
sig från Alaska till ekvatorn (Office u.å.). Det var ett skifte i PDO från en kall till en
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varm fas år 1975/76 och ett skifte tillbaks igen 2005/06 (Brabets & Walvoord 2009;
Screen & Francis 2016). I Brabets & Walvoord (2009) artikel gällande PDO:s inverkan
på Yukonflodens flöde i Alaska påpekas vikten av att ta hänsyn klimatfenomen så
som PDO då Arktis hydrologi studeras. Likande konstateras i Rood et al. (2017) som
studerade flödesförändringar i Mckenziefloden och framhäver vikten av långa tidserier
för att kunna se effekter av PDO.

2.2 Allmänt om dammar
Dammar har som övergripande funktion att förvara vatten för ett senare tillfälle och
att ändra vattenflödet (Votruba & Broža 1989). Genom att exempelvis ändra tid-
punkt för max- och minflöde och storleken av dessa ändrar dammar ett vattendrags
flödesregim (Magilligan & Nislow 2005; Poff et al. 1997). En av de största effekterna
dammar har är att toppflödet reduceras och basflödet stabiliseras. Magilligan & Nislow
(2005) såg i en studie från USA att det skedde för 20 av de 21 undersökta dammarna
oavsett dammarnas användningsområde. Toppflödet är ett högre flöde som ofta sker
efter smältning på våren. Basflödet, även kallat bakgrundsflöde, är det lägre flöde som
sker under torrare förhållanden. För att kunna tillgodose efterfrågan på elektricitet
vid valda tidpunkter släpper vattenkraftsdammar ut ett pulserat flöde. Efterfrågan på
electricitet är till exempel ofta låg under natten och hög på eftermiddagar (Young,
Cech & Thompson 2011).
Förändringar i flödesregimer är problematiskt eftersom det förändrar det marina eko-
systemet och många arter är anpassade till specifika mönster i flöden (Lehner et al.
2011; Poff et al. 1997).

I två artiklar då floder i Ryssland undersöktes av (Yang, Ye & Kane 2004) och (Ye,
Yang & Kane 2003) ses en minskad variation i säsongsflöden som följd av reglering
via dammar och reservoarer. Toppflöden under sommarmånader minskar och basflö-
den under vintermånader ökar. Liknande studie har även gjorts i Kanada (Peters &
Prowse 2001), där de har kommit fram till samma slutsats om förändring i flöden på
grund av dammar.

Ett vattenförsörjningssystem består ofta av ett förvaringsmagasin, rörsystem och olika
komponenter, till exempel ett vattentorn för att förvara vatten och jämna ut variatio-
nerna i vattenförbrukningen (EPA 2015). Förvaringsmagasinet kan vara en reservoar
som har som syfte att magasinera dricksvatten (Odenberg 2013). Denna reservoar kal-
las också vattenförsörjningsdamm och ska fungera som en säkerhet för att en stad eller
en kommun alltid ska ha bra tillgång till vatten (EPA 2015).

2.3 Valda dammar
I den här studien kommer två dammar att undersökas: (1) W.A.C. Bennett och Peace
Canyon som båda är vattenkraftsdammar och (2) Glenmore som är en vattenförsörj-
ningsdamm, se tabell 1. W.A.C. Bennett och Peace Canyondammen ligger med endast
23 km mellanrum varför de kommer studeras som en stor damm tillsammans (Hyd-
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ro 2014). Enligt Köppens-Geiger klimatklassifikation räknas området runt W.A.C.
Bennett och Peacedammen samt Glenmoredammen som subarktiskt, vilket innebär
vinterfuktigt kallt klimat utan någon signifikant torrperiod (Åkerman u.å.; Peel, Fin-
layson & McMahon 2007). Dammarna valdes genom en urvalsprocess som presenteras
under avsnittet metod.

Tabell 1: Slutgiltiga dammar som ska ingå i projektet. Information hämtad från GWSP (u.å.) och
Peel, Finlayson & McMahon (2007)

Dammar: W.A.C Bennett Peace Canyon Glenmore

Användning Vattenkraft Vattenkraft Vattenförsörjning

Kapacitet [MW] 2 900 740 -

Ytarea [km2] 1 623,9 8,4 3,7

Färdigställd 1968 1980 1933

Avrinningsområde [km2] 71 707 72 470 1 179

Klimat Subarktiskt Subarktiskt Subarktiskt

2.3.1 W.A.C. Bennett och Peace Canyon

W.A.C. Bennett är ett stort vattenkraftverk i British Colombia som byggdes mellan
åren 1961 och 1968. Kraftverket ligger vid utloppet av Willistonsjön vilken är den
tredje störta artificiella sjön i Nordamerika. Peace Canyon byggdes cirka 20 år efter
W.A.C. Bennett och ligger 23 km nedströms. Vid konstruktionen av Peace Caynon
skapades Dinosaursjön som nu ligger mellan de två vattenkraftverken (Hydro 2014). I
figur 3 visas de två mätstationer som finns nedströms dammarna i Peacefloden, Hud-
son Hope och Near Taylor, och de mätstationer, 22nd Base Line och East Pine, som
ligger opåverkade av dammarna i biflöden till Peacefloden. I tabell 2 framgår vilka
data som finns från respektive mätstation.

W.A.C. Bennett och Peacedammen ligger i ett kuperat område utan någon stor stad
i närheten ( u.å.). Vid området kring dammen är det som varmast i augusti där tem-
peraturen kan uppnå 31◦C och kallast i december och januari där temperaturen kan
sjunka till -33◦C. Området är nederbördsrikt och nederbörden kan ligga runt 500 mm
per år. Den torraste månaden är oftast juli och den blötaste oktober (Canada 2011).

En händelse som inträffade vid W.A.C. Bennett i juni 1996 ledde till en stor flödesök-
ning under en begränsad tidsperiod. Det upptäcktes ett slukhål i mitten av dammen av
storleken 45 cm i diameter. Eftersom dammen håller tillbaka den enorma reservoaren
Willistonsjön togs snabba åtgärder och beslut för att undersöka slukhålet (Mullens
1999). En av många åtgärder som gjordes var att kolla om dammens hölje var tillräck-
ligt starkt för att klara av slukhålet. Det här skedde genom att släppa ut vatten och
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samtidigt fördämma utflödet från dammen för att sedan åter släppa på vattenflöde,
nu med hög hastighet och hög volym (Hoeg, Fell & Bridle 2012).

Tabell 2: Valda mätstationer för W.A.C. Bennett och Peace Canyondammen. Avstånden är beräkna-
de från W.A.C. Bennettdammen. Information hämtad från GWSP (u.å.). För vissa stationer fanns
mer data men det valdes att enbart ta med de år som överlappade för de olika stationerna.

GRDC nr. Tidsserie Avstånd till damm Avr.område Flod

22nd Base Line 4208575 1985-2011 biflöde, 168 km nedströms 298 km2 Alces

East Pine 4208570 1961-2012 biflöde, 162 km nedströms 12 100 km2 Pine

Hudson Hope 4208550 1950-2011 28 km nedströms 70 200 km2 Peace

Near Taylor 4208457 1950-2011 118 km nedströms 97 100 km2 Peace

Landskapet i avrinningsområdet för såväl W.A.C. Bennett och dess valda mätstationer
består övervägande av Boreal skog och berg. Det har förändrats mycket lite mellan
1944,1958 till nutid (Canada, natural resources 1958; Map of Canada, exclusive of
northern regions idicating main natural resources 1944). Dagens markanvändning un-
dersöks via satellitbilder i Google Earth och jämförs med de fysiska kartorna.

Figur 3: Karta över dammarna W.A.C. Bennett och Peace Canyon i förhållande till mätstationerna
som valdes. Cirka 100 km uppströms de båda dammarna syns Willistonsjön som bildades när W.A.C.
Bennett byggdes. W.A.C. Bennett och Peace Canyon ligger i McKenzieflodens avrinningsområde som
är gulmarkerat i bilden uppe till vänster.
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2.3.2 Glenmore

Glenmoredammen byggdes 1933 och är en vattenförsörjningsdamm för staden Calgary
i Alberta (Alberta u.å.). Dammen tjänar dock ett dubbelt syfte, förutom att försörja
Calgary med dricksvatten så minskar dammen risken för översvämningar som ofta kan
drabba staden (Calgary 2013). I figur 4 visas de mätstationer som ligger i anslutning
till Glenmoredammen. Det finns en mätstation, Bragg Creek, uppströms dammen som
mäter det flöde som antas vara opåverkat av dammen. Precis nedströms dammen vid
utflödet finns ännu en mätstation, Below Glenmore Dam. I tabell 3 framgår vilka data
som finns från respektive mätstation. Dammen ligger i floden Elbow som strax efter
dammen rinner ut i Bowfloden som rinner genom Calgary (GWSP u.å.).

Glenmoredammen ligger i Calgary och ligger i ett område mellan Klippiga bergen och
prärien (Nationalencyklopedin 2015). Det är som varmast i juli med en temperatur
upp mot 28◦C och kallast i januari med en temperatur ner mot -12◦C. Mest nederbörd
är det under maj månad och torrast är det under februari. Nederbörden ligger på
knappt 400 mm per år (\{World Weather {and} Climate Infromation\} u.å.). I juni
2013 skedde en stor översvämning i Calgary på grund av extrema flöden i Elbowfloden
vilket gjorde att Glennmoredammmen svämmande över. Liknande extremflöden har
inte skett sedan 1932 (Calgary 2013). En liknanade översvämning skedde 2005 om med
inte lika stora extremflöden (Story u.å.).

Landskapet i Glenmoredammens och dess tillhörande mätstationers avrinningsområde
är i den övre delen skogsbeklätt och övergår sedan till betesmark för boskap. Kartor
från 1944 och 1958 visar att markanvändningen enbart har förändrats marginellt fram
tills idag (Canada, natural resources 1958; Map of Canada, exclusive of northern re-
gions idicating main natural resources 1944). Nutidens markanvändning undersöks på
samma sätt som för W.A.C Bennet.

Tabell 3: Valda mätstationer för Glenmoredammen.

GRDC nr. Tidsserie Avstånd till damm Avr.område Flod

Bragg Creek 4213070 1934-20121 33 km uppströms 790 km2 Elbow

Below Glenmore Dam 4213071 1911-2016 1 km nedströms 1 230 km2 Elbow

1Mellan 1934-1950 finns enbart data under cirka tre sommarmånader, mellan 1950-
1977 finns ingen data från vintermånaderna. Under resterande år finns data från alla
månader.
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Figur 4: Karta som visa Glenmoredammen i förhållande till de mätstationer som valdes. Glenmo-
redammen ligger i Hudson Bays avrinningsområde.

2.4 Tidigare studier
I en studie av Déry et al. (2016) undersöktes flöden i ett större område i norra Kanada,
med tidsserier från åren 1964-2013. För området som helhet fann studien en trend av
minskade flöden under första halvan av perioden och sedan en trend av ökade flö-
den under senare halvan av perioden. En generell trend av lägre sommarflöden, med
vissa undantag, sågs (ibid.). Störst variation mellan årtionden sågs under 1970- och
1980-talet då dammar anlades i området. På grund av regleringen med dammar sågs
högre vinterflöden, dock minskade flöde under jul- och nyårshelgerna vilket förklaras
av en lägre elkonsumtion vid dessa tider (ibid.). En ökad variabilitet i flödena sågs för
alla årstider, men främst sommaren, under perioden 2004-2013. Författarna kopplar
denna variation till pågående klimatförädringar då variationen sågs både i reglerade
och oreglerade system (ibid.).

Rood et al. (2017) undersökte flödesdata från flera floder i nordvästra Kanada, till
exempel Mackenziefloden, Peacefloden och Liardfloden, för olika tidsserier från bör-
jan och mitten av 1900-talet till början av 2010-talet. Liardfloden är, till skillnad
från Mackenzie- och Peacefloden, inte reglerad av någon damm. Resultatet av studi-
en visar på ett signifikant ökat årsmedelflöde i Liardfloden under vår-, sommar- och
vinterperioderna. Även månads- och extremflödena ökade. Författarna ser en korre-
lationen mellan flödesökningarna och PDO (eng. Pacific decadal oscillation) (ibid.).
Effekterna av vattenkraftsdammen i Peacefloden ses även nedströms, efter anslutning
till Mackanziefloden. Trots detta ses ett progressivt ökat flöde i Mackenziefloden. Flö-
desökningarna i Mackenziefloden liknar dom i Liardfloden (ibid.).
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Ye, Yang & Kane (2003) studerar flöden i floden Lena i Ryssland. För studien an-
vänds både uppmätt och rekonstruerad data, där den rekonstruerade data behandlas
vid avrinningsområdets utflöde med hjälp av regression. Data behandlas sådan att
dammars och reservoarers påverkan på flödena elimineras, och en alternativ studie
kan göras av hur avrinningsområden hade betett sig ifall de inte var påverkade av
damm och reservoar. Denna metod används även av Yang, Ye & Kane (2004). Den
rekonstruerade data visar att uppmätt data, vid till exempel Lenas utflöde, inte visar
de naturliga flödesförändringarna på ett representativt sätt på grund av reglering via
dammar. Uppmätt data överskattar naturliga flöden under höst- och vintermånader,
och underskattar naturliga flöden under sommarmånader. Slutsatsen kan därmed dras
att de ökade utflödena vid bland annat floden Lenas mynning är ett resultat av både
klimatpåverkan och reglering via dammar och reservoarer (Ye, Yang & Kane 2003).

2.5 Trendanalys av flödesdata
När data för en variabel har samlats in över tid kan det vara intressant att undersö-
ka om det finns en trend hos de värden variabeln antagit. En trend innebär att det
undersöks om sannolikhetsfördelningen, som data är hämtad från, har förändrats över
tid (Hirsch & Helsel 2002). Med andra ord undersöka om värdena hos variabeln ökar
eller minskar över tid. Det kan även vara av intresse att undersöka hastigheten hos
förändringen (ibid.).

Vid trendanalys utförs en hypotesprövning. I det här fallet används Mann-Kendalls
test för hypotesprövningen.

2.5.1 Hypotesprövning

Vid hypotesprövning ställs en nollhypotes H0 och en alternativhypotes H1. Hypoteser-
na för den här analysen ses nedan.

H0: Ingen monotonisk trend finns

H1: En monotonisk trend finns

Monotonisk trend innebär en kontinuerlig, gradvis ökning eller minksning av den stu-
derade variabeln över tid (ibid.). Hypotesprövningen syftar till att med hjälp av ett
statistiskt test avgöra om nollhypotesen kan förkastas eller inte (Björk 2010). Nollhy-
potesen antas vara sann fram tills dess den motbevisas. Om nollhypotesen motbevisas
antas istället den alternativa hypotesen vara sann (Björk 2010; Hirsch & Helsel 2002).

Vid inledningen av en hypotesprövning sätts en signifikansgräns α, vilken anger risken
för ett falskt positivt fynd. Det här är alltså risken att man i sin statistiska hypotes-
prövning förkastar en nollhypotes som i själva verket är sann. Vanligtvis används en
signifikansgräns på α = 0,05 (5 %) (Björk 2010).

Resultatet av en statistisk analys kan rapporteras antingen i form av ett p-värde
eller ett konfidensintervall (ibid.). I den här anlaysen kommer p-värden rapporteras.
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P-värdet är ett tal mellan noll och ett, vilket anger hur mycket undersökningsresultatet
skiljer sig från nollhypotesen. Ett lågt p-värde innebär att resultatet avvikigt mycket
från nollhypotesen, och då kan nollhypotesen förkastas (Björk 2010).

Förkasta H0 då p− värdet < α

Signifikansgränsen utgör gränsen för hur små p-värdena måste vara för att nollhypo-
tesen ska förkastas. P-värden som är mindre än signifikansgränsen kallas signifikana.
P-värdet större än signifikansgränsen är inte signifikanta och leder till att nollhypo-
tesen inte förkastas (ibid.). Att inte förkasta nollhypotesen betyder att det inte finns
tillräckligt med bevis för alternativhypotesen, att en trend finns, och är inte liktydigt
med att det inte finns en trend (Hirsch & Helsel 2002).

2.5.2 Mann-Kendalls test

Mann-Kendall testet är ett icke-parametrisk test som kan användas vid trendanalys
(ibid.). Icke-parametriskt innebär att det vid hypotesprövningen inte görs några anta-
ganden angående hur fördelningen hos målpopulationen ser ut. Vid parametriska test
däremot görs sådana antaganden, till exempal antagandet att målpolulationen är nor-
malfördelad. Icke-parametriska test används med fördel vid medianjämförelser, medan
parametriska test är lämpliga för medelvärdesjämförelser (Björk 2010). Mann-Kendall
undersöker trenden över tid hos den intressanta variabeln i fråga, den så kallade respon-
svariabelns (egen översättning, eng. response variable). Datan som analyseras behöver,
som sagt, inte vara normalfördelad. Däremot får det inte finnas någon seriekorrelation
i datamaterialet. Spridningen får inte heller förändras över tid (Hirsch & Helsel 2002).
Vattendata är ofta inte normalfördelad (ibid.), Mann-Kendall testet är därför ett bra
val av statistisk metod för den här analysen.

Vid analysen används säsongsvarianten av Mann-Kendalls test (egen översättning,
eng. seasonall Mann-Kendall test). Detta eftersom det finns säsongsvariationer i vat-
tendata (ibid.), till exempel i vattenflödesdata som i det här fallet. Säsongsvarianten
av Mann-Kendalls test beräknar Mann-Kendalls test separat för varje säsong utan att
göra jämförelser mellan säsnonger. Slutligen läggs resultaten från de olika säsongerna
samman (ibid.).

Säsongsvarianten av Mann-Kendalls test resulterar i p-värden som avslöjar om det ses
någon signifikant trend under den valda perioden. Vid analysen kommer dataseriena
delas in i olika perioder nämligen före, under respektive efter byggnation av en damm.

Testet resulterar även i en regressionskoefficient med många namn (Wikipedia 2018).
I den hör rapporten används beteckningen Theils lutning (egen översättning, eng.
Theil’s slope). Ett nollskilt värde för Theils lutning visar på ett signifikant monotoniskt
beroende mellan två variabeler (Hirsch & Helsel 2002). Theils lutning är medianen av
lutningen mellan parvisa punkter i datamaterialet (ibid.).

2.5.3 Datahantering

Vid användning av Mann-Kendalls test kan data logtransformeras. Syftar analysen
till att enbart undersöka trender är transformering inte nödvändigt. Däremot är det
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fördelaktigt att transformera datan om en lutningskoefficent ska tas fram (Hirsch &
Helsel 2002). Tranformering av datan påverkar inte signifikansnivån hos testet. Om
en lutningskoefficent beräknas utifrån transformerade data måste enheten för denna
omvandlas tillbaka till originalenhet (ibid.).

Avvikande datapunkter, så kallade utliggare (eng. outliers) ska tas med i undersök-
ningen, förutsatt att de inte beror på en felaktig mätning, kommer från ett avsevärt
avvikande mätområde från det som studeras eller från en icke återkommande händelse
(ibid.).
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3 Metod

3.1 Urvalsprocess för val av dammar
För att välja ut potentiella dammar till projektet användes ArcGIS (10.2). Genom att
lägga in avrinningsområden, flodnätverk, sjöar och dammar kunde dammarnas geo-
grafiska läge och tillhörande vattenflödens utlopp avgöras. Dammar vars vattenflöden
mynnar ut direkt i Norra ishavet, alternativt i Hudson Bay och Berings hav ansågs
intressanta, då dessa avrinningsområden påverkar vattenflöden i det panarktiska om-
rådet. De databaser i vilka olika data hämtades från finns angivet i tabell 4.

Tabell 4: Databaser som används

Databas: Typ av data

GRanD Global Reservoirs and Dams Världens dammar

HydroSHEDS Hydrological data and maps based on
SHuttle Elevation Derivatives at multiple

Scales

Flodnätverk,
avrinningsområden

BFG Global Runoff database Mätstationer

DIVA GIS Data-Interpolating Variational Analysis Sjöar och reservoarer

Avrinningsområden valdes och dess geografiska avgränsning användes för att klippa öv-
rig data (HydroSHEDS u.å.). De dammar som användes finns listade under GWSP i
Global Reservoir and Dam database, GRanD, och är alla större än 6,2 km3, därigenom
exkluderades direkt mindre dammar (GWSP u.å.). Geografiska data över mätstatio-
ner från GRDC (u.å.), inklusive dataseriernas längd, start- och slutdatum lades till i
ArcMap.

I urvalsprocessen togs hänsyn till mätseriernas längd, eftersom en bra analys av flö-
desdata kräver dataserier på minst 20 år (Shaw et al. 2011). För att få marginal valdes
dataserier längre än 40 år ut med hjälp av ArcMaps SQL-funktion. Utifrån det kunde
en överblick över dammars placering i förhållande till andra dammar och mätstationer
med långa mätserier fås, se figur 5. Då det önskades mätserier på minst 20 år vardera
för innan, under och efter dammbygge undersöktes det manuellt att dessa existerade
och överlappade. Arbetsgången i ArcGIS illusteras i figur 6.
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Figur 5: En kartbild från den visuella urvalsprocessen vid val av dammar utifrån mätstationer.

Floder

Avr.områden

Övrig data

KLIPP SQL Visuellt Layout

Figur 6: Flödesschema över arbetsprocessen i ArcGIS. Data överförs in i ArcMap och klipps geogra-
fiskt efter avrinningsområdet. Därefter väljs data som uppfyller urvalskriterier ut (t. ex. dataserie >
40 år). Efter det görs ytterligare urval visuellt och slutligen används urvalen för att välja ut dammar,
mätstationer och till att producera färdiga kartor.

Det ideala scenariot var att hitta en damm med en mätstation precis vid utflödet, en
längre nedströms och även en mätstation antingen i ett biflöde eller uppströms dam-
men. Mätstationer som låg i reservoaren bildad vid byggnation av dammen undveks,
då det antas påverka mätningarna. Data över sjöar och reservoarer togs från DIVA-GIS
(u.å.). Mätstationen vid utflödet undersöker dammens användning och mätstationen
nedströms undersöker den dämpade effekten. Mätstationen i biflödet eller uppströms
valdes för att få mätdata från ett flöde opåverkat av dammen och på så sätt kunna se
en förändring i flöde på grund av klimatet. Ett krav för den opåverkade mätstationen
var att den skulle ha ett avrinningsområde som liknade det för dammen. Att dammen
hade en opåverkad mätstation prioriterades framför att hitta en damm med mätsta-
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tioner längre nedströms.

När förslag på potentiella dammar tagits fram undersöktes det hur klimatet såg ut
vid dammen och huruvida det fanns tillräckligt med information om dammen. Utöver
detta undersöktes historiska händelser som skulle kunna förklara flödesförändringar
under vissa tidsperioder. Ett exempel är ifall en damm svämmat över, vilket skulle
kunna förklara en plötslig flödesökning.

Målet var att välja dammar med olika funktion, så slutligen valdes (1) vattenkrafts-
dammen W.A.C. Bennett och Peace Canyon i McKenziesflodens avrinningsområde, se
figur 3 och 1, samt (2) vattenförsörjningsdammen Glenmore i Hudson Bays avrinnings-
område, se figur 4 och 2. För W.A.C. Bennett och Peace Canyon valdes ett opåverkat
biflöde som hade ett litet avrinningsområde nära Peacefloden och de andra två mät-
stationerna. Det var för att undvika att klimatsignaler från områden långt uppströms,
med en annan typ av avrinningsområde, plockades upp och mättes, se figur 3. Den
opåverkade mätstationen för Glenmore ligger uppströms från Glenmoredammen och
därmed kommer de klimatsignaler som påverkar dess flöde troligtvis föras vidare till
Glenmoredammen, se figur 4.

3.2 Trendanalys av flödesdata
Efter att flödesdata inhämtats från mätstationer analyserades den genom säsongsva-
rianten av Mann-Kendalls test. Till detta användes excelprogrammet MULTITEST
med godkännande av Jens Fölster, Institutionen för vatten och miljö, SLU.

I programmet matades rådata in i form av tabeller med år, flöden och eventuell månad.
Programmet räknade sedan ut lutningskoefficienten Mann-Kendalls tal vilket berät-
tade om det fanns en trend och huruvida denna var positiv eller negativ. Då månad
angavs räknades Mann-Kendalls tal ut för varje månad över åren och på så sett kunde
säsongsvisa trender hittas. Även årsmedelvärde matades in och total flödesförändring
över åren undersöktes.

Även statistisk data så som p-värde och theils lutning fås fram i programmet. Resul-
taten plottas och eventuella trender blev visuella.
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4 Resultat
För att undersöka hur dammarna W.A.C. Bennett, Peace Canyon och Glenmore Dam
påverkade vattenflödet utfördes en trendanalys med Mann-Kendalls test. Det specifika
flödet vid olika mätstationer undersöktes även, resultatet presenters grafiskt nedan.

4.1 W.A.C. Bennett och Peace Canyon
Utmed Peace River finns fyra mätstationer vilka är inkluderad i denna studie. Dessa
innefattar Hudson Hope och Near Taylor, lokaliserade nedströms W.A.C. Bennett och
Peace Canyon, se figur 3. Sedan följer East Pine och 22nd Base Line, vilka är lokali-
serade i biflöden till Peace River, se figur 3.

Som tidigare nämnt byggdes W.A.C. Bennett mellan år 1961 - 1968, vilket kan ses
utmarkerat i figur 9 och figur 10. Peace Canyon byggdes under 1980-talet. Uppdelning
av tidsperioder före och efter damm bestäms utefter W.A.C. Bennett, på grund av att
denna är av större storlek än Peace Canyon.

4.1.1 Grafisk presentation av det specifika flödet

Det specifika månadsmedelflödet sett över de undersökta tidsperioderna för samtliga
mätstationer ses i figur 7 till figur 10.

Figur 7: Specifikt månadsmedelflöde över hela tidsperioden för mätstation East Pine belägen i ett
biflöde till Peace River.
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Figur 8: Specifikt månadsmedelflöde över hela tidsperioden för mätstation 22nd Base Line belägen i
ett biflöde till Peace River.

Figur 9: Specifikt månadsmedelflöde över hela tidsperioden för mätstation Hudson Hope, belägen
strax nedströms W.A.C. Bennett.
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Figur 10: Specifikt månadsmedelflöde över hela tidsperioden för mätstation Near Taylor, belägen 90
km nedströms W.A.C. Bennett.

Det specifika årsmedelflödet för de undersökta åren för samtliga mätstationer ses i
figur 11.

Figur 11: Specifikt årsmedelflöden över hela tidsperioden för mätstationerna 22nd Base Line (bi-
flöde till Peace River), East Pine (biflöde till Peace River), Hudson Hope (strax nedströms W.A.C.
Bennett), och Near Taylor (belägen 90 km nedströms).

I figur 12 till 15 visas det maximala och minimala specifika flödet för respektive mät-
station under de undersökta åren.
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Figur 12: Maximalt och minimalt specifikt flöde vid mätstation East Pine, lokaliserad i ett biflöde
till Peace River.

Figur 13: Maximalt och minimalt specifikt flöde vid mätstation 22nd Base Line, lokaliserad i ett
biflöde till Peace River.

Figur 14: Maximalt och minimalt specifikt flöde vid mätstation Hudson Hope, lokaliserad strax ned-
ströms W.A.C. Bennett.

18



Figur 15: Maximalt och minimalt specifikt flöde vid mätstation Near Taylor, lokaliserad 90 km
nedströms W.A.C. Bennett.

Årsregimer för det specifika flödet över de undersöka åren för respektive mätstation
ses i figur 16 till figur 17. Perioderna före och efter byggnaden av W.A.C. Bennett
visas i de fall där data finns.

(a) East Pine. (b) 22nd Base Line.

Figur 16: Årsregim för mätstationerna lokaliserade vid biflöden till Peace River. Den blå linjen
representerar årsregimen innan W.A.C. Bennett (1950-1960) och den orange linjen representerar
årsregimen efter att W.A.C. Bennett byggdes (1969-2011).

19



(a) Hudson Hope, strax nedströms
W.A.C. Bennett.

(b) Near Taylor, 33 km nedströms
W.A.C. Bennett.

Figur 17: Årsregim för mätstationer nedströms W.A.C. Bennett. Den blå linjen representerar års-
regimen innan W.A.C. Bennett (1950-1960) och den orange linjen representerar årsregimen efter att
W.A.C. Bennett byggdes (1969-2011).
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4.1.2 Trendanalys

Trender undersöks med hjälp av Mann-Kendalls test. Först studeras trender över åren,
se tabell 5. Därefter studeras trender över månader med säsongsvarianten av Mann-
Kendalls test, se tabell 6. Vald signifikansgräns är 0,05.

Tabell 5: Resultatet av trendanalys med Mann Kendalls test utfört på årsmedeldata. Data från mät-
stationer i närheten av vattenkraftsdammarna W.A.C. Bennet och Peace Canyon i Mackenzies avrin-
ningsområde. Analysen är uppdelad i tidsperioderna före, under och efter att W.A.C. Bennet byggdes.

Före Under Efter

W.A.C. Bennett
År 1950- 1960 1961- 1968 1969-2011

22nd Base Line1

Medelårsflöde [m3/s] - - 0,601

p-värde - - 0,81

Theils lutning - - ej sign.1

East Pine

Medelårsflöde [m3/s] - 270 190

p-värde - 0,5 0,7

Theils lutning - ej sign. ej sign.

Hudson Hope

Medelårsflöde [m3/s] 1200 1100 1100

p-värde 0,9 0,5 0,2

Theils lutning ej sign. ej sign. ej sign.

Near Taylor

Medelårsflöde [m3/s] 1500 1400 1400

p-värde 0,2 0,8 0,9

Theils lutning ej sign. ej sign. ej sign.

* om 0,01 ≤ p-värde < 0,05 , ** om 0,001 ≤ p-värde < 0,01 , *** om p-värde < 0,001 . Kursivt 0,05 ≤ p-värde < 0,1 .

1Notera att denna station endast har data för perioden 1985-2011.
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Tabell 6: Resultatet av trendanalys med säsongsvarianten av Mann Kendalls test utfört på månads-
medeldata. Data från mätstationer i närheten av vattenkraftsdammarna W.A.C Bennett och Peace
Canyon i Mackenzies avrinningsområde. Månader där inga signifikanta samband ses är inte inklu-
derade i tabellen. Analysen är uppdelad i tidsperioderna före, under och efter att W.A.C. Bennet
byggdes.

Före Under Efter

W.A.C. Bennett
År 1950- 1960 1961- 1968 1969-2011

22nd Base Line1 p-värde (Theils lutning)

- - - ej sign.1

East Pine p-värde (Theils lutning)

- - ej sign. ej sign.

Hudson Hope p-värde (Theils lutning)

Januari 0,5 (ej sign.) 0,8 (ej sign.) 0,006** (10)

Februari 0,05 (5,9) 0,3 (ej sign.) 0,003** (14)

Mars 0,03* (6,9) 0,1 (ej sign.) 0,01* (11)

April 0,4 (ej sign.) 0,05 (-57) 0,09 (5,5)

Juni 0,5 (ej sign.) 0,8 (ej sign.) 0,07 (-7,8)

December 0,6 (ej sign.) 0,5 (ej sign.) 0,004** (11)

Near Taylor p-värde (Theils lutning)

Januari 0,6 (ej sign.) 1,0 (ej sign.) 0,02* (9,9)

Februari 0,2 (ej sign.) 0,6 (ej sign.) 0,003** (12)

Mars 0,08 (8,6) 0,8 (ej sign.) 0,03* (9,6)

April 0,3 (ej sign.) 0,08 (-58) 0,2 (ej sign.)

Maj 0,5 (ej sign.) 0,5 (ej sign.) 0,07 (-7,1)

Juni 0,9 (ej sign.) 0,8 (ej sign.) 0,03* (-15)

November 0,4 (ej sign.) 0,08 (-100) 0,4 (ej sign.)

December 0,6 (ej sign.) 0,8 (ej sign.) 0,009** (9,9)

* om 0,01 ≤ p-värde < 0,05 , ** om 0,001 ≤ p-värde < 0,01 , *** om p-värde < 0,001 . Kursivt 0,05 ≤ p-värde < 0,1 .

1Notera att denna mätstation endast har data för perioden 1985-2011.
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4.2 Glenmore
Längs Elbowfloden väljs två mätstationer, Bragg Creek uppströms dammen och Below
Glenomre Dam nedströms dammen, se figur 4. Som tidigare nämnts byggdes Glenmo-
redammen år 1933.

4.2.1 Grafisk presentation av det specifika flödet

Det specifika månadsflödet över de undersökta tidsperioderna för båda mätstationerna
ses i figur 18 och figur 19.

Figur 18: Specifikt månadsmedelflöde under år 1935 - 2014, för mätstation Bragg Creek. Mätstatio-
nen ligger 33 km uppströms Glenmor Dam.

Figur 19: Specifikt månadsmedelflöde under år 1908 - 2014, för mätstation Below Glenmore Dam.
Stationen ligger 1 km nedströms Glenmore Dam.
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Det specifika årsmedelflödet över de undersökta åren för båda mätstationerna ses i
figur 20.

Figur 20: Specifikt årsmedelflöde för mätstationerna Bragg Creek och Below Glenmore Dam vid
Glenmore Dam. Stationen Bragg Creek är placerad 33 km uppströms dammen, där tidsserien sträcker
sig från år 1935 - 2014. Stationen Below Glenmore Dam är placerad 1 km nedströms dammen, där
tidsserien sträcker sig mellan år 1908 - 2014.

I figur 21 och figur 22 visas det maximala och minimala specifika flödet över de un-
dersökta åren för mätstationerna.

Figur 21: Specifika maximala och minimala flöden vid mätstationen Bragg Creek, mellan år 1935 -
2014. Bragg Creek är placerad 33 km uppströms dammen.
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Figur 22: Specifika maximala och minimala flöden vid mätstationen Below Glenmore Dam, mellan
år 1908 - 2014. Mätstationen befinner sig 1 km nedströms dammen.

Årsregimerna för det specifika flödet över de undersökta åren för båda mätstationerna
ses i figur 23a och 23b. Perioderna före och efter byggnationen av Glenmore Dam visas
i de fall data finns.

(a) Mätstation Bragg Creek, vilken är
belägen uppströms Glenmore Dam.

(b) Mätstation Below Glenmore
Dam, belägen nedströms dammen.

Figur 23: Årsregim med specifikt flöde för mätstationer kring Glenmore Dam. Här visar (a) upp-
ströms, perioden efter byggnad av damm (1935 - 2014), och (b) visar nedströms, period före (1908 -
1930) och efter byggnad (1950 - 2014) av damm.
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4.2.2 Trendanalys

Trender undersöks över åren med hjälp av Mann-Kendalls test och över månaderna
med säsongsvarianten av Mann-Kendalls test, se tabell 7 respektive tabell 8. Signifi-
kansgränsen är vald till 0,05.

Tabell 7: Resultatet av trendanalys med Mann-Kendalls test för vattenförsörjningsdammen Glenmore
Dam i Hudsons Bays avrinningsområde. Testet är utfört med årsmedeldata. Analysen är uppdelad i
liknande tidsperioder som analysen för W.A.C. Bennett.

Period I Period II

Glenmore
År 1935-1968 1969-2014

Bragg Creek

Medelårsflöde [m3/s] 15 8,7

p-värde 0,2 0,6

Theils lutning ej sign. ej sign.

Below Glenmore Dam

Medelårsflöde [m3/s] 8,1 6,5

p-värde 0,7 0,002**

Theils lutning ej sign. 0,10

* om 0,01 ≤ p-värde < 0,05 , ** om 0,001 ≤ p-värde < 0,01 , *** om p-värde < 0,001 .

Kursivt 0,05 ≤ p-värde < 0,1 .
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Tabell 8: Resultatet av trendanalys med säsongsvarianten av Mann-Kendalls test för vattenförsörj-
ningsdammen Gelnmore Dam i Hudsons Bays avrinningsområde. Testet är utfört med månadsmedel-
data. Analysen är uppdelad i liknande tidsperioder som analysen för W.A.C. Bennett.

Period I Period II

Glenmore
År 1935-1968 1969-2014

Bragg Creek1 p-värde (Theils lutning)

Januari -1 0,003** (0,027)

Februari -1 0,0003*** (0,023)

Mars 0,8 (ej sign.) 0,05 (0,012)

Juli 0,8 (ej sign.) 0,08 (0,11)

Oktober 0,6 (ej sign.) 0,008** (0,034)

November -1 0,005** (0,032)

December -1 0,005** (0,032)

Below Glenmore Dam p-värde (Theils lutning)

Januari 0,03* (-0,041) 0,0000006*** (0,034)

Februari 0,1 (ej sign.) 0,000001*** (0,035)

Mars 0,1 (ej sign.) 0,000003*** (0,043)

April 0,3 (ej sign.) 0,009** (0,059)

Juli 0,5 (ej sign.) 0,03* (0,15)

Augusti 0,9 (ej sign.) 0,03* (0,066)

September 0,6 (ej sign.) 0,01* (0,067)

Oktober 0,5 (ej sign.) 0,0005*** (0,079)

November 0,3 (ej sign.) 0,000007*** (0,082)

December 0,3 (ej sign.) 0,000006*** (0,04)

* om 0,01 ≤ p-värde < 0,05 , ** om 0,001 ≤ p-värde < 0,01 , *** om p-värde < 0,001 .

Kursivt 0,05 ≤ p-värde < 0,1 .

1Data saknas för jan-feb och nov-dec under perioden I (1935-1968)
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Opponeringsrapport W-18-70/G-05

Självständigt arbete Datum Ersätter

Miljö- och Vattenteknik 2018-05-29 -

15hp Författare

Maria Helin, Clara Spengler, Frida Ekman, Sofia Englund

Handledare Rapportnamn

Johanna Mård Svar på opponering

Sammanfattning
I denna rapport ges svar på de stora kommentarerna givna på vår rapport från vår op-
poneringsgrupp. Där vi gjort ändringar enligt opponering har vi förklarat hur och vilka
ändringar vi gjorde. I de fall vi bedömt emot opponeringen har vi förklarat våra anled-
ningar till att inte ändra enligt opponering. De flesta kommentarer var språkliga och alla
dessa har ändrats.



Kommentarer från opponeringsgruppen
Då de flesta kommentarer var språkliga korrigerades dessa direkt i rapporten. De större
kommentarer som togs upp direkt i rapporten presenterar även här, utöver de kommentarer
vi fick från opponeringsgruppen separat.

Angående att flytta avsnitt 2.5 till metoden

Detta väljer vi att inte göra, då vi vill ha en sektion som teoretiskt förklarar statistiken
och Mann-Kendalls test. Detta för att läsaren ska förstå den statistiska analysen bättre
innan dess utförande presenteras i metoden.

Angående att flytta upp figur 5, tabell 5 och tabell 6 till stycke 1 och 2. Samt
att generellt flytta figurer innan de nämns i texten för att underlätta läsningen

Där det är möjligt flyttar vi på figurer så att de är i närmre anslutning till textstyckena
där de diskuteras. Vi bedömer också att det är en smaksak vad gäller i vilken ordning
en referens till en figur/tabell kommer i förhållande till själva objekten, där vi föredrar
att figuren/tabellen ska komma efter referensen. Tabellerna får behålla sin plats, då de
kommer precis efter det textstycke där de diskuteras samt tar för stor plats för att passa
in på ett bra sätt någon annanstans.

Angående hålet i dammen

Vi tittade på formuleringen, och valde att förtydliga genom att formulera om och fokusera
på själva flödesökningen under detta tillfälle, då ökningen av vattenflödet var det som var
det intressanta, inte själva hålet.

Hur den statistiska metoden utfördes i praktiken

Här väljer vi att ta bilder på excel-programmet som används och placera det i Appendix.
I själva rapporten, under metod 3.2, förklarar vi hur programmet kördes och vad som ge-
nererades (p-värde och theils lutning).

Angående kriteriet om 20 år för varje period och att sätta urvalskriterier till
en egen rubrik

Vi väljer att ta till oss av den här kommentaren för att se till att läsaren förstår vad vi me-
nar med att vi önskar få 20 år långa tidserier. Det genom att i metoden göra en tabell som
tydligt presenterar urvalskriterierna i form av vilka som är strikta liksom de som är just
önskemål. Vi valde också att sätta urvalskriterierna under en egen rubrik för att förenkla
läsningen. 20-årsperioderna är baserade på att vi hade önskat att ha så långa perioder,
vilket senare visade sig inte vara möjligt dels på grund av saknad data dels på grund av
att perioden då dammen fylls aldrig blir så lång som 20 år. Det hoppas vi har förtydligast
nu.
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Förtydliga varför uppdelningen av tidsperioderna för Glenmore gjordes, varför
det inte fanns en föreperiod

Denna uppdelning har nu förtydligats, dels under metod men repeterats även i resultatet.

Varför 22nd base line skiljer sig från de andra mätstationerna

Vi ser ingen annan ytterligare orsak än att mätstationen har ett mindre flöde vilket nämns
i resultat 4.1.1. Vi låter det därför vara som det är.

Varför tilläggsanalysen gjordes

Tilläggsanalysen gjordes sent i arbetsprocessen och det hanns ej med att lägga in denna
ordentligt och omarbeta rapporten utefter denna. Därav placerades analysen i Appendix.
Men vi gör en redigering och lägger till att vi genomförde tilläggsanalysen och hur vi han-
terade den, i slutet av metodavsnittet.

Ordlista och sammanställning över mätstationer

Arvid är vår målgrupp så det anses inte behövligt med en ordlista i det här fallet baserat
på de ord opponeringsgruppen önskade. De saker som önskades i ordlistan, som inte redan
finns presenterade i tabeller, förtydligade vi i texten. Dessutom är de ord som efterfrå-
gades, utöver namn på dammar och mätstsationer, statistiska termer så som signifikans
och p-värde vilket gåtts igenom i tidigare kurser. De beskrivs i texten. Namn på dammar
och mätstationer presenteras redan i tydliga tabeller varför det skulle vara överflödigt att
presentera dessa ytterligare.

Övergripande kommentarer från den kommenterade
rapporten
Oförväntat resultat angående att klimatpåverkan inte hittats

Vi har förtydligat detta i diskussionen.

Angående att byta plats på Tidigare studier och Allmänt om dammar

Vi väljer att inte flytta styckena Tidigare studier och Allmänt om dammar då de andra
opponenterna inte kommenterat på detta, och vi bedömer det tydligare som det är. Vi har
istället gjort en sammanbindande text för att förbättra övergången.

Angående varför dammarna visar på olika signifikans i resultatet på grund av
deras olika funktion

Hela studien bygger på att vi undersöker två dammar med olika funktioner och att detta
resulterar i att vi också kan se att de påverkar flödena olika. Detta bedömer vi diskuteras
tillräckligt mycket i diskussionen.
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Angående att visa en bild på en vattenkraftsdamm respektive vattenförsörj-
ningsdamm

Då dessa dammar ser mycket lika ut väljer vi att inte presentera bilder på de olika damm-
typerna.
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Dokumenttyp Dokumentkod

Självständigt arbete i miljö- Arbetsrapport W-18-70/L-01

och vattenteknik 15hp Datum Ersätter

2018-03-28

Författare

Unni Barge

Handledare Rapportnamn

Johanna Mård Diskussion kring fr̊ageställning

Sammanfattning

Dagens möte resulterade i en preliminär fr̊ageställning. Fr̊ageställningen blev ”Hur skiljer
sig vattenflöden i avrinningsomr̊aden i Arktis med och utan vattenkraft?”. Morgonda-
gens möte, den 29/3, kommer inneh̊alla diskussion med Johanna och Arvid om fördjupad
fr̊ageställning.
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P̊a dagens möte diskuterades hur fr̊ageställningen ska se ut. Olika varianter av fr̊ageställningen
lades fram av samtliga i gruppen. Det diskuterades bland annat avgränsning av fr̊ageställning,
det kändes viktigt för alla i gruppen att f̊a ett bra resultat i slutändan av projektet och
därför inte ta för mycket vatten över huvudet vid val av fr̊ageställning. Den översiktliga
fr̊ageställningen för projektet blev ”Hur skiljer sig vattenflöden i avrinningsomr̊aden i
Arktis med och utan vattenkraft?För att svara p̊a denna fr̊ageställning kan olika metoder
användas. Idag diskuterades det vilka dessa metoder ska vara. Det var huvudsakligen
tv̊a metoder som togs upp:

1. Jämföra ett omr̊ade op̊averkat av dammar med ett liknande omr̊ade (liknande
klimat och vegetation).

2. Jämföra ett omr̊ade innan och efter dammar har byggts.

En sak som diskuterades var tidsaspekten p̊a projektet. Ska flödet undersökas under
flera år eller under ett år eller är det mer intressant att enbart kolla p̊a till exempel
v̊aren för att jämföra hur v̊arfloden varierar med och utan damm?

Det pratades ocks̊a om geografiska begränsningar p̊a projektet: vilka avrinningsomr̊aden
som ska väljas och hur dessa ska letas upp. Det bestämdes att Sofia E, Frida och Ma-
ria ska titta i de databaser som gruppen fick skickat till sig via mejl fr̊an handledare
Johanna. Genom denna förstudie erh̊alls förhoppningsvis en bättre först̊aelse över vilka
omr̊ade som är lämpliga att arbeta med.

Det bestämdes vidare att Sofia A, Anna, Clara och Unni ska läsa de fyra rapporterna
som gruppen fick skickat till sig fr̊an Johanna. Rapporterna handlade övergripande om
Arktis och flödesförändringar av vattenkraft. Anteckningar fr̊an dessa rapporter läggs
in i ett gemensamt dokument.

Vilken metod som ska användas till fr̊ageställningen i projektet kommer att diskuteras
med Johanna och Arvid vid morgondagens möte, den 29/3.
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Författare

Frida Ekman

Handledare Rapportnamn

Johanna Mård Underlag för litteraturstudie - Arktisfakta

Sammanfattning

Denna rapport är en delrapport till vad som senare ska bli litteraturstudien. I rapporten
sammanställs grundläggande fakta om Arktis som geografiskt område och vilka klimat-
förhållanden som gäller där. Extra fokus läggs på den hydrologiska cykeln på Arktis,
och vilka förändringar som uppmätts i hydrologin på Arktis.
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Grundläggande fakta om Arktis och Arktis hydrologi

Det geografiska området Arktis

Idag finns ingen fast definition för området Arktis men det vanligaste är att referera till
Arktis som det område som ligger ovanför trädgränsen. Det är även denna definition
som kommer användas i denna rapport. Med denna avgränsning innefattas Arktis av 26
miljoner km2 varav 8 miljoner utgörs av landmassor som inkluderar norra Norge, större
delen av Island, Grönland, norra Sibiriens kust, norra kusten av Kanada och Alaska och
Ryska federationens europeiska kust. Resterade består av Norra ishavet med öar. Denna
definition medför då att medeltemperaturen under Juli månad inte överstiger 10 grader
vilket medför att stora delar av landområden utgörs av tundra, där alltså permafrost
råder (Strid et al. 2018).

Vad gäller det politiska läget i Arktis är inte heller detta helt klart. Det som är säkert
är att land- och havsområdena huvudsakligen faller under det arktiska basstaternas
suveränitet, men det finns områden, exempelvis kring den geografiska nordpolen, som
ingen stat äger suveränitet över. Då utnyttjandet av Arktis ökat på senare år, framför
allt vad gäller naturresurser så som fiske och olja, är det behov av att sluta nya och
klarare avtal vad gäller havsområdet i Arktis (ibid.).

Hydrologin på Arktis landmassor

I en sammanställning över Arktis hydrologi av Bring et al. (2016) sammanställs de oli-
ka faktorerna som påverkar hydrologin på Arktis landmassor. Nederbörd, avdunstning,
ytavrinning, permafrost och grundvatten är några av de faktorerna som har inverkan på
den arktiska hydroligska cykeln. Nedan följer hur alla dessa påverkar flödena på Arktis.

Nederbörd: Stora majoriteten av nederbörden som faller, och lagras, över Arktis är
snö och det är också nederbörden i stort som bidrar mest till flödena på Arktis. Ne-
derbörden påverkar både års- och säsongsflödena markant då snön frigörs till floderna
under en kort period under vårsmältningen i maj-juni och lokalt kan även smältningen
pågå in på sommaren (ibid.).

Avdunstning: Generellt är den årliga evapotranspirationen (ET) mindre än den årliga
nederbörden med lokala undantag och majoriteten av nederbörden som faller över de
flesta sjöar återgår till atmosfären som ET. För exempelvis en del sydliga öar liksom en
del sjöar kan ET under sommaren överstiga det årliga nederbörden. Mycket forskning
saknas gällande avdunstningens roll på den hydrologiska cykeln på Arktis (ibid.).

Ytavrinning: Floderna i Arktis står för den största vattentransporten i Arktis. Några
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av världens största floder finns även i Arktis så som Mackenzie i Kanada samt Lena,
Jenisej och Ob i Ryssland. Alla dessa har enorma dräneringsområden som sträcker sig
nästan ända ner till USA respektive Himalaya (Andersson 2011a) och är därför trans-
portörer av stora mängder organiskt- och oorganiskt material, värme och sediment som
allt förs ut till Norra ishavet. Flödena i floderna varierar kraftigt över året och för floder-
na Lena och Jenisej kan flödena under vårsmältningen överstiga det årliga medelvärdet
med 40 gånger, för Mackenzie endast cirka 5 gånger. För säsongsflödena spelar dam-
konstruktioner en stor roll för många av floderna i Arktis, exempelvis floderna Lena,
Jenisej och Mackenzie. Någon större skillnad kan ännu inte ses på det årliga flödet av
damkonstruktioner. (Bring et al. 2016)

Grundvatten: Grundvattenflöden i Arktis är begränsade främst på grund av perma-
frosten och jämfört med ytavrinningen är grundvattenflödena mycket små (ibid.).

Permafrost: Permafrosten påverkar till stor del avrinningen i Arktis. Definitionen av
Permafrost är att marktemperaturen är under 0◦C minst två år i följd (Andersson
2011b). I arktiska Kanadas södra delar går permafrosten ner på 60-90 meters djup
jämfört med de nordliga där djupet går ner till 500 meter djup. Översta lagret som
tinar under sommaren kallas för det aktiva lagret och går från cirka 1,5 meter i de
södra delarna till 0,5 meter i de nordliga delarna av Arktis (Bring et al. 2016). Det
har uppmätts att det aktiva lagret runt om i Arktis ökar i djup, vilket beror på tempe-
raturökningen som skett som resultat av den globala uppvärmningen (Andersson 2011b).

Arktis och den globala uppvärmningen

I Asadieh och Kraukauer (2017) konstateras att den globala uppvärmning förväntas or-
saka en acceleration i jordens hydrologi, något som redan har påvisats runt om i världen.
Detta har bland annat observerats i Arktis då flödena från de sex största floderna har
ökat med 7 % mellan 1979 och 1999 (McClelland 2004) och detta samtidigt som flödena
vid ekvatorn uppmätts ha minskar (Asadieh & Krakauer 2017).

Arktis har påverkats kraftigt av den globala uppvärmningen men exakt hur och varför
är ännu inte helt klart. I sammanställningen Bring et al. (2016) presenteras även vilka
förändringar som uppmätts i Arktis. Snötäcket har minskat med 2,2 % för mars och april
per decennium för perioden 1979-2012 och 14,8 % för juni månad. Vidare förväntas en
ökad avdunstning till följd av att atmosfären kan hålla mer fukt vid ökad temperatur
och en ökad transpiration då växtligheten ökar. Från flera studier som tas upp i Bring
et al. (2016) påvisas ökade flöden i floder i Arktis och trots att en del floder även visat
minskat flöde har även dessa på senare år följt trenden av ökat flöde. Det finns dock
fortfarande några få undantag.
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Enligt Naturvårdsverkets rapport (2015) värms Arktis upp nästan dubbelt så fort som
resten av världen vilket bidragit till en kraftig issmältning och upptining av permafrost.
Uppvärmningen av Arktis påverkar i hög grad hela världen. Den ökade issmältning av
glaciärer kommer ge en kraftig havsnivåhöjning, som redan börjat, och då stora mängder
koldioxid och metan frigörs till atmosfären när permafrosten tinar kommer även växt-
huseffekten förstärkas ytterligare (Sabelström et al. 2015). Det är därför av största vikt
att mer forskning sker gällande de förändringar som setts i Arktis, men som Bring et al.
(2016) tar upp så finns det stora kunskapsglapp vad gäller detta. Exempelvis saknas en
helhetsbild av evapotranspirationen i Arktis och hur denna hänger ihop med de föränd-
ringar som Arktis genomgår, exempelvis ökade flöden, grundvattenflöden och nederbörd
(Bring et al. 2016).
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Sammanfattning

Det ökande vattenflödet i Arktis kan bero på en rad olika faktorer. I slutrapporten ska
dammars påverkan undersökas och nedan diskuteras andra påverkande faktorer.

Ökade antal skogsbränder och permafrostsmältningens påverkan har undersökt, dessa
kan påverka flödena, men endast marginellt och står troligtvis inte för den totala flödes-
ökningen.

Man har inte bara uppmätt ökningar i flöden, utan även minskningar. Att snötäcket har
minskat på grund av högre temperaturen påverkar framförallt vårflodens intensitet men
kan också bidra till en minskning i vattenflödena över åren, dock marginellt.

Totalt sett tycks ändå fortgåendet av den hydrologiska cykeln på grund av den globala
uppvärmningen vara den största faktorn till flödesökningen över längre tid. Fuktig luft
transporterats från sydligare till nordligare breddgrader på grund av högre temperaturer
och förändrad luftcirkulation vilket leder till en ökad nederbörd.
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Orsaker till förändrat vattenflöde i Arktis

Man har sett ett ökat vattenflöde i avrinningsområdet till Arktis, men orsakerna till
detta är fortfarande inte helt klarlagda. Det finns många olika faktorer som kan påverka
det förändrade flödet men de flesta förväntas bero på klimatförändringarna som i sin
tur orsakar att permafrosten smälter, grönskan ökar och växttranspirationen minskar på
nordligare breddgrader. Att isen smälter och att avdunstning på isfria hav ökar kan inte
självt förklara de ökande flödena (Zhang et al. 2013). I det här projektet ska fokus ligga
på dammars roll i denna flödesökningen, men det finns såklart många andra faktorer
som spelar roll. Här tas några andra faktorer som kan vara med att förklara det ökade
flödet i Arktis upp.

En väl diskuterad orsak, som troligen är en av de största, är ökad nederbörd över Arktis
avrinningsområde. Studier över eurasiska floder visar att ökad nederbörd kan ha en be-
tydande roll till flödesökningen i Norra ishavet (Pavelsky Tamlin M. & Smith Laurence
C. 2006).

Den ökande nederbörden beror antagligen på att fuktig luft förflyttar sig från sydligare
till nordligare breddgrader på grund av den globala uppvärmningen, denna lufttrans-
port förväntas öka i takt med uppvärmningen (Peterson et al. 2002). Man har kunnat
mäta ytvattenflöden, sötvattenflöden och lokala halvvattenblandningar med hjälp av
salthaltsmätningar i haven, här har man använt mätningar från slutet på 1950 till 1990.
En minskad salthalt har observerats vid polerna och ökad salthalt vid ekvatorn. Denna
dynamik kan även förklara den fuktiga luftens transport från lägre till högre breddgra-
der (Curry, Dickson & Yashayaev 2003).

Ökat antal skogsbränder i området har också undersökts som orsak till flödesökningen,
efter en brand försvinner vegetation och vatteninfiltrationen ökar. Det har visats sig att
detta kan påverka flödena lokalt men kan inte vara avgörande för den totala flödesökning
i Arktis (McClelland 2004). Man har också studerat hur floder påverkas av vegetation
och sett att det finns ett tröskelvärde för när vegetation börjar hindra vattenflödet i
stället för att öka det och att detta kan komma att påverka flödesförändringar i och med
klimatförändringar i Arktis (Miller Elizabeth A. & Young Kathy L. 2015).

Ökad temperatur kan även leda till en ökad permafrostsmältning, vilket i sin tur skulle
kunna leda till ökande vattenflöden. I Sibirien har man undersökt avrinningsområdet till
floden Lena och kommit fram till att permafrostsmältningen påverkar den lokala hydro-
login. Ju mer permafrost på ett område desto mer påverkas vattenflödet. Från 1942-1998
ser man att max/minflödena minskat samtidigt som basflödena ökat (Ye et al. 2009). Ju
mer vegetation det är på ett område desto tunnare blir det aktiva lagret i permafrosten,
därmed dämpar vegetationen vattenflöden från permafrosttining (Miller Elizabeth A. &
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Young Kathy L. 2015). Man har också jämfört de sex största floderna i Ryssland med och
utan permafrost i sitt avrinningsområde. Hade permafrostsmältningen ökat flödena, över
en längre tidsperiod, hade de områden med mest permafrost ha störst flödesökning, men
så var inte fallet. Avsmältningen av permafrost kan alltså påverka flödena lokalt men är
inte en avgörande faktor till den totala ökningen (McClelland 2004). Här är forskningen
lite tvetydig och vissa menar på att upptining av permafrosten trots allt kan ha en större
påverkan på flödesökningen(Ye et al. 2009), på detta området krävs alltså vidare studier.

Totalt har man uppmätt en ökning av vattenflödet men lokalt har man även uppmätt
minskningar, främst i Nordarmerika. Exempelvis har studier i norra Kanada visat på
en minskning på 10 % under perioden 1964-2003 (Déry 2005). Dock har denna trend
förändrats de senaste årtiondena och nu sker en ökning av vattenflödet även i norra
Kanada (Déry Stephen J. et al. 2009). En annan faktor som leder till minskat flöde i
avrinningsområdet är minskat snötäcke på grund av högre temperaturer. Under vårmå-
naderna har snötäcket på norra halvklotet minskat från 1972-2012 (Brown & Robinson
2011), vilket leder till en minskad snösmältning och därmed minskad intensitet i vårflo-
den. I Alaska har det gjorts liknande studier på snösmältning som har visat säsongsvis
mycket stor påverkan, men över åren från 1990- 2015 ser man en minskning på 1 % av
flödet i floden man studerat (Liao Chang & Zhuang Qianlai 2017).

Man har undersökt många olika faktorer som skulle kunna vara orsaker till det ökande
vattenflödet i Arktis men fortgåendet av den hydrologiska cykeln på grund av den glo-
bala uppvärmningen verkar än så länge vara den största faktorn till ökningen över åren
(McClelland 2004). Fuktig luft transporterats norrut på grund av högre temperaturer
och förändrad luftcirkulation och leder till ökad nederbörd.
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Sammanfattning
För att kunna förstå förändringar i flöde över tid i avrinningsområden krävs analys
av flödesdata. Den här rapporten tar upp några vanliga metoder för att anaysera
flödesdata och vilken information som kan fås från de olika analysmetoderna.



Medel- och extremflöden
För att undersöka dammars påverkan på vattenflöden behövs flödesdata och den som
vanligtvis finns tillgänglig är dygnsmedelvärden och extremflöden (max- och minflö-
den) (Shaw m. fl. 2011). Utifrån flödesdatan kan olika analyser göras, exempelvis kan
en flods regim (dess karaktäristiska beteende) undersökas och flödesförändringar över
tid kan analyseras.

Månads- och årsmedelflöde

Genom att ta medelvärdet av dygnsmedelflödena för en månad fås månadsmedelflö-
det för den månaden. Månadsmedelvärden kan sedan användas för att få fram ett
vattendrags regim (se nedan), eller för att se trender (Shaw m. fl. 2011). Årsmedel-
flöden kan användas för att se trender i årsflöde över tid. Eventuella fel är lägre i
månadsmedelvärden än dygnsmedelflöden och felen blir ännu lägre för årsmedelflö-
den. I en vattenbalans är det tillförlitligast att använda årsmedelflöden på grund av
det (Mcclelland 2004; Shiklomanov m. fl. 2006).

Extremflöden

Högre flöden är kopplade till event med mer nederbörd eller, vanligtvis i arktis avrin-
ningsområde, snösmältning. Extremt låga flöden (torrperioder) är däremot kopplade
till mycket låg nederbörd eller att nederbörden samlas i fast form och inte bidrar till
vattenflöde förrän senare (Shaw m. fl. 2011). Extremflöden är kopplade till mätosä-
kerhet (Mcclelland 2004; Shiklomanov m. fl. 2006), vilket Shaw m. fl.(2011) förklarar
med att flödesmätarna inte alltid klarar av att mäta så höga eller låga flöden.

Trender i hydrologiska tidsserier

Att plotta flödesdata mot tid och sedan anpassa en regressionslinje är en vanlig metod
för att se eventuella trender (Déry m. fl. 2016; Yang m. fl. 2015; Majhi m. fl. 2008).
Yang m. fl. (2014) jämförde skillnaden i trend i max- och minflöden och kunde på
så vis se att maxflödena hade minskat under den undersökta tidsperioden, medan
minimumflödena var konstanta. För att undersöka en trends signifikans finns många
olika tester, till exempel kan Students standard t test användas, vilken Majhi m. fl.
(2008) använde i sin studie. En annan vanlig metod för att bedömma trenders sig-
nifikans i hydrologiska tidsserier är Mann-Kendall-testet (Mann 1945; Kendall 1990).
För att signifikanta trender ska kunna visas behöver dataserierna vara 20-30 år långa.
Om serien är kortare kan skillnader från år till år slå igenom starkt (Shaw m. fl. 2006).

I många tidsserier finns det glapp eller fel i data under vissa perioder. Att rekonstruera
data från mätstationer uppströms är relativt vanligt (Steufer m. fl 2011; Déry m. fl.
2016). Det går även att utnyttja nederbördsdata och modellerna vattenflöden utifrån
det, och Shaw m. fl. (2011) beskriver flera modeller för det. Vid användning av neder-
bördsdata behöver hänsyn tas till faktorer som påverkar tidsförskjutning i avrinningen
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(ex permafrost, smältning, infiltration) för att få så tillförlitlig rekonstruerad data som
möjligt (Shaw m. fl. 2011). Rekonstruktion av flöde från nederbördsdata är generellt
mer tillförlitligt i områden med högre nederbörd än i torra områden (Fekete, 2005).

Vattendrags regim
Ett vattendrags flöde för ett medelår kallas för vattendragets regim. För arktiska
vattendrag där vattentillförseln domineras av snösmältning, men inga glaciärer finns
närvarande, ses oftast en topp i flöde under vårens snösmältningsperiod (Shaw m. fl.
2011). Det är inte ovanligt med ytterligare en topp under sen höst/tidig vinter på
grund av regnfall. Under vintern, när den mesta nederbörden lagras på land i form av
snö är flödet däremot extra lågt.

Ett vattendrags regim fås fram genom månadsmedelvärden av en tidsserie som sedan
presenteras som ett diagram över ett medelår (Shaw m. fl. 2011). För att undersöka
hur ett vattenflödes regim ändras över tid kan tidsserien delas upp i olika intervall
(om exemplevis 20 år), och sedan beräknas regimerna för varje intervall och jämförs.
Yang m. fl. (2014) gjorde bland annat det (i intervall om 10 år) i sin studie av den
kanadensiska McKenzie-floden åren 1973-2011. De beräknade även medelflödena och
presenterade tillsammans i en graf med max- och minflödena för hela perioden, samt
gjorde en mängd andra analyser. Genom att systematiskt analysera dygnsmedelflödena
kunde de bättre förstå och se förändringar i McKenzie-flodens vattenflöde.

Analys av dammpåverkan
Dammar har setts påverka vattendrags regimer (McClealand 2004). I den här rap-
porten beskrivs två tillvägagångssätt för att undersöka hur en damm påverkar ett
vattendrag. De är:

1. Undersökning av ett vattendrag med en damm idag där det finns mätdata sedan
innan dammen byggdes. Denna metod har bland annat använts av Steufer m. fl.
(2011) och McClealand (2004).

2. Jämförelse av vattendrag utan påverkan av damm med vattendrag med påverkan
av damm, detta har bland annat gjorts av Majhi m. fl. (2008). Ett sätt är att
göra mätningarna före och efter en damm utmed samma vattendrag, då detta
reducerar påverkan av andra faktorer avsevärt eftersom klimatet ofta är liknande
inom samma avrinningsområde.

Metod 1) ger en tydlig indikation på förändringar i flödesregim av dammen, men att
jämföra skillnaden med klimatförändringar blir svårare eftersom den opåverkade datan
bara sträcker sig tills tidpunkten då dammen byggdes. Steufer m. fl. (2011) lyckades
ta sig runt den problematiken genom att rekonstruera flödesdata från de opåverkade
delarna av avrinningsområdena uppströms och modellera detta på senare delar. På
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så vis kunde viss hänsyn tas till förändringar i flöde på grund av klimatförändringar.
Om metod 2) används finns klimatförändringar fram tills idag inbäddade i datan före
och efter dammen. Avrinningområdets storlek varierar däremot, vilket är viktigt att
ha i åtanke. Det gäller även att kontrollera att klimatet inte förändras avsevärt mellan
mätpunkterna före och efter dammen.

Val av vattendrag och damm
Sannolikheten att ett vattendrag har påverkan på regional eller global nivå ökar med
dess storlek, och samma sak gäller för dammar. På lokal nivå kan däremot även små
dammar och vattendrag ha stor påverkan (Lehner m. fl. 2011). Steufer m. fl. (2011)
antog att fyllning av dammar mindre än 1 km3 inte skulle ge något utslag i flödet
för Yenseifloden på grund av dess mycket stora avrinningsområde och tog därför inte
med mindre dammar i sin studie. Val av dammar och vattendrag är alltså mycket
tätt sammankopplat - om ett mindre vattendrag studeras kan även mindre dammar
studeras. Påverkan från en damm på ett vattendrags flöde dämpas när avståndet från
dammen ökar (McClealand 2004).
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Sammanfattning

Tidigare studier inom Sibirien i Ryssland har genomförts för att undersöka flödesföränd-
ringar i de stora arktiska floderna, och huruvida de är kopplade till klimatförändringar
eller ifall förändringarna är ett resultat av reglering via dammar och reservoarer. Studi-
erna kan därmed bedömma huruvida flödesförändringarna är naturliga eller ett resultat
av antropogena faktorer.

Studier av floderna Yenisei, Lena och Kolyma används. Överläggande noterar studierna
att i övre delar av flodernas avrinningsområden, vilka generellt är svagt antropogent
påverkade, märker av ett lägre flöde under tidig smältningsperiod, och ett ökat flöde
under senare smältningsperiod. Detta bestäms vara ett resultat av en förändrad snö-
smältningsperiod, samt upptining av permafrost. I avrinningsområdenas nedre delar,
med dammar och reservoarer placerade uppströms, noteras minskade toppflöden under
sommarmånader och ökade basflöden under vintermånader. Detta bestäms vara resul-
tatet av reglering av flöden via dammar och reservoarer. Vid flodernas utmynning anses
den samlade påverkan av klimat och antropogena faktorer uppmätas.

Rekonstruerad data har även använts för att studera hur flöden naturligt skulle sett ut
samt varit påverkat av klimatet, ifall inga dammar eller reservoarer skulle ha placerats
ut längs floderna. Övriga studider visar även att arktiska floders utflöden har betydelse
för reglering av termiska cirkulationer i världshaven.

1



Tidigare studier i Ryssland

I Sibirien, Ryssland, kan de största floderna baserat på årligt utflöde i Arktis avrinnings-
område lokaliseras. Den största arktiska floden är Yenisey. Floden har flera dammar
längs sin utsträckning. Floden Lena är den näst största arktiska floden. Lena har he-
la sitt avrinningsområde inom Ryssland, men saknar dammar längs sin huvudled. En
damm kan lokaliseras vid floden Vilyuy, vilken är ett av de största biflödena till Lena.
Floden Ob är den tredje största floden, vilken har en damm längs sin huvudled, och
två dammar längs floden Irtysh, vilken är det största huvudbiflödet till Ob. Floden har
även den största befolkningen på 28 miljoner bosatta i sitt avrinningsområde, vilket är
den största mängden befolkning inom alla arktiska floders avrinningsområden. Till sist
finns Kolyma, vilken är den sjätte största arktiska floden. Kolyma har en damm längs
sitt huvudflöde, och är det största avrinningsområde på jorden som har 100 procent
kontinuerlig permafrost (Arctic Great Rivers Observatory u.å.).

Flödesförändringar i Yenisei har studerats. Anledningen till studien var att ökad avrin-
ning under tidigare årtionden hade detekterats vid vinter- och vårmånader för arktiska
floder. Med hjälp av systematiska analyser av erhållen månadsdata över längre tidspe-
rioder studerades flödesförändringarna. Minskningar i vattenflöde under första delen av
smältningsperioden upptäcktes för både icke reglerade områden av Yeniseis avrinnings-
område och för huvudområden i nedre delen av avrinningsområdet. För samma områden
visades en ökning i flöden under senare delar av smältningsperioden. Mönstret påvisar
en försening i snösmältningen över Yeniseis avrinningsområde, troligen som resultat av
klimat (Yang, Ye & D. L. Kane 2004).

Det upptäcktes även att reglering av flöden via dammar längs Yeniseis huvudled påvke-
rar månadsflödena kraftigt, framförallt i nordöst och i övre delar av avrinningsområdet.
Yenisei har fyra stora dammar i sin nordöstra region, där toppflödet har minskat under
sommarmånaderna, och basflödet ökat under vintermånaderna. Samma mönster ges av
två stora reservoarer i Yeniseis övre regioner. Som resultat ges en minskad variation i
säsongsflöden för avrinningsområdets östra och nedre regioner, som följd av relgering
via dammar och reservoarer (ibid.).

På liknande sätt har floden Lena studerats. Även här erhölls resultat på förändring-
ar. I avrinningsområdets övre delar, vilket är svagt antropogent påverkat, studeras en
ökning i avrinning under vinter, vår och sommar, samt en minskning i utflöde under
hösten. Resultatet indikerar en hydrologisk förändring i form av tidigare snösmältning
och en upptining av permafrost, som följd av uppvärmning av klimat. Månadsflöden i
avrinningsområdets nedre delar visas även ha påverkats betydande. Vid utmynningen
av bifloden Vilyuy, vilken har en dam, ses det att toppflöden under sommarmånader
minskar kraftigt, och basflöden under vintermånader ökar avsevärt, detta på grund av
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regulationer. I Lenas nedre delar fås då en kraftig ökning i flöde under lågflödesmåna-
der, och en svagare ökning under månader med naturligt högre flöden, som följd av både
dammen i Vilyuy och klimapåverkningen i avrinningsområdets övre delar (Ye, Yang &
D. Kane 2003).

Liknande studider har även gjorts för floderna Ob och Kolyma, med liknande resultat.
Till exempel detekterades vid floden Kolyma ökade basflöden och minskade toppflöden
efter byggnad av damm (Majhi & Yang 2008).

Studier har även upprepade gånger använt både uppmätt och rekonstruerad data, där
den rekonstruerade datan behandlas vid avrinningsområdenas utflöden med hjälp av
regression. Datan behandlas sådan att dammars och reservoarers påverkan på flödena
elimineras, och en alternativ studie kan göras av hur avrinningsområden hade betett
sig ifall de inte var påverkade av damm och reservoar (Yang, Ye & D. L. Kane 2004;
Ye, Yang & D. Kane 2003). Den rekonstruerade datan visar att uppmätt data, vid till
exempel Lenas utflöde, inte visar de naturliga flödesförändringarna på ett representativt
sätt på grund av reglering via dammar. Uppmätt data överskattar naturliga flöden un-
der höst- och vintermånader, och underskattar naturliga flöden under sommarmånader.
Slutsatsen kan därmed dras att de ökade utflödena vid bland annat floden Lenas myn-
ning är ett resultat av både klimatpåverkan och reglering via dammar och reservoarer
(Ye, Yang & D. Kane 2003).

Andra studier visar även att utflöde av färskvatten från floder norra breddgrader är
viktigt för regleringen av termiska circkulationer i världshaven. Vidare studier av floders
påverkan på havens cirkulationer krävs dock, men det påvisar att det är viktigt att ta
hänsyn till antropogena faktorers påverkan på regionala och globala klimatförändringar
(Yang, Ye & D. L. Kane 2004).
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Sammanfattning
Denna rapport är en delrapport i den litteraturstudie som genomförs i projektet. I
rapporten beskrivs de grundläggande strukturerna av den data som analyseras i GIS,
hur databaser är uppbyggda och det ges exempel på grundläggande kommandon för
att hantera databaser. Det skrivs om hur geografisk data behöver bearbetas innan
användning och vikten av att definiera referenssystem i arbetet.



Introduktion
GIS är ett verktyg för att kunna modellera och beskriva verkligheten. Dock är verk-
ligheten omöjlig att beskriva i sin helhet, utan det krävs vissa förenklingar för att vi
ska kunna hantera och analysera den. En vanlig metod är att skapa en konceptuell
modell. Denna går ut på att dela upp verkligheten i olika teman, vilka beskriver olika
ämnen, ex temperatur, transportleder, befolkning med mera. Varje tema är i sin tur
uppdelat i skikt, vilka innehåller data angående skikten. Ett exempel är transportleder
som innehåller skikt med data gällande järnvägar och cykelvägar. (Harrie 2013)

I ett landskap går det att definiera antingen objekt eller kontinuerliga ytor. Objek-
ten är väl avgränsade och kan vara exempelvis en byggnad eller en mätstation. De
geometriska grundelement som används för att beskriva objekt är: punktelement, lin-
jeelement, ytelement (polygoner) och kroppar. De kontinuerliga ytorna går inte att
avgränsa på samma sätt och får ofta representera naturliga element, såsom tempera-
tur och topografi (ibid.).

Geografisk data har antingen rumsliga eller icke-rumsliga egenskaper. De rumsliga
egenskaperna talar om det geografiska objektets geometri, dvs utbredning och place-
ring. De icke-rumsliga egenskaperna kallas för attribut och beskriver egenskaper som
knyts till geografisk objekt. Ett exempel kan vara ett namn knutet till det geografiska
objektet som beskriver en sjö (ibid.).

Spatiella datastrukturer
Spatiell, eller rumslig, data är grundläggande vid användning av GIS. Den förekommer
i olika strukturer.

Rasterstruktur

Rasterstrukturen består av ett antal celler, vilka är organiserade i ett homogent rut-
nät. Varje cell innehåller information knutet till via en attributtabell. Cellstorleken
är avgörande för den geometriska upplösningen, där mindre cellstorlek leder till högre
upplösning. Problemet med mindre celler är att datalagringen ökar drastiskt för varje
minskning (ibid.).

Rasterstrukturen lämpar sig väl för att representera homogena ytor, exempelvis höjd-
data, temperatur och befolkningstäthet. Den lämpar sig sämre för väldefinierade ob-
jekt, såsom punkter, linjer och polygoner, då gränserna mellan dessa snabbt bli otyd-
liga och arean samt exakt position blir svår att bestämma (ibid.).
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Vektorstruktur

Vektorstrukturen lagrar enskilda objekt och är minneseffektivt, då den ej lagrar tom-
rummet emellan objekten. Denna struktur lämpar sig väl för att lagra objekt i form
av punkter, linjer och polygoner, då den har en hög geometrisk precision (ibid.).

Databashantering
Relationsdatabas

Den vanligaste typen av databas är en relationsdatabas, vilken är uppdelad i tre nivåer:
intern, konceptuell och extern. Vi kommer främst att arbeta i den konceptuella nivån,
då den tillåter användaren att utföra diverse operationer på data. Dessa operationer
utförs genom att man utnyttjar språket SQL, som är standardiserat för relationsda-
tabaser och gör dem så populära (ibid.).

Data på den konceptuella nivån är organiserad i tabeller, uppdelade i attribut (ko-
lumner) och objekt (rader). För att kunna hantera existerande data eller skapa och
lagra data digitalt är det viktigt att förstå vilka olika datatyper som finns. De vanliga
datatyperna integer står för heltal, float/flyttal är decimaltal och string används
för representation av text (ibid.).

För att hålla ordning i tabellerna har varje tabell en så kallad primärnyckel, vilken
består av ett eller flera unika attribut som måste ha ett unikt värde för varje objekt.
Ett vanligt exempel är att ange primärnyckeln i form av ID-nr. Ett databasschema
anger specifikationer av alla tabeller i en databas och visar även vilka attribut som
hör till vilken tabell. De understrukna attributen som hör till primärnyckeln är oftast
understrukna (ibid.).

SQL

För att kunna skapa tabeller, addera och radera attribut samt söka efter data i ta-
beller används frågespråket SQL (Structured Query Language). Nedan följer några
användbara SQL- kommandon (ibid.).

För att skapa en ny tabell:
CREATE TABLE Vaglankar
(lank_id: INTEGER,
vag_nr: CHARACTER VARYING(15),
vagtyp: CHARACTER VARYING(15),
PRIMARY KEY (lank_id))
Där lank_id bestäms till primärnyckeln och ytterligare attribut skapas med olika da-
tatyp.
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För att söka efter data krävs två obligatoriska klausuler, SELECT och FROM, de
övriga är valfria.
SELECT <attribut- och funktionslista>
FROM <tabellista>
WHERE <villkorsuttryck>
GROUP BY <attributlista>
HAVING <grupperingsvillkor> ORDER BY <attributlista>

SELECT anger vilka attribut som ska bearbetas, FROM anger vilka tabeller som
ingår i frågan, WHERE anger kriterier för urval av objekt från tabeller, GROUP BY
anger grupperingsattribut, HAVING anger villkor för grupperna, ORDER BY anger
sortering av resultatet. Det finns även inbyggda kommandon såsom: SUM, MIN, MAX,
COUNT (antal) och AVG (medelvärde) (ibid.).

Bearbetning av geografisk data

När data hämtats från databasen behöver det bearbetas innan det går att börja arbeta
med den. Det viktigt att definiera referenssystemet som skall användas. Till att börja
med har vi det geodetiska referenssystemet, som är utformat för att vara anpassat till
formen på jorden, som inte är helt sfärisk. Vid behov transformeras datan från ett
geodetiskt referenssystem till det önskade. Därefter undersöks kartprojektionen, som
är ett referenssystem som är anpassat till kartors plana utformning. GIS har speciella
kommandon för att utföra denna transformation. Georeferering används då referens-
system och kartprojektion är okänd. Då utnyttjas att det går att lägga tillrätta en
bild utan eget referenssystem genom att anpassa den till en bild över samma område,
med känt referenssystem (ibid.).

Digitalisering av rasterkartor eller digitala foton görs med hjälp av skärmdigitalisering.
Det går ut på att rent manuellt dra linjer för t ex vägar på en karta och sedan föra in
önskade attribut. Andra åtgärder kan vara att byte av filmformat är nödvändig och
att anpassa data, generalisera genom att göra urval och förenkla. Det går även att
göra geometrisk anpassning, vilket bland annat går ut på att slå ihop vektordata eller
ändra cellstorlek på rasterdata (ibid.).

Referenssystem och kartprojektioner
Koordinatsystem

När man arbetar i GIS är det viktigt att veta vilket referenssystem som gäller. Globalt
sett har det geodetiska referenssystemet ITRF högst status, det har mycket hög nog-
grannhet med enbart några cm i medelfel. WGS 84 används till GPS:er och använder
sig av satelliter för att fastställa sin position, noggrannheten beror av antalet satelliter
och vinkeln till dessa (ibid.).
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I Sverige är Sweref 99 standard som geodetiskt referenssystem, med Sweref 99 TM
som kartprojektion för nationella tillämpningar. Det tidigare svenska referenssystemet
är RT 90 och är ett regionalt anpassat geodetiskt referenssystem, med RT 90 2,5
gon V som kartprojektion (ibid.).

För arbete i andra länder krävs det att man arbetar i de regionala referenssystemen.
Det är särskilt viktigt att ta reda på de regionala kartprojektionerna, för att säker-
hetsställa koordinaternas noggrannhet. I Kanada till exempel finns ett flertal referens-
system angivna (ESRI 2016). En vanligt använd kartprojektion är Lambert conformal
conic map projection. Generellt går det att ta reda på och välja bland olika länders
tillgängliga referenssystem, exempelvis: Projected Coordinate Systems > Continental
> North America and Projected Coordinate Systems > National Grids > Canada.
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Sammanfattning
Dammar är historiskt viktiga, inte minst för bevattning av jordbruksmark och produk-
tion av elektricitet. En damm kan dock leda till förändrat vattenflöde och försämrad
biologisk produktivitet.

En vattenkraftsdamm förvandlar lägesenergi till rörelseenergi. Vattenkraftdammar på-
verkar vattenflöde genom att eliminera toppflöde och stabilisera basflöde. Vatten-
kraftsdammar släpper ut ett pulserat kontrollerat flöde för att tillgodose efterfråga på
elektricitet.

En bevattningsdamm förvarar vatten som behövs vid ett senare tillfälle inom jord-
bruksmark. Uttaget av vatten till jordbruk sker under torrare perioder.

En gruvdamm består av restprodukter, ofta miljöfarligt, från en gruva. Dessa restpro-
dukter innehåller mycket vatten.



Allmänt om dammar
De största parametrarna när man pratar om en damm är arean, volymen och höjd
som vattennivån kan fluktuera kring. De övergripande funktionerna av en damm är
att förvara vatten för ett senare skede och att ändra flödeshastigheten (Votruba &
Broža 1989). Dammar har historiskt spelat en stor roll, inte minst för bevattning av
jordbruksmark. Nästan hälften av världens dammar är till för bevattning och 17% för
vattenkraft. Dammar är också viktiga för vattentillgång, översvämningskontroll och
odling av fisk (ICOLD u.å.).

I byggandet av en damm ändras miljön från lotisk (rinnande vatten) till lentisk (stilla
vatten). Dammar kan blockera migrationsvägar för många fiskar och leda till kvarhål-
lande av sediment uppströms. Det här leder till minskad grumlighet, minskad närings-
tillgång och minskat suspenderat material. I sin tur kan detta leda till begränsningar
av biologisk produktivitet nedströms (Agostinho, Pelicice & Gomes 2008).

Vattenkraftsdamm
En vattenkraftsdamm förvarar vatten ofta på en högre höjd, när vatten släpps från
dammen så övergår dess lägesenergi till rörelseenergi via turbiner. Turbiner och gene-
ratorer omvandlar vattnets rörelse till elektricitet. Inte alla vattenkraft har en damm:
vissa vattenkraftsanläggningar har en anläggning som byggs med en bäck som rinner
genom ett kraftverk innan vattnet rinner vidare tillbaka till huvudfloden (DOE u.å.[a])
(DOE u.å.[b])

Världens största vattenkraftsdamm är The Three Gorges dammen i Kina, fem gånger
så stor som Hooverdammen i USA (Gas 2017). Totalt kan The Three Gorges dammen
hålla 39,3 miljarder m3 vatten (Zen u.å.).

Hur vattenkraftsdammar påverkar vattenflöden
Vattenkraftsdammar påverkar vattenflödet genom att eliminera toppflödet och sta-
biliserar basflödet. Toppflödet är ett större flöde som ofta sker efter avsmältning på
våren. Basflödet, även kallat bakgrundsflöde, är det mindre flöde som sker under tor-
rare förhållanden (Peters Daniel L. & Prowse Terry D. 2001).

Dammar släpper ut ett pulserat flöde för att kunna tillgodose elektricitetefterfråga på
valda tidpunkter. Pulserat flöde kan vara när vatten hålls in i dammen när efterfrågan
är låg (vanligtvis under natten) och sedan släpps ut när efterfrågan är hög (vanligtvis
på eftermiddagar) (Young, Cech & Thompson 2011). Det här pulserade flödet påver-
kar det marina ekosystemet. Många arter är anpassade till olika mönster i flöden, och
förändringarna som dammbygge medför kan påverka arternas habitat (Lehner Bern-
hard et al. 2011).

Bevattningsdamm
Idén bakom en bevattningsdamm är att förvara vatten som behövs vid ett senare ske-
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de. En bevattningsdamm är viktig för att bibehålla produktion från jordbruksmark
även under torrare perioder eller år. En bevattningsdamm kan ha rör installerade som
kan pumpa vatten från dammen vid valda tillfällen (OMAFRA u.å.).

En stor och känd damm är Dujiangdammen i Kina som byggdes för över 2000 år
sedan och används fortfarande idag. Dammen är viktig för att bevattna Chengdus
slätter (Chengdu 2014). Mängden bevattningsdammar förväntas öka som en följd av
ökad efterfråga på mat på grund av större global befolkning (ICID 2000).

Hur bevattningsdammar påverkar vattenflöden
I Obfloden i västra Sibirien uppmättes en minskning av flöde under sommaren och en
orsak till detta förslogs vara bevattning till jordbruk och industrier längs dalen. Utta-
get av vatten till jordbruk sker under torrare perioder som vår och sommar (Yang, Ye
& Shiklomanov 2004).

Gruvdamm
Vid en gruva finns ofta en eller flera gruvdammar. Denna sortens damm består av
sand eller annat finkornigt mineral från gruvan. Det finkorniga materialet innehåller
mycket vatten, och denna gemensamma suspension når tillslut en dispergering av ma-
terialet och vattnet. Idén bakom en sådan damm är att förhindra utsläpp från gruvan
av restprodukter, den innehåller alltså ofta miljöfarligt avfall från gruvan i fråga (Ber-
ger 2013).

Sanden eller annat finkornigt material från gruvan kallas anrikningsmaterial och är
en restprodukt som blir över efter att mineral och metaller separerats från önskvärd
gruvprodukt i ett anrikningsverk. Detta anrikningsmateria deponeras och pumpas
tillsammans med vatten till gruvdammarna, så kallade magasin, där materialet sedi-
menterar (SGU 2017).

Hur gruvdammar påverkar vattenflöden
En studie som har gjorts vid en kolgruva i Chandrapur, Indien, visade att gruvindu-
strin behöver ta ut miljoner liter vatten varje dag för att gräva ut kol från gruvan.
Vatten från gruvindustrierna kan hamna i gruvdammar och blir lentisk (Tambekar
et al. 2013).

En fara med gruvdammar är att de kan brista och har gjort så historiskt. När en
gruvdamm brister så riskerar miljöfarligt avfall att spridas (Berger 2013).
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Dammar i framtiden
Vattenkraft idag står för 16% av den globala elektricitetproduktionen. Vidare är vat-
tenkraft den största förnybara energikällan, 86% av den förnybara elektriciteten kom-
mer från vattenkraft (Gadonneix et al. u.å.).

Bevattningsdammar har historiskt varit väldigt viktiga och fortsätter idag att vara
det genom att möjliggöra förvaring av vatten under torrare perioder. För att försäkra
matproduktion i många länder och för att förhindra torka så behövs bevattningsdam-
mar (SIDA 2015).

För att minska mängden gruvdammar så har återvinningspotentialen av gruvavfall
undersökts. Gruvavfall rikt på mangan kan till exempel användas till skogsjordbruk
och gruvavfall rikt på järnmalm kan användas till framställning av keramik (Lotter-
moser 2011).
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1 Kort om floder och avrinningsområden i Kanada
och Alaska

I norra nordamerika finns två stora floder inom arktis avrinningsområde, Mackenzie-
floden och Yukonfloden. Mackenziefloden är den fjärde största och Yukonfloden är den
femte största floden inom arktis avrinningsområden. Floderna har ett medelårsflöde
på 316 km3/år respektive 208 km3/år samt ett avrinningsområde på 1.8 miljoner km2

respektive 0.83 miljoner km2 (ArcticGRO u.å.).

Mackenziefloden ligger inom det gröna området i figur 1. Yukonfloden är belägen
både i Alaska, som ligger i det vita området längst österut i figur 1, och i Kanada.

Figur 1: Avrinningsområden i Kanada (eng. Canada drainage basins), av Qyd (Public
Domain).

2 Tidigare studier i Kanada
Flera studier har undersökt flöden i norra Kanadas floder. Peters Daniel L. & Prowse
Terry D. (2001) undersökte dataserier från Peacefloden, som är ett biflöde till Macken-
ziefloden. Serierna innehåller data från innan kraftverksamdammen W A C Bennet,
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som finns längst floden, byggdes samt under och efter byggnationen. Byggnationen
startade 1968. Studien innehåller även en modell över hur flödena skulle sett ut om
dammen inte hade byggts. Resultatet visar att vattenkraftsdammen påverkad hydro-
login genom att jämna ut flödena under året. Flödena under vår- och sommarperioden
har minskat och istället har flödena under vintern ökat (Peters Daniel L. & Prowse
Terry D. 2001). Detta för att kunna producera mer elektricitet under vintersäsongen.
Denna regleringseffekt syns även nedströms dammen, men att oreglerade biflöden an-
slutit efter dammen gör att effekten mattats av. Det modellerade flödet, som visar hur
flödet skulle sett ut utan dammens reglerande påverkan, uppvisade ett toppflöde för
vårfloden cirka 2 veckor tidigare jämfört med tidpunkten för vårflod innan dammen
byggdes (ibid.).

Olika tidsserier från början och mitten av 1900-talet till början av 2010-talet un-
dersöktes av Rood et al. (2017). Flödesdatan kom från floder i nordvästra Kanada,
till exempel Mackenziefloden, Peacefloden och Liardfloden. Liardfloden är, till skillnad
från Mackenzie- och Peacefloden, inte reglerad av någon damm. Peacefloden mynnar
ut i Mackenzifloden och är, som tidigare sagt, reglerat av W A C Bennet-dammen
sedan 1968. Resultatet av studien visar på ett signifikant ökat årsmedelflöde i Liard-
floden under vår-, sommar- och vinterperioderna. Även månads- och extremflöden är
ökade. Författarna ser en korrelationen mellan flödesökningarna och PDO (eng. Pacific
decadal oscillation) (ibid.). Effekterna av vattenkraftsdammen i Peacefloden ses även
nedströms, efter anslutning till Mackanziefloden. Trots detta ses ett progressivt ökat
flöde i Mackenziefloden. Flödesökningarna i Mackenziefloden liknar dom i Liardfloden
(ibid.).

De flesta studier tittar på medelårsdata - och medelmånadsdata men i en studie av
Yang, Shi & Marsh (2015) undersökts istället daglig flödesdata från Mackenziefloden
under perioden 1973-2011. Studien fann en trend av minskade och tidigarelagda topp-
flöden vid snösmältning samt ett ökat basflöde under vintern. Studien fann även en
större variation i flödet under perioden maj till oktober jämfört med perioden novem-
ber till april. De större flödesvariationerna anses bero på is- och snösmältning samt
regn under den perioden. Studien fann även stora variationer mellan olika år (ibid.).

Utifrån dataserier från åren 1964-2007 undersökte Déry, Hernández-Henríquez et al.
(2009) flöden i 45 kanadensiska floder. Studien fann ett minskat årsflöde för åren
1964-1989 samt ett ökat årsflöde för åren 1989-2007. För de två största avrinngings-
områdena sett till area, Nelson- och Mackenziefloden, ses först en inledande trend av
minskad variation hos flödet, och sedan en trend av ökad variation hos flödet. Gene-
rellt finner studien en ökad hydrologisk variabilitet för området norra Kanada (ibid.).

I en studie av Déry, Stadnyk et al. (2016) undersökts flöden i ett större område i
norra Kanada, med tidsserier från åren 1964-2013. För området som helhet fann stu-
dien en trend av minskade flöden under första halvan av perioden och sedan en trend
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av ökande flöden under senare halvan av perioden, vilket överränsstämmer med re-
sultatet från tidigare nämnd studie av Déry, Hernández-Henríquez et al. (2009). En
generell trend av lägre sommarflöden, med vissa undantag, sågs (Déry, Stadnyk et al.
2016). Störst variation mellan årtionden sågs under 1970- och 1980-talet då dammar
anlades i området. På grund av regleringen med dammar sågs högre vinterflöden, dock
minskade flöde under jul- och nyårshelgerna vilket förklaras av en lägre elkonsumtion
vid dessa tider (ibid.). En ökad variabilitet i flödena sågs för alla årstider, men främst
sommaren, under perioden 2004-2013. Författarna kopplar denna variation till på-
gående klimatförädringar då variationen sågs både i relgerade och oreglerade system
(ibid.).

3 Tidigare studier i sucarktiska områden i Skandi-
navien

I en studie av Ashraf et al. (2016) jämfördes den oreglerade Torne älv, i norra Sverige,
med den reglerade Kemi älv, norra Finland. Studien fann att anläggning av vatten-
kraftsverk i Kemi älv stod för 50 % av den totala flödesförändringen. Resterande 50
% ansågs bero på t ex klimatförändringar och förändrad användning av marken. Vid
jämförelse av den oreglerade Torne älv, samt ett oreglerat biflöde till Kemi älv, med
den reglerade Kemi älv sågs att flödesförändring var cirka 50 % lägre i de oreglerade
älvarna (ibid.). Studien fann även att effekten av vattenkraftsregleringen avtog ned-
ströms i Kemi älv, vilket förklaras av att oreglerade biflöden ansluter till älven (ibid.).

Sferratore et al. (2008) undersökte en reglerad älv, Kalixälven, och en reglerad älv,
Luleälven, med avseende på flödet av näringsämnena kväve, fosfor och kisel vid flods-
mynningen under perioden 1990-1999. En simulering av Luleälven med och utan damm
utfördes. Studien fann ett minskat flöde av kisel och fosfor samt ett ökat flöde av kvä-
ve vid jämförelsen av reglerad och oreglerad Luleälv. De förändrade flödena anses
berå på den förändrade vegetation som anläggningen av en damm medför samt att
näringsämnen uppehålls i själva dammen (ibid.).

4 Att tänka på angående metod, hämtat från ar-
tiklarnas diskussion

• Rood et al. (2017) tycker att det är bra att ha långa tidsserier, minst två PDO
oscillationer.

• Déry, Stadnyk et al. (2016) tyckte att det är viktigt att kolla vidare på hur ”land
use” påverkar hydrologin samt att jämföra med klimatoscillationer.

• Déry, Hernández-Henríquez et al. (2009) tycker att nordamerika generellt (?)
följer PDO-skiften medan Kanada snarare följer AO (artivoscilliation).
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Sammanfattning
I denna rapport beskrivs tillvägagångssättet som användes för att hitta dammar som
är intressanta för vårt projekt. Metoden i sin korthet bestod av att hämta data från
olika databaser av dammar och reservoarer, avrinningsområden och vattenflöde. Den-
na data visades i GIS för att bland annat få en uppfattning om vilka dammar som
faktiskt har utflöde i Norra ishavet, vilka mätstationer som finns i dammarnas när-
område samt vilka dammar det finns bra flödesdata på.

Dammarna som erhölls efter att ha kollat på McKenzieflodens avrinningsområde var
W.A.C Bennett Dam, Peace Canyon Dam, Paddle Canyon Dam, Hutch Lake, 40 Mi-
le Reservoir, Syncrude Tailings Pond och Dike-systemet. Efter GIS-analys verkade
W.A.C Bennett Dam och Peace Canyon Dam vara bra alternativ för Kanadadammar-
na.



1 Metod

1.1 Urvalsprocess av dammar
För att välja ut potentiella dammar till projektet används GIS-ref. Från Global Wa-
ter System Project, GWSP (u.å.), laddas alla dammar och reservoarer in i GIS och
läggs på en karta över Nordamerika. De dammar som finns under GWSP i Global
Reservoir and Dam database, GRanD, är alla större än 6,2 km3 vilket betyder att
mindre dammar exkluderas direkt. Vidare laddas data ner från HydroSHEDS (u.å.)
gällande vattensamlingars avgränsningsområden och avrinningsområden för Kanada
och Alaska. Avrinningsområdet för Norra ishavet avgränsas och de dammar och re-
servoarer som inte ligger inom detta området förkastas. Slutligen hämtas data från
BfG - River Discharge Data (u.å.) där koordinater för mätstationer i vattendrag vilka
används för att undersöka vilka dammar och reservoarer som har tillräckligt många
mätstationer både uppströms och nedströms. Något som även tas med i urvalspro-
cessen är hur gamla dammarna eller reservoarerna är då en bra analys av flödesdata
kräver minst 20 år av data.

2 Resultat från urvalsprocessen
Resultatet från urvalsprocessen presenteras med hjälp av GIS, se figur 1. Figuren
visar floden McKenzies avrinningsområde i Kanada som har sitt utlopp till Norra
ishavet (Arctic Ocean), och de dammar och reservoarer som finns inom detta område.
Alaska utesluts alltså eftersom de reservoarer som finns där inte ligger i Norra ishavets
avrinningsområde.
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Figur 1: Floden McKenzies avrinningsområde ut till Norra ishavet med dammar och reser-
voarer markerade. Området sträcker sig från norra delen av Kanada i delstaten Northwest
Territories och går ner till delstaterna Alberta och British Colombia.

När hänsyn även tas till vilka dammar och reservoarer som har tillräckligt med mät-
stationer begränsas antalet ytterligare. Syncrude Tallings är en gruvdamm och har
inga närliggande vattendrag med mätstationer och lika så är Dike-systemet enbart
små gruvdammar varför de exkluderas, se appendix. Brist på mätstationer gäller även
för Snare Rapids varför denna också exkluderas, se appendix. I tabell (1) presenteras
de dammarna som bedöms som potentiella kandidater till det här projektet.
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Tabell 1: Potentiella dammar att undersöka vidare. Area hämtas från GWSP (u.å.).

Syfte Kapacitet [MW] Volym [km3] Area [km2] Färdigställd

W.A.C Bennett Dam Vattenkraft 2900 74 1623,9 1968

Peace Canyon Dam Vattenkraft 740 - 8,4 1980

Paddle Canyon Dam Rekreation - - 1,9 -

Hutch Lake Vattenförvaring - - 6,1 1990

40 Mile Bevattningsdam - - 2,9 -

Då mycket information saknas för i princip alla dammar förutom W.A.C Bennett Dam
och Peace Canyon Dam läggs två mindre dammar in manuellt i GIS. Dessa är Bluefish
Hydro samt Taltson Hydro, de är båda mindre vattenkraftverk varför de inte fanns
med i GRanD. Information saknas om dessa dammar och få mätsationer finns runt
omkring, se appendix, varpå dessa utesluts.

Tabell 2: Mindre dammar som läggs in manuellt i GIS. Information hämtas från Corpora-
tion (u.å.).

Syfte Kapacitet [MW] Volym [km3] Area [km2] Färdigställd

Bluefish Hydro Vattenkraft 7,5 - - 1942 (2012)

Taltson Hydro Vattenkraft 18 - - -

2.1 W.A.C. Bennett och Peace Canyon
W.A.C Bennett är ett stort vattenkraftverk som ligger vid utloppet av Williston Lake
vilket är den tredje störta artificiella sjön i Nordamerika. Peace Canyon byggdes cirka
20 år efter W.A.C Bennett och ligger 23 km nedströms och skapade då Dinosaur
Lake som nu ligger mellan de två vattenkraftverken. I figur 2 under bifogat visas de
mätstationer som finns uppströms i Finlayfloden respektive nedströms i Peacefloden
(Wikipedia 2018a,b).
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Figur 2: Vattenkraftverken W.A.C Bennett Dam och Peace Canyon Dam med markerade
mätstationer.

2.2 Paddle River Dam
Finns inte mycket information gällande den här rekreationsdammen.

2.3 Hutch Lake
Hutch Lake är en vattenförvaringsdamm i nordvästra Alberta. Dammens area är 5,7
km2 och huvudavrinningsområdet är McKenziefloden som vidare rinner ut i Norra
ishavet. Området kring Hutch Lake är ett rekreationsområde med bland annat cam-
ping och vandringsleder. I appendix visas de mätstationer som finns i anslutning till
Hutch Lake. Värt att notera är att det enbart finns flödesdata från två mätstationer
i anslutning till dammen mellan åren 1975-1993 respektive 1977-1986, alltså mycket
korta tidsserier. Det finns också relativt få mätstationer i området och det fattas mät-
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station uppströms (Wikipedia 2014).

2.4 40 Mile
40 Mile reservoir är en bevattningsdamm belägen i södra Alberta och ägs av St. Mary
River Irrigation District. Dammen är 11 km lång och runt om dammen är en rekrea-
tionspark uppbyggd med bland annat camping och fiske (Forty Mile u.å.). I appendix
vises de mätstationer som finns i anslutning till 40 Mile reservoir. Tidsserien från dessa
mätstationer är överlag mycket lång, från år 1966 till 2013. I appendix går det dock
att se att det inte finns mätstationer uppströms dammen.

3 Slutsats
Då mycket information saknas kring Paddle River Dam, Hutch Lake och 40 Mile
gör det att de blir svåra att använda i undersökningen. Både Paddle River Dam och
40 mile har inte så bra mätstationer uppströms, se appendix. Även Hutch Lake har
få mätstationer samt korta tidsserier på flödesdatan, se appendix. W.A.C Bennett
Dam och Peace Canyon Dam ligger i samma flodnätverk. De påverkar alltså flödet
gemensamt och det finns ingen mätstation mellan de två dammarna vilket gör det
svårt att särskilja separat påverkan. En idé kan alltså vara att undersöka gemensamt
hur dessa två dammar påverkar flödet. W.A.C Bennett Dam och Peace Canyon Dam
utgör gemensamt en stor yta och det finns många mätstationer uppströms dammarna
och nedströms, samt långa tidsserier.
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1 Trendanalys av flödesdata
När data för en variabel har samlats in över tid kan det vara intressant att undersö-
ka om det finns en trend hos de värden variabeln antagit. En trend innebär att det
undersöks om sannolikhetsfördelningen, som data är hämtad från, har förändrats över
tid (Hirsch & Helsel 2002). Med andra ord undersöka om värdena hos variabeln ökar
eller minskar över tid. Det kan även vara av intresse att undersöka hastigheten hos
förändringen (ibid.).

Vid trendanalys utförs en hypotesprövning. I det här fallet används Mann-Kendalls
test för hypotesprövningen.

1.1 Hypotesprövning
Vid hypotesprövning ställs en nollhypotes H0 och en alternativhypotes H1. Hypote-
serna för den här analysen ses nedan.

H0: Ingen monotonisk trend finns

H1: En monotonisk trend finns

Monotonisk trend innebär en kontinuerlig, gradvis ökning eller minksning av den stu-
derade variabeln över tid (ibid.). Hypotesprövningen syftar till att med hjälp av ett
statistiskt test avgöra om nollhypotesen kan förkastas eller inte (Björk 2010). Nollhy-
potesen antas vara sann fram tills dess den motbevisas. Om nollhypotesen motbevisas
antas istället den alternativa hypotesen vara sann (Björk 2010; Hirsch & Helsel 2002).

Vid inledningen av en hypotesprövning sätts en signifikansgräns α, vilken anger risken
för ett falskt positivt fynd. Det här är alltså risken att man i sin statistiska hypotes-
prövning förkastar en nollhypotes som i själva verket är sann. Vanligtvis används en
signifikansgräns på α = 0,05 (5 %) (Björk 2010).

Resultatet av en statistisk analys kan rapporteras antingen i form av ett p-värde
eller ett konfidensintervall (ibid.). I den här anlaysen kommer p-värden rapporteras.
P-värdet är ett tal mellan noll och ett, vilket anger hur mycket undersökningsresultatet
skiljer sig från nollhypotesen. Ett lågt p-värde innebär att resultatet avvikigt mycket
från nollhypotesen, och då kan nollhypotesen förkastas (ibid.).

Förkasta H0 då p− värdet < α

Signifikansgränsen utgör gränsen för hur små p-värdena måste vara för att nollhypo-
tesen ska förkastas. P-värden som är mindre än signifikansgränsen kallas signifikana.
P-värdet större än signifikansgränsen är inte signifikanta och leder till att nollhypo-
tesen inte förkastas (ibid.). Att inte förkasta nollhypotesen betyder att det inte finns
tillräckligt med bevis för alternativhypotesen, att en trend finns, och är inte liktydigt
med att det inte finns en trend (Hirsch & Helsel 2002).
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1.2 Mann-Kendalls test
Mann-Kendall testet är ett icke-parametrisk test som kan användas vid trendana-
lys (Hirsch & Helsel 2002). Icke-parametriskt innebär att det vid hypotesprövningen
inte görs några antaganden angående hur fördelningen hos målpopulationen ser ut.
Vid parametriska test däremot görs sådana antaganden, till exempal antagandet att
målpolulationen är normalfördelad. Icke-parametriska test används med fördel vid
medianjämförelser, medan parametriska test är lämpliga för medelvärdesjämförelser
(Björk 2010). Mann-Kendall undersöker trenden över tid hos den intressanta variabeln
i fråga, den så kallade responsvariabelns (egen översättning, eng. response variable).
Datan som analyseras behöver, som sagt, inte vara normalfördelad. Däremot får det
inte finnas någon seriekorrelation i datamaterialet. Spridningen får inte heller föränd-
ras över tid (Hirsch & Helsel 2002). Vattendata är ofta inte normalfördelad (ibid.),
Mann-Kendall testet är därför ett bra val av statistisk metod för den här analysen.

Vid analysen används säsongsvarianten av Mann-Kendalls test (egen översättning,
eng. seasonall Mann-Kendall test). Detta eftersom det finns säsongsvariationer i vat-
tendata (ibid.), till exempel i vattenflödesdata som i det här fallet. Säsongsvarianten
av Mann-Kendalls test beräknar Mann-Kendalls test separat för varje säsong utan att
göra jämförelser mellan säsnonger. Slutligen läggs resultaten från de olika säsongerna
samman (ibid.).

Säsongsvarianten av Mann-Kendalls test resulterar i p-värden som avslöjar om det ses
någon signifikant trend under den valda perioden. Vid analysen kommer dataseriena
delas in i olika perioder nämligen före, under respektive efter byggnation av en damm.

Testet resulterar även i en regressionskoefficient med många namn (Wikipedia 2018). I
den hör rapporten används beteckningen Theils lutning (egen översättning, eng. Theil’s
slope). Ett nollskilt värde för Theils lutning visar på ett signifikant monotoniskt be-
roende mellan två variabeler (Hirsch & Helsel 2002). Theils lutning är medianen av
lutningen mellan parvisa punkter i datamaterialet (ibid.).

1.3 Datahantering
Vid användning av Mann-Kendalls test kan data logtransformeras. Syftar analysen
till att enbart undersöka trender är transformering inte nödvändigt. Däremot är det
fördelaktigt att transformera datan om en lutningskoefficent ska tas fram (ibid.). Tran-
formering av datan påverkar inte signifikansnivån hos testet. Om en lutningskoefficent
beräknas utifrån transformerade data måste enheten för denna omvandlas tillbaka till
originalenhet (ibid.).

Avvikande datapunkter, så kallade uteliggare (eng. outliers) ska tas med i undersök-
ningen, förutsatt att de inte beror på en felaktig mätning, kommer från ett avsevärt
avvikande mätområde från det som studeras eller från en icke återkommande händelse
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(Hirsch & Helsel 2002).

1.4 MULTITEST - excelprogram för Mann-Kendalls test
För att utföradet säsongsvarianten av Mann-Kendalls test användes excelprogrammet
MULTITEST med godkännande av Jens Fölster, Institutionen för vatten och miljö,
SLU.

I Programmet matades rådata in i form av tabeller med år, flöden och eventuell månad.
Programmet räknade sedan ut lutningskoefficienten Mann-Kendalls tal vilket berät-
tade om det fanns en trend och huruvida denna var positiv eller negativ. Då månad
angavs räknades Mann-Kendalls tal ut för varje månad över åren och på så sett kunde
säsongsvisa trender hittas. Även årsmedelvärde matades in och total flödesförändring
över åren undersöktes.

Även statistisk data så som p-värde och theils lutning fås fram i programmet. Resul-
taten plottas och eventuella trender blev visuella.
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den tidigare arbetsrapporten W-18-70/L-09 och ett möte med handledare Johanna
Mård och beställare Arvid Bring. Syftet med rapporten är att hitta mer information
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utökat sökområde som även inkluderar Hudson Bays och Yukonflodens avrinningsom-
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Från undersökningen hittades framför allt en bevattningsdam, Glenmore, och en vat-
tenkraftsdamm, Bighorn, som verkar lämpliga för projektet.



1 Inledning
Undersökningen som resulterade i W-18-70/L-09 gav inte önskat resultat varför det
valdes att fortsätta efterforskningar kring potentiella dammar för projektet men med
utvidgat sökområde.

W-18-70/L-09 resulterade i att dammarna W.A.C Bennett och Peace Canyon valdes
som en damm som ska undersökas i projektet, men även bevattningsdammen 40 Mile
hittades. 40 Mile uteslöts till att börja med då det fanns mycket få antal mätstationer
och lite information gällande dammen i stort. Efter mötet med handledaren Johanna
Mård och beställaren Arvid Bring beslöts dock att 40 Mile ändå kunde vara intressant
att undersöka då det trots allt är en bevattningsdam och inte många studier gjorts
om denna typ av damm. Därför beslöts att vidare undersökningar skulle göras kring
40 Mile i förhoppning om att även den ska kunna ingå i projektet.

I den tidigare undersökningen, W-18-70/L-09, undersöktes enbart Norra ishavets di-
rekta avrinningsområde, pan-Arktis, vilket alltså bara resulterade i en självklar damm.
Efter mötet med handledare och beställare beslöts därför att utöka sökområdet till
floden Yukon och Hudson Bays avrinningsområde. Båda dessa har inte direkt utflöde
till Norra ishavet men bidrar indirekt till avrinningsområdet.

2 Metod
Samma metod och urvalsprocess används för den här undersökningen som för den
undersökning som presenterades i arbetsrapporten W-18-70/L-09.

3 Resultat
I tabell 1 visas de bevattningsdammar som kan vara kandidater för projektet och i
tabell 2 visas de vattenkraftsdammar som setts lämpliga.

Tabell 1: Dammar med andra användningsområden än vattenkraft. Area hämtas från
GWSP (u.å.).

Användning Avr.område [km2] Volym [km3] Ytarea [km2] Färdigställd

40 Mile Bevattningsdam - - 2,9 -

Glenmore Vattenförsörjning 1179 - 3,7 1933

Dickson Vattenförsörjning 5503 - 16,8 1983
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Tabell 2: Vattenkraftdammar som kan komma att ingå i projektet. Area hämtas från GWSP
(u.å.)

Användning Kapacitet [MW] Volym [km3] Ytarea [km2] Färdigställd

Ear Falls Vattenkraft 17 - 1156,7 1929

Bighorn Vattenkraft 120 - 48,3 1972

3.1 40 Mile
40 Mile reservoar är en bevattningsdamm belägen i södra Alberta och ägs av St. Mary
River Irrigation District. Dammen är 11 km lång och runt om dammen är en rekrea-
tionspark uppbyggd med bland annat camping och fiske (Forty Mile u.å.). I appendix,
figur 1 visas de mätstationer som finns i anslutning till 40 Mile reservoar. Tidsserien
från dessa mätstationer är överlag mycket långa, från år 1966 till 2013. I figur 1 går
det dock att se att det inte finns mätstationer uppströms dammen.

Ingen ytterligare information har tillkommit gällande 40 Miles varför den här dammen
troligtvis inte kommer att ingå i projektet. St. Mary River Irrigation District har
kontaktats för mer information, men utan framgång.

3.2 Dammar i Yukons (Alaska) avrinningsområde
Att få fram bra kartor till ArcMap på dammar i USA/Alaska visade sig ta tid och
vara svårt. För att få tillgång till inventeringskartor av dammar så krävdes tillstånd
av upphovsmakarna och på grund av all extra tid som då hade behövts lägga ner på
detta arbete så beslutades det därför att Yukons avrinningsområde skulle strykas i
arbetet.

3.3 Dammar i Hudson Bays (Kanada) avrinningsområde
3.3.1 Glenmore

Glenmoredammen byggdes 1933 och är en vattenförsörjningsdam. Det finns en mät-
station uppströms (33 km) och en precis vid utflödet med data mellan 1934-2014
respektive 1908-2016. Däremot finns ingen mätstation längre nedströms, se figur 2 i
appendix. Utflödet rinner ut i Elbowfloden (Wikipedia 2018).

3.3.2 Dickson

Dicksondammen färdigställdes 1983 och är även den en vattenförsörjningsdam men
med en liten vattenkraftanläggning på cirka 15 MW också. Det finns två mätstationer
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uppströms, en nedströms (cirka 37 km från utflödet) samt två stycken i biflöden. Här
finns det alltså ingen mätstation precis vid utloppet, se figur 3 i appendix. Reservoaren
heter Gleniffersjön och ligger i Red Deerfloden (Wikipedia 2017).

3.3.3 Ear Falls

Ear Fallsdammen är belägen på Englishfloden i Ontario och byggdes 1929. Vatten-
kraftverket har en kapacitet på 17 MW och ägs av Ontario Power Generation. Det
finns en mätstation direkt efter och tre stycken i biflöden och dessa har data mellan
1907-1994 respektive 1970-2016, 1970-2015 och 1962-2015, se figur 4 i appendix. Det
finns ingen mätstation längre nedströms (Generation u.å.).

3.3.4 Bighorn

Bighorndammen byggdes 1972 och är ett vattenkraftverk med kapacitet på 120 MW
belägen på North Saskatchewan i Alberta. Reservoaren, Abrahamsjön, är den största
artificiella sjön i Alberta och ägs av Transalta. Det finns en mätstation direkt efter,
en uppströms, en i ett biflöde och en nedströms (96 km) med data mellan 1972-2012
respektive 1970-2014, 1967-2016 och 1913-2015 se figur 5 i appendix (TransAlta u.å.).
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Appendix

Figur 1: 40 Mile med mätstationer
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Figur 2: Glenmore Dam med mätstationer.
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Figur 3: Dickson Dam med mätstationer
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Figur 4: Ear Falls Dam med mätstationer
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Figur 5: Bighorn Dam med mätstationer
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för statistisk analys enligt Mann-Kendells test tas med, och signifikanta
trender tas upp i de fall då dessa upptäcks.



Dessa följande kartbilder, figur 1 och figur 2, kommer i slutrapporten ligga
i metoddelen, och ligger därmed här endast tillfälligt för att vi ska kunna
hänvisa till dom i resultatdelen. /Arktisgruppen

Figur 1: Karta över dammarna W.A.C. Bennett och Peace river i förhållande till
mätstationerna som valdes. Cirka 100 km uppströms de båda dammarna syns Williston
lake som bildades när W.A.C. Bennett byggdes. W.A.C. Bennett och Peace Canyon
ligger i McKenzieflodens avrinningsområde som är gulmarkerat i bilden uppe till vänster.
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Figur 2: Karta som visa Glenmoredammen i förhållande till de mätstationer som val-
des. Glenmoredammen ligger i Hudson Bays avrinningsområde.
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1 Resultat
För att undersöka hur dammarna W.A.C. Bennett, Peace Canyon och
Glenmore Dam påverkade vattenflödet utfördes en trendanalys med Mann-
Kendalls test. Det specifika flödet vid olika mätstationer undersöktes även,
resultatet presenters grafiskt nedan.

1.1 W.A.C. Bennett och Peace Canyon
Utmed Peace River finns fyra mätstationer vilka är inkluderad i denna stu-
die. Dessa innefattar Hudson Hope och Near Taylor, lokaliserade nedströms
W.A.C. Bennett och Peace Canyon, se figur 1. Sedan följer East Pine och
22nd Base Line, vilka är lokaliserade i biflöden till Peace River, se figur 1.

Som tidigare nämnt byggdes W.A.C. Bennett mellan år 1961 - 1968, vil-
ket kan ses utmarkerat i figur 5 och figur 6. Peace Canyon byggdes under
1980-talet. Uppdelning av tidsperioder före och efter damm bestäms utef-
ter W.A.C. Bennett, på grund av att denna är av större storlek än Peace
Canyon.

1.1.1 Grafisk presentation av det specifika flödet

Det specifika månadsmedelflödet sett över de undersökta tidsperioderna
för samtliga mätstationer ses i figur 3 till figur 6.

Figur 3: Specifikt månadsmedelflöde över hela tidsperioden för mätstation East Pine
belägen i ett biflöde till Peace River.
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Figur 4: Specifikt månadsmedelflöde över hela tidsperioden för mätstation 22nd Base
Line belägen i ett biflöde till Peace River.

Figur 5: Specifikt månadsmedelflöde över hela tidsperioden för mätstation Hudson Ho-
pe, belägen strax nedströms W.A.C. Bennett.
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Figur 6: Specifikt månadsmedelflöde över hela tidsperioden för mätstation Near Taylor,
belägen 90 km nedströms W.A.C. Bennett.

Det specifika årsmedelflödet för de undersökta åren för samtliga mätsta-
tioner ses i figur 7.

Figur 7: Specifikt årsmedelflöden över hela tidsperioden för mätstationerna 22nd Base
Line (biflöde till Peace River), East Pine (biflöde till Peace River), Hudson Hope (strax
nedströms W.A.C. Bennett), och Near Taylor (belägen 90 km nedströms).

I figur 8 till 11 visas det maximala och minimala specifika flödet för re-
spektive mätstation under de undersökta åren.
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Figur 8: Maximalt och minimalt specifikt flöde vid mätstation East Pine, lokaliserad i
ett biflöde till Peace River.

Figur 9: Maximalt och minimalt specifikt flöde vid mätstation 22nd Base Line, lokali-
serad i ett biflöde till Peace River.

Figur 10: Maximalt och minimalt specifikt flöde vid mätstation Hudson Hope, lokalise-
rad strax nedströms W.A.C. Bennett.
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Figur 11: Maximalt och minimalt specifikt flöde vid mätstation Near Taylor, lokaliserad
90 km nedströms W.A.C. Bennett.

Årsregimer för det specifika flödet över de undersöka åren för respektive
mätstation ses i figur 12 till figur 13. Perioderna före och efter byggnaden
av W.A.C. Bennett visas i de fall där data finns.

(a) East Pine. (b) 22nd Base Line.

Figur 12: Årsregim för mätstationerna lokaliserade vid biflöden till Peace River. Den
blå linjen representerar årsregimen innan W.A.C. Bennett (1950-1960) och den orange
linjen representerar årsregimen efter att W.A.C. Bennett byggdes (1969-2011).
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(a) Hudson Hope, strax ned-
ströms W.A.C. Bennett.

(b) Near Taylor, 33 km ned-
ströms W.A.C. Bennett.

Figur 13: Årsregim för mätstationer nedströms W.A.C. Bennett. Den blå linjen repre-
senterar årsregimen innan W.A.C. Bennett (1950-1960) och den orange linjen repre-
senterar årsregimen efter att W.A.C. Bennett byggdes (1969-2011).
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1.1.2 Trendanalys

Trender undersöks med hjälp av Mann-Kendalls test. Först studeras tren-
der över åren, se tabell 1. Därefter studeras trender över månader med
säsongsvarianten av Mann-Kendalls test, se tabell 2. Vald signifikansgräns
är 0,05.

Tabell 1: Resultatet av trendanalys med Mann Kendalls test utfört på årsmedeldata.
Data från mätstationer i närheten av vattenkraftsdammarna W.A.C. Bennet och Peace
Canyon i Mackenzies avrinningsområde. Analysen är uppdelad i tidsperioderna före,
under och efter att W.A.C. Bennet byggdes.

Före Under Efter

W.A.C. Bennett
År 1950- 1960 1961- 1968 1969-2011

22nd Base Line1

Medelårsflöde [m3/s] - - 0,601

p-värde - - 0,81

Theils lutning - - ej sign.1

East Pine

Medelårsflöde [m3/s] - 270 190

p-värde - 0,5 0,7

Theils lutning - ej sign. ej sign.

Hudson Hope

Medelårsflöde [m3/s] 1200 1100 1100

p-värde 0,9 0,5 0,2

Theils lutning ej sign. ej sign. ej sign.

Near Taylor

Medelårsflöde [m3/s] 1500 1400 1400

p-värde 0,2 0,8 0,9

Theils lutning ej sign. ej sign. ej sign.

* om 0,01 ≤ p-värde < 0,05 , ** om 0,001 ≤ p-värde < 0,01 , *** om p-värde < 0,001 . Kursivt 0,05 ≤ p-värde < 0,1 .

1Notera att denna station endast har data för perioden 1985-2011.
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Tabell 2: Resultatet av trendanalys med säsongsvarianten av Mann Kendalls test ut-
fört på månadsmedeldata. Data från mätstationer i närheten av vattenkraftsdammarna
W.A.C Bennett och Peace Canyon i Mackenzies avrinningsområde. Månader där inga
signifikanta samband ses är inte inkluderade i tabellen. Analysen är uppdelad i tidsperi-
oderna före, under och efter att W.A.C. Bennet byggdes.

Före Under Efter

W.A.C. Bennett
År 1950- 1960 1961- 1968 1969-2011

22nd Base Line1 p-värde (Theils lutning)

- - - ej sign.1

East Pine p-värde (Theils lutning)

- - ej sign. ej sign.

Hudson Hope p-värde (Theils lutning)

Januari 0,5 (ej sign.) 0,8 (ej sign.) 0,006** (10)

Februari 0,05 (5,9) 0,3 (ej sign.) 0,003** (14)

Mars 0,03* (6,9) 0,1 (ej sign.) 0,01* (11)

April 0,4 (ej sign.) 0,05 (-57) 0,09 (5,5)

Juni 0,5 (ej sign.) 0,8 (ej sign.) 0,07 (-7,8)

December 0,6 (ej sign.) 0,5 (ej sign.) 0,004** (11)

Near Taylor p-värde (Theils lutning)

Januari 0,6 (ej sign.) 1,0 (ej sign.) 0,02* (9,9)

Februari 0,2 (ej sign.) 0,6 (ej sign.) 0,003** (12)

Mars 0,08 (8,6) 0,8 (ej sign.) 0,03* (9,6)

April 0,3 (ej sign.) 0,08 (-58) 0,2 (ej sign.)

Maj 0,5 (ej sign.) 0,5 (ej sign.) 0,07 (-7,1)

Juni 0,9 (ej sign.) 0,8 (ej sign.) 0,03* (-15)

November 0,4 (ej sign.) 0,08 (-100) 0,4 (ej sign.)

December 0,6 (ej sign.) 0,8 (ej sign.) 0,009** (9,9)

* om 0,01 ≤ p-värde < 0,05 , ** om 0,001 ≤ p-värde < 0,01 , *** om p-värde < 0,001 . Kursivt 0,05 ≤ p-värde < 0,1 .

1Notera att denna mätstation endast har data för perioden 1985-2011.
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1.2 Glenmore Dam
Längs Elbow River väljs två mätstationer, Bragg Creek uppströms dammen
och Below Glenomre Dam nedströms dammen, se figur 2. Som tidigare
nämnts byggdes Glenmore Dam år 1933.

1.2.1 Grafisk presentation av det specifika flödet

Det specifika månadsflödet över de undersökta tidsperioderna för båda mät-
stationerna ses i figur 14 och figur 15.

Figur 14: Specifikt månadsmedelflöde under år 1935 - 2014, för mätstation Bragg Creek.
Mätstationen ligger 33 km uppströms Glenmore Dam.

Figur 15: Specifikt månadsmedelflöde under år 1908 - 2014, för mätstation Below Glen-
more Dam. Stationen ligger 1 km nedströms Glenmore Dam.
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Det specifika årsmedelflödet över de undersökta åren för båda mätstatio-
nerna ses i figur 16.

Figur 16: Specifikt årsmedelflöde för mätstationerna Bragg Creek och Below Glenmore
Dam vid Glenmore Dam. Stationen Bragg Creek är placerad 33 km uppströms dammen,
där tidsserien sträcker sig från år 1935 - 2014. Stationen Below Glenmore Dam är
placerad 1 km nedströms dammen, där tidsserien sträcker sig mellan år 1908 - 2014.

I figur 17 och figur 18 visas det maximala och minimala specifika flödet
över de undersökta åren för mätstationerna.

Figur 17: Specifika maximala och minimala flöden vid mätstationen Bragg Creek, mel-
lan år 1935 - 2014. Bragg Creek är placerad 33 km uppströms dammen.
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Figur 18: Specifika maximala och minimala flöden vid mätstationen Below Glenmore
Dam, mellan år 1908 - 2014. Mätstationen befinner sig 1 km nedströms dammen.

Årsregimerna för det specifika flödet över de undersökta åren för båda mät-
stationerna ses i figur 19a och 19b. Perioderna före och efter byggnationen
av Glenmore Dam visas i de fall data finns.

(a) Mätstation Bragg Creek, vil-
ken är belägen uppströms Glenmore
Dam.

(b) Mätstation Below Glen-
more Dam, belägen nedströms
dammen.

Figur 19: Årsregim med specifikt flöde för mätstationer kring Glenmore Dam. Här visar
(a) uppströms, perioden efter byggnad av damm (1935 - 2014), och (b) visar nedströms,
period före (1908 - 1930) och efter byggnad (1950 - 2014) av damm.
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1.2.2 Trendanalys

Trender undersöks över åren med hjälp av Mann-Kendalls test och över
månaderna med säsongsvarianten av Mann-Kendalls test, se tabell 3 re-
spektive tabell 4. Signifikansgränsen är vald till 0,05.

Tabell 3: Resultatet av trendanalys med Mann-Kendalls test för vattenförsörjningsdam-
men Glenmore Dam i Hudsons Bays avrinningsområde. Testet är utfört med årsmedel-
data. Analysen är uppdelad i liknande tidsperioder som analysen för W.A.C. Bennett.

Period I Period II

Glenmore Dam
År 1935-1968 1969-2014

Bragg Creek

Medelårsflöde [m3/s] 15 8,7

p-värde 0,2 0,6

Theils lutning ej sign. ej sign.

Below Glenmore Dam

Medelårsflöde [m3/s] 8,1 6,5

p-värde 0,7 0,002**

Theils lutning ej sign. 0,10

* om 0,01 ≤ p-värde < 0,05 , ** om 0,001 ≤ p-värde < 0,01 , *** om p-värde < 0,001 .

Kursivt 0,05 ≤ p-värde < 0,1 .
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Tabell 4: Resultatet av trendanalys med säsongsvarianten av Mann-Kendalls test för
vattenförsörjningsdammen Gelnmore Dam i Hudsons Bays avrinningsområde. Testet är
utfört med månadsmedeldata. Analysen är uppdelad i liknande tidsperioder som analysen
för W.A.C. Bennett.

Period I Period II

Glenmore Dam
År 1935-1968 1969-2014

Bragg Creek1 p-värde (Theils lutning)

Januari -1 0,003** (0,027)

Februari -1 0,0003*** (0,023)

Mars 0,8 (ej sign.) 0,05 (0,012)

Juli 0,8 (ej sign.) 0,08 (0,11)

Oktober 0,6 (ej sign.) 0,008** (0,034)

November -1 0,005** (0,032)

December -1 0,005** (0,032)

Below Glenmore Dam p-värde (Theils lutning)

Januari 0,03* (-0,041) 0,0000006*** (0,034)

Februari 0,1 (ej sign.) 0,000001*** (0,035)

Mars 0,1 (ej sign.) 0,000003*** (0,043)

April 0,3 (ej sign.) 0,009** (0,059)

Juli 0,5 (ej sign.) 0,03* (0,15)

Augusti 0,9 (ej sign.) 0,03* (0,066)

September 0,6 (ej sign.) 0,01* (0,067)

Oktober 0,5 (ej sign.) 0,0005*** (0,079)

November 0,3 (ej sign.) 0,000007*** (0,082)

December 0,3 (ej sign.) 0,000006*** (0,04)

* om 0,01 ≤ p-värde < 0,05 , ** om 0,001 ≤ p-värde < 0,01 , *** om p-värde < 0,001 .

Kursivt 0,05 ≤ p-värde < 0,1 .

1Data saknas för jan-feb och nov-dec under perioden I (1935-1968)
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1 Inledning och syfte
Arktis värms upp nästan dubbelt så fort som resten av världen. Omvänt gäller även att
uppvärmningen i Arktis påverkar hela världen. Den ökade issmältningen av glaciärer ger
en kraftig havsnivåhöjning, och när stora mängder koldioxid och metan frigörs till at-
mosfären när permafrosten tinar förstärks växthuseffekten ytterligare (Sabelström et al.
2015). Eftersom Arktis är ett sådant känsligt område för den globala uppvärmningen är
det av stor vikt att rapportera eventuella förändringar och hur det kommer sig att dessa
förändringar sker.

Mätningar har visat ett ökat vattenflöde i Arktis floder (McClelland 2004). Något som
har studerats mycket är hur exporten av näringsämnen i arktiska floder påverkas till följd
av ökat flöde (Gordeev & Kravchishina 2009; Holmes et al. 2012; McClelland J. W. et al.
2016). Orsakerna till det ökade flödet har dock ännu inte fullt kartlagts. En orsak tros
vara de många dammar, från främst vattenkraftverk, som finns i Arktis. Dammarna har
visat sig förändra säsongsflöden kraftigt men hur de under längre tid påverkat flödena i
Arktis är ännu oklart (Milliman et al. 2008).

Tidigare studier har visat att en vattenkraftsdamm minskar flödet under våren och ökar
flödet under vintern (Peters & Prowse 2001). Det fattas dock studier om hur olika dam-
mar påverkar flödet. Generellt så har forskning fokuserat på vattenkraftsdammar, men
inte på dammar med andra användningområden såsom vattenförsörjning och bevattning
(Ashraf et al. 2016; Cherry et al. 2017; Rood et al. 2017). En jämförelsestudie mellan
olika dammar är därför av stort intresse.

1.1 Syfte
Syftet med projektet är att se hur dammar påverkar vattenflöden i Arktis och om denna
påverkan varierar mellan dammar med olika funktioner. Syftet är även att undersöka
dammars relativt klimatförändringars påverkan på vattenflöde, detta genom mätningar
på ett område påverkat liksom opåverkat av en damm. Eftersom liknande studier gjorts
om dammar i Ryssland men färre i Kanada, väljs två dammar i Kanada med syfte att
öka kunskapen om dammars påverkan på flöden i denna del av Arktis.

Frågeställningarna är följande,

• Hur skiljer sig dammars respektive klimatförändringars påverkan på säsongsflöden
i Arktis?

• Hur påverkas vattenflöden i Arktis av dammar med olika funktioner?
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2 Teori

2.1 Arktis avrinningsområde
Idag finns ingen fast definition för vad området Arktis inkluderar. I denna rapport syftas
det med Arktis på det pan-arktiska området, det vill säga hela området som bidrar till
Norra ishavets avrinningsområde (KÄLLA). Det pan-arktiska området sträcker sig där-
för nästan ända ner till USA i Nordamerika liksom ner till Himalaya i Asien. Floderna
står för den största vattentransporten i Arktis och några av världens största floder finns
i Arktis avrinningsområde såsom Mackenziefloden i Kanada (Andersson 2011). Det finns
även områden som påverkar Norra ishavet trots att det inte ligger i dess direkta avrin-
ningsområde, ett sådant är Hudson Bays avrinningsområde i östra Kanada. Det vattnet
rinner ut i Baffinbukten som med strömmar når Norra ishavet.

Figur 1: Karta som visar McKenzieflodens avrinnignsområde. Som syns i figuren ligger vattenkraftdam-
marna W.A.C. Bennett och Peace Canyon i McKenzieflodens avrinningsområde.
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Figur 2: Karta som visar Hudson Bays avrinningsområde. Vattenförsörjnningsdammen Glenmore och
mätpunkterna för den, ligger i den sydvästra utkanten av avrinningsområdet och rinner därmed ut i
Hudson Bay.

Asadieh & Krakauer (2017) konstaterar att den globala uppvärmningen förväntas orsaka
en acceleration i jordens hydrologiska cykel. I Bring et al. (2016) sammanställning över
Arktis hydrologi presenteras vilka förändringar som uppmätts i Arktis. Snötäcket har
minskat med 2,2 % för mars och april per decennium för perioden 1979-2012 och 14,8
% för juni månad. Vidare förväntas en ökad avdunstning till följd av att atmosfären kan
hålla mer fukt vid ökad temperatur och en ökad transpiration då växtligheten ökar. Al-
ternativt: Bland annat har snötäcket minskat och det förväntas ske en ökad avdunstning
till följd av att atmosfären kan hålla mer fukt vid ökad temperatur. Från flera studier som
tas upp i sammanställningen påvisas ökade flöden i floder i Arktis och trots att en del
floder även visat minskat flöde har även dessa på senare år följt trenden av ökat flöde.
Det finns dock fortfarande några få undantag (ibid.).

Förutom temperaturökning som observerats de senaste åren på grund av den globala
uppvärmningen finns det ett antal klimatfenomen som också i perioder påverkar klima-
tet på jorden. Pacific Decadal Oscillation (PDO) är ett oscillerande klimatfenomen och
påverkar större vindcirkulationer över Stilla havets nordliga breddgrader. Fenomenet är
ett resultat av ett flertal fysikaliska processer och påverkar bland annat det globala kli-
matet och globala temperaturmönster på land. PDO har en varm och en kall fas vilken
skiftar med några decenniers mellanrum. Under PDO:s varma fas fås vattentemperaturer
i havet som ligger över medeltemperaturer, och under den kalla fasen fås vattentempera-
turer som ligger under medeltemperaturer. Denna förändring sträcker sig från Alaska till
ekvatorn (Office u.å.). Det var ett skifte i PDO från en kall till en varm fas år 1975/76
och ett skifte tillbaks igen 2005/06 (Brabets & Walvoord 2009; Screen & Francis 2016).
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I Brabets & Walvoord (2009) artikel gällande PDO:s inverkan på Yukonflodens flöde i
Alaska påpekas vikten av att ta hänsyn klimatfenomen så som PDO då Arktis hydrolo-
gi studeras. Likande konstateras i Rood et al. (2017) som studerade flödesförändringar
i Mckenziefloden och framhäver vikten av långa tidserier för att kunna se effekter av PDO.

2.2 Allmänt om dammar
Dammar har som övergripande funktion att förvara vatten för ett senare tillfälle och att
ändra vattenflödet (Votruba & Broža 1989). Genom att exempelvis ändra tidpunkt för
max- och minflöde och storleken av dessa ändrar dammar ett vattendrags flödesregim
(Magilligan & Nislow 2005; Poff et al. 1997). En av de största effekterna dammar har är
att toppflödet reduceras och basflödet stabiliseras. Magilligan & Nislow (2005) såg i en
studie från USA att det skedde för 20 av de 21 undersökta dammarna oavsett dammarnas
användningsområde. Toppflödet är ett högre flöde som ofta sker efter smältning på våren.
Basflödet, även kallat bakgrundsflöde, är det lägre flöde som sker under torrare förhål-
landen. För att kunna tillgodose efterfrågan på elektricitet vid valda tidpunkter släpper
vattenkraftsdammar ut ett pulserat flöde. Efterfrågan på electricitet är till exempel ofta
låg under natten och hög på eftermiddagar (Young, Cech & Thompson 2011).
Förändringar i flödesregimer är problematiskt eftersom det förändrar det marina ekosy-
stemet och många arter är anpassade till specifika mönster i flöden (Lehner et al. 2011;
Poff et al. 1997).

I två artiklar då floder i Ryssland undersöktes av (Yang, Ye & Kane 2004) och (Ye, Yang
& Kane 2003) ses en minskad variation i säsongsflöden som följd av reglering via dammar
och reservoarer. Toppflöden under sommarmånader minskar och basflöden under vinter-
månader ökar. Liknande studie har även gjorts i Kanada (Peters & Prowse 2001), där de
har kommit fram till samma slutsats om förändring i flöden på grund av dammar.

Ett vattenförsörjningssystem består ofta av ett förvaringsmagasin, rörsystem och olika
komponenter, till exempel ett vattentorn för att förvara vatten och jämna ut variationer-
na i vattenförbrukningen (EPA 2015). Förvaringsmagasinet kan vara en reservoar som
har som syfte att magasinera dricksvatten (Odenberg 2013). Denna reservoar kallas också
vattenförsörjningsdamm och ska fungera som en säkerhet för att en stad eller en kommun
alltid ska ha bra tillgång till vatten (EPA 2015).

2.3 Valda dammar
I den här studien kommer två dammar att undersökas: (1) W.A.C. Bennett och Peace
Canyon som båda är vattenkraftsdammar och (2) Glenmore som är en vattenförsörj-
ningsdamm, se tabell 1. W.A.C. Bennett och Peace Canyondammen ligger med endast
23 km mellanrum varför de kommer studeras som en stor damm tillsammans (Hydro
2014). Enligt Köppens-Geiger klimatklassifikation räknas området runt W.A.C. Bennett
och Peacedammen samt Glenmoredammen som subarktiskt, vilket innebär vinterfuktigt
kallt klimat utan någon signifikant torrperiod (Åkerman u.å.; Peel, Finlayson & McMa-
hon 2007). Dammarna valdes genom en urvalsprocess som presenteras under avsnittet
metod.
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Tabell 1: Slutgiltiga dammar som ska ingå i projektet. Information hämtad från GWSP (u.å.) och Peel,
Finlayson & McMahon (2007)

Dammar: W.A.C Bennett Peace Canyon Glenmore

Användning Vattenkraft Vattenkraft Vattenförsörjning

Kapacitet [MW] 2 900 740 -

Ytarea [km2] 1 623,9 8,4 3,7

Färdigställd 1968 1980 1933

Avrinningsområde [km2] 71 707 72 470 1 179

Klimat Subarktiskt Subarktiskt Subarktiskt

2.3.1 W.A.C. Bennett och Peace Canyon

W.A.C. Bennett är ett stort vattenkraftverk i British Colombia som byggdes mellan åren
1961 och 1968. Kraftverket ligger vid utloppet av Willistonsjön vilken är den tredje störta
artificiella sjön i Nordamerika. Peace Canyon byggdes cirka 20 år efter W.A.C. Bennett
och ligger 23 km nedströms. Vid konstruktionen av Peace Caynon skapades Dinosaursjön
som nu ligger mellan de två vattenkraftverken (Hydro 2014). I figur 3 visas de två mätsta-
tioner som finns nedströms dammarna i Peacefloden, Hudson Hope och Near Taylor, och
de mätstationer, 22nd Base Line och East Pine, som ligger opåverkade av dammarna i bi-
flöden till Peacefloden. I tabell 2 framgår vilka data som finns från respektive mätstation.

W.A.C. Bennett och Peacedammen ligger i ett kuperat område utan någon stor stad i
närheten ( u.å.). Vid området kring dammen är det som varmast i augusti där tempera-
turen kan uppnå 31◦C och kallast i december och januari där temperaturen kan sjunka
till -33◦C. Området är nederbördsrikt och nederbörden kan ligga runt 500 mm per år.
Den torraste månaden är oftast juli och den blötaste oktober (Canada 2011).

En händelse som inträffade vid W.A.C. Bennett i juni 1996 ledde till en stor flödesök-
ning under en begränsad tidsperiod. Det upptäcktes ett slukhål i mitten av dammen
av storleken 45 cm i diameter. Eftersom dammen håller tillbaka den enorma reservoa-
ren Willistonsjön togs snabba åtgärder och beslut för att undersöka slukhålet (Mullens
1999). En av många åtgärder som gjordes var att kolla om dammens hölje var tillräckligt
starkt för att klara av slukhålet. Det här skedde genom att släppa ut vatten och samtidigt
fördämma utflödet från dammen för att sedan åter släppa på vattenflöde, nu med hög
hastighet och hög volym (Hoeg, Fell & Bridle 2012).
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Tabell 2: Valda mätstationer för W.A.C. Bennett och Peace Canyondammen. Avstånden är beräknade
från W.A.C. Bennettdammen. Information hämtad från GWSP (u.å.). För vissa stationer fanns mer
data men det valdes att enbart ta med de år som överlappade för de olika stationerna.

GRDC nr. Tidsserie Avstånd till damm Avr.område Flod

22nd Base Line 4208575 1985-2011 biflöde, 168 km nedströms 298 km2 Alces

East Pine 4208570 1961-2012 biflöde, 162 km nedströms 12 100 km2 Pine

Hudson Hope 4208550 1950-2011 28 km nedströms 70 200 km2 Peace

Near Taylor 4208457 1950-2011 118 km nedströms 97 100 km2 Peace

Landskapet i avrinningsområdet för såväl W.A.C. Bennett och dess valda mätstatio-
ner består övervägande av Boreal skog och berg. Det har förändrats mycket lite mellan
1944,1958 till nutid (Canada, natural resources 1958; Map of Canada, exclusive of nort-
hern regions idicating main natural resources 1944). Dagens markanvändning undersöks
via satellitbilder i Google Earth och jämförs med de fysiska kartorna.

Figur 3: Karta över dammarna W.A.C. Bennett och Peace Canyon i förhållande till mätstationerna
som valdes. Cirka 100 km uppströms de båda dammarna syns Willistonsjön som bildades när W.A.C.
Bennett byggdes. W.A.C. Bennett och Peace Canyon ligger i McKenzieflodens avrinningsområde som är
gulmarkerat i bilden uppe till vänster.

2.3.2 Glenmore

Glenmoredammen byggdes 1933 och är en vattenförsörjningsdamm för staden Calgary
i Alberta (Alberta u.å.). Dammen tjänar dock ett dubbelt syfte, förutom att försörja
Calgary med dricksvatten så minskar dammen risken för översvämningar som ofta kan
drabba staden (Calgary 2013). I figur 4 visas de mätstationer som ligger i anslutning till
Glenmoredammen. Det finns en mätstation, Bragg Creek, uppströms dammen som mäter
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det flöde som antas vara opåverkat av dammen. Precis nedströms dammen vid utflödet
finns ännu en mätstation, Below Glenmore Dam. I tabell 3 framgår vilka data som finns
från respektive mätstation. Dammen ligger i floden Elbow som strax efter dammen rinner
ut i Bowfloden som rinner genom Calgary (GWSP u.å.).

Glenmoredammen ligger i Calgary och ligger i ett område mellan Klippiga bergen och
prärien (Nationalencyklopedin 2015). Det är som varmast i juli med en temperatur upp
mot 28◦C och kallast i januari med en temperatur ner mot -12◦C. Mest nederbörd är
det under maj månad och torrast är det under februari. Nederbörden ligger på knappt
400 mm per år (\{World Weather {and} Climate Infromation\} u.å.). I juni 2013 skedde
en stor översvämning i Calgary på grund av extrema flöden i Elbowfloden vilket gjorde
att Glennmoredammmen svämmande över. Liknande extremflöden har inte skett sedan
1932 (Calgary 2013). En liknanade översvämning skedde 2005 om med inte lika stora
extremflöden (Story u.å.).

Landskapet i Glenmoredammens och dess tillhörande mätstationers avrinningsområde
är i den övre delen skogsbeklätt och övergår sedan till betesmark för boskap. Kartor
från 1944 och 1958 visar att markanvändningen enbart har förändrats marginellt fram
tills idag (Canada, natural resources 1958; Map of Canada, exclusive of northern regions
idicating main natural resources 1944). Nutidens markanvändning undersöks på samma
sätt som för W.A.C Bennet.

Tabell 3: Valda mätstationer för Glenmoredammen.

GRDC nr. Tidsserie Avstånd till damm Avr.område Flod

Bragg Creek 4213070 1934-20121 33 km uppströms 790 km2 Elbow

Below Glenmore Dam 4213071 1911-2016 1 km nedströms 1230 km2 Elbow

1Mellan 1934-1950 finns enbart data under cirka tre sommarmånader, mellan 1950-1977
finns ingen data från vintermånaderna. Under resterande år finns data från alla månader.
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Figur 4: Karta som visa Glenmoredammen i förhållande till de mätstationer som valdes. Glenmore-
dammen ligger i Hudson Bays avrinningsområde.

2.4 Tidigare studier
I en studie av Déry et al. (2016) undersöktes flöden i ett större område i norra Kanada,
med tidsserier från åren 1964-2013. För området som helhet fann studien en trend av
minskade flöden under första halvan av perioden och sedan en trend av ökade flöden
under senare halvan av perioden. En generell trend av lägre sommarflöden, med vissa
undantag, sågs (ibid.). Störst variation mellan årtionden sågs under 1970- och 1980-talet
då dammar anlades i området. På grund av regleringen med dammar sågs högre vin-
terflöden, dock minskade flöde under jul- och nyårshelgerna vilket förklaras av en lägre
elkonsumtion vid dessa tider (ibid.). En ökad variabilitet i flödena sågs för alla årstider,
men främst sommaren, under perioden 2004-2013. Författarna kopplar denna variation
till pågående klimatförädringar då variationen sågs både i reglerade och oreglerade sy-
stem (ibid.).

Rood et al. (2017) undersökte flödesdata från flera floder i nordvästra Kanada, till ex-
empel Mackenziefloden, Peacefloden och Liardfloden, för olika tidsserier från början och
mitten av 1900-talet till början av 2010-talet. Liardfloden är, till skillnad från Mackenzie-
och Peacefloden, inte reglerad av någon damm. Resultatet av studien visar på ett signi-
fikant ökat årsmedelflöde i Liardfloden under vår-, sommar- och vinterperioderna. Även
månads- och extremflödena ökade. Författarna ser en korrelationen mellan flödesökning-
arna och PDO (eng. Pacific decadal oscillation) (ibid.). Effekterna av vattenkraftsdammen
i Peacefloden ses även nedströms, efter anslutning till Mackanziefloden. Trots detta ses
ett progressivt ökat flöde i Mackenziefloden. Flödesökningarna i Mackenziefloden liknar
dom i Liardfloden (ibid.).
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Ye, Yang & Kane (2003) studerar flöden i floden Lena i Ryssland. För studien används
både uppmätt och rekonstruerad data, där den rekonstruerade data behandlas vid avrin-
ningsområdets utflöde med hjälp av regression. Data behandlas sådan att dammars och
reservoarers påverkan på flödena elimineras, och en alternativ studie kan göras av hur
avrinningsområden hade betett sig ifall de inte var påverkade av damm och reservoar.
Denna metod används även av Yang, Ye & Kane (2004). Den rekonstruerade data visar
att uppmätt data, vid till exempel Lenas utflöde, inte visar de naturliga flödesföränd-
ringarna på ett representativt sätt på grund av reglering via dammar. Uppmätt data
överskattar naturliga flöden under höst- och vintermånader, och underskattar naturliga
flöden under sommarmånader. Slutsatsen kan därmed dras att de ökade utflödena vid
bland annat floden Lenas mynning är ett resultat av både klimatpåverkan och reglering
via dammar och reservoarer (Ye, Yang & Kane 2003).

2.5 Trendanalys av flödesdata
När data för en variabel har samlats in över tid kan det vara intressant att undersöka om
det finns en trend hos de värden variabeln antagit. En trend innebär att det undersöks
om sannolikhetsfördelningen, som data är hämtad från, har förändrats över tid (Hirsch
& Helsel 2002). Med andra ord undersöka om värdena hos variabeln ökar eller minskar
över tid. Det kan även vara av intresse att undersöka hastigheten hos förändringen (ibid.).

Vid trendanalys utförs en hypotesprövning. I det här fallet används Mann-Kendalls test
för hypotesprövningen.

2.5.1 Hypotesprövning

Vid hypotesprövning ställs en nollhypotes H0 och en alternativhypotes H1. Hypoteserna
för den här analysen ses nedan.

H0: Ingen monotonisk trend finns

H1: En monotonisk trend finns

Monotonisk trend innebär en kontinuerlig, gradvis ökning eller minksning av den studera-
de variabeln över tid (ibid.). Hypotesprövningen syftar till att med hjälp av ett statistiskt
test avgöra om nollhypotesen kan förkastas eller inte (Björk 2010). Nollhypotesen antas
vara sann fram tills dess den motbevisas. Om nollhypotesen motbevisas antas istället den
alternativa hypotesen vara sann (Björk 2010; Hirsch & Helsel 2002).

Vid inledningen av en hypotesprövning sätts en signifikansgräns α, vilken anger risken för
ett falskt positivt fynd. Det här är alltså risken att man i sin statistiska hypotesprövning
förkastar en nollhypotes som i själva verket är sann. Vanligtvis används en signifikans-
gräns på α = 0,05 (5 %) (Björk 2010).

Resultatet av en statistisk analys kan rapporteras antingen i form av ett p-värde eller ett
konfidensintervall (ibid.). I den här anlaysen kommer p-värden rapporteras. P-värdet är
ett tal mellan noll och ett, vilket anger hur mycket undersökningsresultatet skiljer sig från
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nollhypotesen. Ett lågt p-värde innebär att resultatet avvikigt mycket från nollhypotesen,
och då kan nollhypotesen förkastas (Björk 2010).

Förkasta H0 då p− värdet < α

Signifikansgränsen utgör gränsen för hur små p-värdena måste vara för att nollhypotesen
ska förkastas. P-värden som är mindre än signifikansgränsen kallas signifikana. P-värdet
större än signifikansgränsen är inte signifikanta och leder till att nollhypotesen inte för-
kastas (ibid.). Att inte förkasta nollhypotesen betyder att det inte finns tillräckligt med
bevis för alternativhypotesen, att en trend finns, och är inte liktydigt med att det inte
finns en trend (Hirsch & Helsel 2002).

2.5.2 Mann-Kendalls test

Mann-Kendall testet är ett icke-parametrisk test som kan användas vid trendanalys
(ibid.). Icke-parametriskt innebär att det vid hypotesprövningen inte görs några anta-
ganden angående hur fördelningen hos målpopulationen ser ut. Vid parametriska test
däremot görs sådana antaganden, till exempal antagandet att målpolulationen är nor-
malfördelad. Icke-parametriska test används med fördel vid medianjämförelser, medan
parametriska test är lämpliga för medelvärdesjämförelser (Björk 2010). Mann-Kendall
undersöker trenden över tid hos den intressanta variabeln i fråga, den så kallade respon-
svariabelns (egen översättning, eng. response variable). Datan som analyseras behöver,
som sagt, inte vara normalfördelad. Däremot får det inte finnas någon seriekorrelation
i datamaterialet. Spridningen får inte heller förändras över tid (Hirsch & Helsel 2002).
Vattendata är ofta inte normalfördelad (ibid.), Mann-Kendall testet är därför ett bra val
av statistisk metod för den här analysen.

Vid analysen används säsongsvarianten av Mann-Kendalls test (egen översättning, eng.
seasonall Mann-Kendall test). Detta eftersom det finns säsongsvariationer i vattendata
(ibid.), till exempel i vattenflödesdata som i det här fallet. Säsongsvarianten av Mann-
Kendalls test beräknar Mann-Kendalls test separat för varje säsong utan att göra jäm-
förelser mellan säsnonger. Slutligen läggs resultaten från de olika säsongerna samman
(ibid.).

Säsongsvarianten av Mann-Kendalls test resulterar i p-värden som avslöjar om det ses
någon signifikant trend under den valda perioden. Vid analysen kommer dataseriena de-
las in i olika perioder nämligen före, under respektive efter byggnation av en damm.

Testet resulterar även i en regressionskoefficient med många namn (Wikipedia 2018).
I den hör rapporten används beteckningen Theils lutning (egen översättning, eng. Theil’s
slope). Ett nollskilt värde för Theils lutning visar på ett signifikant monotoniskt beroende
mellan två variabeler (Hirsch & Helsel 2002). Theils lutning är medianen av lutningen
mellan parvisa punkter i datamaterialet (ibid.).

2.5.3 Datahantering

Vid användning av Mann-Kendalls test kan data logtransformeras. Syftar analysen till att
enbart undersöka trender är transformering inte nödvändigt. Däremot är det fördelaktigt
att transformera datan om en lutningskoefficent ska tas fram (ibid.). Tranformering av
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datan påverkar inte signifikansnivån hos testet. Om en lutningskoefficent beräknas uti-
från transformerade data måste enheten för denna omvandlas tillbaka till originalenhet
(Hirsch & Helsel 2002).

Avvikande datapunkter, så kallade uteliggare (eng. outliers) ska tas med i undersök-
ningen, förutsatt att de inte beror på en felaktig mätning, kommer från ett avsevärt avvi-
kande mätområde från det som studeras eller från en icke återkommande händelse (ibid.).

Metoder - Mann-Kendell, dags/månads.. data, Klimatreferenser
Eventuellt matematisk bakgrund

1



Dokumenttyp Dokumentkod

Arbetsrapport W-18-70/L-14

Självständigt arbete Datum Ersätter

Miljö- och Vattenteknik 2018-04-27 -

15hp Författare

Anna Norberg

Handledare Rapportnamn

Johanna Mård Utkast metod

Sammanfattning
I rapporten beskrivs hur urvalsprocessen för att hitta de önskade dammarna har gått
till. Dammarna väljs ut med hjälp av ArcGIS och olika databaser: HydroSHEDS för
att få fram avrinningsområden, GRanD för att få dammar samt GRDC för flödesda-
ta. Resultaten av denna urvalsprocess blev dammarna W.A.C. Bennett, Peace Canyon
och Glenmore.

En beskrivning av hur trendanalys av flödesdata analyseras genom säsongsvarianten
av Mann-Kensalls test. Denna rapport kommer att ligga till grund för metodavsnittet
i slutrapporten.



1 Metod

1.1 Urvalsprocess för val av dammar
För att välja ut potentiella dammar till projektet användes ArcGIS (10.2). Genom att
lägga in avrinningsområden, flodnätverk, sjöar och dammar kunde dammarnas geo-
grafiska läge och tillhörande vattenflödens utlopp avgöras. Dammar vars vattenflöden
mynnar ut direkt i Norra ishavet, alternativt i Hudson Bay och Berings hav ansågs
intressanta, då dessa avrinningsområden påverkar vattenflöden i det panarktiska om-
rådet. De databaser i vilka olika data hämtades från finns angivet i tabell 1.

Tabell 1: Databaser som används

Databas: Typ av data

GRanD Global Reservoirs and Dams Världens dammar

HydroSHEDS Hydrological data and maps based on
SHuttle Elevation Derivatives at multiple

Scales

Flodnätverk,
avrinningsområden

BFG Global Runoff database Mätstationer

DIVA GIS Data-Interpolating Variational Analysis Sjöar och reservoarer

Avrinningsområden valdes och dess geografiska avgränsning användes för att klippa
övrig data (HydroSHEDS u.å.). De dammar som användes finns listade under GWSP i
Global Reservoir and Dam database, GRanD, och är alla större än 6,2 km3, därigenom
exkluderades direkt mindre dammar (GWSP u.å.). Geografiska data över mätstatio-
ner från GRDC (u.å.), inklusive dataseriernas längd, start- och slutdatum lades till i
ArcMap.

I urvalsprocessen togs hänsyn till mätseriernas längd, eftersom en bra analys av flö-
desdata kräver dataserier på minst 20 år (Shaw et al. 2011). För att få marginal valdes
dataserier längre än 40 år ut med hjälp av ArcMaps SQL-funktion. Utifrån det kunde
en överblick över dammars placering i förhållande till andra dammar och mätstationer
med långa mätserier fås, se figur 1. Då det önskades mätserier på minst 20 år vardera
för innan, under och efter dammbygge undersöktes det manuellt att dessa existerade
och överlappade. Arbetsgången i ArcGIS illusteras i figur 2.
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Figur 1: En kartbild från den visuella urvalsprocessen vid val av dammar utifrån mätsta-
tioner.

Floder

Avr.områden

Övrig data

KLIPP SQL Visuellt Layout

Figur 2: Flödesschema över arbetsprocessen i ArcGIS. Data överförs in i ArcMap och klipps
geografiskt efter avrinningsområdet. Därefter väljs data som uppfyller urvalskriterier ut (t.
ex. dataserie > 40 år). Efter det görs ytterligare urval visuellt och slutligen används urvalen
för att välja ut dammar, mätstationer och till att producera färdiga kartor.

Det ideala scenariot var att hitta en damm med en mätstation precis vid utflödet,
en längre nedströms och även en mätstation antingen i ett biflöde eller uppströms
dammen. Mätstationer som låg i reservoaren bildad vid byggnation av dammen und-
veks, då det antas påverka mätningarna. Data över sjöar och reservoarer togs från
_download_????. Mätstationen vid utflödet undersöker dammens användning och
mätstationen nedströms undersöker den dämpade effekten. Mätstationen i biflödet el-
ler uppströms valdes för att få mätdata från ett flöde opåverkat av dammen och på så
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sätt kunna se en förändring i flöde på grund av klimatet. Ett krav för den opåverkade
mätstationen var att den skulle ha ett avrinningsområde som liknade det för dammen.
Att dammen hade en opåverkad mätstation prioriterades framför att hitta en damm
med mätstationer längre nedströms.

När förslag på potentiella dammar tagits fram undersöktes det hur klimatet såg ut
vid dammen och huruvida det fanns tillräckligt med information om dammen. Utöver
detta undersöktes historiska händelser som skulle kunna förklara flödesförändringar
under vissa tidsperioder. Ett exempel är ifall en damm svämmat över, vilket skulle
kunna förklara en plötslig flödesökning.

Målet var att välja dammar med olika funktion, så slutligen valdes (1) vattenkrafts-
dammen W.A.C. Bennett och Peace Canyon i McKenziesflodens avrinningsområde,
se figur 3 och 4 i appendix, samt (2) vattenförsörjningsdammen Glenmor i Hudson
Bays avrinningsområde, se figur 5 och 6 i appendix. För W.A.C. Bennett och Peace
Canyon valdes ett opåverkat biflöde som hade ett litet avrinningsområde nära Pea-
cefloden och de andra två mätstationerna. Det var för att undvika att klimatsignaler
från områden långt uppströms, med en annan typ av avrinningsområde, plockades
upp och mättes, se figur 7 i appendix. Den opåverkade mätstationen för Glenmore
ligger uppströms från Glenmoredammen och därmed kommer de klimatsignaler som
påverkar dess flöde troligtvis föras vidare till Glenmoredammen, se figur 5.

2 Trendanalys av flödesdata
Efter att flödesdata inhämtats från mätstationer analyserades den genom säsongsva-
rianten av Mann-Kendalls test. Till detta användes excelprogrammet MULTITEST
med godkännande av Jens Fölster, Institutionen för vatten och miljö, SLU.

I programmet matades rådata in i form av tabeller med år, flöden och eventuell månad.
Programmet räknade sedan ut lutningskoefficienten Mann-Kendalls tal vilket berät-
tade om det fanns en trend och huruvida denna var positiv eller negativ. Då månad
angavs räknades Mann-Kendalls tal ut för varje månad över åren och på så sett kunde
säsongsvisa trender hittas. Även årsmedelvärde matades in och total flödesförändring
över åren undersöktes.

Även statistisk data så som p-värde och theils lutning fås fram i programmet. Resul-
taten plottas och eventuella trender blev visuella.
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Appendix

Figur 3: Karta över dammarna W.A.C. Bennett och Peace river i förhållande till mätsta-
tionerna som valdes. Cirka 100 km uppströms de båda dammarna syns Williston lake som
bildades när W.A.C. Bennett byggdes. W.A.C. Bennett och Peace Canyon ligger i McKen-
zieflodens avrinningsområde.
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Figur 4: Karta som visar McKenzieflodens avrinnignsområde. Som syns i figuren ligger
W.A.C. Bennett och Peace Canyon i McKenzieflodens avrinningsområde.
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Figur 5: Karta som visa Glenmoredammen i förhållande till de mätstationer som valdes.
Glenmoredammen ligger i Hudson Bays avrinningsområde.
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Figur 6: Karta som visar Hudson Bays avrinningsområde. Glenmoredammen och mätpunk-
terna för den ligger i den sydvästra utkanten av avrinningsområdet och rinner därmed ut i
Hudson Bay.
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Figur 7: Karta som visar avrinningsområdet för mätstationen 22nd Base, en mätstation
i ett biflöde som är opåverkat av damm. Då avrinningsområdet är litet bör klimatsignaler
uppströms ej skilja sig väsentligt matstationerna som används utmed Peace River. I bilden
syns även mätstationen Near Taylor. Längre uppströms finns mätstationen Hudson Hope.
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