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Vattenkraftsmagasins påverkan på koltransporten;
simulering av kolbudget och mätning av sjösediment i
Tjaktjajaure.

Sammanfattning
Klimatdelegationen gav 1996 Vattenfall Utveckling AB i uppdrag att undersöka den
svenska vattenkraftens bidrag till växthuseffekten. Upprinnelsen till detta var
forskarrapporter som visade på att vattenkraften i vissa fall står för betydande utsläpp
av växthusgaser till atmosfären i de dammsjöar som byggs för att reglera
kraftproduktionen. Ett arbete med att undersöka koltransporten i Luleälven har därför
inletts. Denna rapport, som är en inledning på detta arbete, granskar en av Sveriges
största dammsjöar (Tjaktj aj aure). Studien har genomförts genom att dels bygga upp
ramen till en datormodell som simulerar kolbudgeten i systemet och dels att utföra
analys av sediment från sjön. Arbetet med modellen syftade till att finna dynamiken i
systemet. Simulering med känslighetsanalys visade att detta var fullt möjligt. Härvid
observerades det att samspelet mellan olika bottentyper inte förändrades för olika
värden på i modellen ingående konstanter. Känslighetsanalyser visade också att man i
denna modell inte kan dra några slutsatser om storleksordningen på de olika
processerna i systemet, utan vidare studier. En liten variation i ingående konstanter
gav upphov till en stor förändring i storlek av sedimentation och gastransport.
Sedimentprovtagningen syftade till att finna storleksordningen på sedimentation av
kol i Tjaktj aj aure. Sediment analyserades med avseende på cesium för datering samt
vattenhalt och glödförlust för bestämning av mängd kol. Dateringsmetoden fungerade
dock inte tillfredsställande, varför storleksordningen på kolsedimentation inte kunde
fmnas. Kolinnehållet i sjösedimenten var relativt konstant, mellan 100 och 150
g/mzcm. I övrigt observerades det att andelen botten som innehöll mjuksediment var
låg, men att dessa platser innehöll stora mängder sediment.



The influence of hydroelectric plants on the transport of
carbon; simulation on the carbon budget and measurement
of sedimentation in the dam of Tjaktjajaure.

Abstract
The climatic delegation of the Swedish Parliament gave in 1996 Vattenfall
Utveckling AB the mission to examine the Swedish hydroelectric—powers influence
en global warming. The reason for this were science reports which had indicated that
hydroelectric plants in some cases are significant sources for generating greenhouse
gases. A work to examine the carbon transport in the Luleå river has therefore been
initiated. This report is a start—up of the work and here one of Sweden”s largest
hydroelectric plants (Tjaktj aj aure) is to be studied. The research has been done
through construction of a computer model for simulation of the carbon budget and
measurement of the lake sediment. The point of this project was meant to find the
dynamics of the system with the model and that has shown to be possible. It was
observed that the relation between different lake—bottom types did not change if
model constants varied. Sensitivity analysis indicated that no conclusions of the size
magnitude of the processes could be made in the model without further studies. Small
variations in model constants resulted in large variations in gas transport and
sedimentation. The sediment measurement was meant to show the size magnitude of
carbon sedimentation. Cesium analysis were used to date the sediment; and analysis
of water content and loss on ignition were used to calculate the content of carbon in
the sediment. However, the dating method did not work out well, and that is why the
size magnitude of sedimentation could not be found. The content of carbon in the
sediment was relatively constant in the lake, between 100 and 150 g/mzcm. It was
also observed that the lake had small areas with soft sediments, but these areas
contained a large magnitude of material.

ll



Förord
Denna studie är utförd på uppdrag av Vattenfall Utveckling AB i Vällingby,
Stockholm. Den hade inte kunnat genomföras utan hjälp av ett flertal personer.

Följande personer är egentligen värda medalj, men får nöja sig med ett enkelt tack:

—Min examinator, professor Sven Halldin på hydrologen i Uppsala, för tips, idéer och
granskning av rapporten.
—Handledare Björn Svensson på Vattenfall Utveckling för tips, idéer och bistånd i
arbetet.
—Professor Lars Håkanson på institutionen för geovetenskap, avdelningen för recent
sedimentologi ,Uppsala Universitet för hjälp med modellen, samt granskning av
rapporten.
-Markus Meili, institutionen för geovetenskap, avdelningen för recent sedimentologi
,Uppsala Universitet, för tips, idéer och uppläggning av studier av sediment.
—Martin Östling, kartarkivet på SGU i Uppsala, för tålamod och hjälp med kartor.
-Ronald Kilström, lantmäteriverket i Gävle, för översättning av koordinater till
sedimentprovtagningen.
-Andreas Nyberg och José Garcia för granskning av rapporten.
-Ulla Sandqvist och Annica Oscarson för hjälp vid analys av sediment.
—Leif Jacobsson, Sören Ek och Hans Lindmark för hjälp vid provtagningarna ute på
Tjaktj aj aures is, samt Birgitta Ardell som tillhandahållit data på tappning, inflöde och
vattenstånd för Tjaktj aj aure. Samtliga av dessa finns på Vattenfall Produktion AB i
Vuollerim.
—Mona Petersson och Valter Axelsson på institutionen för geovetenskap, avdelningen
för naturgeografi, Uppsala Universitet för hjälp vid röntgenfotografering.
—Lars Bergström på institutionen för geovetenskap, avdelningen för naturgeografi,
Uppsala Universitet för hjälp med digitalisering av karta över Tjaktj aj aure.

Jag vill även rikta ett tack till alla andra som hjälpt och stött mig under denna termin
(Matilda, Kiki och Kiki, Jessica m fl). Sist, men inte minst, vill jag rikta ett stort tack
till Joachim Onkenhout som aldrig tvivlade på mina ambitioner att bli klar på 20
veckor (eller i alla fall inte visade det) och som stödde mig in i det sista. Detta
betydde mycket för mig.

Copyright © 1997, Karl Persson and Department of Earth Sciences, Hydrology, Uppsala
University. Printed at the Department of Earth Sciences, Uppsala/Sweden 1997

IH



INNEHÅLL

ABSTRACT.....9.0.QCCOCOOOOOOOUOOOOOCCUOOOOO......0......OOUOOOOOOOOOOUGOOOOO.!.....OQOOOOQOOO......OOOOOOOOOOOCOQ II

..

FÖRORDQIOOOOCOCOCOOOCOO..O.QI0.0.C....OCOOOOOQIOOCO0.0.00.00.00......QOOOOUOQOIOOOOOO0.0......O'...'...'...IUUOQO. III

MEDNINGOUOIOOQ.............OOUOOOOQ...OOCOQOOOOOOOOOCOOOO........0.0.0...OQO.......OOOUQOOOOOOOOOOOOO......O....

BMGRUNDIOOOIOOOOOOOO......CO.CC...IO..00.00.00.0..COCOOOOOGOOOOOOOCOÖOOOII...OOOOOOOIDOCO......O'ÖUCQGQOQOOGOGU 2

KOLETS KRETSLOPP 1 NATUREN ........................................................................... 2
Vattnets kretslopp............................................................................................ 3
Naturliga sjöar................................................................................................. 5

Höst— och Vårcirkulation............................................................................... 5
Processer som påverkar koltransporten i en naturlig sjö.................................. 6

Intransport.................................................................................................... 6
Gasavgång / gasupptag................................................................................. 7

Kolsyrasystemet........................................................................................ 7
Diffusion................................................................................................... 8

Bundet kol ............................ ' ........................................................................ 9
Sedimentation ................................................................................................. 10

Sedimentationsprocesser.............................................................................. 10
Bottendynamik ............................................................................................ 10
Sedimentation........................................................' ...................................... 10

Intern belastning ............................................................................................. 1 1
Datering av sediment ......................................................................................... 12

Laminering ..................................................................................................... 12
Störningar i laminering ................................................................................... 12
Sedimentproppar............................................................................................. 13
Cesium -137 ................................................................................................... 13

Vattenregleringsmagasin.................................................................................... 13
Kolhaltsvariationer i norra Sverige.................................................................... 14

MODELLEN ........................................................................................................... 15
Vattenpelaren..................................................................................................... 1 5

Intransport till epilimnion ............................................................................... 16
Gastransport till och från epilimnion ............................................................... 16
Uttransport från dammluckor .......................................................................... 16
Utbyte mellan epilimnion och hypolimnion .................................................... 16

Botten ................................................................................................................ l 7
Beräkning av storlek av bottentyper ................................................................ 17
Sedimentation ................................................................................................. 19
Resuspension .................................................................................................. 20
Effekt av reglering .......................................................................................... 21

Nedbrytning ....................................................................................................... 22
Metodikför att testa modellen ............................................................................ ZZ
Mätserier och konstanter i modellkörningen ...................................................... 22

IV



Mätserier från Vattenfall ................................................................................. 22

Intransport till dammen ................................................................................... 22
Utbyte mellan epilimnion och hypolimnion .................................................... 22
Gastransport ................................................................................................... 23
Nedbrytning av uppdämd mark ....................................................................... 23
Area och djupuppgifter ................................................................................... 23
Resuspension .................................................................................................. 23
Sedimentation ................................................................................................. 23
Vården i känslighetsstudien ............................................................................ 23

OMRÅDESBESKRIVNING ........................................................................................ 24
SEDIMENTPROVTAGNING ...................................................................................... 26

Kemipmver ........................................................................................................ 26
Röntgenfotogmfering ......................................................................................... 26
Vattenhalt, kolhalt och cesium ........................................................................... 26
Primärproduktion .............................................................................................. 27

RESULTAT ....0.0.....OCOOOOCOCOODDOOOOC0...l.....CO.CC...O.C...OOOOOOOIOCC.OOOQCOOOOOOOG.......QOOOOODOCOOOOOOO...... 28

MODELLEN ........................................................................................................... 28

Känslighet.......................................................................................................... 28
SEDIMENTATION............................................................................................ ..32

Provtagning ....................................................................................................... 32
Vattenhalt ....................................................................................................... 33

KOIhalt............................................................................................................ 33

Cesiumanalys .................................................................................................. 33
Mängd kol i sedimenten .................................................................................. 34
Röntgenbild .................................................................................................... 34
Primärproduktion ............................................................................................ 34

DISKUSSION O.....0.0.0....OOOOOQOOOOOOCGOCQ..OC..0.0.0.....|...00.000000000000000000.000.0.0...Q.....OOQOOOOOCOICOO. 36

MODELLEN ........................................................................................................... 36

SEDIMENTATION ................................................................................................... 37

FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER ............................................................................. 38

SLUTSATSEROCOQ......QOOOOOOOOOOOQODOO......O......|...OC....OOODDOOOOOQOOOIOQCOQO.C....OOOUOOO...OCOOOOOOOOOCOO... 40

REFERENSER|...0.0.0..........OOOOQOQiiitobocottO0.0.0.Q.00.0'.GQOOOQOQIUOOGOOOOOOOCO.CC-OOQ......OOODOOQOGQDOOQOO 41

BILAGOR.OO0000......o..00000?6000000000000OI0.0.0.00&.............QOOOGCQOOOOOQOUOIQ.....CQOQOOQQOOQCQOOCOQCOCOOOGGOB 43

BILAGA 1 KONSTRUKTION AV DATASERIE FÖR YT— OCH BOTTENVATTNETS

TEMPERATUR ........................................................................................................ 43

BILAGA 2 KONSTRUKTION AV DATASERIE FÖR ALKALINITET OCH PH ..................... 46

BILAGA 3 REDOVISNING AV MÄTVÄRDEN .............................................................. 49

BILAGA 4 MODELLBESKRWNING ........................................................................... 55



inledning
Rudd m fl (1993) orsakade stor debatt när de påvisade att överdämning av stora markarealer i
Québec, Kanada innebär en betydande avgång av sk växthusgaserl till atmosfären.
Undersökningen kritiserades av flera forskare, som menade att den inte vilade på tillräcklig
vetenskaplig grund (Gagnon, 1993; Svensson och Ericson, 1993; Rosa and Schaeffner, 1994).

Detta resulterade dock i att Vattenfall Utveckling fick i uppdrag av Klimatdelegationen att
undersöka den svenska vattenkraftens bidrag till växthuseffekten. Avgången beräknades vara
mycket liten, vilket Klimatdelegationen nöjde sig med (Zuber, 1996). Vattenfall såg ändå ett
behov att vidare undersöka transporten av kol i vattenregleringsmagasin. Man hade redan
tidigare inlett studier i Luleälven gällande livseykelanalys, biologisk mångfald och
massn'anspoit och ansåg dfnför det naturligt att inkludera kolets kretslopp i dessa studier.

I detta examensarbete studerades kolbudgeten i ett av Sveriges största regleringsmagasin,
Tjaktj aj aure. Budgeten utfördes med en för uppgiften specialkonstruerad datormodell. En rad
komplicerade processer har inkluderats i modellen för att den ska överensstämma med
verkligheten på ett tillräckligt bra sätt. Här beaktas införsel från vattendrag, uttransport
genom dammluckorna, sedimentation, resuspension, gasutbyte med atmosfären, nedbrytning
av dåmd mark och primärproduktion.

Syftet med undersökningen var dels att skaffa sig en uppfattning om de olika processernas
storleksordning (sedimentation, gasutbyte och primärproduktion) och dels att se om det
överhuvudtaget gick att simulera dynamiken i kolbudget i en vattenreservoar med en
förhållandevis enkel datormodell.

Arbetet med att finna olika processers storleksordning koncentrerades till sedimentationen.
Ett fältbesök med upptagning av sediment gjordes mellan den 14 och 17 april 1997. Upptagna
sediment skivades i en eller fem crn skikt och analyserades med avseende på vattenhalt,
kolhalt och cesiuminnehåll. Tanken var att datera sedimenten med hjälp av cesiumprofiler
och beräkna kolinnehållet med kolhalten. De areella skillnader i sedimentation (gram kol per
kvadratmeter och år) som föreligger redovisas i en karta.

Vid beräkning av övriga termer, gasutbyte och primärproduktion, krävdes tidsserier av olika
parametrar, men när dessa saknades fick de konstrueras. Tillförlitligheten anses därför inte
tillräckligt hög för att slutsatser om absolut storleksordning skulle kunna dras. Dataserier för
alkalinitet och pH konstruerades med hjälp av statistiska beräkningar (modell Thomas-
Fiering, se Clarce, 1973) och vattentemperaturen simulerades med en datormodell (Håkanson,

1 Med växthusgaser avses främst koldioxid och metan.
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1995). Gasutbytet bestämdes sedan med hjälp av diffusions- och gasjämviktssamband (Kling
m.fl., 1991) och primärproduktionen med ett matematiskt samband (Peters, 1986).

Datormodellen användes för att finna dynamiken i kolbudgeten, dvs samspel mellan olika
processer och årstidsvariationer. Modellen kördes på månadsbasis för tidsperioden 198 l -

1996. En analys av modellens känslighet för variationer av ingående konstanter gjordes. Här
studerades skillnader i sedimentation vid olika värden på dessa konstanter.

Detta är ett inledande steg i arbetet att bestämma kolbudgeten i Luleälven och därför avslutas
uppsatsen med förslag till områden som borde undersökas vidare.

Bakgrund
Ända sedan vattenkraften började byggas ut i Sverige vid början av 1900—talet har den varit
föremål för debatt. Inledningsvis låg tyngdpunkten i debatten på huruvida den lokala miljön
skulle tillåtas förfulas av fördämningar och byggnationer och hur kraftbolagens intressen
skulle värderas gentemot lokalbefolkningens då dessa kolliderade. Numera handlar
diskussionen mer om den globala milj ön. Vattenkraften har profilerat sig som en ren
energikälla med små eller ringa störningar på den globala miljön. Andra har hävdat att den
inte alls är så ”ren” eftersom allehanda ämnen bryts ner vid en fördämning och kan forslas ut
till havet, där negativa effekter skulle kunna uppkomma (Sundborg, 1977). Att
ämnestransporterna förändras vid en utbyggnad av vattenkraften är tämligen klart. Att få fram
relevanta siffror på detta är inte lika enkelt. Relevanta frågor är t.ex. om de stora
vattenkraftsmagasinen bidrar till att det transporteras mer eller mindre material i vattendragen
och vilka effekter detta får.

Den senaste diskussionen har handlat om vattenkraften och klimatet. FNs klimatpanel (IPCC)
har-funnit klara tecken på att människan, genom utsläpp av s.k. växthusgaser, har bidragit till
att jordens medeltemperatur har ökat (Klimatdelegationen, 1996). Frågan om vattenkraften,
via byggnationer av konstgjorda sjöar, bidrar till att mer eller mindre växthusgaser släpps ut i
atmosfären är i dagens läge oklar. Meningsskilj aktigheter råder om dessa sj öar är en källa
eller en sänka till atmosfärens kolinnehåll. På Sveriges breddgrader med relativt kallt klimat
och ofta låg primärproduktion finns det tecken som tyder på att sjöar är en källa till kol
(Kling m fl, 1991; Cole m fl, 1994). En byggnation av en damm skulle därför kunna innebära
att kolbalansen rubbas så att mer koldioxid tillförs atmosfären från de nybildade fria
vattenytorna, medan växter som kan ta upp koldioxid minskar i antal. När man dämmer upp
stora markarealer kan dessutom en anaerob bottenmiljö skapas och detta kan innebära en
ökad produktion av växthusgasen metan. Det är därför av intresse att granska koltransporten i
en utbyggd älv. Man skulle på. så sätt kunna få en bild av förlusterna av kol till atmosfären på
lång sikt.



Upprinnelsen till den senaste debatten kom när Rudd m.fl. (1993) redovisade beräkningar på
metantransporten i en nybyggd dammsjö i Québec, Kanada. Uppskattningar gjordes på
mängden avgående växthusgaser till atmosfären per producerad energi. Hypotesen de utgick
ifrån var att byggnationer av dammsjöar ökar flödet av metan och koldioxid till atmosfären
och de grundade denna hypotes på två, av författarna, tidigare utförda studier. Dessa studier
visar att i nordligt liggande skogs— och myrmark som blir sj öyta pågår det en intensiv
mikrobiologisk nedbrytning, där växthusgaser produceras.

I den första studien visade det sig att djupprofiler på uppmätt metan— och syrekoncentration i
Notigi-reservoaren två år efter att dammbygget stod klart markant skilde sig från liknande
undersökningar gjorda på naturliga sj öar (Rudd m.fl., 1993). Metanavgången i reservoaren

beräknades till 7,4 g metan per kvadratmeter och år, vilket motsvarar 444 g/ (m2 - år)i
koldioxidekvivalenterz. Den största andelen av den överdämda marken bestod i detta fall av
skog. I den andra studien ingick även myrmark och denna reservoar är belägen nära den
Kanadensiska västkusten vid James Bay. Gasflödet från den överdämda marken var

säsongsvis mycket höga (450—1800 g / (mZ - år) i koldioxidekvivalenter.)

Rudd m.fl. fick skarp kritik för att de i vissa fall likställde miljöpåverkan från kol— och
vattenkraft. Gagnon och Chamberland (1993) menade att i det hela är emissionerna från
kolkraften 24—26 gånger större än från vattenkraften. Dessutom ansåg de att de reservoarer
som använts i jämförelsen inte var representativa för vattenkraften, eftersom de producerade
relativt lite elkraft per yta överdämd mark. Svensson och Ericson (1993) redovisade värden
på andel dämd mark per producerad energi som gäller i Sverige (värden mellan elva och 45
kTWh*1år"1 mot 88—710 i den kanadensiska undersökningen). Vid en uppskattning av den
svenska vattenkraftens utsläpp av växthusgaser kom Svensson m fl (Zuber, 1996) fram till att
utsläppet var högst 10 g koldioxidekvivalenter per kilowattimme.

Beroende på den ovan beskrivna debatten har Vattenfall Utveckling inlett en studie av
koltransporten i Luleälven. Denna rapport är den del i detta arbete. Tjaktj aj aure, som är en av
Sveriges regleringsreservoarer, har studerats. Ytterligare reservoarer kommer att studeras i
framtiden.

Kolets kretslopp i naturen

Vattnets kretslopp
Eftersom vatten har en förmåga att lösa upp organiska föreningar följer kol i hög grad
vattnets kretslopp. l figur 1 illustreras de viktigaste komponenterna som styr detta. Mängden

2 Eftersom olika gaser har olika stor inverkan på växthuseffekten, brukar man räkna om flödet till
koldioxidekvivalenter. I detta fall antas metan vara 60 gånger mer skadligt än koldioxid.
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löst kol, och även mängden partiklar, i vattnet varierar dock påtagligt under denna resa
genom landskapet.

/

Moln # ””
Nederbörd X / x

Figur F Vattnets kretslopp.

Koncentrationen av både organiskt och oorganiskt kol i nederbörden är generellt låg. Det
organiska kolet är mestadels löst och halterna varierar mellan 1 och 10 mg/1. Vanligtvis ligger
värdena för det oorganiska kolet ännu lägre (Hope m fl, 1993). Detta beror på att halterna av
kol i atmosfären är låga.

När nederbörden når marken kan den antingen falla på ett in— eller ett utströrnningsområde
(Grip och Rodhe, 1994). På ett inströmningsområde infiltrerar det mesta av vattnet i jorden.
Viss del avgår åter till atmosfären genom avdunstning eller tas upp av växter. Den del av
vattnet som infiltrerar i marken ökar markant sitt kolinnehåll när det passerar A-horizonten
och det tunna organiska skiktet vid markytan (Hope m fl, 1993). Detta beror på att det kol
som brutits ned när djur och växter dött följer vattnets väg. Hur mycket koncentrationen
förändras styrs av flera faktorer, som t ex typ och mängd av växter och typ av jordmån. Detta
kommer ej att studeras här. Vidare genom marken till utströmningsområdet förändras dock
inte halterna kol på nämnvärt sätt (Hope m fl, 1993).

Ett utströmningsområde kan exempelvis vara en bäck eller ett kärr. Härifrån transporteras
vattnet oftast vidare ovan jord till en sjö. Under den resan kommer markvatten från olika
områden på ett komplext sätt att blandas ihop och på så sätt blir koncentrationen av kol vid
inloppet till en sjö svår att förutsäga. Väl ute i sjön kommer kolkoncentrationen påverkas av
ett antal faktorer som kommer att beskrivas mer i detalj i detta arbete. Efter en viss
uppehållstid kommer vattnet sedan fortsätta mot havet och cirkeln är sluten.
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Naturliga sjöar

Eftersom koltransporten i en sjö påverkas av så många faktorer bör man först studera några
grundläggande mekanismer. Det finns flera speciella egenskaper hos vatten som styr dessa.
Nedan beskrivs några av dessa.

Höst— och vårcirkulation
Vatten har ett maximum i densitet, täthet, vid 4OC, vilket innebär att bottenvattnet i en sjö
kommer att ligga så nära den temperaturen som möjligt. I ett nordligt klimat ligger
lufttemperaturen på sommaren vål över och på vintern väl under denna temperatur. Detta i
kombination med den dåliga vånneledningsförmågan för vatten resulterar i att nordligt
belägna sj öar är skiktade under två årstider per år (se figurZ). Dessa sjöar kallas dimiktiska.

X /

Vår Vind Sommar * O '"
___—___...- 5 --———--———--—-—-—-—-— / i X

. Temp Temp

N Cirkulation
4—— 4»— 4——

Djup

Höst . -___ d Vinter
———-————-—-—> xx Is #

——+ ———> ———+ Temp _______________________ Temp

( Cirkulation
4————4————+— Hypolimnion

Djup Djup

Figur 2 Beroende på vattnets dåliga värmeledningsförmåga kyls/värms ytvattnet
av/upp snabbare än bottenvattnet under vinter/sommar. Detta resulterar i att sjön blir
uppdelad i hypolimnion och epilimnion under dessa årstider.



Beroende på skiktningen kan det bli underskott på syre vid sjöbotten (syrebrist. antas föreligga.

om halten syre underskrider 2 mg/l). Vid nedbrytning av dött organiskt material förbrukas
syre och när det som fanns tagit slut kan inget nytt tillkomma från ytvattnet. Syrebrist
förekommer främst i näringsrika och djupa sjöar. Under höst och vår tillkommer dock
syrerikt vatten hypolinmion eftersom vattnet då cirkulerar.

Processer som påverkar koltransporten i en naturlig sjö

1 figur 3 illustreras de viktigaste faktorerna som påverkar kolkoncentrationen i en sjö, Detta

arbete koncentreras främst kring sedimentationen och beskrivningen av övriga faktorer är
därför kortfattad.

Intransport i T GalÖde Uttransport
—————>

A*""—”H'TC—mf—”wwnM—_

.. Bioupptag /
X

X

Figur 3 De "viktigaste processerna som styr koltransporten i en naturlig
sjö.

Intransport
Det kol som tillförs dammen från land kallas alloktont (= utifrån kommande). De två
huvudkällorna är vegetation och vittring av jord— och bergarter. Jordlagret bidrar via
mikrobiologisk metabolism, nedbrytning av rötter och erosion av organiskt material till en
markant ökning av halten av löst organiskt material när regnvattnet sipprar genom det. Om
man finner dynamiken i kolhalt3 i ett vattendrag kan man någorlunda tillförlitligt förutsäga
denna variation genom att hitta ett linjärt samband mellan vattenföring och kolkoncentration.

3När det i derma. rapport talas om kolhalt menas den totaia mängden kol per volym. Detta kol förekommer dock i

flera former. Således kan kolet vara löst eller bundet. Dessa delas in i organiskt (DOC och POC) och oorganiskt

(DIC och PIC). Det kommer inte att tas någon hänsyn till detta här.
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När avrinningen ökar följ er oftast kolhalten med. På så sätt varierar den i tiden, men det har
även visat sig vara skillnad på vilken årstid förhöjningen kommer. Under snösmältningen på
våren ökar halterna endast något lite, medan ökningen är markant under höstfloden. Även
sammansättningen av kol skiljer sig åt mellan årstiderna. I början av året är det mesta väl
nedbrutet, men efter sommaren sköljs betydande mängder organiska syror från jordlagret
toppskikt ned i vattendragen. Detta innebär att man inte kan finna något linjärt samband
mellan kolhalt och vattenföring på årsbasis, medan det är fullt möjligt om man förkortar
tidssteget till en månad (Ivarsson m.fl., l994b,c).

Gasavgång / gasupptag

Kolsyrasystemet
Vatten har flera speciella egenskaper. En av dessa är att kunna agera både som syra genom att
avge en proton och som en bas genom att ta upp en. Detta får till följd att flera ämnen kan
lösas i vatten. När en syra löses i vatten ställer en jämvikt in sig mellan de olika ingående

syra—basparen. I en sjö har kolsyra (H2CO3) stor betydelse. Den kan bildas genom att

koldioxid (CO,) reagerar med vatten, men naturligtvis gäller även det omvända (dvs att

kolsyra förbrukas). Detta får konsekvenser för kolbalansen i systemet och enligt vissa källor
är konsekvenserna av betydande storlek. En fri vattenyta innehåller löst koldioxid. Den står i
jämvikt med koldioxiden som finns i atmosfären. Det som är upplöst kan tillsammans med
vatten bilda kolsyra, som i sin tur kan avge en eller två protoner för att bilda bikarbonat

(HCG; ) och CO? . Kemiskt skrivs dessa jämvikter på följ ande sätt:

COM) © COZW)
COM, + H,0 © HZCO3
H2C03 © H+ + HCG;
HCG; © H+ + co;—

Kvoten mellan koncentrationerna i högerledet och vänsterledet är specifik för varje reaktion
vid jämvikt4:

[C02(aq)]
[COM] "" H (1)

[HZCO3] :: , (2)
[C02(aq)] ' [HZO] m

imon-[Hu : (3)
[HZCO3] 1

4 Jämvikt innebär att reaktionen åt. höger går lika fort som den åt. vänster. Om detta ej är uppfyllt gäller inte de
matematiska sambanden.



[mål—[H*] __ (4)
[Hcog'] "" ”2

där [] betecknar aktivitet. Eftersom det är svårt att skilja på (HZCO3) och (COZ) i gasform

analytiskt, brukar man slå ihop dessa termer. För detta hypotetiska ämne (H2CO3 *) gäller:

[HCOål-[HÄ _
[HZCO3*] " "1 (5)

Den lösta gasen är dock helt dominerande i detta ämne, varför det i fortsättningen antas vara

(COZ) . Om dessa samband ska få någon relevans krävs det att de ingående parametrarna är

möjliga att mäta. i en lösning kan man översätta aktivitet med koncentration. Ett mått på
vätejonkoncentrationen är pH. Det definieras som

PH = *10nll (6)

och mäts enkelt med pH—meter. För en vätska är aktiviteten 1, medan den för en gas är lika
med partialtrycket för gasen i enheten atmosfären dvs

[C02(g)] : PCO2 (7)

Alkalinitet (alk) är ett mått på en lösnings förmåga att neutralisera starka syror. Den är
relativt lätt att mäta och i ett naturligt vattensystem kan man använda approximationen

alk : [HCG3 ] (8)

Genom att kombinera denna ekvation med (1) och (5) får man

alk - 10”?H
[COZW] : K (9)

al

Diffusion
Jämvikten mellan koldioxid i vatten och luft har valts här för att illustrera viktiga principer.



Figur 4 Vid en förskjutning av jämvikten åt något håll, kommer systemet att
sträva efter att utjämna denna snedfördelning. Här illustreras ett underskott av
koldioxid i, luften.

Det flöde som uppkommer kallas för diffusion, men här kommer det att betecknas gasflöde.

Diffusionen antas vara proportionell mot koncentratonsgradienten. Man kan skriva:

__ dC
Gasflode : D— d' (10)

där

D : Difmsionskoefficienten

dC . .
———— :: koncentratzonsgradzenten

z

Cole m fl ( 1993) antog att diffusionen av koldioxid i vatten äger rum i ett mycket tunt översta

skikt av vattenmassan (2) och att vattenytan är ijämvikt med luften. Man får då, genom att

använda ekvation (l), (7) och (10), att

D , .
Gasflödez "_,- -([COZ(aq)]—K.2 —s). (ll)

Bundet kol
Primärproduktion av Växtplankton kan beräknas utifrån ett empiriskt samband från Peters

(1986). Ovriga trofinivåer studeras inte:



y = 30 — &;t (12)

där rotP : totalfosfor i enheten mg / m3 . Här görs antagandet

totP = 0,03- roc (13)

där TOC : totalt organiskt kol. Detta värde är beräknat utifrån förhållandet mellan fosfor
och kolhalt i sediment från Håkanson och Jansson (1983).

Sedimentation

Sedimentationsprocesser
För att studera sedimentationen av kol krävs kännedom om flera processer (se Håkanson och
Jansson, 1983).

Bottendynamik
Beroende på hur mycket vattnet rör sig nere vid botten av en sjö kommer partikelstorleken på
bottensedimenten att variera. Bottentyperna brukar delas in i (se Håkanson och Jansson,
1983)
— Ackumulationsbottnar. Hår deponeras finmaterial kontinuerligt (finmaterial har en
partikelstorlek som är mindre än 0,006 mm).

- Transportbottnar med en diskontinuerlig deponering av finmaterial. I dessa områden är
vattnet under vissa perioder så stillastående att finmaterial kan sedimentera, men under andra
så turbulent att finmaterialet åter virvlas upp i vattnet.

- Erosionsbottnar har ingen deponering av finmaterial.
Det som år av intresse i detta arbete är hur stor andel av bottnen som år ackumulations—
respektive erosions- och transportbotten och hur mycket kol som sedimenterar på
ackumulationsbottnarna. Dessa faktorer beror mycket av sj öns form och några parametrar
som beskriver detta kallas formparametmr (se Håkanson och Jansson, 1983).

Sedimentation
Kolhalten i de aktiva sedimenten, dvs det översta skiktet där bottenfauna finns, på
ackumulationsbottnar kan variera påtagligt i tid och rum. Den rumsliga variationen beror bl a
på avståndet till flodmynningar och vattendjupet. Ju större sjön är och ju fler inlopp, dvs åar
etc, den har desto större blir variationen.

Den tidsmässiga variationen beror bl a av vattenföringen i tillflödena. En vårflod för t ex med
sig mer kol än ett normalflöde, så även en höstflod (Axelsson, 1989). Därför kommer störst
mängder av kol med alloktont ursprung att sedimentera under vår och höst. Den autoktona
produktionen ger högre koldeposition under och efter produktionsperioder.
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Storleken av sedimentationen kan beskrivas med hjälp av en sk rate ( KT med enheten 1/tid).

Sedimentationen av kol i en sjö per tidsenhet kan beräknas som KT (för kol) gånger den totala

mängden kol i sjön. Dock varierar KT påtagligt beroende på bl a de sedimenterade

partiklarnas storlek och densitet, samt sjöns medeldjup (Dm). Man kan uttrycka detta som

V .
KT :: 5—7; (14)

där v betecknar sjunkhastigheten. Om man använder Stokes lag kan denna skrivas (Håkanson
och Peters, 1995)

__ . -d2__: (P5 181-12 (15)

där pf, och p är densiteten för sediment och vatten, g är tyngdkraftsaccelerationen, (1 är

(sediment)partik1arnas diameter, ,u är en viskositetskoefficient och 96 är en koefficient för
motstånd p.g.a. partiklarnas form (=1 för sfärer).

Intern belastning
På erosions— och transportbotten kommer viss del av det material som sedimenterat att åter
virvlas upp i vattnet. Detta kallas för resuspension. Storleken på resuspensionen beror bl a av
sj öns form (se figur 5). Ett mått på formen är volymutvecklingen, som relaterar den aktuella
formen till en perfekt kon (Håkanson och Jansson, 1983). Volymutvecklingen definieras

Dm

Dmax
Vd=3- (16)

där Dm år medeldjup och Dmax är maximalt djup. I figur har sjö 1 mindre medeldjup och
således lägre Vd än sjö 2. Resuspensionen ökar på så sätt med minskad volymutveckling. Att
Vd är låg innebär även att bottnens lutning är låg, vilket innebär att det resuspenderade
materialet har svårare att ta sig till djupare delar av sjön. Det brukar antas att viss del av detta
material sjunker till djupare vatten, medan resten virvlas upp på grundare partier. Andelen av
de respektive kan även de beskrivas med hjälp av volymutvecklingen. Till djupare vatten
sjunker

_ Vd
md : resuspenszonfå— (17)

och kvar på grundare vatten stannar således
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X

_ Vd
mg : resuspenszon- 1 —— ?) (18)

där resuspension betecknar mängd resuspension.

Sjö 1

Vågbas

Djup

Figur 5 Vågorna ger upphov till resuspension. l figuren illustreras area— och
djupuppgifter för två hypotetiska sjöar, där sjö 1 har en betydligt större andel
area som ligger ovan vågbasen än sjö 2. Sjö 1 kommer därför att ha en större
resuspension.

Datering av sediment

Laminering
En sj ös skiktning (se figur 2) innebär att mycket syre förbrukas vid sedimentytan på
ackumulationsbottnar. Här sker vanligtvis en aerob nedbrytning av dött organiskt material,
men när syrekoncentrationen underskrider ca 2 mg/l räknar man med anaeroba processer tar
över. Konsekvensen blir laminerade sediment, dvs att sedimenten skiktas i ljusa och mörka

lager (Håkanson och Jansson, 1983). Vanligtvis blir det ett mörkt och ett ljust skikt varje år. I

dessa fall kan man enkelt datera sedimenten.

Störningar i laminering
De levande organismerna på bottnarna, bentos, blandar om i sedimenten (bioturbation).
Tjockleken på det skikt som är biologiskt aktivt kallas bioturbationsgränsen. Beroende på
mängden bentos som finns på botten kommer bioturbationsgränsen att hamna olika djupt ned
i sedimenten. 1 en anaerob miljö kan även bildandet av gasbubblor (främst metan och
svavelväte) störa larnineringen. '
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Sedimentproppar
Eftersom intresset i denna rapport ligger i att bestämma sedimentationen av kol per år är det

av intresse att kunna åldersbestämma sediment. En metod är då att röntgeniotografera

upptagna sedimentproppar (Axelsson, 1989). Olika svärtningsgrad på fotografiet
representerar olika kolinnehåll och högflödesperioder kan identi "ieras. Därmed ser man hur

många centimeter material som" sedimenterat per år.

Cesium — 1 37
På början av 1960—talet började stormakterna göra provsprängningar av atombomber ovan
jord, med en förhöjning av koncentrationen radiocesium (Cs—137) i naturen som följd, Dessa

försök förpassades senare under jord, varvid utsläppen och koncentrationen Cs—l 37 långsamt

började klinga av. Om man analyserar sediment med avseende på cesium från denna tid kan

man tydligt se en förhöjning i koncentrationen i jämförelse med tidigare sediment. Man kan

på så sätt datera sediment. Om man tar prover i områden som kontaminerades av radiocesium

från Tjemobylolyckan (april 1986) kan man få ytterligare information om sedimentens ålder.

Tj aktj aj aure ligger dock utanför spridningstältet för detta Tjernobyl—cesium.

Vattenregleringsmagasin
De processer som reglerar flöden av kol i en naturlig sjö gäller även i en konstgjord sjö. Till

detta tillkommer bl a den nedbrytning av organiskt material som sker på uppdämd mark. Om
man dessutom reglerar vattennivån kommer denna nedbrytning att ske på ett diskontinuerligt

sätt, som kan vara mycket svårt att beskriva i en dynamisk modell. Här nöjer författaren sig

med att konstatera att en nedbrytning sker och bryr sig inte om hur den sker.

Ny vattennivå

(__lrsprunglig vattennivå 4—

]

Figur 6 Vattenståndsvariationen i en damm påverkar nedbrytningen ax
kol.

i...
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Kolhaltsvariationer i norra Sverige
Kolhalten i älVVattnet förändras från källor till mynning i Bottniska Viken. Det finns en
signifikant korrelation mellan totala mängden organiskt kol (TOC) och avståndet till kusten,
vilket främst beror på klimat— och jordartsförändring (Ivarsson m fl, 19943).
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Material och metoder

Modellen
Datorverktyget ”Powersim” erbjuder att på ett enkelt och överskådligt sätt kunna bygga upp
en modell byggd på massbalanser. Varje element i modellen representeras av en box. Olika
processer kopplas till dessa, varvid flöden mellan boxarna kan simuleras. Oftast brukar man
anta att processerna styrs av enkla hastighetskonstanter. Det största problemet stöter man
därför inte på under själva modellbyggandet, utan när dessa konstanter ska bestämmas.
Här delas sj ön upp i åtta boxar. Flöden mellan boxarna beskrivs nedan, men samtliga
beräkningar redovisas inte här. En utförligare beskrivning av modellens ekvationer visas i
bilaga 4.

Vattenpelaren
Figur 7 illustrerar de viktigaste flödena som gäller för vattenpelaren i sjön.

Gasutbyte med atmosfären

lntransport
___—___,

Uttransport
_
"

Utbyte mellan vattenmassorna

Figar 7 l modellen delas sj ön upp i yt— (epilimnion) och bottenvatten (hypolimnion).

Införsel av kol från vattendrag och utförsel från dammluckorna antas ske till/från
epilimnion.



lntransport till epilimnion
Införseln av kol från vattendrag etc antas ske till ytvattnet (epilimnion). Med kännedom om

flödet ( Qin ) och de linjära regressionskonstanterna (a och b) kan intransporten av organiskt

kol beräknas som

cin : a ' Qin +]? (19)

Det oorganiska bidraget bedöms vara så litet att det drunknar i felmarginalen för det
organiska kolet och försummas därför (bedömning gjord med utgångspunkt från Ivarsson m
fl l994b,c).

Gastransport till och från epilimnion
Här används ekvation (10). Halten löst koldioxid i vattnet, [C02(aq)] , kan beräknas med

ekvation (9), men modellen kräver då dataserier på alkalinitet och pH som indata.
Konstanterna i ekvation (10) är temperaturberoende, men detta korrigeras för med samband
beräknade med hjälp av standardtabeller (se bilaga 4).

Uttransport från dammluckor
Från epilimnion försvinner kol till nedanliggande vattendrag beroende på tappning av
reservoaren. Om man antar att de respektive vattenmassorna (hypolimnion och epilimnion)

kontinuerligt och effektivt blandas om blir transporten av kol till nedanliggande vattendrag
förhållandevis enkel att beräkna. Att göra en distribuerad modell skulle bli mycket
tidskrävande. I det följ ande skall det därför antas att uttransporten är beroende av utflöde av
vatten och koncentrationen i detta vatten. Flödet blir då:

inEpi . Qui

VEpi
Uttransport == (20)

där Qui är tappningen, mEpL. är totala mängden kol i epilimnion och V står för volym.

Utbyte mellan epilimnion och hypolimnion
Beroende på sjöns stratifiering, dvs temperaturskillnad mellan yt- och bottenvatten, kommer

utbytet av kol mellan dessa vattenmassor variera. Stratifieringen definieras som:

EpiT + 1
St t=______________ 21

ra HVpOT—l—l ( )

där EpiT : temperatur i epilimnion och HypoT : temperatur i hypolimnion. Utbytet mellan

epilimnion och hypolimnion kan skrivas (Håkanson och Peters, 1995):
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. 1 exp (”wall

EplTOHypO :: mepi . Kmix . (strat) (22)

där mm är den totala mängden kol i hypolimnion, medan Kmix och exponent] är konstanter.

Botten
l modellen delas bottnen ini följ ande delar (se även figur 8):

D Ackumulationsbotten (AA). l modellen representeras detta av en box som dessutom har en
koppling till passiva sediment (PA), dvs de sediment som ligger under bioturbationsgränsen.

Ci Transportbotten benämns AT. Sediment bedöms här inte ackumuleras på sikt, varför
kopplingen till passiva sediment inte förekommer.

CI Erosionsbotten betecknas ET.

13 Area som ligger ovanför vattenytan kallas OET.

Vattenyta

Vågbas I

Djup " AA AT ET OET

Figur 8 Illustration av de olika bottentyperna, så som de benämns i
modellen.

Beräkning av storlek av bottentyper
Det faktum att vattennivån och bottenarean kraftigt varierar i Tjaktj ajaure gör att andelen av
ackumulations—, transport— och erosionsbottnar också varierar. Här kommer andelen av
respektive bottentyp variera med vattennivån och således kommer exempelvis delar av den
botten som vid högvatten är ackumulationsbotten bli transport— eller erosionsbotten vid
lågvatten. Detta får vida konsekvenser för sedimentationen, eftersom det material som
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sedimenterat då åter kan komma att resuspenderas. Det är därför viktigt att i varje tidssteg

känna till hur stora de respektive områdena år.

Hela den aktuella sjöarean kallas i modellen för Areal och den kan relateras till sj öns olika

vattenstånd (se nedan). Maximala arean (area vid högsta dämningsgränsen) kallas för Amax.
För att beräkna hur stora AA, AT, ET och OET är krävs kännedom om vid vilka djup gränsen

mellan dessa går och förhållandet mellan area och djup. Gränsen mellan erosions— och
transportbotten definieras som (Håkanson och Jansson, 1983)

D 30,4. Lf 23

'” "" Lf +34,2 ( )

där Lf är den maximala effektiva fetchen1 i km. Om man för enkelhetens skull antar att sj ön

är kvadratisk blir fetchen roten ur sj öarean. I vårt fall innebär detta att

D __ 30,4-x/ Areal (24)

” ”' x/Areal +34,2

På liknande sätt kan man beskriva gränsen mellan transport— och ackumulationsbotten:

D __ 45,7-x/ Areal (25)

”4 * x/Areal +Zl,4

Eftersom Areal varierar kommer således också DE_T och DPA att variera. För att utifrån
detta finna hur stora areor som motsvaras av dessa djup kan man använda två metoder:

(a) Om area— och djupuppgifter är tillgängliga kan ett matematiskt samband mellan area och

djup göras. Detta sambands tillförlitlighet ökar med antalet mätpunkter som finns att tillgå.
(b) I den andra metoden finns inte samma krav på god kännedom om sj öns area på flera olika

djup. Area vid vattenytan, maximalt och medeldjup ingår som parametrar i metoden.
Medeldjupet kommer dock naturligtvis att bli bättre uppskattat om flera mätpunkter finns.

Det matematiska sambandet ser ut som följer (här visas arean som ligger under gränsen

mellan erosions— och transportbottenzg från Håkanson, opublicerat 1997):

1 Fetch — se Håkanson och Jansson (1983).
2 Arean under gränsen mellan transport— och ackumulationsbotten beräknas på samma sätt., förutom att Areal

och clE_T byts ut mot.AreaT+A och dT_A.
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( >10 Vd inde—”"fi- Dmax—D _ Areal
Arean/1 : 922 E T ' 100 (26)

—3+Vd1'5)Vd(DE_T + Dmax- 6

De respektive areorna blir nu:

AreaOET : Amax—v Areal (27)

AreaET :: Areal —— Area”)! (28)
AreaAT = Arean/4 —— AreaÄ (29)

AreaAA == AreaA (30)

l dammsjöar finns oftast noggranna uppgifter på area och djup och metod (a) bör därför
kunna användas. I Tjaktj aj aure saknades dock uppgifter på area och djup på de naturliga sjöar
som fanns innan regleringen startade, varför metod (b) valdes (se nedan).

Sedimentation
I modellen antas gränsen mellan epilimnion och hypolimnion sammanfalla med gränsen
mellan transport— och ackumulationsbotten. Därför sker sedimentation från hypolirnnion
enbart till ackumulationsbotten, medan sedimentationen från epilimnion delas upp på tre (se
figur 9).

Figar 9 Från epilimnion sedimenterar material till erosions— och transportbotten,
samt till hypolirnnion. Från hypolimnion sedimenterar material enbart till
ackumulationsbotten. PA är de passiva sedimenten, dvs de sediment som ligger
under bioturbationsgränsen. 19



Sedimentationen på AA blir således:

Sinhala
InfÄWOlOAA : mappa . Dm (31)

där Sinkrate står för sjunkhastighet. Sedimentationen från epilimnion till transportbotten blir:

AreaA T Sin/mate

Area 1 Dm
(32)

InEpiioAT : inEpi .

Sedimentationen till hypolimnion och erosionsbotten beräknas på motsvarande sätt.

Resuspension
Resuspensionen styrs av en konstant som här benämns RR och av mängden material på
respektive botten som resuspensionen sker från. Som nämnts sjunker viss del av det
resuspenderade materialet till djupare delar, medan resten virvlas upp på grundare partier.
Detta illustreras i, figur 10. Ekvation (18) beskriver mängden som stannar på grundare partier

och ekvation (17) mängden som sjunker till djupare vatten.

F!gur 10 Resuspension från de olika bottentyperna. Från GET kan det ske
resuspension beroende på att vågorna når strandpartierna.
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Effekt av reglering
I takt med att de olika bottentypernas areor ändras kommer även mängden av material på

dessa bottnar att ändras. l figur ll belyses detta med ett exempel.

V

, A
Va ttenyta (t) rea

Vattenyta (t + dt)

”DE—T(t)

DE__T(t+dt)

ATtOET/ ETtOOET

Figur 11 När vattenytan sänks sjunker även gränsen mellan erosions— och

transportbotten. ET får tillskott av material från AT, men förlorar

samtidigt material till OET.

Här betecknar ttiden och dt tidssteget vari modellen körs. Den botten som ligger mellan

D,, T(t) och DEJ (! + dt) kommer vid tiden t att vara transportbotten (AT), för att förändras

till en erosionsbotten vid tiden (Helt). Det sediment som påverkas av detta är

A T1015T (33)
m = m -———————————

ATIOET AT Area/471

Det sediment som hamnar ovanför vattenytan när vattenytan sänks försvinner dock från ET:

ETtoOET
memoar : mar ' AI"6aET (34)

om man antar att ET har lika tjocka sediment på alla platser. Information om övriga

förflyttningar av material hänvisas till modellbeskrivningen med schema och ekvationer i

Bilaga 4.
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Nedbrytning
Den mark som dämts upp kommer att avge kol vid den nedbrytning av organiskt material

som sker. Denna modell antar att konstant andel kvarvarande material (som representeras av

boxen NB) bryts ned i varje tidssteg.

Nedbrytning : mNB »kNB (35)

där mNB är mängd material och kNB är en konstant.

Metodik för att testa modellen
Målet med modellen var inte att bestämma nägra absoluta värden för de olika processerna,

utan snarare undersöka samspelet mellan dessa. Detta gjordes på följ ande sätt:

1. Tidsperioden januari 1981 till december 1996 simulerades med de konstanter som nämns

nedan.
2. Känslighetsanalys för förändringar i sjunkhastigheten. Den fick variera som en

normalfördelning med medelvärde 1 och standardavvikelse 0,2 m/mänad. Simuleringen

gjordes tio gånger för tidsperioden 1986-1988. Förändringar i sedimentation till AA

studerades.
3. Känslighetsanalys för förändringar av flera konstanter. Värden och variationer av dessa

beskrivs nedan. Mängd material på AA och AT studerades för tio simuleringar under tiden

1986—1988.
4. Känslighetsanalys för förändringar av konstant för gasflöde. Gasflödet för tio simuleringar

under sommaren 1986 granskades.

Mätserier och konstanter i modellkörningen

Mätserier från Vattenfall
Dygnsvärden på vattenstånd, Vattenföring in (tillflöde) och ut (tappning) från Tjaktj aj aure

mäts kontinuerligt av Vattenfall. Utifrån dessa beräknades mänadsmedelvärden. Värden från

första januari 1981 till sista december 1996 användes.

Intransport till dammen
Konstanten a i ekvation sattes till 0,02 och I) till 0.

Utbyte mellan epilimnion och hypolimnion
Kmix och exponent] antogs vara 0,8 respektive 3. Temperaturdata beräknades med en modell

som beskrivs i bilaga 1.
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Gastransport
D/z antas vara konstant men är olika för flöde till (0,5 m/dag) och flöde från (3 m/dag) luften
(Kling m.fl., 1994). Dataserier för alkalinitet och pH fanns inte tillgängligt för området,
varför dessa statistiskt beräknades utifrån närliggande sjöar (se bilaga 2). Eftersom
koncentrationen av koldioxid i luft ungefär är 350 ppm, antogs det partiella trycket av
koldioxid i luft vara 0,035 atmosfärer (Allmänna gaslagen användes, för vidare information
se Petrucci och Harwood, 1993).

Nedbrytning av uppdämd mark
Initial mängd organiskt material som dämts upp antogs vara 1000 kiloton (uppskattning av
Svensson m fl i Zuber, 1996 gav resultatet 764 kiloton). Nedbrytningskonstanten antogs vara
0,0 l 5 .

Area och djupuppgifter
Beroende på intresse från Vattenfalls sida att ha kännedom om Tjaktj aj aures kapacitet, dvs
hur mycket vatten som är lagrat vid olika vattenstånd, var area och djupuppgifter för området
som ligger över den lägsta vattennivån lättillgängliga. Däremot var det svårare att få tag i
dessa uppgifter för de naturliga sj öar som fanns i området innan dämningen. En av Kungliga
Vattenfallsstyrelsen utförd ekolodning i det gamla Tjaktj aj aure från 1958 fanns dock att
tillgå. Medeldjup och maximalt djup för denna antogs gälla för hela det område som var täckt
av vatten före dammen byggdes. Följande ekvation för förhållandet mellan vattennivåns läge
och volym över lägsta vattenståndet användes:

M : (40,7624 -(Waterlevel — 440 ”” __— 195,32) - 86400 (36)

där Waterlevel betecknar vattennivåns läge i meter över havet och M är magasinsinnehäll

över nivån +442,5 m i m3 . Om man vill ha värden för areor istället får man derivera detta
uttryck. Således ser det ut som följer:

Areal : 0,0224 » 106 .(Wazerzevez _— 440?”1 (37)

Resuspension
Konstanten för resuspension antogs vara 0,015 .

Sedimentation
Sjunkhastigheten antogs vara 1 m/månad.

Värden i känslighetsstudien
De värden som nämnts ovan användes även i känslighetsanalysen, förutom att ett antal
konstanter fick variera som normalfördelade funktioner mellan simuleringarna. Funktionernas



medelvärden var samma som de ovan nämnda konstanternas värden och standardavvikelsen

20 % av detta medelvärde.

Områdesbeskrivning
Tjaktj aj aure ligger vid foten av Lapplands ljälltrakter på 670N, ca 450 meter över havet
(Figur 12). Sj ön är en effekt av den reglering av vattenståndet som påbörjades vid slutet av

1960—talet (dammen börjades byggas 1963 och stod färdig 1967). Sjöytan är 80 km2 när
magasinet är fullt och 15 k när det är tomt. Det mesta av den överdåmda (65 km2)
marken består av morän och torv (tabell 1). Skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd

(regleringsamplituden) är 34,5 meter. Magasinsvolymen ligger på 1650 miljoner m3 , vilket
gör Tjaktj aj aure till Sveriges tredje största regleringsmagasin.

.. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . :. :. .'. =. . .'. . . . .'.'.'.'.'. '.'. .:.'.'.'.'.'.'.;.'.....................

Blockmark 1,20 2
T - &; Grovresedent ?; 10

Finare sediment 1,30 2
Talus oo
Morän 41,78 64

Torvmark 11 41 18

Tabell I Typ av mark som efter dämning täckts av vatten

Mestadels består torvmarken av Högstarr— och Lågstanmyr. Det finns två större inlopp i norr

(Rapaätno och Sitoätno) och ett mindre i väster. Innan regleringen bestod sjön av ett flertal

mindre sjöar.

Hydrologin är sådan att en kraftig vårflod årligen återkommer, när snön i fjällen smälter.

Vårfloden står för den allra största delen av det årliga flödet (över 90%).
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Sedimentprovtagning
Det var av intresse att undersöka de areella skillnader i sedimentation som antogs föreligga i
Tjaktj aj aure. Därför gjordes flera tvärsnitt över sjön med provtagningar (se figur B3.l i bilaga
3). Provpunkterna prickades ut på gamla skadekartor från Kungliga Vattenfallsstyrelsen
(skala 1:10000) och registrerades enligt kartornas koordinatsystem (Skalka). Dock skulle
navigering ske med GPS (Global Position System), varför provpunkternas position behövde
bestämmas i koordinatsystem RT—90 eller VGS-84. Transformationen gjordes av Ronald
Kilström på Lantmäteriverket i Gävle. Skoter användes som transportsätt på isen.
Punkt 1—7 skulle undersökas mer noggrant än övriga, beroende på att det var som djupast där
och därmed troligen ackumulationsbotten. Dels skulle sedimentproppar från dessa punkter
skäras i skikt om en centimeter för analys av cesium, vatteninnehåll och organisk halt och
dels skulle intakta sedimentproppar tas hem för röntgenfotografering. Övriga mätpunkters
sedimentproppar skulle skäras i skikt om fem cm. Kemiprover togs med ruttnerhämtare vid
punkt 521 (på djupen 0,5, 5,5 och 10,5 m) samt i de norra inloppen (Rapaälven och Sitoätno).

Kemiprover
Analyser av TOC, alkalinitet och pH gjordes av institutionen för miljöanalys på SLU i
Uppsala. Samma laboratorium har utfört riksinventering av sjöar och även gjort analyserna på
de dataserier som använts i metoden som beskrivs i bilaga 2.

Röntgenfotografering
Proppen togs upp i ett genomskinligt och rektangulärt plexiglasrör med fyra mm väggtjocklek
och med innermåtten 60x30 mm. Upptill är en rund skiva monterad, där
provtagningsmekanismen skruvas på. Blyvikter om 20 kg användes för att öka provtagarens
vikt. Röntgenapparaten har beteckningen Philips Kl 40 Be och består av en del för inställning
av exponeringsdata och en rörenhet med slitsbländare och ett en ställbar ram för förskjutning
av läget mellan röntgenrörets fokus och hållaren för film och sedimentpropp.

Exponering skedde i fyra minuter vid 50 kV, 2 mA, med fokusstorlek 0,6x0,6 mm.
Fokalavståndet var en meter och filmstorleken 6x24 cm (för vidare information hänvisas till
Axelsson, 1989).

Vattenhalt, kolhalt och cesium
De delade sedimentpropparna förvarades i burkar tills de anlände till Uppsala. Där överfördes
de till förvägda sk scintburkar och vägdes. Därefter frystorkades de och vägdes igen. Härmed
kunde vattenhalten bestämmas:

Vattenhalt __..— (1— m” "' mb) -lOO (%) - (38)
ms —— mb
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där mb , mvs och mrs står för vikt av tom burk respektive vikt av full burk före och efter
torkning. Scintburkarna för provpunkt 1 placerades i gammaräknare för cesiumanalys.

Deglar torkades i ugn (1 OSOC) över natt och vägdes. Torrt sediment hälldes i och efter en
stund i ugnen vägdes deglarna igen. Dessa prover glöddes därefter i ugn (SSOOC) i fem
timmar. Efter att de därefter svalnat i exikator vägdes de en sista gång. Glödförlusten
definieras som:

.. . meg _... Ina!
Glodförlust : ___—_— (39)

ig _md

där md , nig och meg står för vikt av tom degel, full före och full efter glödgning. Man brukar

anta att hälften av glödförlusten är kol (Håkanson och Jansson, 1983), dvs:

Glödfö'rlust(. =.— ”?— (40)

Mängden sedimenterat kol i respektive skikt per area beräknades som:

(m. — m.)
mKal : CKol . ' hs (41)

VS!)

där V55 är volymen på scintburken och hs är tjockleken pä skiktet.

Primärproduktion
Produktionen av phytoplankton beräknades enligt ekvation (12) och (13).
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Resultat

Modellen
I ett första steg att testa modellen simulerades koltransporten för hela den tidsperiod som
vattenförings- och vattenståndsdata var tillgängliga. Eftersom samspelet mellan olika
bottentyper söktes studerades mängden kol på de respektive bottentyperna. Till PA
transporteras material kontinuerligt (figur 13) och därför valdes det att utesluta denna ur
vidare studier. Mängd kol på AA, AT och OET visade på en tydlig årstidsvan'ation, men
mängden på ET höll sig relativt konstant (figur l4). Under senvintern, då vattenståndet var
lågt, kom storleken av AT att närma sig AA. Vid högt vattenstånd var dock AA klart störst.
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Figur 13 Mängden kol som transporterats till de passiva sedimenten för
tiden januari 1981 till december 1996. Figuren visar på att material
kontinuerligt ackumuleras på botten av sjön.
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Figur 14 Studie av variation av mängd kol på de respektive bottentypemai
Tj aktj aj aure för tidsperioden januari 1987 till december 1989. Det finns här
en tydlig årstidsvariation.

Vid 01 anskmnO av gasflödet visade sig vattenytan vara övermåttad med avseende på
koldioxid undei 1 stort sett hela simuleringen, dvs gas flödar från vattnet till luften (figur 12).

Undei juni månad var detta flöde som störst, för att minska till mindre vården mot hösten

Somliga år kom flödet att vända riktning under hösten, dvs gas absorberades av vattnet.
Storleken av gasflödestoppen varierade påtagligt mellan åren.
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Figur 15 Gasflödet för simulering av tiden 1981 till 1996. Vintertid skei
inget gasflöde för att då ligger det 1S på sj ön. Koldioxid transporteras från
sjön till atmosfären under 1 stort sett alla somrar.
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Känslighet
När sjunkhastigheten varierades mellan simuleringarna ändrades inte dynamiken i

sedimentation till AA (figur 16). Storleken på transporten ändrades dock markant och

förändringen var störst under perioder med högt vattenstånd. Vid låga vattenstånd på
*ma n-senvintern förändrades den endast något lite.
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Figur 16 Sedimentation på. AA under tiden januari 1986 till december
1988 för olika värden på sjunkhastigheten. Utseendet på kurvan är
densamma för alla vården, men storleksordningen varierar.

När flera konstanter fick variera mellan simuleringarna kom mängden av material på

bottnarna att variera kraftigt. Dynamiken förändrades dock inte (figur 17), dvs AA dominerar

kolinnehavet under perioder med högt vattenstånd och AT när vattennivån är låg.
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Figur 1 7 Mängd kol på AA (överst) och AT (underst) för perioden januari

1986 till december 1988 och olika Värden på. modellens ingående konstanter.

Utseendet på kurvorna är likartade för alla simuleringar.

När den antagna diffusionskoefticienten (D/Z) varierade mellan körningarna förändrades

gasflödet med Hera hundra procent (figur 18).
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Figur 18 Gasavgång till atmosfären för sommaren '1986. Varje kurva

representerar en simulering. Diffusionskoefficienten har här varierats

mellan. simuleringarna.

Sedimentation

Provtagning
Besök i området med sedimentprovtagning utfördes 14-17 maj 1997. Beroende på praktiska

bekymmer kunde inte några prover från punkt 4,5 och 511—512 tas (det är inte bra att hugga

sig i benet med en vass isborr). Dessutom frös ett plexiglasrör för röntgenfotografering

sönder och i två andra läckte i bottenkorken. Endast ett sådant prov kom därför helskinnat till

Uppsala.

Sedimentprovtagningen utfördes i mitten av april månad, varför reservoaren i princip var

tömd och endast de områden som var sj öyta innan regleringen startade var täckta av vatten.

På vissa platser ovan vattenytan gick det ändå att ta prover eftersom det på stranden fanns

sänkor, där vatten dröj de sig kvar.

Vattenhalt
Vattenhalten var förhållandevis hög på de djupa partier där prover togs. Värden mellan 75

och 96 vikt% uppmättes. Strukturen var dock inte densamma som man förväntar sig i en

naturlig sjö. Vattenhalten brukar där vara hög vid ytan för att sedan sjunka med djupet

(beroende på kompaktion). I figur '19 kan man se att kurvan inte har någon nedåtgående trend

av vattenhalt med djupet för provpunkt 1. Istället går den upp och ned med ett avstånd mellan

topparna av c:a fyra centimeter. Detta beteende kunde man även se för provpunkt 2,3 och 7,
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men inte för punkt 6 (se tabell 2 i bilaga 3). Vattenhalten följ de där det beteende som är
vanligt för naturliga sjöar.

Kolhalt
Samma beteende som för vattenhalten sågs vid analys av kolhalten för provpunkt 1, 2, 3 och
7 (Figur 19). Halten varierade mellan 1,5 och 3 för provpunkt 6 och mellan 4 och 10% för
övriga. Absoluta värden för dessa visas i bilaga 3.

Kolhalt (% av
Vattenhalt (%) torrsubstans)

75 &) 85 90 95 4 5 6 7 8 9
o , , . . . |
5 __ WW

::,.—,_

Diup a!?"
___.s,.,,

ä . &
W

Figur 19 Vattenhalt och kolhalt för provpunkt 1. Försänkningar i vattenhalt sammanfaller
med försänkningar i kolhalt, vilket antyder att dessa skikt innehåller mer grovkornigt

material.

Cesiumanalys
Analys av Cs-137 gjordes för provpunkt 1 (figur 20). Koncentrationen låg runt 0,10 Bq/g,

vilket är relativt lågt, förutom i det allra översta lagret där halten var 0,51 Bq/g. Spridningen i

mätvärden om man undantar de översta tre centimetrarna var relativt stor, 0,01 till 0,15 Bq/g.

Denna spridning följ de dock variationen i vattenhalt (jämför figur 19 och 20).
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Cs 437 (Eq/g)
0,60

Figur 20 Profil med koncentration av cesium -l 37 för provpunkt l.

Mängd kol i sedimenten
Kolhalten i sedimenten var relativt konstant i sjön. Detta kan man sei ligurZ 1 på nästa sida.

Röntgenbild
En sedimentpropp på provpunkt l fotograferades med röntgenutrustning. Fotografiet finns i
bilaga 3 (figur 28). Man kan se en klar varvighet i proppen, men om denna varvighet är
årsvarv eller ej återstår att utreda.

Primärproduktion
Primärproduktionen uppskattades till 0,70 mg Våtvikt per kubikmeter.
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Figur 21 Mängden kol per yta och centimeter varierar inte så mycket i
Tjaktj aj aures bottensedirnent. De stora inloppen och utloppet är markerat
med pilar i figuren.



Diskussion

Modellen
I området som studerats görs det inte kontinuerliga mätningar på kol. Behovet av sådana
mätningar har inte funnits och eftersom Tjaktj aj aure ligger i svårtillgänglig fjällterräng skulle
det vara förenat med stora kostnader att göra rutinmässiga mätningar. Bristen på mätserier
försvårar dock ett arbete med simulering med datormodell, eftersom dessa oftast är beroende

av god tillgång på mätdata. Tillförlitligheten i de uppskattningar av storleken av
koltransporten som gjorts här är därför liten, vilket visade sig i studien av modellens
känslighet (figur 16 och 17). Däremot kunde dynamiken i systemet bestämmas. Denna
förändrades inte för olika värden på modellens konstanter (figur lö och 17). En analys av
känslighet för variationer i mätserier skulle troligen även den visa på en kraftig variation av
storleken i kolflöden, men detta har inte studerats här.

De antaganden om att de flesta flöden från boxarna i modellen är proportionell mot mängden

material i boxen som gjorts här är en ansats som gör modellen känslig för felaktiga indata. Ett

fel skulle således snabbt fortplanta sig i modellen och efter en tid skulle simuleringen tappa

verklighetsanknytningen, dvs skillnaden mellan modellerade och verkliga värden skulle

markant skilja sig. En mer fysikalisk beskrivning av de olika processerna skulle troligen

förbättra resultaten väsentligt. Även en noggrann kalibrering skulle kunna generera mindre
skillnader mellan modellerade och verkliga värden. l Tj aktj ajaure saknas dock, som nämnts,

mätvärden, varför en kalibrering skulle vara svårt att få till stånd. Värden från andra sjöar kan

visserligen användas, men frågan är om resultaten av en sådan kalibrering kan överföras till

Tjaktj aj aure.

Eftersom de initiala mängderna kol i alla boxar utom NB sattes till noll (se bilaga 4) krävdes

det en simulering på ungefär två år för att modellen skulle komma igång. En inledande
simulering på några år innan den egentliga modelleringen startar bör därför utföras.

Alternativt kan man uppskatta dessa initiala mängder.

Sanningshalten i de mätserier på alkalinitet och pH som har producerats med hjälp av

statistiska samband är ytterst osäker. När ett slumpmässigt fel inkluderas i dessa serier
förloras dynamiken i serierna, dvs den trend med högre alkalinitet och lägre pH på våren som
sänks/höjs sommartid. Dessutom har det enbart tagits hänsyn till flöde av koldioxid och enligt

Rudd m fl (1993) är metantransporten dominerande i en dammsjö. Därför kan inga slutsatser

dras om storleken på transporten av kol till atmosfären. Dock pekar resultaten på att flödet
sker från och inte till sj ön. Om storleken ska bestämmas krävs direkta mätningar av gasflödet

eller alkalinitet och pH. Dessutom bör denna modul utvecklas i modellen.
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Huvuddelen av sedimentationen på AA sker, enligt modellen, inte omedelbart efter vårfloden.

Istället är den relativt konstant mellan maj och februari månad, medan den i mars och april är
låg (figur 16). Detta beror på att huvuddelen av utbytet mellan hypolimnion och epilimnion

sker under maj respektive oktober månad (se figur 22). Koncentrationen av kol i hypolimnion

håller sig på så sätt relativt konstant under året. Härvid får man ha i åtanke att utbyte mellan
vattenmassorna är anpassat till naturliga sjöar. Hur det ser uti en dammsjö är i dagens läge
okänt. Kännedom om volymen på epilimnion och hypolimnion under året behöver
bestämmas, liksom dessas temperaturer, om tillförlitligheten ska bli tillfredsställande. Att
man reglerar Tj aktj aj aures vattennivå Över 30 meter har troligen också en stor betydelse för

detta utbyte, eftersom en kraftig cirkulation i sjön är att vänta under vårfloden.
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Figur 22 Transport av kol från epilimnion till hypolimnion.

Sedimentation
Det visade sig inte gå att datera sediment i Tjaktj aj aure med hjälp av cesiumanalys. Troligen

ligger området för långt norrut för spridningsfältet av Cs —137 från olyckan i Tjernobyl 1986,
varför en topp i koncentration härifrån saknades i sedimenten (figur 20). Även topp från
provsprängningar av atombomber på 1960-talet saknades och detta kan bero på att
sedimentationshastigheten är hög, dvs att sediment från denna tid inte nåtts med provtagaren.

Vattenhalten varierade med djupet i så hög grad att mätfel inte kan stå för hela denna

variation (figur 19). Dessa försänkningar kan man även se på röntgenbilderna i figur 28
7

i.»



(bilaga 3). Ett antagande om att deti dessa skikt finns mer grovkornigt material gjordes.
Detta styrks av att kolhalten följer vattenhaltens dynamik (dessa två är korrelerade till
varandra). Även det faktum att cesiumhalten visade på samma beteende ger ytterligare stöd
för teorin, när adsorptionen av cesium i större utsträckning sker på fmkorm'gt material. Det
ser ut som att en låg vattenhalt återkommer med jämna mellanrum. Det ligger därför nära till
hands att anta att dessa försänkningar sker under perioder med höga flöden i inkommande
vattendrag, dvs huvudsakligen under vårfloden. Detta skulle innebära att sedimentationen i
Tj aktj aj aure är hög, men detta dementerades av Axelsson (muntlig kontakt 970602) och
Jonasson (muntlig kontakt 970530) som tidigare studerat sedimentationen i området. Dessa
menade att sedimentationen troligen inte översteg en millimeter per år på den plats där
cesiumanalys utförts, beroende på att denna plats låg invid ett relativt litet inlopp (provpunkt
1, se figur 19).

Dateringen av sediment utfördes därför inte i detta arbete, varför inga slutsatser om
sedimentationens storlek kan dras innan denna datering görs. Om sedimentationen är så låg
som en millimeter per år är det möjligt att cesiumtoppar inte kan spåras när upplösningen är
en centimeter. Dock skulle det i så fall finnas större möjligheter att finna dessa toppar på
provpunkter som ligger närmare de större inloppen, beroende på högre intransport av
material. Den skiktning som kunde ses på röntgenbildema från provpunkt 1 kan vara årsvarv,
men forskare som tidigare jobbat i området anser att detta ej är rimligt (Axelsson, muntligt
970602)
Analysen av mängden kol i sediment i Tjaktj ajaure visade att mängden inte varierade så
markant som förväntats (figur 21). De flesta värden låg relativt konstant mellan 100 och 150

g / (m2 — cm) . Anmärkningsvärt var att botten var sandig vid provpunkt 711 (se bilaga 3),

även om denna plats var en av de djupaste i undersökningen. Överhuvudtaget hade sediment
från transekt 711—721 lägre vattenhalt än övriga mätplatser. Detta kan bero på ett turbulent

flöde, när andel botten som ligger under vattenytan på senvintem är relativt låg. Detta område

var en älvsträcka innan regleringen.

Förslag till vidare studier
En reflektion som gjordes under fältbesöket var att material som fanns vid strandzonen var

dåligt nedbrutet. Här fanns hela barr och kvistar, även fast regleringen startade för 30 år
sedan. Detta borde betyda att nedbrytningen av organiskt material går mycket långsamt. Hur

denna nedbrytning sker bör vidare undersökas, då den troligen har en central betydelse för
emissioner av växthusgaser från området. Härvid borde det göras en koppling av denna till
gasflödet i modellen. Direkta mätningar av metan och koldioxid är möjliga att göra (bl a
utförd av Duchemin m fl, 1995) för att få en uppfattning om gastransportens storleksordning.

Bestämning av intransport av kol från vattendrag bör vara möjlig genom att använda
regressionssamband. Noggrannheten på dessa värden kan mycket väl bli tillfredsställande, då

det finns en stark koppling mellan mängd kol och vattenföring i Norrländska vattendrag
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(Ivarsson, l994a). Antingen kan ett samband sökas direkt i de vattendrag som mynnar i
Tjaktj aj aure, eller så kan samband från annan plats användas efter kalibrering. Det
förstnämnda kräver god tillgång till data och då dessa i dagens läge saknas är ett sådant
samband svårt att finna utan utomstående värden.

I modellen kan primärproduktionen inkluderas. Det finns redan en ram till en sådan modell
beskriven i Håkanson och Peters (1995). Visserligen är primärproduktionen låg i Tjaktj aj aure,
men modellen blir mer universal om detta görs. Direkta mätningar kan i så fall utföras för att
verifiera/falsifiera riktigheten i dessa simuleringar.

Utbytet av kol mellan epilimnion och hypolimnion, och även volymen av dessa, var en stor
felkälla i denna undersökning. Vidare studier bör därför delvis fokuseras på detta. I modellen
kan stratifreringen beskrivas på ett mer fysikaliskt sätt än vad som använts här.

Även en komplettering av sedimentanalysen kan vara befogad. Beroende på isborren (i knät)
saknas prover från vissa tänkta provpunkter i denna undersökning. Dessutom vilar dateringen
av sedimenten inte på en speciellt fast grund. Denna bör med fördel kunna göras med
röntgenfotografering, som är en relativt enkel och billig metod, tillsammans med en
cesiumanalys för sediment från provpunkt 5. Längre sedimentrör än 40 cm som använts i
denna studie är också önskvärt.

Det fortsatta arbetet bör, som denna studie, utföras i Tjaktj aj aure beroende på att det i dagens
läge inte går att uttala sig om storleksordningen på de flesta processerna i området. Dessutom
skulle det påskynda arbetet med modellen om man slapp göra helt nya mätningar på
sedimentation. Detta skulle gagna projektet på sikt, eftersom en färdig modell utan vidare ska
kunna användas på andra regleringsmagasin.
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Slutsatser
Den modell som byggt i detta arbete har inte kunnat simulera storleksordningen av de olika

ingående processerna. Känsligheten för variationer av de ingående konstanterna är här alltför

stor. Dock har ambitionen begränsats till att finna dynamiken i systemet och detta har visat

sig vara fullt möjligt. En speciell kraftansträngning har gjorts att finna dynamiken i
sedimentation. Resultaten visade att mängden material på erosionsbotten var relativt konstant,

medan den varierade påtagligt på transport— och ackumulationsbotten. Gastransportens storlek

går det inte att dra några slutsatser av utifrån denna studie, men simulering visade att flödet

sker från vattnet till atmosfären.

Sediment kunde ej dateras eftersom spår efter cesium från såväl Tjernobylolyckan 1986 som

provsprängningar på slutet av 1960—talet saknades. Mängden kol i sediment varierade inte så

mycket som väntat. De flesta värdena låg mellan 100 och 150 g/ (1112 - cm) . Närmare

dammen var mängden sediment dock mycket liten, varför det inte gick att få upp sediment
från flera av dessa provpunkter.
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Bilagor

Bilaga 1 Konstruktion av dataserie för yt- och bottenvattnets temperatur

Temperaturen i en sjö bestäms bl a av varpå jorden den befinner sig (latitud) samt av höjd

(altitud) och avstånd från havet (här kallad longitud). Även sj öns volym spelar en stor roll

eftersom en stor volym innebär små säsongsvariationer. Utifrån dessa fyra faktorer har

Håkanson (1995) utarbetat en modell för att bestämma temperaturen i yt— (epi-) och

bottenvatten (hypolimnion) i sjöar. l modellen används en konstruerad normkurva som

motsvarar en extrem säsongsvariation i ytvattentemperatur.

20
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Figur 22 Normkurva. Säsongsvariationen är som störst under sommar

och vinter. "

Denna normkurva dämpas med en funktion som beräknar första ordningens exponentiella

dämpning av kurvan (se Håkanson, 1995).

Smth : Smth(input,medelvärdesfunldion,initialt__ värde)

Denna funktion använder ekvationen

(input —— Smth(t —— dt))
: __ . 42

Smth(t) &%%(! dt) + medelvärdesfunktion dt ( )

där dt är tidssteget.

Månadsmedeltemperaturen i ytvattnet beräknas nu som



EpiT : MAST + SmthKNormi Mi”) -((V - 10r6)0*1),0) (43)

Där V = volym och MAST : Årsmedeltemperaturen dvs

750
90 —— lat

0,51 05

) ——0,1—au0=5 —0,25-(long+5oo) (44)MAST=44—(

där lat : latitud ,alt = latitud och long :: longitud enligt definitionerna ovan.

Vården i bottenvattnet varierar inte lika mycket som i ytvattnet. Här är variationen beroende
av vilket medeldjup sjön har. Månadsmedeltemperaturen i hypolimnion (bottenvattnet)
bestäms av

Smth(EpiT, MASTOÅ ,EpiT)
HVPOT : 4 -((17 _— MAST ”=5 + 10)/_f(Dm) (45)

där
30 [(#m ) 0 2)' Dm+ 0,1 + ”

f(Dm) = (46)
1,2

och Dm == medeldjup.

För att få en rimlig struktur på temperaturen görs antagandena att ytvattnet inte kan
underskrida 00C och att bottenvattnet alltid är minst 4OC.

Emellertid kan man med kännedom om vattnets egenskaper dra slutsatsen av att sjön inte kan
ha en stabil skiktning om temperaturskillnaden är för liten. Därför antas det här också att
cirkulation pågår i sjön så länge som denna skillnad inte överskrider SGC, dvs om

EpiT — HypoT ( 3 (47)

antas det att

EpiT = voT : (voT + EpiT) / 2 (48)

Figur 23 visar de olika komponenterna som ingår i modellen och kopplingen mellan dessa.
Resultat för tiden 1981—1984 kan beskådas i figur 24.
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Bilaga 2 Konstruktion av dataserie för alkalinitet och pH

Vid studie av mätvärden från sjön Abiskojaure, som är utförda av institutionen för
miljöanalys på SLU i Uppsala, kunde det konstateras att alkalinitet och pH har en tydlig
årstidsvariation i ytvattnet. Även Jutsaj aure i centrala Norrland visade på samma beteende
och därför gjordes antagandet att även Tj aktj aj aure har en årstidsvariation i dessa värden.

Det är möjligt att statistiskt bearbeta dessa data genom att korrelera månadsvärden mellan
varandra. En metod att göra detta på är utvecklad av Thomas och Fiering (Clarke, 1973). I
den enklaste formen består metoden i tolv linjära regressionsekvationer. Proceduren blir som
följ er:

Beräkna medelvärden (i) för respektive månad.
Beräkna standardavvikelsen (5) för respektive månad.
Bestäm korrelationen (r) mellan intilliggande månader.
Beräkna lutningen (I)) på regressionslinjerna som relaterar de olika månaderna till
varandra.

5. Generera den syntetiska dataserien.

75
99

50
?

Den syntetiska dataserien beräknas med hjälp av regressionsekvationer1 som ser ut som

xi... = % + b]. -(x,. _— ijf) + Zi - sh.1 Qi _— ;f (49)

där index i står för tid och j för månad.

Alkalinitet och pH i Tjaktj aj aure
Mätserier från Abiskojaure och Jutsajaure innehöll mätvärden månadsvis under sommaren
(juni till september), samt ett vintervärde per år strax innan islossningen. Därför blev det fem

stycken regressionsekvationer när dessa korrelerades mot varandra. Beräkningarna utfördes

på mätvärden från Abiskojaure, med den skillnaden att alla värden dividerades med en

konstant:

alkAbisko

alkJutsa
kalk :

(50)

Detta för att den konstruerade mätserien skulle få samma storleksordning som värden från

Jutsajaure. Tälj aren respektive nämnaren i ekvationen är alkaliniteten vid samma tidpunkt för
Abiskojaure respektive Jutsaj aure.

1 Hur punkt 1—4 beräknas kan den intresserade läsaren finna i Clarke (1973).
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Resultatet kan beskådas i figur 25. I detta fall var korrelationen mellan de båda dataserierna
0,45 . Vid flera körningar visade sig detta värde variera kraftigt, beroende på den relativt stora
spridningen i mätserierna Vanligtvis låg korrelationen mellan 0,20 och 0,40. Den dynamik
som sågs i mätserierna hade härvid försvunnit men om den statistiska variationen uteslöts
kunde man dock se att de toppar i alkalinitet som erhålls under vinterhalvåren mycket väl kan
beskrivas med denna modell. Korrelationen var i detta fall 0,66.

Motsvarande gjordes för sjöarnas pH—värden. Här visade det sig vara bättre att basera
konstanten på skillnaden mellan sjöarnas pH under en viss tid, varvid alla värden från Abisko
subtraherades med denna.
Här låg korrelationen mellan 0,20 och 0,40 (0,38 i figur 26). Korrelationen utan statistisk
variation var 0,36.
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Figur 25 Jämförelse mellan modellerad och uppmätt alkalinitet i Jutsajaure.
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Figur 26 Jämförelse mellan modellerad och uppmätt pH i Jutsaj aure.
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Bilaga 3 Redovisning av mätvärden

Tabell 2 Sediment
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Tabell 4 Kemiprover
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Tabell 5 Provpunktemas position enligt rikets nät (RT90)
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Bilaga 4

Modellbeskrivning

F "| ' F '1PJN r' —1
1— s'unk —1Defici Ice ver L _. ' H m

Area1 Sink__rat
r r' "1_ Ou F "|

Gas__|n |__ O___ou LM rJ L _J

as__ot _ A—area Hy ___to_ AA

Gasrate1 v .

Var p|__ ypoGW”_] / / vt
Hypc

_J ___0__e F "|

Ep ___t T L __|
Rate__init_ Epi___to___E — T area

& " "1
T_tO | .. |__ __|H

*— r" RR T_to ypo Area1
__ _.Epi " al

L _]
Vd '9 7

E_area vc

A* ET E A
__to ET__to__AD et AT__to__AA

lnitiaLarea
& & A. ___t AT J P;

T___t OE T__t0__ET & &

m . m ataa 333
9 P

ate
etat &

A e___o active__sedimer

OE __ ea A_area Pål
E_area _area

r' Agesample[_

L. _| **
Amax '— J "'

Area1 L. _1
|__ __| AreaB
AreaZ



Beräkning av stratifiering .

& Mean__depth

Mixconstan

Latitude & '
i, a..Q- . ..' St t 'Altitude ra M'X—fate

Longnude .
Mixexponent

Average___tim92

Beräkning av termer för bestämning av areor

Water__level



[] AA
0

%D —dt*AA__to___AT
+dt*AT___to___AA
—dt*AA__to___PA
+dt*Hypo__to___AA
Ackumulationsbotten

['_'] AT
0

%D +dt*Epi___to__AT
+dt*AA__to__AT
—dt*AT__to___AA
—dt*AT___to__ET
+dt*ET_to__AT
—dt*AT__to__Hypo
Transportbotten

[] Epi
0

”%D —dt*Epi__to__AT
—dt*Epi__to_ET
+dt*ET___to__Epi
+dt*OET__to__Epi
—dt*Outflow
+dt*Hypo__to__epi
+dt*lnit__OET___loss
—dt*Epi___to__hypo
+dt*Gas__in
—dt*Gas__out
+dt*lnfiow
tatten (Epilimnion).

[] ET
0

EEE—D +dt*AT__to___ET
»dt*ET__to__AT
—dt*ET__to__OET
+dt*OET__to_ET
—dt*ET__to__Hypo
+dt*Epi__to__ET
-dt*ET___to__Epi
Erosionsbotten

[] Hype
0

%D —dt*Hypo__to__AA
+dt*AT___to__Hypo
+dt*ET__to__Hypo
—dt*Hypo__to___epi
+dt*Epi__to__hypo
Bottenvatten (Hypoiimnion).

[::] init__OET
10000000000

%D —dt*init__OET__loss
Uppskattad initial mängd kol som påverkades av dämningen.

[:| OET
0

E%!) +dt*ET___tO__OET
—dt*OET__tO__ET
—dt*OET__to__Epi
Materiai ovan vattenytan.

PA
o
Passiva sediment.

[] Smthi
-—8

%D —dt*change12
+changet



Smc
lNlT -8
%& -dt*change22

+dt*change21
no:» AA__to__AT

=== |F(A___area ( DELAYPPL(A__area, 1, 1), lF(aaat>AA, AA, aaat), O)
Om vattennivån sänks kommer botten som enligt definition är ackumulationsbotten (AA) förvandlas till

transportbotten (AT). Det material som berörs måste därmed förflyttas från AA till AT.
:()-:> AA___to_PA

== AA/Age_of__active__sediment
:()-:> AT___to__AA
© = lF(AA__to___AT=O, lF((ataa+AT*RR*Vd/3)>AT,AT,ataa+AT*RR*Vd/3), AT*RR*Vd/3)

AT to ET
== lF( ((E_area-DELAYPPL(E_area, 1, 1))+(OET___area—DELAYPPL(OET__area, t, 1))) > 0, lF(atet>AT,AT,atet)

,0)
unc-=> AT__to__Hypo

== AT*RR*(1—Vd/3)
CIO-ö ohangel

= lF((Seasonal__variability__norm__for__temp-Smth1)/Average*_time1 > 0, (Seasonal__variability__norm__for__temp-
Smth1)/Average__time1 , 0)

© ohange12
= |F((Seasonal__variability_norm_for___temp—Smth1)/Average__time1 ( O, (Smthf—

Seasonal__variabillty__norm__for_temp)/Average__time1, O)
:()-ta change21

= lF((Seasonal__variability_in__temp—Smth2)/Average__tim92 > 0, (SeasonaLvariability__in__temp-Smth2)/
Average__time2, O)

:()-*:» change22
== lF((Seasonal__variabiiity__in__temp—Smth2)/Average__time2 ( 0, (Smth2-Seasonal__variability__in__temp)/

Average___time2, 0)
(39 Epi__to___AT

= T_area/Area1*Epi*KT
© Epl__to___ET

== E_area/Areaf*KT*Epi
Sedlmentatlon

=O? Epi__to__hypo
= (A_area/Areat *KT+Mix___rate)*Epl

Transport beroende på sedimentation och stratifiering.
:C?» ET__to__AT

= lF(AT___to__ET=O , lF(etat>ET,ET,etat), O)
ac::— ET___to____Epi

= ET*RFl*(1-Vd/3)
Uppvirvlingtill epi

wow ET___to__Hypo
=== ET*Vd*RR/3

mi)-:> ET__to__OET
© == lF(OET___area >DELAYPPL(OET__area, 1, 1), lF(etoet>ET,ET,etoet), O)

Gas in
== lF( Deficit ( O, ABS(Deficit)*lcecover*Gasratef *Areaf*12, 0)

Kol har molvikten 12 g/mol. lf—satsen kontrollerar om vattenfasen är över— eller undermättad med avseende
på koldioxid.

|:c Gee_out
= lF( Deficit > 0,(Deficit)*loecover*Var*Area1*12, 0)

Kol har molvikten 12 g/mol. lf—satsen kontrollerar om vattenfasen är över— eller undermättad med avseende
på koldioxid.

© Hypo__to__AA
== Hypo*KT

act—*.» Hypo_to__epi
== Mix__rate*Hypo

no:: lnflow
= (Q___ln*2592000)*Rate__ln

Flödet *2592000=flödet mB/månad
% |nit___OET___loss

= lnit_OET*Rate__init___OET*E_area/(Amax—Initial—area)
Nedbrytning av organiskt material.



mi)—,» OET_to__Epi
=== OET*RR*Vd/3

ut); OET__to___ET
== lF(ET___to__OET-=O, lF(Oetet>OET,OET—OET__to___Epi,Oetet), 0)

n:o-ö Outflow

()

O

O
O

0
0

0
O

0
0
0

0
0

O
C

)
0
0
0

0
0

= Epi*(Q__out*2592000)/Volym
Q_out*2592000=fiöde i mAs per månad.

A_area
== Area3

Area som år ackumulationsbotten.
aaat
= (DELAYPPL(A___area, 1, 1)—A__area)/DELAYPPL(A__area, 1, 1)*DELAYPPL(AA, 1, 0)

Denna term kontrollerar hur mycket material som ska förflyttas från ackumulationsbotten (AA) till
transportbotten (AT) vid en sänkning av vattennivån. Termer som betecknas etat, atet, oetet, etoet, ataa
är uppbyggda på samma sätt, men gäller förflyttningar mellan andra bottentyper.

Age_of___active__sediment
== SAMPLE(Agesample, 1,192)

Åldern av aktiva sediment antas vara 2 år, dvs 24 månader. Alla konstanter i modellen antas dock kunna
variera, därav normalfördelningen i Agesample.

Agesample
= ABS(NORMAL(24,10))

Alkalinitet
== GRAPH(TIME,1,1,[0,0,0,0,0.1172735,0.08877887,0.07642204,0.05619215,0.1141303,0,0,0,0,0,0,0,0.0797

Areaf
m (40.7624*(wl—44O)A1 .71-40.7624*(wl—0.1—440)A1 .71)*86400/0.1

Samband från Vattenfall.
Area2

=== (1OA(2—1/Vd)*(1OO*(EXP(-3+VdÅ1 .5))*(Dmaxmax-Wave___base)/(Wave____base+Dmaxmax* EXP(—3+VdA1 .5)))
ÅO.5/Vd)*(Area1/1OO)

Ekvation härledd av Håkansson (opublicerat).
Area?»
= (10A(2—1/Vd)*(1OO*(EXP(—3+VdA1 .5))*(Dmaxmax—wl__p|us__wb)/(wl__plus_wb+Dmaxmax*EXP(—3+VdA1 .5)))

A0.5/Vd)*(Area2/1 OO)
Ekvation härledd av Håkansson (opublicerat).

ataa
= (A_area—DELAYPPL(A___area, 1, 1))/DELAYPPL(T__area, 1, 1)*DELAYPPL(AT, 1, 0)

atet
= ((E_area—DELAYPPL(E__area, 1, 1))+(OET_area—DELAYPPL(OET__area, 1, 1)))/DELAYPPL(T__area, 1, 1)*

DELAYPPL(AT, 1, O)
Average__time1
= ABS((Mean__annual__temp/5)*((Volym*1OA(—6))AO.1)]

Average__time2
= ABS((Mean_annual_temp))AO.5

COZ__aq
= (Alkalinitet*1OA(-3)*1OA(-»pH))/(K1)

Henrys lag. Korrigering för att alkalinitet mäts i mekv/l måste göras (10A-3).
Defioit
= COZ_aq—(KH*P__C02)

Dm
== Volym/Area1

Medeldjupet för sjön är beroende av volym och area. Olika vattennivåer ger olika medeldjup.
Dmax
= Dmaxmax—Water___level

Maxdjupet för sjön är beroende av vattennivån.
E_area
= Area1-Area2

Area av erosionsbotten.
Epi___T
& lF(ABS(EpT-HT) ( 3, (EpT+HT)/2, EpT)

Epilimnio__temp
== lF(Seasonal__variability__in___temp ( O, O, Seasonal__variability__in__temp)
EpT
== |F(Epilimnic__temp (O, O,!F(Epilimnio__temp>20, 20, Epilimnic___temp))

Temperaturen i epilimnion antas ligga mellan 0 och 20 grader.
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O

O
O

O
0
0
0
0

0
0

0
O

O
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O
O

D
O

etat
= ABS(((OET__area—DELAYPPL(OET_area, 1, 1))+(E___area-DELAYPPL(E___area, 1, 1)))/DELAYPPL(E_area

1, 1)*DELAYPPL(ET, 1, G))
etoet
= (OET__area-DELAYPPL(OET_area, 1, 1))/DELAYPPL(E_area, 1, 1)*DELAYPPL(ET, 1, O)

GasrateZ
= NORMAL(15,5)

Antaget värde i m/månad.
HT
= lF(Hypolimnic_temp >4, Hypolimnicgtemp, 4)

Bottenvattnet antas aldrig underskrida 4 grader.
Hypo___T
= lF(ABS(EpT-»HT) ( 3, (EpT+HT)/2, HT)

Hypolimnic__temp
= lF(Mean__annual__temp >17 OR Mean__depth ( 2 OR Mean__annual__temp ( 4, O, Smc/((O.25*4*(17-

Mean_annual_temp)AO.5+1O)/(30*((1.1/(Mean_depth+0.1)+0.2)/1.2))))
lcecover
= GRAPH(TIME,1,1,

[0,0,0,0,0.5,1,1,1,0.5,0,0,0,0,0,0,0,0.5,1,1,1,0.5,0,0,0,0,0,0,0,0.5,1,1,1,0.5,0,0,0,0,0,0,0,0.5,1,1,1,0.5,0,0,
0,0,0,0,0,0.5,1,1,1,0.5,0,0,0,0,0,0,0,0.5,1,1,1,0.5,0,0,0,0,0,0,0,0.5,1,1,1,0.5,0,0,0,0,0,0,0,0.5,1,1,1,0.5,0,
0,0,0,0,0,0,0.5,1,1,1,0.5,0,0,0,0,0,0,0,0.5,1,1,1,0.5,0,0,0,0,0,0,0,0.5,1,1,1,0.5,0,0,0,0,0,0,0,0.5,1,1,1,0.5,
0,0,0,0,0,0,0,0.5,1,1,1,0.5,0,0,0,0,0,0,0,0.5,1,1,1,0.5,0,0,0,0,0,0,0,0.5,1,1,1,0.5,0,0,0,0,0,0,0,0.5,1,1,1,0.
5,0,0,0"Min:O;Max:1"])

Isen antags här lägga sig i mitten av september och islossningen sker i mitten av maj.
K1
= 1OA(-(6.58—(O.06*Epi__T)))

KH
= 10A(—(1.13+(0.O14*Epi__T)))

KT
= Sinkwrate/Dm

Mean__annual__temp
= O*(lF( Longitude > 470, (44-((750/(90—Latitude))A1.05)—(O.1*(Altltude)AO.5)—(O.25*(47O+500)AO.5)), (44—((750/

(90-Latitude))A1OS)—(0.1*(Altitude)AO.5)—(O.25*(Longitude+500)AO.5)) ))+ 5
lVlix__rate
= Mixconstant/StratAMixexponent

Denna ekvation beskriver omblandningen mellan epilimnion och hypolimnion.
OETgarea
= Amax—Areal

Area som ligger ovan vattenytan.
Oetet
= (DELAYPPL(OET__area, 1, 1)-OET___area)/DELAYPPL(OET_area, 1, 1)*DELAYPPL(OET, 1, O)

pH
= GRAPH(T|ME,1,1,[0,0,0,0,6.182466,6.057447,6.188464,6.308427,6.043907,0,0,0,0,0,0,0,6.094495,5.9094

Rate___in
=== 0.02*Q__in

Regressionssamband.
RR
= SAMPLE(RRsample, 1, 192)
RRsample
= ABS(NORMAL(0.04, 0.01))

Seasonal_variabiiity__in___temp
= lF( Mean___annual___temp ( (-10) , 0, Mean_annual_temp+8mth1)

Seasonal—_variability___norm__for,__temp
= GRAPH(TlME,1,1,[-20,—8,—2,0,2,8,20,8,2,0,—2,-8,—20,—8,—2,0,2,8,20,8,2,0,-—2,—8,—20,-8,—2,0,2,8,20,8,2,0,—2,-8,—

20,—8,-2,0,2,8,20,8,2,0,—2,—8,—20,—8,—2,0,2,8,20,8,2,0,—2,—8,-20,—8,-2,0,2,8,20,8,2,0,—2,—8,—20,—8,—
2,0,2,8,20,8,2,0,——2,»8,—20,-8,-2,0,2,8,20,8,2,0,-2,—8,—20,—8,—2,0,2,8,20,8,2,0,—2,—8,-20,—8,-2,0,2,8,20,8,2,0,-
2,—8,—20,—8,—2,0,2,8,20,8,2,0,—2,—8,—20,—8,—2,0,2,8,20,8,2,0,-2,—8,—20,-8,-2,0,2,8,20,8,2,0,—2,-8,—20,—8,—
2,0,2,8,20,8,2,0,—2,-8,—20,—8,-2,0,2,8,20,8,2,0,—2,—8,—20,—8,—2,0,2,8,20,8,2,0,—2,—8"Mim—20;Max:20"])

Sink__rate
= SAMPLE(sjunk,1, 192)

Meter per månad.
sjunk
= NORMAL(1,0.2)

Strat
= lF(Epi__T>Hypo__T, (Epi__T+1 )/(Hypo_T+1 ), (Hypo__T+1)/(Epi__T+1 ))
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T_area
= Area2—Area3

Area av transportbotten.
Var
= SAMPLE(Gasrate2,1, 192)

Water__level
= 477-wl

Denna term betecknar vattennivån under högsta dämningsgränsen.
Wave__base
= 45.7*(Area1*10A(—6))A(O.5) /(21 .4+(Area1*1OA(—6))A(O.5) )

Detta är en formel som finns med i Principles of Lake sedimentology (Håkansson och Jansson, 1983). Den
ger djupnivån som separerar T— från A—bottnar.

Vd
= 3*Dmmax/Dmaxmax

Volymutvecklingen.
wl___plus___wb
= Water__level+Wave_base

Vmax
= Amax*Dmmax

Volym
= Area1*Vd*Dmax/3

Altitude
=- (470+1)

meter över havet
Amax
= 78.2*10A6

Area vid högsta dämningsgränsen.
Dmaxmax
= 15.5+(477—442.5)

Maximalt djup för sjön vid högsta dämningsgränsen.
Dmmax
= 22.3

Medeldjup för sjön vid högsta dämningsgränsen.
Gasratet
= 330

Antaget värde i m/månad.
lnitial___area
= 12O*1OA5

Latitude
= 67

*north
Longnude
= 200

km från kusten.
Mean_depth
= 5

Mixoonstant
= 0.8

Antaget värde.
Mixexponent
= 3

Antaget värde.
P__COZ
= 10A(—3.5)

Från Jenkins.
O__in

3/s. Värden som använts är konfedentiella.

”$
iili

n

Qut i m3/s. Värden som använts är konfidentiella.
Rate__init___OET
= 0.015



Owl
== 1

Konfidentiella värden


