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SAMMANFATTNING
Modellering av flöden och syrgasförhållanden i Dannemoraslon
och dess tillrinningsområde

S. Stenius
Institutionen för geovetenskaper, Luft—, vatten— och landskapslära, Uppsala universitet
Villavägen 16, 752 36 Uppsala, Sverige

Det hydrologiska systemet i Dannemorasjöns avrinningsområde, beläget i norra Uppland, är
mycket komplicerat och har förändrats genom åren på grund av mänskliga ingrepp. De
naturliga sjöarna i området har vid flera tillfällen utsatts för stora sänkningsföretag, vars
främsta syfte var att förhindra läckage till gruvan i Dannemora. Sjöarna har under lång tid
använts som recipienter för samhällena och industrierna i Dannemora och Österbybruk. I
området finns det flera dammar som användes som magasin för kraftproduktion till gruvan
och järnhanteringen. Flera av dammarna skapades redan på 1600-talet.

Syrgassituationen i Dannemorasjöns avrinningsområde är på många håll ansträngd och
problemen har särskilt uppmärksammats för Dannemorasjön, Harvikadammen och Sundbroån
men även andra sjöar i området är drabbade.

Målsättningen med denna rapport är att kartlägga hydrologin i Dannemorasjöns tillrinnings—
område, sammanställa fakta om dammar, vattendomar och genomförda vattenföretag, samt
utarbeta ett förslag på förändring av flödesregimen och vattendragens utformning för att
förbättra syrgasförhållandena i Dannemorasjön.

För att kunna se hur en förändrad flödesregim påverkar syrgasförhållandena i Dannemorasjön
har en flödesmodell upprättats för sjöns tillrinningsområde. Huvudsakliga indata har varit
observerad specifik avrinning från Vattholma, strax nedströms Dannemorasjön. Till
flödesmodellen har en modell som simulerar syrgashalten i Dannemorasjön vintertid kopplats.

Simuleringsresultaten visar att en förändrad flödesreglering vintertid kan förbättra
syrgassituationen i Dannemorasjön. För att denna regleringsstrategi ska bli effektiv krävs
dock större magasineringskapacitet i dammarna eller tillskott av vatten genom t.ex.
pumpning. Det framgår även från simuleringsresultaten att en vattenståndshöjning i sjön
skulle gagna syrgassituationen under senvintern, dels p.g.a. en ökad total mängd syrgas i sjön
vid isläggningen, dels genom en minskad syretäring per volymsenhet.

Under vintrar med en lång isperiod samt liten tillrinning blir syrgasförhållandena i sjön extra
kritiska. Sådana säsonger räcker det inte med en enskild åtgärd utan det krävs flera
samordnade åtgärder för att skapa en acceptabel syrgassituation i sjön.

Nyckelord: vattenhushållning, vattenkvalitet, syrgaskoncentration, flödesmodellering, Dannemorasjön.



ABSTRACT
Modelling water flow and oxygen content in Lake Dannemoras1on
and its catchment area

S. Stenius
Department of Earth Sciences, Air, Water and Landscape sciences, Uppsala University
Villavägen lö, SE—752 36 Uppsala, Sweden

The hydrological system in the catchment area of Lake Dannemorasjön, in the northern part
of Uppland, is very complicated and has been changed many times by human activities. The
water level of many lakes in the area has been lowered at several occasions. Most of these
operations have been made in order to prevent leakage from Lake Gruvsjön to the mine in
Dannemora. Already in the 17th century many of the wetlands were dammed up to be used as
water storage for water power production. The power was needed for the mine and iron
production in the area. Many lakes have also for a long time been used as recipients for waste
water. The oxygen content in the lakes and rivers in the area has frequently been reported as
very low, especially in Lake Dannemorasjön, Lake Harvikadammen and the River Sundbroån.

The aim of this study is to describe the hydrology in the catchment area of Lake
Dannemorasjön, compile facts about the regulated spillways of the reservoirs and water
regulation vertictsand to work out a plan for changing the water regime in order to increase
the oxygen content in Lake Dannemorasjön during winter.

A model that simulates the flow of water within the catchment and to Lake Dannemorasjön
was developed. Another model that simulates the oxygen content in Lake Dannemorasjön
during ice covered conditions was attached to the waterflow model.

The results from the model show that a change in the regulation of the flow to Lake
Dannemorasjön can increase the oxygen content in the lake. A prerequisite for the new
regulation to be effective is that the storage capacity of Lake Harvikadammen is increased or
that additional water is supplied to the dam, for instance by pumping water from Lake
Dannemorasjön. It is also clear from the study that a raised water level of the lake would
affect the oxygen content in a positive way.

The oxygen problem becomes particularly serious during cold Winters with a long lasting ice
cover. During such Winters it is not enough with just one measure to prevent oxygen deficit,
several different kinds of measures must be undertaken in order to make sure that the oxygen
content stays at a reasonably level. '

Keywords: water management, water quality, oxygen content, water flow modelling, Lake
Dannemorasjön.
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Ordförklaring

Hydrologiska termer
Avrinningsområde (vattendrag)
Tillrinningsområde (sjö)

Avrinningsområde (sjö)
Teoretisk omsättningstid

Limnologiska termer

det område från vilket vattendraget får sitt vatten
det område från vilket sjön får sitt vatten (utom
själva sjön)
tillrinningsområdet plus sj ön
Sj öns volym dividerat med medelvattenföringen
genom sjön

BOD == Biokemisk syreförbrukning (Biological Oxygen Demand)
SOD = Syreförbrukning i sedimentet (Sediment Oxygen Demand)
WOD = Fria vattnets syreförbrukning (Water Oxygen Demand)

Dammar och utskov
Damm
Dammvall/dämme/spärrdamm
Regleringsdamm
Utskov

Spettlueka
Bottenutskov
Luekutskov
Överfall
Sättutskov
Bordsdamm/Skibordsdamm

Förkortningar av namn
Dmsj
Hrv
Slg
Stdm
Sndb
Dal
Vtth
Hrgd
Krist
Mnk
Flm

Övrigt
VA-dom
FVF
SNV

uppdämd sj ö/vattenansamling
fördämning
fördämning med regleringsmöjlighet
dammöppning som reglerar flödet ut ur dammen

dammlueka som regleras med ett spett
vattnet strömmar ut under dämmet
bottenutskov (VBB, —99 (utdrag VA96))
vattnet strömmar ut över dämmet
överfallsutskov (reglerbart) (VBB, 1997)
överfallsutskov (ej reglerbart)

Dannemorasjön
Harvikadammen
Slagsmyren—Hammardammen
Stordammen
Sundbroån
Dalån
Vattholma
Herrgårdsdammen
Konstån
”Munkbäcken” (egen namngivning)
Filmsjön

Vattendom
Fyrisåns Vattenförbund
Naturvårdsverket
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1 INLEDNING
Låga syrgaskoncentrationer i bottenvattnet förekommer ofta i eutrofa (näringsrika) sjöar
under vinterskiktningen (Wetzel, 2001). Under en kall vinter med långvarigt istäcke kan
situationen bli akut med syrefritt eller nästan syrefritt tillstånd i bottenvattnet. Grunda och
näringsrika sjöar, där syrgasförrådet är litet i förhållande till den interna syrgasbelastningen,
är särskilt känsliga.

Dannemorasjön i norra Uppland (Figur 1) har under lång tid haft problem med alltför låga
syrgaskoncentrationer mot slutet av isperioden. Detta har lett till skador på bl.a. fisk, eftersom
det räcker med en kort period av dåliga syrgasförhållanden för att många organismer ska slås
ut (Larsson, 2004). Vattenkvalite'n i Dannemorasjön har stor betydelse för vattnet nedströms
sjön och provtagningar av syrgasförhållandena i vattnet i Fyrisån, vid Vattholma, nedströms
sjön, visar på syrefattigt till nästan syrefritt tillstånd under vinterhalvåret (Fyrisåns
Vattenförbund, 2007). Orsaken till detta är att ån rimier lugnt och stilla nedströms
Dannemorasjön och vattnet blir därför dåligt syresatt (Larsson, 2004).

Det har vid ett flertal tillfällen gjorts utredningar om sjöns vattenkvalitet för att finna
orsakerna och möjliga lösningar till problemet. Däribland utfördes en undersökning av både
organiskt material och syrgasförhållanden i Dannemorasjön och dess tillrinningsområde
(Gustafsson, 2002). Ett av åtgärdsförslagen i rapporten var att anpassa vattenregleringen i
områdets konstgjorda sjöar efter vattenregimen i tillrinningsområdet. Brunberg och Blomkvist
(1998) föreslog en kontroll av tröskelförhållanden och tappningsplaner samt att en
vattenhushållningsplan för Dannemorasjön och sjöarna uppströms borde upprättas.

Målsättningen med denna rapport är att kartlägga hydrologin i Dannemorasjöns tillrinnings—
område, sammanställa fakta om dammar, vattendomar och genomförda vattenföretag samt
utarbeta ett förslag på förändring av flödesregimen och vattendragens utformning för att
förbättra syrgasförhållandena i Dannemorasjön på senvintern. För att kunna bedöma hur olika
tappningsplaner och syrgaskoncentrationer i tillrinnande vatten påverkar syrgasförhållandena
i Dannemorasjön behövs en modell som kan simulera flödena till sjön samt syrgashalten i
sjön. En stor del av arbetet består därför av att utveckla en modell som uppfyller de specifika
kraven.
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Figur 1 Vänster: karta över delar av Uppland med Dannemorasjön SV om samhället Österbybruk. Höger:
Sjöarna och dammarna kring Dannemora och Österbybruk med Dannemorasj öns avrinningsområde markerat.

2 BAKGRUND
Området kring Dannemorasjön är sedan länge kraftigt påverkat av mänsklig aktivitet. Det
finns ett stort antal dammar vilka använts till kraftproduktion åt gruvdriften och
järnhanteringen i Dannemora och Österbybruk (Brunberg & Blomkvist, 1998). Majoriteten av
de naturliga sjöarna har sänkts vid ett eller flera tillfällen samt utnyttjats som reeipienter åt
bruken i Österbybruk (Brunberg & Blomkvist, 1998). Av dammarna och sjöarna i området är
Dannemorasjön förmodligen den viktigaste för vattensystemen nedströms (Brunberg &
Blomkvist, 1998). Sjöns åldrande har påskyndats betydligt på grund av mänskliga ingrepp
genom åren.

2.1 Klimat
Klimatet i denna del av Uppland är relativt torrt, 600-700 mm nederbörd per år med en årlig
avdunstning på drygt 400 mm (SMHI, 1993). Under ett typiskt år kommer största mängden
nederbörd under sommarmånaderna, men eftersom avdunstningen då är som störst blir
vattenflödena ändå förhållandevis små. Avrinningen i området är generellt högre under
vintern än sommaren, har en rejäl topp under vårfloden och en mindre flödestopp på hösten då
nederbörden är relativt stor men avdunstningen jämförelsevis liten (Figur 2, övre). Vårflödena
varierar kraftigt mellan aren. År 1982 va1 var flodens maximala dygnsmedelvärde 1 Vattholma
över 45 l/(s'k), år 1996 va1 maximala dygnsmedelflödet mindre än 10 l/(s kmz). Å1en 2003-
2005 hade alla små Vårflöden (Figur 2 Nedre).
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Figur 2 Övre: Avrinningens variation under året. Medelvärden för daglig specifik avrinning beräknade på data
från vattenföringsstationen i Vattholma perioden 1979—2005. Nedre: Specifik avrinning (dygnsmedelvärden)
från vattenföringsobservationer i Vattholma 1979—2005 (talen längs x—axeln syftar på årtal).

Enligt SMHI (2007) ligger årsmedeltemperaturen på strax över SCC (beräknat på data från
1961—1990) och vintern börjar mellan 20 och 25 november och varar till runt den 25 mars. På
små sjöar (410 km2) i norra Uppland lägger sig isen normalt i slutet av november (SMHI,
2007) och islossningen sker 1 mitten av april (Bilaga G).

Medeltemperaturen för vinterhalvåret (nov—apr, 1979—2005) varierar mellan ett par grader
över och drygt tre grader under noll. I mitten av 80—talet inträffade tre kalla vintrar på rad
(Figur 3, övre) och därefter följde många milda vintrar, förutom vintern 1995—96 som var
både kall och nederbördsfattig (Figur 3, nedre). I början av 80—talet var vintrarna varma och
nederbördsrika liksom vintern 1998—99 och 2000-2001." Medelvärdet av vintermedelvärdena
för lufttemperaturen och specifika avrinningen är —0,6OC respektive 10,1 l/(s'k).
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Figur 3 Vintermedelvärden (nov——apr) beräknade ur dygnsmedeltemperaturer uppmätta vid Uppsala flygplats
(övre) och ur daglig specifik avrinning från flödesobservationer 1 Vattholma (undre). Beräkningarna är gjorda för
vintersäsongen 1979 80 till 2004—05



2.2 Historik
Hydrologin i Dannemorasjöns tillrimiingsområde är starkt påverkad av människan p.g.a. den
gruvdrift och järnhantering som pågått i stor skala sedan 1500—talet (Bergström, 1997). Fram
till mitten av 1800—talet skedde all malmbrytning i dagbrott och de allt djupare gruvhålen
ledde till problem med vatteninträngning från den närliggande Gruvsjön (Figur 4). På 1600—
talet byggdes fördämningar för att stoppa vattenflödet in i gruvan samtidigt som flera andra
dammanläggningar anlades för att kunna utnyttja vattenkraft till pumpar och andra
energikrävande verksamheter i malmhanteringen. Problemet med vattenläckage från Gruvsjön
fortsatte och under åren 1757—1764 utfördes landets dittills största sjösänkning, då sjön
sänktes med över en meter (Bergström, 1997). Trots alla ansträngningar förblev läckage från
Gruvsjön ett ständigt hot och på 1960-talet torrlades sjön helt.

De större dammarna dämdes troligtvis upp på 1600-talet men Harvikadammen (Figur 4)
anlades antagligen redan på i 1500—talet. En mängd olika system användes för att hålla
gruvorna fria från vatten, bl.a. utnyttjades på 1600-talet en så kallad konstgång (även kallad
stånggång), en långväga mekanisk kraftöverföring, som transporterade kraft till gruvan från
ett vattenhjul vid Karmdammen vars vatten kom från Harvikadammen (Bergström, 1997).
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Figur 4 Samhällena Dannemora och Österbybruk, med gruvan, dammar/sjöar och vattendrag.

2.3 Syrgaskoncentrationer i sjöar
Syrgashalten i sjöar har normalt både en dygns- och en årstidsvariation. Dygnsvariationerna
kan vara mycket kraftiga, särskilt i eutrofa sjöar, medan årstidsvariationerna är starkt
sammanlänkade med vår— och höstcirkulationen samt sommar- och vinterskiktningen
(Henderson-Sellers, 1984). Sommarens temperaturskiktning hindrar ett effektivt utbyte



mellan ytskiktet och bottenskiktet (hypolimnion) och bidrar på så sätt till en minskad
syrgaskoncentration i bottenskiktet där situationen i allmänhet redan är ansträngd p.g.a.
syreförbrukning i samband med organiska och kemiska nedbrytningsprocesser (Wetzel,
2001). Under sjöns två cirkulationsperioder blandas det syrgasberikade ytvattnet med det
syrgasfattiga bottenvattnet och sjön får en mer eller mindre jämn syrgaskoncentration.
Syrgashalten i sjön är då oftast mättad eller nära mättnad i hela vattenmassan.

Vatten syresätts via atmosfären och genom syreproduktion från vattenlevande växters
fotosyntes (Henderson—Sellers, 1984). Syrgasutbytet mellan luft och vatten sker relativt
långsamt, liksom transport av syrgas i oblandat vatten (molekylär diffusion). För att
syrgasmättnad ska kunna uppnås krävs turbulens, vilket ökar syrgastransporten från
vattenytan ner i vattnet. Vid mycket turbulenta förhållanden (forsande vatten) ökas även
kontaktytorna med luften och därmed ökar syrgastillförseln från luft till vatten ytterligare. Ett
viktigt tillskott för många sjöar är syrgas som tillförs genom inkommande flöden. Detta kan
vara av särskilt stor vikt vintertid då isen hindrar utbytet med atmosfären och ingen eller
mycket begränsad fotosyntes sker (Wetzel, 2001). Inflödet vintertid är dock vanligen litet
vilket bidrar till att syremängden som tillförs sjön kan vara mindre än förbrukningen.

För att förenkla beskrivningen av sjöarnas och vattendragens syrgastillstånd används i denna
rapport Naturvårdsverkets klassning av tillstånd för syrgas i sjöar och vattendrag (SNV,
2000), se Tabell nedan.

Klass Benämning Halt årsminimum
[mg/l]

1 Syrerikt tillstånd 27
2 Måttligt syrerikt tillstånd 5—7
3 Svagt syrerikt tillstånd 3—5
4 Syrefattigt tillstånd 1—3
5 Syrefritt eller nästan syrefritt 51

tillstånd

3 METOD
Ett tänkbart sätt att förbättra syrgasförhållandena i Dannemorasjön är att öka tillflödet av
syrgasrikt vatten under senvintem genom att öka inflödet och/eller förbättra syresättningen av
det befintliga inflödet. För att se hur syrgaskoncentrationen i Dannemorasjön kan förväntas
variera med olika tappningsplaner och olika syrgashalter i tillflödena, utvecklas en modell
som kan simulera flödena till Dannemorasjön samt syrgashalten i sjön.

Vattenföringen i Fyrisån har observerats i Vattholma, drygt två mil nedströms Dannemora——
sjön, sedan 1916. Vattenföringen i denna tidsserie räknas om till specifik avrinning [l/(s'km2)]
och används som indata i flödesmodellen som simulerar tillrinningen från de olika
delområdena in till Dannemorasjön. Till flödesmodellen kopplas en syrgasmodell som
beräknar syrgashalten i Dannemorasjön. För att de simulerade flödena in till Dannemorasjön
ska kunna representera de verkliga förhållandena så bra som möjligt krävs det förståelse och
kunskap om det hydrologiska systemet, de gällande tappningstrategierna och vattendomarna i
området.



3.1 Hydrologin i området

3.1.1 Det hydrologiska systemet i Dannemorasjöns avrinningsområde
Beskrivning av hydrologin har främst skett genom studier av kartmaterial, rapporter och
litteratur men även med egna fältbesök på plats. Daglig specifik avrinning från
vattenföringsstationen i Vattholma har använts till att beräkna karaktäristisk vattenföring
(medel—, min— och maxflöden) for vattendragen i området.

3.1.2 Vattendomar och vattenföretag
Sammanställning av aktuella vattendomar har skett med hjälp av information från
Länsstyrelsen i Uppsala län, litteratur, rapporter samt kopior och utdrag av vattendomar.
Faktaom vattenföretag som genomförts i Vattholmaån (Fyrisån mellan Dannemorasjön och
Vattholma) och sjöarna i området har insamlats genom litteraturstudier. Tillgängliga
hydrologiska tidsserier

Vattenföring

De vattenföringsdata som finns att tillgå är Fyrisåns (Vattholmaåns) vattenföring observerad i
Vattholma. Mellan åren 1916 och 1979 utfördes mätningarna vid station nr 563 (Vattholma)
och därefter flyttades stationen drygt tio meter nedströms till nuvarande mätstation Vattholma
2 (stnnr. 2244).

Tabell 1 SMHIs vattenföringsstationer i Vattholma (SMHI, 1993).

Namn Flodnr Stations Start Slut Koordinater Avrinningszområde
ummer x y Orm )

Vattholma 61 563 1916 1979 16073 80 6657200 293 ,8
Vattholma 2 61 2244 1979 - 1607370 6657190 293,8

Nederbörd och temperatur
SMHI har mätstationer för nederbörd i Vattholma, Östhammar, Dannemora, Films kyrkby
och Uppsala flygplats. De tre sistnämnda stationerna mäter även temperatur (dygnsmedel,
min och max). Mätningarna i Dannemora upphörde i augusti 1981 men återupptogs i Films
kyrkby, drygt tre km nordöst om Dannemora i januari 1982. Den längsta sammanhängande
tidsserien för temperatur och nederbörd är uppmätt vid Uppsala flygplats (stn.nr. 9753), se
Tabell 2.

Tabell 2 SMHIs mätstationer i och i närheten av Dannemorasjöns avrinningsområde. nb=Nederbörd,
T=1ufttemperatur.

Namn Stnnr Typ Start Slut X Y Beskrivning

Uppsala 9753 1 1949—01—01 664306 159991 nb, T
flygplats
Dannemora 10712 1 1963—03-32 1981-08—01 667780 161625 nb, T
Films kyrkby 10714 1 1982-01-01 668149 161626 nb, T
Östhammar 10815 3 1988—11-01 668510 164176 nb
Vattholma 10701 3 1961 -01-01 1998—01-31 665749 160715 nb
Vattholma 10701 3 1998—04—01 665 815 160680 nb



lslossning och isläggning
Islossnings— och isläggningsmätningar har genomförts av SMHI på Norrsjön som ligger
nordost om Knutby i Skeboåns avrinningsområde, ca 40 km i sydostlig riktning från
Dannemorasjön (Figur 1, vänster). Mätningarna genomfördes under åren 1981 till 2007.
Medel— och extremvärden för åren 1981—2004 är redovisade i Bilaga G Tabell G:2 och antalet
observerade isdagar redovisas i Figur G: 1 och Tabell G: 1.

3.2 Observerade syrgaskoncentrationer
För att få en uppfattning om hur främst syrgaskoncentrationen varierar i området i både tid
och rum, men även andra vattenkemiska data, har tidigare mätningar från olika projekt
sammanställts tillsammans med data från mätningar som utfördes i samband med en 3 dagars
fältkurs i hydrologi under februari - mars 2007 vid Institutionen för Geovetenskaper vid
Uppsala universitet.

3.3 Flödesmodell
Modelleringen av flödena till och från dammarna bygger på grundläggande vattenbalans—
förhållanden. Förändringen av sjöns volym per tidsenhet (dygnssteg) beror på skillnaden
mellan alla inflöden (inkl. nederbörd på sjön) och alla utflöden (inkl. avdunstning från sjön).
Volymförändringen per tidsenhet ges då av följande uttryck

d dH——V=A——= .— aJWA—Eul 1dl dt Qin Qui ( )

och vattennivåändringen per tidsenhet ges av

%=%(Qin_Qut)+P—E' (2)

där V är sjöns volym [m3], A sjöns area [mz], H vattenytans höjd över havet [m], Qin flödet in
till sjön, Qm flödet ut ur sjön [m3/dygn], P nederbörd och E potentiell avdunstning [rn/dygn].

Ekvation 1 och 2 görs sedan om för att passa modellens specifika behov

l
AM!) = b— (Qm ([) —- Q.,lt *1))+ P(!) * E(t)] ' Af

MOt—D+AMO

Q.,(hJ = a ' h(f)b

där h är vattennivåns höjd över utskovets botten [rn], t är tiden i dagar, At tidssteget i
modellen [dygn], a och b konstanter som beror på utskovets beskaffenhet.

3.4 Syrgasberåkningar
Syrgasberäkningarna i Dannemorasjön bygger på en enkel massbalansmodell som förutsätter
total omblandning i sjön. Det är känt från mätningar i sjön att både temperatur- och
syrgasskiktningar förekommer, men med tanke på att den teoretiska omsättningstiden i sjön är



mycket kort, endast 14 dygn (Brunberg & Blomkvist, 1998), är antagandet om en total
omblandning i sjön inte helt orealistiskt. En kort omsättningstid gynnar vertikal omblandning
till skillnad från temperaturskiktning som hindrar vertikal omblandning. Under perioder med
mycket låga flöden till sjön blir omsättningstiden längre och därmed även antagandet om
totalomblandning mindre korrekt.

3.4.1 Massbalansberäkningar
Koncentrationsförändringen i sjön per tidsenhet för ett konservativt ämne ges, vid full
omblandning, av följande samband

d . dV dC. -C. —-—- ,—C=——-—-— V-C =———-—C+V—-—-———— 3
a ln Qut dl( ) dt, dl ()

Qin = totala inflödet till Dannemorasjön [m3/S]
Q,, = utflödet [m3/S]
Cm = genomsnittliga syrgaskancentrationen i inkommande vatten [mg/l]
C = syrgaskoncentration isjön och utflödet [mg/l]

Om inflödet antas vara lika med utflödet, dvs. Q1 = Qz = Q, är volymen i sjön konstant och
dV/dt = 0. Ekvation 3 kan då skrivas som

ZQ=Q(Cin WC)dt V

Koncentrationsändringen i sjön (AC) som beror på in— och utflödena ges då av

AC(t) = %(C, (z) _— C(t -—1))- At

Syrgaskoncentrationen i sjön, C, ges nu av

CO) == CU + 1) + ACO) + f(Om) + f(Ozamns)

där f(02,tär) är en syretäringsfunktion som beskriver den interna syretäringshastigheten och
f(02,atm+fs) står för syrgas som tillförs vattnet via atmosfären och fotosyntesen. Eftersom
modellens syfte är att simulera syrgasförhållandena under isperioden och syrgasproduktion
genom fotosyntes är mycket liten samt syrgastillförseln via atmosfären obefintlig då sjön är
istäckt används inte den senare termen i modellen.

3.4.2 Modellering av syrgastäring i sjöar
Det finns flera olika modeller som beskriver syrgastäringen i sjöar både under
somrnarskiktningen i hypolimnion och under vintern då sjön är täckt av is. Alla modeller
förutsätter att sjön har homogena kemiska förhållanden oberoende av tillflöden (Wilander &
Sonesten, 2006). De flesta modeller omfattar både det fria vattnets syrgastäring och
syrgastäringen i sedimenten.

Fang & Stefan (1997) redovisar en syrgasbalansmodell för sjöar som behandlar hela volymen
men uppdelat i skikt. För Dannemorasjön finns det inte tillräckligt mycket mätvärden för att
beräkna syrgastäringen skiktvis. Istället används här en modell som presenterades av
Livingstone (1993) se Ekv. 4. Wilander & Sonesten (2006) kalibrerade modellen utifrån



mätningar gjorda i 39 sjöar vintertid och 12 sjöar sommartid. Sjöarna hade ett medeldjup av
212 meter eller maxdjup på ca 5-15 rn. Dannemorasjön faller visserligen utanför detta
intervall med sitt medeldjup på 0,8 m och maxdjup på 1,6 m, men p.g.a. otillräcklig
kännedom om syrgasförhållandena i sjön är det svårt att göra en egen kalibrering för
Dannemorasjön. Modellen behandlar vattenmassan som en helhet vid vintermodellering och
hypolimnion som en helhet vid sommarmodellering.

%— k_,,**9(T20)S k amma (4)
* v ] Syretäring—vattenmassa
Syretäring—sedim ent

dc/dt = syretäringshastighet [mg/(l-dygn)]
kS = oxidationshastighet i sedimentet [dygnl]
GS =temperaturkoeff1cient för syretäring i sedimentet [—]
T = vattentemperatur [CO]
SS = syrgastäring i sedimentet (vid 200C) [mg/mZ]
z = vattenskiktets tjocklek [m]
kb = oxidationshastighet för det fria vattnets syrgastäring [dygn'I]
Gb =temperaturkoeff1cient för syretäring i det fria vattnet H
B = biokemisk syreförbrukning (BOD, Biological Oxygen Demand) vid 200C [mg/l]

Koefficienternas värden som Wilander & Sonesten (2006) presenterar bygger dels på Fang &
Stefans (1997) kalibreringar, dels på uppmätta syretäringshastigheter i sediment (från Sverige,
Finland, Canada och USA) samt på Edberg & von Hofstens (1973) sammanställning av
temperaturkoefticienter för olika vattentemperaturer (Tabell 3).

Tabell 3 Koefficienter till Ekv. 4 redovisade av Wilander & Sonesten, 2006. (Referenserna inom parentes
refererar Wilander & Sonesten till).

Koejjåeient Enhet Värde Referens
05 och Gb 1,11 Wilander & Sonesten, 2006 (Edberg & von
(temperaturkoefficient Hofsten 1973)
för isperioden)
s=k,-s, (sor), Sediment mg/(mz'dygn) 300 Wilander & Sonesten, 2006
Oxygen Demand)
kb dygn"1 0,01 Wilander & Sonesten, 2006 (Fang &

Stefan, 1997)

Det finns inga värden på biokemisk syreförbrukning (BOD) för Dannemorasjön och därför
byts BOD ut mot följande uttryck där halten av nedbrytbart organiskt material uppskattas med
hjälp av vattnets färgtal eller absorbansmätningar (Wilander & Sonesten, 2006)

f __ 51420 —500
6,3 6,3 (5)

där fV är vattnets färgtal [mg Pt/l] och a420 är absorbansen mätt vid 420 nm på filtrerat prov i
en 5 cm kuvett. Den interna syretäringshastigheten vintertid (istäckt sjö) ges då av en
kombination av Ekv. 4 och 5:

1 Färgtalet är ett mått på innehållet av färgande ämnen i vattnet, här främst humusämnen från omgivande mark.



dt 1000 - dm 6,3
War—J V

Syretäring—se dim ent Syretäring—vattenmassa
_]

dc/dt = fV(OZ;å-r) = syretöringshastighet i hela vattenmassan inklusive syretäring i sedimentet
underperioder då sjön är täckt med is [mg/(l'dygn)]
S = syretäringshastigheten i sedimentet vid ZOOC [mg/(m3-dygn)]

m = sjöns medeldjup [m]
9 = temperaturkoejjicient

. Tv = medelvärde av sjöns vattentemperatur under vintern [ oC]
a420 = absorbans mätt vid 420 nm påfiltreratprov (5 cm kuvetz)

kb = oxidationshastighetför det fria vattnets syrgastäring [dygn"!]

De Värden som används för 9, S och kb ges i Tabell 3.
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4 RESULTAT

4.1 Hydrologin i området
Dannemorasjöns avrinningsområde har modifierats under årens lopp främst pga.
vattenkraftbehov hos bruken och gruvan i trakten. Bland annat har Rastmyran (nedströms
Rastsjön) och Slagsmyran (den myr som fanns innan uppdämningarna av Slagsmyren—
Hammardammen) avlänkats från Olandsåns vattensystem till Vattholmaån genom'ett dåmme
vid Hammardammens naturliga utlopp (Figur 5). Likaså har Stora och Lilla Agnsjön (Figur 6)
norr om Dannemora avlänkats från Vattholmaåns avrinningsområde till Forsmarksåns
avrinningsområde (Brunberg & Blomkvist, l998).

4.1.1 Sjöar '
Det finns numera fem ”naturliga” sjöar i området, Dannemorasjön, Filmsjön, Lillbyasjön,
Lillsjön och Rastsjön men även dessa är mer eller mindre påverkade av människan (Figur 5).
Fram till slutet av 60-talet fanns även Gruvsjön, vilken numera är torrlagd efter utfärdad
vattendom 1966. Rastsjön, som ligger i södra delen av Harvikasystemet, har inte utsatts för
några stora ingrepp men både sjön och Rastmyran har varit dämda genom dämmen i slutet av
Flymyraån (Brunberg & Blomkvist, 1998). Lillsjön som ligger strax söder om Stordammen
har inte utsatts för några vattenföretag men höjdes kraftigt då Stordammen anlades. De övriga
naturliga sj öarna, Dannemorasj ön, Filmsjön och Lillbyasjön har alla utsatts för sänkningar vid
ett flertal tillfällen.

Dannemorasjön är den till ytan största sjön. Den anses ha stor betydelse för Fyrisåns
vattenkvalitet (Brunberg & Blomberg, 1998). Fakta om sjöarna återfinns i Bilaga A.

4.1.2 Dammar
Det finns tre större dammar i området, Österby stordamm, Slagsmyren—Hammardammen samt
Harvikadammen och flera mindre; Oppdammen, Herrgårdsdammen, Sågdammen, Karm——
dammen och Klardammen. Dessa är ihopkopplade av ett komplicerat flödessystem som styrs
med hjälp av fasta och reglerbara utskov. De stora dammarna kom alla till under 1600—talet
med syfte att fungera som vattenmagasin för gruvan och bruken i området. De är uppdämda
på gamla våtmarker och myrmarker med mycket sumpgasproduktion på bottnarna som följd.
Det har vid ett flertal tillfällen observerats stora flytande öar med stubbar och annan
vegetation i dammarna (muntligt Larsson, 2007). Öarna flyter upp pga. vattenståndshöjningar
och gasaktivitet på bottnarna. Vattenregleringen styrs utifrån gällande vattendomar samt
utifrån erfarenhet och eget omdöme hos dem som är ansvariga för skötseln/regleringen av
utskoven. Fakta om dammarna återfinns i Bilaga 1.

4.1.3 Vattendelare samt delavrinningsområden
Det finns två huvudinflöden till Dannemorasjön, Sundbroån—Nerån som dränerar norra och
nordöstra avrinningsområdet och Dalån som avvattnar södra och sydöstra delarna där
Harvikadammen, Slagsmyren—Hammardammen och Rastsjön är belägna (Figur 6). Strydiket
och Rundbodiket som mynnar i Sundbroån dränerar norra och nordvästra delarna av
avrinningsområdet (Figur 6). Filmsjön, vars vatten rinner direkt ut i Sundbroån, får sitt vatten
norrifrån från Lillbyasjön via Broån och österifrån från den reglerade Stordammen, vars
vatten rinner genom Nerån via flera små dammar. Förutom ett litet område i direkt anslutning
till sjöns västliga och östliga stränder (Dannemorasjöns lokala avrinningsområde, se Figur 6)
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Figur 5 Sjöar, dammar, Hödesriktningar, dammen och utskov i Dannemorasj öns avrinningsområde. En
förklaring till siffrorna i kartan återfinns nedan.
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Regleringsdammför Stordammen med två utskov (en respektive tre spettluckor). Senaste vattendom
1982.
Skibordsdämme, Oppdammen
Skibordsdämme utfört 1982 (Lantbruksnämnden, 1989), Herrgårdsdammen
Skibordsdämme, Sågdammen
Skjutbanedämmet har ett rör under dammvallen som går att reglera med hjälp av en kran.
Norrängsdämmet *— regleringsdämme vars utskov idag utgör Slagsmyren—Hammardammens
huvudutflöde. Utskovet består av en spettlucka och en överfallslucka.
Norrängsbäcksdämmet —-— ett ca 3,3 m brett överfall, användes tidigare som ”luftningsdämme”. Vattnet
syresattes genom överfallet och var tänkt att komma fisken i Harvikadammen tillgodo (Svedberg,
1976)
Sättutskov numera stängt men i mycket dåligt skick. Släppte tidigare ut vatten till Karmdamrnen via
Karmdammsbäeken.
Tidigare utlopp som fungerat som vattenintag till ett vattenhjul. Det är numera igenfyllt men läcker
vatten (Vattenfall, 1998).-
Håvert, flöde via bäck till Karmdammen.
Harvikadammens huvudutlopp till Dalån. Utskovet består av två spettluckor.
Munk — betongbrunn med sättavstängning som reglerar flödet till Dannemorasjön Via f d fiskodlingen i
Kaggbol.
Bäckamyrdämmet —— mindre utlopp från Slagsmyren—Hammardammen. Dess användning är idag oklar
(Brunberg & Blomkvist, 1998).
Denna fördämning kallades fördämningen vid Sågdammen vilket tyder på att det troligtvis legat en såg
där. De sista resterna av dämmet avlägsnades runt 1950 (Brunberg & Blomkvist, 1989).
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finns det ytterligare ett tillrinningsområde som dränerar områdena kring Karmdammen och
Klardammen (gruvans närområde) och som dessutom får ett litet men tämligen konstant
vattentillskott via hävert från Harvikadammen (Figur 5).

Dannemorasjöns avrinningsområde samt delavrinningsområden (Figur 1 och 6) är här
definierade utifrån Lantmäteriets digitala Terrängkarta 121 SV samt 121 NV (utgivna 2004).
Avrinningsområdenas arealer samt markanvändning återfinns i Bilaga A.

4.1.4 Strömmande vatten

Den största mängden vatten som tillförs Dannemorasjön kommer från Sundbroån. Dalån
bidrar periodvis med betydande mängder vatten medan övriga tillflöden är mycket mindre.
Sundbroån som är en fyra km lång kanal som anlades i samband med torrläggningen av
Gruvsjön. Den har extremt liten fallhöjd och flyter fram mycket långsamt. Enligt
terrängkartan (121 SV och 121 NV, 2004) skiljer det endast 10 cm mellan vattennivåerna i
Dannemorasjön och Filmsjön. Sundbroån avvattnar nästan två tredjedelar av Dannemorasj öns
avrinningsområde och Dalån avvattnar en knapp tredjedel. Dalån faller drygt 8 meter på sin
korta sträcka från Harvikadammen till Dannemorasjön. Dess flöde är dock reglerat och ån kan
under långa perioder, då tillrinningen är liten, vara helt torrlagd. Strax söder om Dalån finns
det ytterligare en förbindelse mellan Harvikadammen och Dannemorasjön vars flöde regleras
av en munk2 .

Tabell 5 redovisar karaktäristisk vattenföring för Vattholmaån (Vattholma), Sundbroån
(inloppet till Dannemorasjön), Dannemorasjöns utlopp samt utloppen från de stora dammarna
i området. Värdena för Vattholmaån är baserade på flödesobservationer (dygnsmedelvärden)
vid SMHI:s station i Vattholma, 1979—2005. De övriga värdena är skattade utifrån
avrinningsområdenas storlek samt den specifika avrinningen beräknad utifrån flödes—
mätningama i Vattholma.

Tabell 4 Karaktäristisk vattenföring beräknad med hjälp av specifika avrinningen från flödesobservationer i
Vattholma samt avrinningsområdenas storlek. De beräknade värdena är ej korrigerade för områdenas sjöprocent
eller storlek och inte heller effekten av regleringen vilket leder till mycket osäkra extremvärden (HHQ, MHQ,
MLQ och LLQ) —— värdena inom parentes.

Karaktäristisk Vattholma Utlopp Snndbrocin Utlopp Utlopp Utlopp
vattenföring (mlopp tzll Harvzkadammen Dannemora—[nf/S] (2244 VattholmaZ) Stordammen Dannemorasjön) Slagsmyren (Dalån) Sjön

HHQ 13,60 (1,46) (5,32) (2,04) (2,42) (1 1,20)
MHQ 7,30 (0,79) (2,86) (1,10) 1,30) (6,01)
MQ 2,15 0,23 0,84 0,32 0,38 1,77
MLQ 0,26 (0,03) (0,10) (0,04) (0,05) (0,21)
LLQ 0,06 (0,01) (0,02) (0,01) (0,01) (0,05)
Avrinnings—
område [kmz] 294 31,6 115 43,6 57,1 201,5
(SMHI, 1993)
HHQ = Högsta högvattenföring (högst dygnsmedelvärde under perioden). MHQ = Medelhögvattenföring
(medeltal under perioden av de enskilda årens högsta dygnsmedelvärde). MQ = Medelvattenföring (medelvärde
under perioden). MLQ = Medellågvattenföring (medeltal under perioden av de enskilda årens lägsta
dygnsmedelvärde). LLQ = Lägsta lågvattenföring (lägsta dygnsmedelvärde under perioden).

2 Munk, även kallad nivåbrunn, regleras med hjälp av plankor som delar av brunnen i mitten (sättavstängning).
Vattnet kommer in genom inloppet i botten av brunnen, stiger uppåt och rinner över den översta plankan (vars
nivå bestämmer vattennivån i dammen) och vidare ut genom utloppsröret, se Figur 15.
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digitala terrängkarta (121 SV och 121 NV, 2004).



4.1.5 Utskov och regleringsdåmmen
Vattennivåerna i de större dammarna regleras huvudsakligen med hjälp av spettluckor (Figur
14), men för att underlätta regleringen har utskoven i de mindre dammarna byggts om till
fasta skibordsdämmen.

Harvikadammen har numera tre utflöden, huvudutflödet till Dalån (1 1)3 , flödet norrut till
Karmdammen via hävert (12) och ett mindre utflöde strax söder om Dalåns utlopp som
regleras med hjälp av en munk (12), som rinner via den före detta fiskodlingen i Kaggbol till
Dannemorasjön. Harvikadammen har även ett sättutskov som inte längre är i bruk (8) och
strax före huvudinflödet finns en gammal fördämning (7) med överfall som användes till att
syresätta vattnet (Svedberg, 1976). Under perioder då Harvikadarnmen användes till
fiskodling tömdes hela dammen med jämna mellanrum för att bli kvitt oönskad fisk.

Slagsmyren—Hammardammens huvudutflöde sker genom Norrängsdämmet (6), som består av
ett bottenutskov samt ett sättutskov (överfall). Från den nordliga delen av Slagsmyren—
Hammardammen fanns det tidigare ett par mindre luckor som användes för att fylla på
Herrgårdsdammen när Stordammens vatten inte räckte till. Denna reglering är numera
ombyggd och består av ett kranförsett rör som går under dammvallen (5). Enligt Stig
Johansson (muntligt, 2007) har kranen inte använts på mycket länge och det är osäkert om
den överhuvudtaget går att öppna. Fördämningen längs Slagsmyren-Hammardammens
sydöstra del (15) är numera helt stängd och får ”av gammal hävd” inte öppnas (Brunberg &
Blomkvist, 1989). En dryg kilometer söder om Norrängsdammen finns ett mindre dämme,
Bäckamyrdämmet (13) som åtminstone tidigare hade regleringsmöjligheter men vars
användning idag är osäker (Brunberg & Blomkvist, 1998).

Stordammens enda utflöde sker västerut till Oppdammen via två spettluckeutskov. Det stora
och mer östligt belägna utskovet består av tre spettluckor och det mindre har bara en lucka.

Karmdammen har numera endast ett fungerande utlopp, detta leder norrut mot Klardammen
där vattendraget delar upp sig, dels vidare norrut till Klardammen och dels viker det av
söderut till Dannemorasjön. Det finns även ett gammalt utlopp mot sydväst (som gick direkt
till Dannemorasjön) som går via en munk, munken är dock numera i så dåligt skick att
utloppet inte längre fungerar (muntligt, Grandin, 2007).

Klardammens in— och utflöde sker genom ett dike, där man tidigare i en s.k. T-korsning4
kunde reglera flödet till och från dammen. Regleringsdammarna är numera satta ur funktion
och flödena regleras naturligt av vattennivån i Klardammen. Enligt Grandin (muntligt, 2007)
fungerar inloppet/utloppet till Klardammen numera dåligt p.g.a. dålig upprensning och skrot i
och i närheten av vattendraget vilket lett till att Klardammen blivit nästan torrlagd.

För att underlätta flödesregleringen i dammarna kring Österbybruk regleras numera både
Oppdammen, Herrgårdsdammen och Sågdammen av fasta skibordsdämmen.

3 Numreringen i texten syftar till numreringen i Figur 6.
4 Denna T—korsning är en trevägskorsning med flöde från Karmdammen och flöden till eller från Klardarnmen
beroende på vattennivån i Klardammen, samt flöden vidare ner mot Dannemorasjön.
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4.2 Vattendomar och vattenföretag
Det finns huvudsakligen tre vattendomar som berör vattenregleringen i området (Bilaga B).
De senast utfärdade vattendomarna är Vattendom 1996-03-03 (VA 15/89), Vattendom 1982-
02—16 (VA 47/81) och Vattendom 1966—02—02 (AD 49/1964). Domen från 1966 tillkom inför
torrläggningen av Gruvsjön och behandlar även kompletteringsreglering för Slagsmyren—
Hammardammen och Stordammen. Vattendomen från 1982 ser över flödesregleringen från
Stordammen och de tre nedströms liggande små dammarna samt ger tillstånd att bygga om
regleringsdammarna i Oppdammen och Herrgårdsdammen till s.k. bordsdämmen för att
underlätta regleringen av flödena. Sågdammen reglerades tidigare (Olsson, 1989) med en
reglerbar lucka och ett breddavlopp men har senare byggts om till ett fast skibordsdämme.
Under 90—talet utarbetades en ny regleringsplan for Slagsmyren—Hammardammen.
Sänkningen av vattennivån under hösten tilläts ske långsammare och den slutgiltiga nivån
som rekommenderas vintertid höjdes med 20 cm, från 34,4 möh till 35,0 möh. Förutom nya
tappningsplaner gavs även tillåtelse att bygga om utskovet i Norrängsdämmet genom att byta
ut en av spettluckorna till ett sättutskov.

För Dannemorasjön utfärdades den senaste vattendomen i slutet av 1880—talet i samband med
Dannemora—Vattholma sjösänkning 1881. Harvikadammen har ingen vattendom men
innefattas indirekt av VA 15/89.

Vattendomarna reglerar bl.a. vilken vattennivå respektive damm får ha beroende på årstid.
Gemensamt för de olika dammarnas reglering är att de alla får ha en högre nivå under
sommaren. Nivån skall sänkas under hösten för att vid ett givet datum nå en given vattennivå
som skall hållas fram till vårflodens början, se Bilaga F. Vattennivån får under speciella
förhållanden avvika från den grundläggande nivåregleringen, som t.ex. vid fara för
översvämningar eller vid mycket låg vattenföring i Fyrisån.

4.2.1 Sänkningsföretag i sjöarna kring Dannemora
Redan 1694 gjordes ett försök att sänka Gruvsjön och sjöarna nedströms. Efter detta första
men mindre lyckade företag har flera sänkningsföretag utförts i området. De större
sjösänkningsföretagen utfördes på 1760—talet (Dannemora— Vattholma sjösänkning 1757) och
på 1880—talet (Dannemora— Vattholma sjösänkning 1881). Vattenföretagen är namngivna
utifrån tidpunkten för avgörande verkställighetsbeslut (Brunberg & Blomkvist, 1998). Så sent
som på 1950—talet gjordes ”underhållsrensningar” kring Viken nedströms Dannemorasjön då
ån breddades och åbotten, åtminstone på några avsnitt, sänktes klart mer än tillåtet enligt dom
1881 (Brunberg & Blomkvist, 1998). Kunskaperna beträffande sänkningsföretagen från 1757
och 1881 är tyvärr bristfälliga. Särskilt uppgifter om bottennivåer och bredd längs enskilda
åsträckor från 1881 års företag är av stor betydelse då dessa fortfarande är rättsligt gällande.
Den sammanlagda sänkningen av Dannemorasjön från mitten av 1700—talet fram till 1950 har
angetts till 0,9 m, men den högsta och kraftigaste fomstrandlinjen (bl a vid Ekvik och Ralby
öster om sjön), som enligt Brunberg och Blomkvist (1989) inte är äldre än 250 år, anses ligga
mer än en meter över sjöns nuvarande medelvattenyta. Förutom Dannemorasjön har även de
naturliga sjöarna belägna både uppströms (Lillbyasjön, Filmsjön och f d Gruvsjön) och
nedströms (f.d. Stocksjön, f.d. Knivstasjön och f.d. Salstasjön) kraftigt påverkats av
sänkningsföretagen. De tre sj öarna nedströms Dannemorasjön är numera träsk som endast vid
högvatten har fri vattenspegel. Gruvsjön torrlades helt på slutet av 1960—talet p.g.a. ras i de
närliggande gruvhålen. Gruvbolaget befarade fler ras och att dessa skulle medföra läckage in i
gruvan från den närliggande sjön.
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4.3 Syrgaskoncentrationer
Upplandsstiftelsen genomförde syrgasinventering i ett hundratal sjöar i Uppsala Län under
perioden 1988-12-09 —— 1988—12—21 med syfte att få en överblick över näringsförhållandena i
länets sjöar. Avsikten var att komplettera denna provtagning i februari 1989 för att kunna
bedöma syrgastäringen i sjöarna vintertid, men vintern visade sig vara mycket mild och de
kompletterande mätningarna kunde aldrig genomföras (Upplansstiftelsen, 1999). Mät——
resultaten är listade i Bilaga C Tabell C: 1.

I september och oktober år 2000 togs vattenkemiprover varje vecka i sjöarna och vattendragen
i Dannemorasjöns avrinningsområde samt sedimentprov på flera ställen i sjön (Gustafsson,
2002), se Bilaga C Tabell C:2a-—c.

Fyrisåns vattenförbund genomförde under perioden januari 2001 - januari 2004 omfattande
vattenkemimätningar i Dannemorasjön och dess tillrinningsområde, mätresultaten är listade i
Bilaga C Tabell Cz3—Cz5.

Under tre dagar i månadsskiftet februari—mars 2007 genomförde Uppsala universitet en
fältkurs (som var ett delmoment i kursen Avrinningsområdets hydrologi) där bla. syrgas——
förhållandena i Dannemorsjön och dess tillrinningsområde mättes. Mätresultat redovisas i
Bilaga C Tabell C:6 och C:7.

Observationsplatserna för de olika mätningarna visas i Bilaga C Figur Czl —-—- C:3.

4.3.1 Dalån
Den steniga bottenstrukturen och relativt stora fallhöjden i Dalån gynnar en snabb
syresättning av vattnet, vilket tydligt kan ses i Figur 7. I mitten av mars 2001 genomförde
Fyrisåns Vattenförbund (2007) mätningar av syrgashalten längs Dalån och en uppföljning av
dessa mätningar utfördes i början av mars 2007 (Figur 7). Det finns tyvärr ingen mätning av
vattenföringen vid mättillfället i mars 2001 men enligt Anders Larsson (muntligt, 2007), som
utförde mätningarna, var vattenföring relativt stor (smältperioden hade just börjat). Vid
mättillfället i mars 2007 uppmättes vattenföringen till 0,2 m3/s (Bilaga C, Tabell C:7). Även
mätningarna 2007 utfördes i smältperiodens början och vattenföringen i Dalån ansågs vara
relativt stor, detta leder till ett antagande att vattenföringsförhållandena under de två
mättillfällena var jämförbara. Vid båda mättillfällena är trenden tydlig, när vattnet lämnar
Harvikadammen är syrgashalten mycket lägre än då vattnet rinner ut i Dannemorasjön. Det
observerade värdet från mars 2007, 150 m nedströms sjön, är troligtvis ett mätfel då vattnets
syrgashalt rimligtvis inte minskar nedströms om denna mätpunkt.

12 — Mars 2001 12 Marszom
9 _ 9 2 .

3 f; ) I 3 f. ,
o 3 > : , _ o. ' . = . '- t * . .

. . . . . ' 0m(15) 150m 300m 450m ***(19)
0 m 50 m 120 170 220 * (f) ** (g) (16) (17) (18)
(a) (b) (0) (d) (9)

Figur 7 Syrgasvariationer längs Dalån. Värdena på x—axeln anger antal meter från Harvikadammens utlopp.
Vänster: Mätvärden gjorda den 15 mars 2001 av Fyrisåns Vattenförbund (* = strax nedströms väg 290, ** =
strax före utloppet till Dannemorasjön. Höger: Mätningar utföra 1 mars 2007 av kursen Avrinningsområdets
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hydrologi vid Uppsala Universitet. (*** = 30 meter nedströms, väg 290). Benämningarna inom parentes syftar
till benämningarna av mätpunkterna i Figur 03 och ID—nurnren till Tabell C26.

4.3.2 Djupprofiler
Under isperioden skapas det normalt en tydlig syrgasskiktning i sjön och syrgashalten avtar
med djupet (Wetzel, 2001). Den interna syrgaståringen sker främst i sedimenten eller i vattnet
i direkt anslutning till sedimenten vilket medför att syrgaskoncentrationen normalt är lägre i
bottenvattnet.

Figur 8 visar syrgashaltema i Dannemorasjön den 2 mars 2007. Punkt ID 10 är placerad strax
utanför Dalåns utlopp och ID 9 mitt ute på sjön i höjd med fiskdammen i Kaggbol, se Bilaga
C Figur 02. tattnet vid punkt 10 har mycket högre syrgasinnehåll än punkt 9 men
syrgashalten avtar snabbare med djupet. På bara 1,2 meters djup har syrgashalten minskat från
”syrerikt tillstånd” till ”nästan syrefritt tillstånd” i mätpunkt 10 (klassifisering enligt SNV
(2000)). Skillnaden mellan yt— och bottenvattnet i punkt 9 är knappt 1,5 mg/l. På 0,3 m djup är
koncentrationen 3,4 mg/l och på 1,5 m djup har koncentrationen sjunkit till 2,0 mg/l.

|D 9 [mg/|] D 10 [mg/1]
O 2 4 6 8 0 2 4 6 8

0,3 0,19
. Djup

DJUP [m] 0,7
[ml 1

1,2

1,5

Figur 8 Diagrammen visar hur syrgashalten varierar med djupet på två olika provtagningspunkter i
Dannemorasjön den 2 mars 2007. Punkternas läge se Bilaga C Figur (312.

Syrgaskoncentration [mg/]!
() 2 4 6.............,1 1 3 I075 _
_ ............ i

1,0

1,5 ' '
Djup [m] *

m mars 2001
[3 mars 2002

mars 2003
. mars 2004
21 mars 2007

Figur 9 Syrgasvariationer med djupet i Harvikadammen tagna mars 2001—2004 (Fyrisåns Vattenförbund, 2007)
samt mars 2007 (Avrinningsområdets hydrologi vid Uppsala Universitet, 2007).
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Syrgasprofiler från Harvikadammen observerade i mars 2001—2004 (Fyrisåns Vattenförbund)
samt mars 2007 (Uppsala universitet) visas i Figur 9. Att syrgashalten varierar kraftigt mellan
olika år är tydligt. I mars 2004 var tillståndet kritiskt genom hela vattenmassan, men år 2007
samma månad var tillståndet ”måttlig syrerikt” ända ner till 3 meters djup.

4.3.3 Sjöar och vattendrag
De rumsliga syrgasvariationerna i sjöar och vattendrag i Dannemorasjöns avrinningsområde
har ett tydligt mönster som är märkbart i alla vattenkemiska mätningar utförda sedan 1988.
Stordammen och Herrgårdsdammen har jämförelsevis bra syrgasförhållanden liksom vattnet
som rinner in i Dannemorasjön via Dalån. Slagsmyren—Hammardammen, Harvikadammen
och Dannemorasjön har ofta dåliga syrgasförhållanden vintertid och Filmsjön samt Sundbroån
har mer eller mindre dåliga syrgasförhållanden vid alla observationstillfa'llen.
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a 6— * ä 6—
3* li ” 3”O ' | . | I O _ . '

Stdm Hrgd Flms Sndb Dmsj Vtth 3,9 Hrv Da, Dmsj
El Mars [3 Juni I Aug EJ Mars [3 Juni I Aug

12 — 2002 12 — 2002

=: 9 _ i 9 — ""—:
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& 6 — ' __ 6 _
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* | f | 3—
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Stdm Hrgd Flms Sndb Dmsj Vtth 0 * ' * ' _
_ Slg Hrv Dal DmSj
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35:35; 0) 51555!

Stdm Hrgd Flms Sndb Dmsj Vtth Sig Hrv Dal Dmsl
El Mars EJ Juni I Sept & Mars 2004 D Mars 5 Juni ' Sept & Mars 2004

Figur 10 Vänster: Syrgasvariationer i Dannemorasj öns norra tillrinningsområde samt Vattholma. Höger:
Syrgasvariationer i Dannemorasjöns östra tillrinningsområde. Proverna är tagna av Fyrisåns Vattenförbund, mars
2001—mars 2004. Provpunkternas lägen visas i Bilaga C Figur C: 1 , C:2 och 03.

Stordammen har genomgående ”syrerikt till måttligt syrerikt tillstånd” med undantag av mars
2002 och 2004 då syretillståndet är svagt. Av Figur 10 framgår att även Herrgårdsdammen
överlag har goda syrgasförhållanden, men dessa försämras kraftigt nedströms i både Filmsjön
och Sundbroån. För Dannemorasjön är situationen bättre än i Filmsjön och Sundbroån vid alla
mättillfällen med undantag för observationer i mars 2002—2004 då syrgassituationen i
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Dannemorasjön är sämre. I Slagsmyren—Hammardammen och Harvikadammen i
Dannemorasjöns östra tillrinningsområde varierar syrgasförhållandena i mars mellan ”syrefritt
eller nästan syrefritt” till ”svagt syretillstånd”. Mätningarna från Dalån visar på en markant
förbättring av syretillståndet, särskilt vintertid då syrgaskoncentrationen i Harvikadammen är
låg. Trots de högre värdena i än är syrgassituationen i Dannemorasjön ännu sämre än i
Harvikadammen.

12 Dannemorasjön

& 8

g) 4

0 I T & 1 &_]

mar mar mar mar mar
2001 2002 2003 2004 2007

Sundbroån o
12—% 12 Konstan

3" Bi %» 8
% 411 0)i ,. E 4 i

0 * | I | . I L 0
mar HBF [THF mar mr sep okt mar

2001 2002 2003 2004 2007 2000 2000 2007

Dalén
12? 12 ; Munkbacken

""a" =: '0 o" 8
%” ; % 4 ?

0 o ,
mar ner mer mar mar sep okt mar
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Figur 11 Vänster: Observerade värden från mars 2001—2004 (Fyrisåns Vattenförbund, 2007) (Bilaga C, Tabell
Cz3 och 04) och mars 2007 (Avrinningsområdets hydrologi, 2007) (Tabell c:a). Mätningarna i Dannemorasjön
är tagna på 0,5 m djup förutom värdet från 2007 som är ett medelvärde från de två översta djupen i mätpunkt ID
9 (Tabell Czö). Höger: Observerade värden från 2000 (Gustavsson 2002) (Tabell Cz2a) och 2007
(Avrinningsområdets hydrologi, 2007) (Tabell 06).

4.4 Uppbyggnad av modellen som simulerar Dannemorasjöns till—
rinning

Modelleringen av flödena utgår från en schematisk framställning av sjö— och
avrinningssystemet i Dannemorasjöns avrinningsområde (Figur 12). Behovet av
flödesförstärkning via Skjutbanedamrnen till Herrgårdsdarnmen (streckad linje i Figur 12)
bedöms som mycket litet och därför har den tappningsmöjligheten helt uteslutits i
flödesmodellen liksom Oppdammen, Herrgårdsdammen och Sågdammen vilka är små och
vars utskov består av bordsdammar som inte kan regleras.
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Norra grenen Ostra grenen
Schematisk framställning av
det hydrologiska systemet
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Figur 12 Förenklad återgivning av sjö— och avrinningssystemet i Fyris Östra källor.

I avrinningsområdets norra gren återstår då bara Stordammens utskov som bör kunna regleras
i flödesmodellen. Flödena från den östra grenen har däremot fler regleringsmöjligheter.
Rastsjön, som är en naturlig sjö, regleras inte och tas därför inte hänsyn till men Slagsmyren-
Hammardammen och Harvikadammens utflöden regleras och bör därför även kunna regleras i
modellen. Karmdammen och Klardammens regleringsutskov är inte längre i bruk och tas inte
i beaktning. En översiktlig beskrivning av de komponenter som används i modellen ses i
Figur 13.

Norra grenen Östra grenen

Stormen? '
ut?"

Qin lokal

"
HäVCI't __ __: »: __ _ _ _ _ . .:
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Figur 13 Schematisk framställning av flöden, dammar och regleringsmöjligheter så som de används i
flödesmodellen.
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4.4.1 Flödesekvationer för utskoven

Det förekommer olika typer av regleringsdammar i området; bottenutskov där vattnet rinner
under dammluckan genom en mer eller mindre rektangulär Öppning, ”fast” dammluoka där
vattnet rinner över dammluckan (rektangulärt överfall), hävert och munk. Ekvationerna som
används för de olika utflödena är listade nedan.

Bottenutskov

Flödet genom bottenutskoven ges av

Q %%. mahr/2 415”) (7)
där Q ges i m3/s, ku är bottenutskovskoefiicienten (vanligtvis O,55—0,60) b är utskovets bredd
[m], h är vattenytans höjd över utskovets botten [m], hg är vattenytans höjd över luckans
nedre kant [m] och g gravitationskoefticienten [rn/52], se Figur 14.

Spettlueka

Figur 14 Bottenutskov med spettlueka framifrån och i genomskärning.

Rektangulärt överfall A N
Flödet över rektangulärt överfall beräknas med följande ekvation hv NQM

Qzå—ka b 1/2g .h3/2 (8) guenbehållare

där k& är en utströmningskoeffioient (vanligen O,62—O,75, b
överfallets bredd och h höjden mellan övre kanten på luckan och
vattenytan (se Figur till höger).

Hävert
Flödet via hävert ges av

QZA'khN/Zg'h (9)
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A är hävertslangens tvärsnittsarea vid utloppet [mz], kh beror på
6 de totala strömningsförlustema mellan inlopp och utIOpp (normalt

ca 0,7—0,8), uttrycket 2g'H beskriver vattenhastigheten i

hävertslangen [rn/s] och H
* är höjdskillnaden mellan

..
..

.-
)

V . ,? vattenytan och slangens (”___ )
Vattenbehållafe utlopp [m], se Figur ovan.
/Damm h

J] &N/W Vattennivån

= Plankor som
* ("'—"”'”” reglerar

;: nivån i brunnen

Munk
For beräkningar av” flodet genom munkoen. anvands Utlopp ; A knopp
Ekv. 8 for rektangulart overfall. Vattenmvan 1 munken : = ', ( _
regleras med löstagbara plankor som delar av brunnen ; ("' ...
i mitten (Figur 15).

Figur 15 Munk, även kallad nivåbrunn.

4.4.2 Parametervärden för simulering av syrgaskoncentrationer i Dannemorasjön
Syrgashalten i Dannemorasjön under islagd tid beräknas utifrån simulerade inkommande
flöden från Sundbroån, Dalån, Konstån samt ”Munkbäeken”. Syrgaskoncentrationen i de
inkommande flödena antas vara konstant under vinterhalvåret. Värdena för Sundbroån och
Dalån ges av medelvärdet från mätningar gjorda i mars 2001-2007 och syrgaskoncentrationen
i Konstån samt ”Munkbäeken” ges av mätningar utförda i september-oktober 2000
(Gustafsson, 2002) och i mars 2007 (Avrinningsområdets hydrologi, 2007), se Figur 11 och
Tabell 5. Totala inkommande syrgaskoneentrationer (cl) beräknas som summan av respektive
flöde multiplicerat med respektive syrgaskoneentration delat med totala inflödet

adb 'Csndb + Qdal 'Cdal + ast ' Cknst + ak 'Cmnk (10)
adb + Qdal + ast + ak

Cl:

Tabell 5 Syrgaskoncentrationer i inflödena till Dannemorasjön vid beräkning av syrgashalten i sjön

Sundbroån Dalån Konstån ”Munkbäcken ”
Syrgaskoncentration 3,2 10,3 7,8 7,6
som används i
modellen [mg/l]

Medeltemperaturen i sjön under vintern TV,, som behövs för att beräkna den interna
syrgastäringen (Ekv. 6), antas vara l,50C. Detta antagande bygger dels på
temperaturmätningar utförda i mars 2001—2004 (Fyrisåns Vattenförbund, 2007) vid 0,5 m
djup (Figur 16, vänster), dels på mätningar gjorda i början av mars 2007 (Avrinningsområdets
hydrologi, 2007) där temperaturen varierar från ca OOC strax under isen till 2,30C på 1,5 m
djup. Medeltemperaturen i sjön vintertid varierar mellan åren, men eftersom det inte finns
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någon längre mätserie av vattentemperaturen i sjön görs det förenklande antagandet att
medeltemperaturen under isperioden är konstant år från år.

2 _ 0,4 —

"€ 195 _ SJ.: ' 0,3 '
N o0 1 _ N
G) % 0'2
& 0,5 —— 0,1

0 —— 0 _
2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

Figur 16 Temperatur (vänster) och absorbans (höger) i Dannemorasjön uppmätt i mars 2001—2004 på 0,5 m
djup (Fyrisåns Vattenforbund, 2007).

För att beräkna syrgastäringshastigheten enligt Ekv. 6 behövs ett mått på absorbansen a420
eller färgtalet f,. l modellen används am = 0,30 vilket är ett medelvärde från mätningarna
gjorda i mars 2001—2004 (Fyrisåns Vattenförbund, 2007), se Figur 16, höger.

Vid isläggningen antas medeltemperaturen i sjön vara PC och vattenmassan mättad med
syrgas, dvs 14,2 mg 02/1. Samma antaganden görs vid tidpunkten för vårflodens slut
(vårcirkulationen).

Observerade tider för isläggning och islossning från Norrsjön (SMHI, 2007) används i
modellen (Bilaga G Tabell Gzl). För de år som saknar data används medelvärden från hela
mätperioden, se Tabell G:2. Vårfloden antas starta 15 dagar innan och sluta 15 dagar efter
islossningen.. Under dessa 30 dagar ska vattennivån i dammarna höjas från den föreskrivna
vintemivån till den föreskrivna sommarnivån (enligt VA—dom). Dessa antaganden används i
modellen för att kunna följa de angivna vattennivåerna i magasinen enligt vattendomama
(exempel på magasinsreglering enligt VA—dom se Bilaga F).

Referenskoncentration

För att särskilja tillrinningens effekt på den simulerade syrgashalten från effekten av den
interna syrgasförbrukningen beräknas en referenskoncentration

dc
02,1'ef (f) : Co " "2; 't

där co är syrgaskoncentratinen i sjön vid tiden för isläggningen (14,2 mg/l) och dc/dt är
syrgastäringshastigheten (mg/l-dygn) som fås ur Ekv. 6 och t är tiden i dagar.
Referenssyrgaskoncentrationen, CZJCf, tar alltså inte hänsyn till inkommande flöden och deras
syrgaskoncentrationer.

4.4.3 Regleringsstrategier
Målsättningen med flödesmodellen är att flödet ut ur och in till dammarna, samt vattennivån,
ska kunna regleras utifrån olika fördefinierade förutsättningar och sedan leverera simuleringar
av lucköppningar, flöden samt vattennivåer. De simulerade flödena in i Dannemorasjön
används sedan i syrgasmodellen för att beräkna syrgaskoncentrationen i sjön. I en första
version användes flödesmodellen till att ge en bild av syrgasförhållandena då vattennivåerna i
dammarna anpassas efter nivåerna enligt VA—domarna. För Harvikadammen, som bara
indirekt innefattas av Slagsmyren—Hamardammens VA—dom och därför saknar en anbefallen
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nivåreglering, användes ett eget förslag på nivåreglering. I en andra version kombinerades
olika regleringsalternativ med syfte att maximera syrgaskoncentrationerna i Dannemorasjön
under senvintern.

4.5 Simuleringsresultat
I den första flödessimuleringen används fem olika spettlucköppningar med varierande storlek
för de tre dammarna som kan regleras i modellen. Modellen väljer en öppning beroende på
hur den simulerade vattennivån förhåller sig till den vattennivå som vattendomarna
föreskriver. Luckorna regleras var lO:de dag med undantag för lilla utskovet i Stordammen
samt den ena luckan i utskovet från Harvikadammen till Dalån. Dessa lucköppningar regleras
med bara tre olika öppningsstorlekar (som ändras beroende på hur mycket den simulerade
vattennivån skiljer sig från den rekommenderade) men utan tidsbegränsning för att förhindra
översvämning eller för stora uttag. Lucköppningarna kalibreras för varje damm så att
vattennivån håller sig inom rimliga gränser. Vid simulering för hela tidsperioden (1979—2005)
kan de simulerade vattennivåerna ibland över— eller underskrida realistiska nivåer eftersom
tillrinningen skilj er mycket mellan åren. Vid simuleringar som behandlar ett år åt gången kan
lucköppningarna anpassas bättre och därmed hamnar de simulerade vattennivåerna i
dammarna hela tiden inom realistiska gränser.

4.5.1 Simuleringsresultat - flöden

Hela perioden -- 1979-2003
Dagliga medelvärden (l979—2003) beräknade på simulerade flöden för Dalån (dal) och
Sundbroån (sndb) (Figur 17, övre) ger det för området karaktäristiska hydrogrammet med
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Figur 17 Övre: Dagliga medelvärden beräknade från simulerade flöden för Sundbroån (sndb) och Dalån (dal),
1979—2005. Nedre: Årliga vinterrnedelvärden (nov—apr) från vintersäsongen 1979—80 till 2004—05.
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mycket låga flöden sommartid, en tydlig flödestopp på våren, en mindre topp under hösten
och relativt stora flöden vintertid. Den nedre grafen (Figur 17) visar beräknade årliga vinter-
vintermedelvärden (november—april) för de simulerade flödena i Dalån respektive Sundbroån
från vintersäsongen 1979-80 till 2004-05.

Enskilda vintrar — 1989-90, 1995-96 och 1998-99

Tre år har valts ut till att göra noggrannare simuleringar på. Vintern 1989—90 som har en hög
medeltemperatur och en specifik avrinning nära medel (av vintermedelvärdet), vintersäsongen
1995—96 som har den lägsta specifika avrinningen under perioden och en
vintermedeltemperatur klart under det normala samt säsongen 1998—99 där temperaturen är
runt medel men har en hög specifik avrinning (Figur 3).
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Qin dal

5 4 ' ———Gin knst
("ä ......... Qin mnk

(3 2 _ _

|] Jag:—&_;Ii __ arr—.éw—n—m—ul-r. ————— .— ___L
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_ =- = Qin andb 1995-1995
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Dä ......... Clin mnk
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Figur 18 Simulerade flöden in i Dannemorasjön. (sndb = S_undbroån, dal = Dalån, mnk =
flödet genom munken sk ”Munkbäcken”, knst = Konstån). Ovre: Säsongen 1989—90 Mitten:
Säsongen 1995-96 Nedre: Säsongen 1998—99.
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Den simulerade vattenföringen in i Dannemorasjön från Sundbroån, Dalån, Karmdammen-
Klardammen området och från vattendraget som går via munken för åren 1989-90, 1995-96
och 1998-99 ses i Figur 18. Flödena via munken och från Karmdammen-Klardammenområdet
är oftast mycket små jämfört med de andra flödena och syns knappt i diagrammets skala.
Skillnaden i vattenföring mellan åren är mycket stor. Vårfloden 1996 är i samma
storleksordning som de minsta flödena under vintern 1998-99. Vintersäsongen 1989—90 har en
ovanligt tidig vårflod med en flödestopp redan i mitten av februari.

4.5.2 Simuleringsresultat - syrgaskoncentrationer

Hela perioden — 1979-2003
Figur 19 visar dagliga medelvärden för hela perioden (övre) och årliga vintermin— och
medelvärden (nedre) av de simulerade syrgaskoncentrationerna in i Dannemorasjön (cin) samt
i Dannemorasjön (c). Den totala syrgaskoncentrationen som tillförs Dannemorasjön genom
inflödena varierar relativt lite både som dagligt årsmedelvärde samt mellan de olika åren.
Syrgaskoncentrationen i Dannemorasj ön varierar däremot mycket år från år men har en tydlig
trend där syrgaskoncentrationen minskar snabbt i början av isläggningsperioden, avtar med
tiden och är som lägst i mars.
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Figur 19 Övre: Dagliga medelvärden åren 1979—2005 av simulerade syrgaskoncentrationer in till
Dannemorasjön (streckad) och i Dannemorasjön (linje). Undre: Vintermedelvärden (nov—apr) för de simulerade
syrgaskoncentrationerna i inkommande flödena (cin) samt vintermedelvärden och vinterminia för Dannemorasjön
(CD)-

De simulerade säsongsmedelvärdena (nov-apr) av syrgaskoncentrationen i Dannemorasjön
varierar mellan 4,6 och 7,1 mg/l. De lägsta medelvärdena inträffar vintern 1979-80 och 1992—
93 men det lägst simulerade dygnsvärdet fås vintern 1995-96. De minsta simulerade
dygnsmedelvärdena för säsongen varierar mellan 0,7 mg/l (1995—96) och 4,5 mg/l (1989—90).
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Enskilda vintrar — 1989-90, 1995-96 och 1998-99

I Figur 21 ses den simulerade syrgaskoncentrationen i inkommande vatten till Dannemorasj ön
(cin), i Dannemorasjön (CD) och referenskoneentrationen (CDM) för vintersäsongen 1989—90,
1995—96 och 1998-99.

Den simulerade syrgaskonoentrationen i Dannemorasjön sjunker nästan linjärt i början av
vintersäsongen 1989—90 (Figur 21, övre), når sitt lägsta värde 4,4 mg/l i början av februari
(”svagt syretillstånd”), för att sedan stiga lite och därefter plana ut. Under vintern 1995-96
(Figur 21, mitten) sjunker den beräknade syrgaskonoentrationen genom nästan hela
isläggningsperioden, när ett lägsta värde på 0,6 mg/l runt 10 april och stiger sedan något när
värfloden kommer.
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Figur 20 Syrgaskonoentrationen in i Dannemorasjön (__), i Dannemorasjön (—————) och koncentrationen 1
Dannemorasjön om inte något vatten tillförts sjön (""""). Övre: Säsongen 1989-90. Mitten. Säsongen 1995—96.
Undre: Säsongen 1998-99.
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För vintern 1998—99 sjunker den simulerade syrgaskoncentrationen i sjön snabbt i början av
isläggningsperioden men håller sig därefter mycket konstant på strax under 5 mg/l med ett
minsta Värde i mitten av mars på 4,5 mg/l (Figur 20, nedre).

Den simulerade syrgaskoncentrationen i inkommande flöden har relativt stora variationer
under vintersäsongen 1989-90, små under vintern 1995—96 och mycket små under säsongen
1998-99 (Figur 20).

4.5.3 Optimering av syrgassituationen med förändrade tappningsplaner, 1995-96
Syrgassituationen ser mycket kritisk ut vintern 1995 —96 (Figur 20, mitten). Redan i början av
mars sjunker syrgaskoncentrationen under 3 mg/l, ”syrefattigt tillstånd”, och från slutet av
mars fram till början av maj (då våromblandningen sker enligt modellen) är situationen akut
med ”syrefria eller nästan syrefria förhållanden” (41 mg 02/1).

Så länge den totala syrgaskoncentrationen i inkommande vatten är lägre än koncentrationen i
sjön har inkommande flöden negativ inverkan på syrgasförhållandena i sjön men när
koncentrationen i sjön sjunkit under tillflödenas koncentration blir effekten den omvända.
Enligt detta resonemang borde syrgasförhållandena i sjön förbättras om inkommande flöden
minimeras i början av vintern och ökas mot slutet.
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Figur 21 Simulerade flöden och syrgaskoncentrationer för vintern 1995-96. Över: Inkommandet flöden till
Dannemorasjön från Sundbroån, Dalån, Konstån och ”Munkbäcken”. Under: Syrgaskoncentrationema i
inkommande flöden, syrgaskoncentrationen i Dannemorasjön och referenskoncentrationen i sjön. De heldragna
linjerna (markerade med OPT i legenden) är simulerade med förändrad tappningsstrategi med syfte att optimera
syrgasförhållandet i sjön. 62,m = 0,6 mg 03/1 och cgnmm = 2,1 mg 03/1.

För att se om syrgassituationen i Dannemorasjön kunde förbättras för vintern 1995-96,
jämfördes den första modellversionens inkommande flöden och syrgaskoncentrationer
simulerade enligt ursprungsinställningar med en simulering där en förändrad tappningsplan
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användes (den andra modellversionen), vars syfte var att öka syrgaskoncentrationen i
Dannemorasjön.

För att maximera syrgaskoncentrationen i Dannemorasjön hölls flödena från de reglerade
dammarna (Slagsmyren-Hammardammen, Harvikadammen och Stordammen) så små som
möjligt (utan att dammarna svämmar över) fram till mitten av januari då mer vatten släpptes
på via Dalån. När syrgaskoncentrationen i Dannemorasjön var lägre än koncentrationen i
Sundbroån (egna,—= 3,2 mg/l), släpptes mer vatten på från Stordammen för att öka flödet i ån,
eftersom detta tillflöde då får en positiv inverkan på sjöns syrgasförhållanden. Genom denna
tappningsstrategi avtog minskningen av syrgaskoncentrationen i sj ön under hela perioden men
särskilt tydligt i mars och april jämfört med tidigare simuleringsstrategi (Figur 21, nedre).
Minsta simulerade syrgaskoncentrationen i sjön ökade från 0,6 mg/l till 2,1 mg/l, dvs. med 1,5
mg/l.

4.5.4 Effekt av höjt vattenstånd i Dannemorasjön
Hur mycket syrgas som finns lagrad i sjön då den blir islagd har stor betydelse för hur
förhållandena ser ut senare under vintern. Ju större volym en sjö har desto mer syrgas kan den
lagra. Syrgastäringen i en sjö sker med en specifik hastighet per ytenhet. Detta medför att det
är volymen per ytenhet, d.v.s medeldjupet, som är intressant för en sjös syrgastillstånd.
Dannemorasjön är en mycket grund sjö (liten volym per ytenhet) och en höjning av sjöns
medeldjup skulle öka syrgaslagringen och därigenom syrgashalten under vintern.

Det har vid ett flertal tillfällen funnits planer på att höja vattenståndet i Dannemorasjön och
därmed öka dess volym. Senaste rapporten (VBB, 1998) föreslog en höjning av
medelvattenståndet på drygt 20 om genom att anlägga en överfallsdamm i Dannemorasjöns
udopp.
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Figur 22 Simulerade syrgaskoncentrationer för vintern 1995—96. Koncentrationer i inkommande flöden (cin), i
sjön (CD) och referenskoncentration i sjön (CD ref) simulerade med sjövolym 2,0-106 km3 och medeldjup på 0,8 m
samt syrgaskoncentrationer i sjön (cD v01281) och referenskoncentrationer i sjön (cD ref vol 281) simulerade med
en ökad volym (2,81-106 km3) och ett ökat medeldjup (1,0 m).

Antag att medeldjupet i Dannemorasjön är 0,8 m (Brunberg & Blomkvist, 1998) vid
medelvattenstånd. En höjning av ca 20 om skulle då ge sjön ett medeldjup på 1,0 m. Antag
även att sjöns area (4,04 k inklusive vassar) inte ändras (vilket ger en underskattning av
volymökningen). Volymökningen dV blir då:

a'V = 0,20m . 4,04 . 1067712 = 0,81—106m3
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Volymen skulle då öka från 2,0-106 m2 till 2,81-106 m2 med ca 40 procent. Enligt modellen
ger detta en ökning av minsta (dygns) syrgaskoncentrationen med 0,8 mg/l i Dannemorasjön
(från 0,6 mg/l till 1,4 mg/l). Syretäringshastigheten (Ekv. 6) från 0,11 mg/(l-dygn) till 0,10
mg/(l—dygn), se Figur 22.

4.5.5 Jämförelser med observerade syrgashalter vårvintrarna 2001-2004
För att kunna jämföra simulerade syrgaskoncentrationer med observerade har simuleringar
utförts för vintrarna 2000—2001 till 2003-2004, då det för dessa år finns observerade
syrgaskoncentrationer från bland annat Dannemorasjön och Sundbroån (Figur 10 och 11).
Jämför man Figur 23 (vänster) med Figur 24 framgår det att de simulerade
syrgaskoncentrationema inte stämmer särskilt väl överens med de observerade värdena. Om
man däremot använder de obsewerade syrgaskoncentrationerna från Sundbroån (Figur 11) i
simuleringen blir överensstämmelsen mellan observerade och simulerade värden mycket
bättre (Figur 23 höger och Figur 24).
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Figur 23 Minsta simulerade dygnsvärde och minsta 7— och 30—dagars medelvärden beräknade ur simulerade
syrgaskoncentrationer i Dannemorasjön vintersäsongema 2000—01 till 2003—04. Vänster: Simuleringarna är
gjorda med ursprungliga simuleringsförhållanden, (csndb = 3,2 mg/l). Höger: Simuleringarna är gjorda med
observerade syrgaskoncentrationer i Sundbroån. De årliga värdena är hämtade från mätningar av FVF tagna i
mars 2001—2004 (Figur 11).
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Figur 24 Prover tagna i första delen av mars 2001—2004 på 0,5 meters djup i Dannemorasjön (FVF, 2006).

4.5.6 Känslighetsanalys
För att få en uppfattning om vad som påverkar syrgasmodellen och hur känslig den är för
variationer av inparametramas värden samt ansatta värden görs här en enkel
känslighetsanalys. Värdena varieras hos en ”parameter” i taget. De parametrar/värden som
testas är parametrar/värden som av olika anledningar är skattade eller osäkra.
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Förändring av parametrar för utskoven
Eftersom det inte finns några flödesobservationer från dammarnas utlopp är kalibrering av
flödesparametrar svårt. Utflödena regleras genom att utskovens öppningar ändras beroende på
hur mycket den simulerade vattennivån i dammen avviker från den rekommenderade nivån.
Om utskovskoefficienten ändras så att utflödet ökar resulterar detta bara i att luckan öppnas
mer då dammens vattennivå kommit upp till ett visst värde vilket medför att
utskovskoefiicienternas värden inte är av avgörande betydelse för simuleringsresultaten. Detta
framgår även i Tabell 6 där CD,,mn och QdaLmedej är listade för olika värden på
bottenutskovskoefficienter. Det finns varken tydliga trender eller stora skillnader.
Simuleringen är gjord på vintersäsongen 1995—96.

Tabell 6 Simulerade värden av syrgaskoncentrationen i Dannemorasj ön (CD,1nin) och medelvärden av simulerade
flöden i Dalån för olika värden av bottenutskovskoefficienten. Simuleringarna är gjorda för vintern 1995—96.

Bottenutskovskoejicient, 0,30 0,40 0,50 0,55 0,60 0,70 0, 80
k,, (vanligen 0550 60)

cmm [mg 02/1] 0,70 0,69 0,64 0,60 0,70 0,56 0,77

om,edel [m3/s] 0,074 0,077 0,079 0,076 0,075 0,078 0,076

Ändrade syrgasförhållanden i inkommande flöden och vid isläggning
Den simulerade syrgaskoncentrationen i Dannemorasjön beror på en mängd olika faktorer,
bla. på syrgaskoncentrationerna i inkommande vatten och syrgasförhållandet i sjön vid tiden
för isläggning. Figur 25 visar hur den lägsta simulerade syrgaskoncentrationen i sjön varierar
vid förändringar av syrgashalten i inkommande flöden från Sundbroån och Dalån samt i sjön
vid tiden för isläggning (se även Bilaga E Tabell Ezl). Ett värde har ändrats åt gången, de
andra hålls på sina ursprungsvärden. X—axeln visar hur mycket värdet ändrats från
ursprungsvärdet i mg 02/1. Sundbroån är den som har störst inverkan på den simulerade
syrgaskoncentrationen i Dannemorasjön och Dalån påverkar minst.

Förändring av parametrar vid beräkning av syrgastäringen i Dannemorasjön
Modellens känslighet för ändring av värden på skattade parametrar i Ekv. 6 är testad genom
att ändra ett värde i taget och jämföra den lägsta simulerade syrgaskoncentrationen i
Dannemorasjön, se Figur 26 och Bilaga E Tabell Ez2. Modellen är mycket känslig för
förändringar av temperaturkoefficientens värden. Förhållandet är som väntat inte linjärt, se
Ekv. 6. De övriga koefficientema har linjära förhållanden där förändringar av vattnets
medeltemperatur vintertid ger minst utslag och sedimentets syrgastäring påverkar modellens
syrgassimulering mest.
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Figur 25 Ändring av C2,1nin vid olika förändringar i inkommande syrgaskoncentrationer i Sundbroån och Dalån
samt syrgaskoncentration/syrgasmättnad i sjön vid tidpunkten för isläggningen. 5
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Figur 26 Modellens känslighet för förändringar av koefficienternas Värden i Ekv. 6. Koefficienterna har ändrats
en i taget. 100% på x—axeln motsvarar ursprungsvärdet. Simuleringarna är gjorda för säsongen 1995-96 och
jämförelsen görs mellan minsta värdet av den simulerade koncentrationen i Dannemorasjön, C2,1nin— 6

5 Negativa syrgaskoncentrationer kan naturligtvis inte uppstå i verkligheten men det absoluta värdet av den
simulerade syrgaskoncentrationen är i detta fall inte intressant. Det som är viktigt här är värdenas förändring
vilket ger en bild av modellens känslighet för de olika parametrarna.

6 Se not nr. 5.
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Osäkerheter i Dannemorasjöns volym
De uppgifter som finns om Dannemorasjön volym, medeldjup och area är motstridiga.
Volymen uppges vara 2,0-106 m3 , medeldjupet 0,8 m och arean 4,04 k och anges vara
inklusive vassar (Brunberg & Blomkvist, 1989). Volymen delat med medeldjupet ger en area
på 2,5 k, vilken stämmer bättre överens med sjöns öppna vattenspegel så som den anges på
senaste terrängkartan (Lantmäteriet, 2007) där dess area är 2,1 k. Volymen som anges i
Brunberg & Blomkvist är troligtvis beräknad på enbart den öppna vattenytan, dvs. exklusive
vassar. Sjöns volym inklusive vassar, beräknat med medeldjup och area angivet av Brunberg
och Blomkvist (4,04 km2X0,8m) blir 3,2 106 m3.

Om Dannemorasjön egentligen har en större volym än vad som använts i tidigare simulering
har sjöns påverkan av inkommande flöden överskattats. Känsligheten för volymändring från
2,0—106 m3 till 3,2 106 m3 , med oförändrat medeldjup, ses i Figur 27. En större sjövolym
påverkas mindre av det inkommande flödet och dess syrgashalt än vad en mindre sjövolym
gör. Det framgår i Figur 27 att syrgaskoncentrationen i sj ön minskar långsammare då sjön har
en större volym (jämför cD med cD vol32, den senare är simulerad med en större sjövolym)
men den blir också mindre påverkbar av inkommande flöden och fortsätter därför att minska
även om takten stannar upp, till skillnad från resultaten med den mindre sjövolymen där det
sker en förbättring av sj öns syrgashalt då vårfloden kommer.
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Figur 27 Syrgaskoncentrationen i Dannemorasjön (CD) simulerad för vintern 1995-96 med en sjövolym på
2,0—106m3 enligt Brunberg & Blomkvist (1989) och syrgaskoncentrationer i Dannemorasjön (cD vol32)
simulerade med en sjövolym på 32106 m3 men med antagandet att rnedeldjupet fortfarande bara är 0,8 m.

5 DISKUSSION
Hydrologin i Dannemorasj öns avrinningsområde är mycket komplex med flera stora dammar
och många reglerade vattendrag. De flesta av dammarna i området byggdes redan på 1600-
talet vilket medför att kunskapen om de naturliga hydrologiska förhållandena är knapphändig.
Regleringen av dammarna sker utifrån regler som fastställts i vattendomama från 1966, 1982
och 1996 (Bilaga B). Dannemorasjöns avrinningsområde anses ha stor betydelse för Fyrisån
och jämfört med åns övriga delavrimringsområden har den en relativt stor lagringsförmåga
och därför stor betydelse för utjämning av flödena i Fyrisån. Eftersom Dannemorasjöns
vattenkvalitet har stor inverkan på vattnet nedströms är det av vikt för hela Fyrisån att
vattenkvalitén i Dannemorasj ön är så bra som möjligt.
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Syrgassituationen i Dannemorasjön och dess tillrinningsområde har under lång tid varit dålig,
särskilt på senvintern om isperioden varit lång. Syrgasproblemen förekommer i stort sett i
hela tillrinningsområdet med undantag för Stordammen, Herrgårdsdammen och Dalån.
Sjöarna i området har länge fungerat som recipienter åt jordbruket, gruv— och järnhanteringen.
Särskilt Filmsjön är mycket hårt belastad och den används fortfarande som recipient åt
reningsverket i Österbybruk.

Den ansträngda syrgassituationen i Dannemorasjön på senvintern ses både i observerade och
simulerade värden. Kalla vintrar med lång isperiod och liten tillrinning är särskilt utsatta.
Jämförelser mellan vintern 1985—86 och 1995—96 visar att de har ungefär samma
vintermedeltemperatur och lika lång isperiod men de simulerade syrgasvärdena för vintern
1995-96 är betydligt lägre. Detta kan förklaras av att den Specifika avrinningen är mycket
mindre 1995-96 än 1985—86 och därför blir även den syrgasmängd som tillförs sjön utifrån
mycket lägre.

Simuleringen för vintern 1995—96, där den minsta simulerade syrgaskoncentrationen i
Dannemorasjön maximeras genom ändrade tappningsplaner, visar att det är möjligt att
förbättra situationen i Dannemorasjön med denna metod. I praktiken krävs det mycket arbete
för att kontinuerligt observera vattennivåerna i dammarna och syrgassituationen i
Dannemorasjön och utifrån dessa reglera flödena för att få en optimal syrgasituation i
Dannemorasjön.

Att sänka nivån i dammarna genom att tappa mer vatten i Dalån vintertid för att skapa en
bättre syrgassituation i Dannemorasjön skulle förmodligen skapa flera negativa effekter och i
värsta fall leda till icke önskvärda konsekvenser för hela systemet. Metoden är metoden
teoretiskt användbar men ger i nuläget liten effekt i Dannemorasjön i förhållande till
arbetsinsatsen och andra negativa följder för dammarna uppströms. För att metoden ska vara
effektiv krävs större tillgång till vatten i Harvikadammen så att ett stort vinterflöde kan
upprätthållas i Dalån. Detta skulle kunna göras genom att tillföra vatten från Dannemorasjön
till dammen genom pumpning eller skapa en större magasinskapacitet i Harvikadammen och
Slagsmyren—Hammardammen. Även dimensioneringen av utskoven behöver ses över; om
vattennivåerna i dammarna ska kunna hållas på en högre nivå finns det mindre marginal att ta
emot och dämpa vårfloden, vilken måste kunna släppas igenom för att förhindra farligt höga
vattennivåer. En sådan åtgärd kan naturligtvis ha en dålig inverkan på översvämningskänsliga
områden nedströms.

Andra åtgärder som kan förbättra syrgassituationen i Dannemorasjön är bl.a. en
vattenståndshöjning av Dannemorasjön och en ökad syrgaskoncentration i Sundbroån och
Dalån. En vattenståndhöjning av Dannemorasjön kan öka det totala syrgasinnehållet i sjön
och förmodligen även minska syrgastäringen per volymsenhet, eftersom totala vattenmängden
ökar, samtidigt som mängden syretärande ämnen i vattnet sannolikt förblir konstant eller
t.o.m. minskar (Figur 22). Ökade syrgaskoncentrationer i Sundbroån ger stor positiv effekt på
syrgassituationen i Dannemorasjön (Figur 25), vilket är väntat eftersom ca två tredjedelar av
sjöns inkommande flöden sker via Sundbroån. På grund av Sundbroåns obetydliga lutning är
det mycket svårt att syresätta vattnet genom att öka turbulensen eller förbättra
bottenstrukturen i ån, ökningen måste därför ske genom tillförsel av syrgas på konstgjord väg
eller genom att minska syrgasförbrukningen i Sundboån och Filmsjön.
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5.1 Simulerade syrgaskoncentrationer
Med hjälp av den konstruerade flödes— och syrgasmodellen kan syrgashalten i Dannemorasjön
simuleras för perioder då sjön är istäckt. Dannemorasjöns simulerade syrgashalter beror i
första hand på tillrinningen till sjön och hur länge sjön är istäckt. Figur 19 visar
simuleringsresultaten för åren 1979—2005. Där presenteras medelvärdena av inkommande
syrgaskoncentrationer samt min— och medelvärdet av syrgashalten i Dannemorasjön. Den
totala koncentrationen i inkommande flöden (cm) är relativt konstant vilket är väntat. Så länge
inflödena enbart beror på specifika avrinningen och avrinningsområdets storlek och så länge
syrgaskoncentrationen i de inkommande flödena är konstant (vilket är fallet i alla
simuleringar förutom simuleringen som beskrivs i Avsnitt 4.5.5 där syrgashalten i Sundbroån
varierar mellan åren), förblir cin konstant (Ekv. 10). I modellen regleras dock flödena från
både Harvikadammen, Slagsmyren—Hammardammen samt Stor—dammen och om varierar därför
något. Syrgashalten i Dannemorasjön varierar dock betydligt mer än cin. Sjöns syrgashalt
beror på den interna syrgastäringen i sjön samt de inkommande flödenas storlek och deras
syrgaskoncentrationer. I de ursprungliga modellinställningarna är det bara de inkommande
flödenas storlek som varierar mellan åren och det är alltså de som påverkar hur
syrgassituationen utvecklas år från år.

De simulerade syrgaskoncentrationema i Dannemorasjön vintertid visar att syrgassituationen i
sjön varierar kraftigt mellan åren (Figur 19). Är med låga medelvärden har inte nödvändigtvis
de lägsta dygsnvärdena, jämför vintern 1995—96 med 1979—80 (Avsnitt 4.5.2).

5.2 Hur påverkas simuleringsresultaten av förändringar i
inparametrana?

Som tidigare nämnts beror den simulerade syrgaskoncentrationen i Dannemorasjön till stor
del på hur länge sjön är istäckt samt hur stor tillrinningen är. Dessa värden är beräknade från
observationer i närheten, men det finns även flera skattade värden/parametrar som påverkar
resultaten: syrgashalten i inkommande flöden, syrgasmättnaden i sjön vid tiden för
isläggningen och parametrar i utskovs— och syrgastäringsekvationerna. Konstanterna ku, ka
och kh i ekvationerna 7—9 har dock mycket liten inverkan på de simulerade
syrgaskoncentrationema medan en del av parametrarna i Ekv. 6 har stor inverkan.

Något som påverkar simuleringsresultaten mycket mer är syrgaskoncentrationen i
Dannemorasjön vid tiden för isläggningen samt syrgaskoncentrationema i inkommande
flöden. Figur 25 visar att en förändring av syrgaskoncentrationen i Sundbroån, Dalån och i
sjön vid tiden för isläggningen med 1 mg/l ger en förändring av minsta simulerade
syrgaskoncentrationen CZ,min med ca 0,5, 0,1 respektive 0,3 mg/l. Det är tydligt att vattnet från
Sundbroån påverkar Dannemorasjöns vattenkvalitet mycket mer än vad Dalåns vatten gör.
Även syrgasmättnaden i sjön vid tiden för isläggningen har stor betydelse för
syrgaskoncentrationen i Dannemorasjön.

Syrgastäringen i Dannemorasjön beräknas med Ekv. 6 där flera parametrar med skattade
värden ingår. Modellen är mycket känslig för förändringar av värdet på
temperaturkoefficienten. Så lite som knappt två procents värdeförändring av
temperaturkoefficinten ger upp till 350 % ändring den simulerade syrgaskoncentrationen i
sjön (Figur 26). De övriga parametrarna har betydligt mindre påverkan på de simulerade
syrgaskoncentrationerna. Simuleringsresultaten är relativt känsliga för sedimentets
syrgastäring medan vattnets medeltemperatur är den parameter som påverkar minst.
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Det förekommer osäkerheter i Dannemorasjöns volym vilket medför osäkerheter i de
simulerade syrgashalterna. En större sjövolym påverkas förhållandevis mindre av
inkommande flöden om dessa inte ändras. Syrgaskoncentrationen i sjön minskar därför
långsammare i början av vintern men ökar också mindre då vårfloden kommer vilket leder till
en lägre koncentration i sjön på senvintern än vad som är fallet med en mindre volym (Figur
27).

På grund av få mätvärden i området är modellen svår att både kalibrera och validera men i
mars 2001—2004 har syrgaskoncentrationen i både Dannemorasjön och Sundbroån observerats
(FVF, 2007). I Avsnitt 4.5.5 jämförs simuleringsresultaten från vintrarna 2000—2001 och
2003—2004 med observerade värden. Simuleringarna där Sundbroåns syrgaskoncentration är
lika för alla år (Figur 23, vänster) ger mycket sämre överensstämmelse med de observerade
värdena (Figur 24) än simuleringarna där syrgaskoncentrationen i Sundbroån följer de
observerade värdena (Figur 23, höger). Demia jämförelse visar att simuleringarna ger en bra
bild av syrgasvariationema från år till år men den visar också att en av modellens svagheter är
bristen på mätvärden. En mer nyanserad syrgaskoncentration i de inkommande flödena som
bygger på observerade värden ger en mer korrekt simulering än vad den nuvarande modellen
gör där syrgaskoncentrationerna i inkommande flöden är lika för alla år.

5.3 Modellens användningsområden
I Avsnitt 4.5.3 simuleras syrgaskoncentrationer i Darmemorasjön för vintern 1995-96 med en
flödesreglering som optimerar den minsta simulerade syrgashalten i sjön. I början av vintern
är syrgashalten högre i sjön än i inkommande flöden och sjöns syrgaskoncentration gynnas
därmed av att så lite vatten som möjligt tillförs sj ön. När sjöns syrgaskoncentration är lägre än
koncentrationen i inkommande flöden har de inkommande flödena en positiv effekt på sjöns
syrgashalt och bör därför hållas så stora som möjligt.
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Figur 28 Simulerade syrgashalter i inkommande flöden (cin), i Dannemorasjön (cD) samt referenskoncentrationer
i sjön (CD ref). OPT = förändrade tappningsplaner, v01281 = höjt vattenstånd i sjön, l mg/l = ökad
syrgaskoncentration i Sundbroån och Dalån med 1 mg/l.

Genom att minska flödena till Dannemorasjön i början av vintern och öka dem i slutet av
vintern kan sjöns lägsta simulerade syrgaskoncentration öka med nästan 1,5 mg/l. Det är
främst reglering av Dalån som ger effekt, men även Sundbroåns flöden kan påverkas till viss
del genom att reglera Stordammens utflöden. Genom denna flödesförändring kan det minsta
simulerade syrgasvärdet i sjön ökas med nästan 1,5 mg/l (Figur 22, nedre) men medelvärdet
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ökar bara med 0,8 mg/l (från 5,4 till 6,2 mg/l). 30—dagars och 7—dagars medelvärdena är bara
obetydligt högre än lägsta dygnsvärdena, vilket innebär att syrgassituationen är mycket kritisk
eftersom de låga värdena varar under en lång tid (se Tabell Ez3 i Bilaga E). Fiskar kan klara
relativt låga syrgashalter under korta perioder men är mycket känsligare om situationen blir
långvarig (Bilaga H Tabell H:2 och H:3). Även om syrgassituationen i Dannemorasjön blir
bättre med den anpassade tappningsplanen är situationen fortfarande kritisk för fisken då den
simulerade syrgaskoncentrationen har ett lägsta 30—dagars medel på drygt 2 mg/l. För att
denna metod ska bli effektiv även under riktigt kritiska år, såsom vintern 1995—96 behöver
magasinsvolymen i de reglerbara dammarna ökas betydligt.

En annan åtgärd som enligt modellen ger en positiv effekt på syrgassituationen i
Dannemorasjön är en vattenståndshöjning (Figur 22). Den positiva effekten beror till stor del
på att den simulerade syrgastäringen i sjön minskar då medeldjupet ökar, se Ekv. 6.
Förbättringen är dock fortfarande inte tillräcklig för att förhindra fiskdöd under vintrar med
liknande förhållanden som vintern 1995—96. En kombination av åtgärder, förändrade
tappningsplaner, ökat vattenstånd i Dannemorasjön samt en ökning av syrgaskoncentrationen
i Sundbroån och Dalån med 1 mg/l ger en betydande förbättring av syrgassituationen i
Dannemorasjön (Figur 29). Situationen under den kritiska perioden har ändrats från ”nästan
syrefritt tillstånd” till ”svagt syretillstånd” vilket enligt Naturvårdsverkets rekommendationer
motsvarar en förändring från olämpligt fiskevatten till mindre gott fiskevatten (Bilaga H
Tabell Hz2).

5.4 Svagheter - osäkerheter

Specifika avrinningen q
En förenkling som görs i modellen är antagandet att den specifika avrinningen som fås ur
observerade flöden från stationen i Vattholma är lika för Dannemorasjöns alla
delavrinningsområden utan att hänsyn tas till de varierande storlekarna på områdena eller
områdenas sjöprocent.

Syrgaskoncentrationer i inkommande flöden samt i sjön vid tiden för isiäggning
Simuleringsresultaten påverkas förhållandevis mycket av de valda syrgaskoncentrationema i
inkommande vatten samt syrgaskoncentrationen i sjön vid tiden för isläggningen (Avsnitt
4.5.5 och 4.5.6). Antagandet att syrgaskoncentrationen i sjön vid tiden för isläggningen är
mättad i hela dess volym vid en temperatur på PC är troligtvis en överskattning. Enligt
Wilander & Sonesten (2006) uppnår sjöar sällan en mättnad på 100 % innan isläggningen.

Parametrar och konstanter i ekvationerna 6-9
Koefficientemas värden som används i ekvationerna för flödesberäkningar genom utskoven
(Ekv. 7—9) har mycket liten betydelse för syrgassimuleringen medan parametrarna i
syrgastäringsekvationen (Ekv. 6) har större betydelse (Avsnitt 4.5.6). Beräkningar av den
interna syrgastäringen i sjön bygger till stor del på antaganden av Wilander och Sonesten
(2006), se Avsnitt 3.4.2. Genom att undersöka det fria vattnets samt sedimentets syrgastäring i
Dannemorasjön skulle dessa osäkerheter i modellen kunna minskas.

Osäkerheter i Dannemorasjöns volym och volymförändringar
Det råder Viss osäkerhet gällande Dannemorasjöns volym. Orsaken till ovissheten, samt hur
simuleringsresultaten påverkas av en större vattenvolym i sjön, redovisas i Avsnitt 4.5.6. En
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förändring av sjöns volym påverkar dess känslighet för de inkommande vattnen och deras
syrgashalter. Om volymen ökar minskar känsligheten för inkommande flöden och motsatt
effekt uppstår vid en minskning. Även om volymen som används'i modellen är korrekt finns
det alltid naturliga fluktuationer av sjöns vattenstånd och därmed även i sjöns volym.
Simuleringen av Dannemorasjöns syrgaskoncentration tar inte hänsyn till
vattenståndsförändringar och skapar därmed osäkerheter i modellresultaten liknade de ovan
beskrivna samt påverkar sjöns interna syrgastäring sålänge den beräknas med Ekv. 6.

Brist på. mätdata
De största osäkerheterna i modellen orsakas av brist på mätdata. Inparametrarna som används
i modellen är antingen observerade data från andra områden, parametervärden från liknande
arbeten eller mätdata från området men begränsade tidsserier. Bristen på mätdata gör det
också mycket svårt att kalibrera och validera modellen enligt vanliga metoder men tack vare
mätdata utfört av Fyrisåns Vattenförbund 200l—ZOO4 har det trots allt varit möjligt att göra en
jämförelse mellan simulerade och observerade syrgasdata (Avsnitt 4.5.5). Jämförelsen visar
att modellens simulerade syrgaskoncentrationer stämmer någorlunda bra med observerade
syrgaskoncentrationer i Dannemorasjön under olika vinterförhållanden (Figur 23 och 24).

5.5 Motstående intressen
Regleringen av dammarna försvåras p.g.a. många olika intressen vad gäller användandet av
dammarna. I både Stordammen och Slagsmyren—Hammardammen finns det anlagda
badplatser vars brukare missgynnas av kraftiga sänkningar av vattenståndet, samtidigt som
jord— och skogsbruken missgynnas av höga vattenstånd. Flera av utskoven är olåsta eller
består av plankor, som relativt lätt går att ta bort eller sätta dit, vilket medför att folk som inte
är ansvariga för dammarnas reglering lätt kan höja eller sänka vattenståndet i dammarna.
Problemet är inte stort i dagsläget men det finns rapporter om borttagna plankor vid
sättutskovet (nr 8 Figur 5) i Harvikadammens östra del (Grandin, 2007). I modellen tas inte
hänsyn till alla dessa olika intressen, däremot tar den första modellversionen hänsyn till VA—
domarna men den andra modellversionen gör inte det.

6 SLUTSATSER & FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Det finns inte _en åtgärd som löser Dannemorasjöns syrgasproblem på senvintern vid långa
isläggningsperioder utan det krävs flera samordnade åtgärder. Situationen i Dannemorasjön
kan förbättras om det tillförs större mängder syrgasrikt vatten från Dalån. Tillgången på
vatten i Harvikadammen är dock begränsad, särskilt vintrar med lite tillrinning då behovet är
som störst, därför är detta en metod som i dagsläget har begränsad effekt. Det är även
riskabelt att låta nivåerna i dammarna vara för hög. Om utskovens utsläppskapacitet är mindre
än tillrinningen under vårfloden kan det leda till översvämningar och bristande dämmen.

Modellen kan ej ge absoluta värden (detta kräver kalibrering mot observerade data) men kan
användas för att grovt bedöma effekten av olika större åtgärder i området.

6.1.1 Åtgärdsförslag
För att kunna göra en mer nyanserad modell behövs tidsserier av vattenföring och
syrgaskoncentrationer i sjöarna och vattendragen i Dannemorasjöns avrinningsområde samt
mer ingående kunskap om sjöns interna syrgastäring. Det skulle då kunna utföras en
noggrannare kalibrering och verifiering av modellen med mer tillförlitliga simuleringsresultat.
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Den 16 april 2007 lämnade Dannemora Mineral in en anmälan till länsstyrelsen om
bortledande av dagvatten från Dannemoras Gruva. Den första etappen av pumpning från
gruvan startar efter sommaren 2007 och planeras pågå ca 7 månader med en
pumpningskapacitet på 0,14 m3/s och totalt ca 2 ,-5 106 1113. Om detta vatten är syrgasmättat då
det tillförs Sundbroån ger det en betydande syrgastillförsel till än både vid lågvattenflöden
och medelvattenflöden men även vid högre vattenflöden blir effekten positiv. Det kan därför
vara en kortvarig men positiv effekt på Dannemorajöns syrgasförhållanden att se till att
dagvattnet som pumpas från gruvan är fullständigt syrgasmättat.

Vattnet som rinner genom Dalån blir redan idag mycket bra syresatt men från observationer
som gjorts i ån (se Avsnitt 4.3.1) blir vattnet inte helt syremättat. Detta borde med relativt
enkla medel kunna förbättras så att syrgasmättnaden blir ännu högre än vad den är idag. Man
kan tex montera ett luftningsgaller vid utskovet till Dalån som finfördelar vattnet som då kan
syresättas från atmosfären 1 högre utsträckning. Övriga alternativ är att bygga en vattentrappa
längs ån vars utformning främjar syresättningen av vattnet Även för Norrängsbäcken som
rinner från Slagsmyren—Hammardammen till Harvikadammen skulle syresättningen med ett
par enkla åtgärder kunna förbättras. Ett syresättningsgaller skulle kunna monteras vid
utskovet från Slagsmyren—Hammardammen tillsammans med luftningsanordningar längs
bäcken. Det finns ett gammalt överfall längs bäcken (utskov nr 7 i Figur 5) som tidigare
användes för att syresätta vattnet och denna anläggning skulle med fördel kunna ses över.

En åtgärd som är både kostsammare och mycket mer arbetskrävande är att genomföra en
vattenståndshöjning i Dannemorasjön men detta skulle med säkerhet ha flera positiva effekter
på sjöns vattenkvalitet (VBB, 1998). Åtgärden skulle bland annat kräva både ny vattendom
och förhandlingar med markägare.

Det viktigaste av allt för området är nog ändå en samordnad insats från alla som arbetar med
Dannemorasjöns avrinningsområde. Här kan nämnas Jordbruksverkets vattenenhet,
Länsstyrelsen, Fyrisåns Vattenförbund samt Österby Sportfiskeklubb. Det är också viktigt att
samordna limnologiska och hydrologiska kunskaper om området.

Här skulle t.ex. två examensarbeten kunna utföras, med inriktning hydrologi respektive
limnologi. Den hydrologiska studien bör undersöka optimala platser för
syresättningsanordningar i Dalån, ”Munkbäcken” samt Norrängsbäcken och den limnologiska
studien bör se närmare på hur en förbättring av syresättningen i Filmsjön och Sundbroån
skulle kunna genomföras, genom att t.ex. minska syrgastäringen.

41



REFERENSER

Avrinningsområdets hydroligi, 2007. Opublicerade data från en fältstudie utfört av studenter i
kursen Avrinningsområdets hydrologi, Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala universitet.

Bergström, N., 1997. Upplandskyrkor III —— Vägvisare till Kyrkorna i Uppsala län.

Bergström, N., 1997. Upplandskyrkor III —-— Vägvisare till Kyrkorna i Uppsala län.

Brunberg, A—K. och Blomqvist, P., 1998. Vatten i Uppsala län 1997. —— Rapport nr 8/ 1998.
Upplandsstiftelsen.

Edberg, N. & v. Hofsten, B. 1973. Oxygen uptake ofbottom sediments studied in situ and in
the laboratory. Wat. Res. 7, 1285—1294

Fang, Z. & Stefan, H.G. 1997. Simulated climate change effects on dissolved characteristics
in ice—covered lakes. Ecol. Modell. 103: 209—229

Fyrisåns Vattenförbund, 2007. Anteckningar över mätresultat åren 2001-2004, Larsson A.,
Fyrisåns Vattenförbund.

Fyrisåns Vattenförbund, 2007. www.fyrisan.se (2007.03.01).

Gustafsson, T., 2002. Organiskt material och syrgasförhållanden i Fyris Östra Källor. —-—
Examensarbete, avdelningen för Limnologi, Uppsala universitet.

Henderson-Sellers, B., 1984. Engineering Limnology. ISBN 0—273-08539—5.

Larsson, A., 2004. Fyrisån 2004. Rapport om vattenkvalitet och närsaltrapporter. Fyrisåns
Vattenforbund.

Livingstone, D.M., 1993. Lake oxygenation: Application of a one-box model With ice cover.
http://www.internal.eawag.ch/Nliving/downloads/ 1 993/Livingstone%201993b.pdf
(2007.06.13).

Naturvårdsverket, 1969. Bedömningsgrunder för svenska ytvatten. Naturvårdsverket
Publikationer 19691

Naturvårdsverket, 2000. Bedömningsgrunder för miljökvalitet _Sjöar och Vattendrag.
Rapport 491 3.

Olsson, S.—E., 1989. Inventering av Dammar och Vattensystem, Dannemora, Östhammars
kommun. Rapport från Lantbruksnämnden.

SMHI, 1993. Nr 42 Svenskt Vattenarkiv. Vattenföring i Sverige del 3. Vattendrag till
Egentliga Ostersjön. Rapport SMHI Hydrologi (H).
SMHI, 1994. Nr 55 Svenskt Vattenarkiv. Svenskt dammregister —-— södra Sverige. Rapport
SMHI Hydrologi (H).

SMHI, 2007. http://Www.smhi.se/ (2007.05.29).

SMHI, 2007. http:/lvmrwsmhise/sgnm02/n0204/islossningpdf (2007.05.29).

Svedberg, CH., 1976. Fyrisåns avrinningsområde —— inventering av dammar och
regleringsförhållanden. mKommittén för Mälarens vattenvård. Publ nr 30.

Syrén, P. och Åse, L.—E., 1987. Trösklar till sj öar och vattendrag i Uppsala län. ——
Länsstyrelsen i Uppsala län, Naturvårdsenheten, Meddelande 19873.

42



Upplandstiftelsen, 1989. Sammanställning och utvärdering av syrgasdata från ett hundratal
sjöar i Uppsala län.

US EPA 1986. Quality criteria for water 1986. EPA 440/5—86—001

Vattenfall, 1998. Inspektionsprotokoll för dammar belägna Vid Dannemora. (Vattenfall
Hydropower, Öberg, B.).
VBB, 1997. Ockulär besiktning av dammar för Stordammen, Slagsmyren—Hammardammen
samt Harvikadammen. Beställningsarbete av Dannemora Gruvfastighets AB utfört av VBB
anläggning.

VBB, 1998. PM angående reglering av Dannemorasjön. (VBB anläggning, SWECO).

Wetzel, K.G., 2001. Limnology —Lake and River Ecosystems, 3zrd ed.

Wilander, A. & Sonesten, L., 2006. Förslag till bedömningsgrunder för syrgaskonoentration i
sjöar. http://www.vattenportalen.se/does/Bedomningsgrunder__syrgas0516.pdf (2007.05.1 1).

Muntliga referenser:

Johansson, Stig (Dannemora Gruvfastigheter AB).

Grandin, Torbjörn (Österbybruk, vice ordförande i Österby Sportfiskeklubb och ansvarig för
regleringen av Harvikadammen).

43



BILAGA A

Fakta om dammarna och sjöarna i Dannemorasjöns avrinningsområde

Tabell Azl Morfometriska data för sjöarna och dammarna i Dannemorasjöns avrinningsområde (Brunberg &
Blomkvist, 1998). * Källa: Lantmäteriets digitala terrängkarta: 121 SV och 121 NV, 2004.

' " *
Area (k) Volym Max djup Medel ajup Teoretzsk HSJOn (mah)

Namn (inkl vassar) (106 m3) (m) (m) OZ;?Z;;Z%S—

Dannemorasjön 4,04 (2135 2,0 1,6 0,8 14 24,9
Karmdammen 0,14 (0,10*) 0,133 2,3 0,95 160 30,28
Harvikadammen 0,91 (0,88) 2,36 4,0 2,6 75 33,1
Slagsmyre” 1,97 (1,41*) 3,36 2,5 1,7 126 3672Hammardammen
Rastsjön 0,65 (0,59) 1,0 2,6 1,5 45 38,5
Filmsjön 0,42 (0,271) 0,3 1,3 0,7 9 25,0
Osterb 39 9Stordahhm 3,09 (3001) 4,9 3,2 1,6 278 =
Lillsjön 0,13 (0131) 0,26 2,7 1,9 119
Lillbyasjön 0,34 (0,211) 12 25,2
1) Sjöarnas Öppna vattenspegel beräknat mha. ArcGIS och Lantmäteriets digitala terrängkarta (121 SV och 121
NV, 2004).
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Tabell A:2 Avrinningsområden (hela) och delavrinningsområden (del), fördelning av markanvändning i procent
samt höjdskillnader inom områdena (Brunberg & Blomkvist, 1998) *Koordinater är bestämda utifrån kartor i
Brunberg & Blomkvist.

Avr. omr. Skog Jord. Våtm. Sjöar Övrigt AH (m) Koordinater
(k) (%) & äng. (%) (%) (%) ( avr. omr

(%) lägsta
punkt)

Dannemorasjön (hela) 242 71 13 11 4 50 (75,25) 666877,
160957

Dannemorasjön (del) 72,7 70 18 9 3 45 (70,25) 666877,
160957

Karmdammen 1,3 7 71 8 4 8 667671 ,
161454

Harvikadammen (hela) 52,3 81 4 9 6 667539,
161421

Harvikadammen (del) 8,15 76 0 12 12 667539,
161421

Slagsmyren— 44,1 82 5 8 5 40 (75,35) 667391,
Hammardammen (hela) 161603
Slagsmyren- 7,31 65 1 14 20 30 (65,35) 667391,
Hammardammen (del) 161603
Rastsjön 36,8 86 5 7 2 40 (75,35) 667085,

161601
Sundbroån (hela) 115 67 16 13 3 35 (6025) 667626,

161284
Sundborån (del) 29,7 62 21 17 0 25 (50,25) 667626,

161284
Runbodiket 30,7 77 16 7 0 30 (55,25) 667912,

161330
Filmsjön (hela) 54,7 65 12 14 7 35 (60,25) 667930,

161545
Filmsjön 12 47 29 12 3 30 (55,25) 667930,

161545
Stordamrnen (hela) 29,1 73 2 14 11 20 (60,40) 667707,

161698
Stordammen (del) 25,5 78 1 8 13 20 (60,40) 667707,

161698
Lillsjön 3,62 39 2 55 4 15 (55,40) 667673,

161862
Lillbyasjön 13,6 63 21 14 2 30 (55,25) 668120,

161725
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Tabell A:3 Avrinningsområdenas storlek definierade enligt Brunberg & Blomkvist (1998), SMHI (1994) och
detta arbete. *Avrinningområdessarealer som används i modellen.

Avrinningsområden Brunberg & Blomkvist, 1998 SAMI, 1994 Detta arbete
enligt: (beräknade fn./7.61. ArcGIS

enligt uppdelning av
avrinningsområdena som
visas iFigur 6)

[kmz] Koordinater [kmz] Koordinater [kmz] Koordinater
X y x y x y

2244 Vattholma 2 293,8 665713 160736
Dannemorasjön (hela)
(vid Vikens 242 666853 160953 235,1 666850 160956 186,3 667321 161 175
landsvägsbro)
Dannemorasjön (utloppenligt SMHI) 201 ,5 667135 161090

Dannemorasjön (lokala) 10,9

Dalån (inlopp D-sjön) 57,8 667547 161375

Harvlkadamen ”IOP? 52,3 57,1 667536 161420 63,4
(hela)
Harvikadammen 8 1 5 * 12,3
(del/lokala) ” (lok.)
Slagsmyren.-
Hammardammen utlopp 44,1 * 43,6 6673 88 161605 51,1
(hela)*
Karmdammen/Klardamm *

* 5,0en .
Sundbroån (hela) 1 15 1 11,1

Sundbroån (utan *
Stordammens avr.)* 85”9 80”6

Vld ua.???) av fd 118,8 667720 151295
GruVSjon

Filmsjön utlopp (hela) 54,7 60,4 667924 161558

Stordammen ”HOPP 29,1* 31,6 667703 161704 30,5
(hela)*
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BILAGA B

Gällande vattendomar
Källa: Länsstyrelsen Uppsala Län

CL 73, 1881
Dannemora-Vattholma sjösänkning, 1881

1966—02—02
Gruvsjöns torrläggning och flödesändringar samt ombyggnationer som krävdes i
samband med ingreppet

1982—02—16
Ändrade vattenhushållningsbestämmelser för Stordammen och nedströms liggande
dammar samt byggnadstillstånd för ombyggnad av utskoven i Oppdammen och
Hergårdsdammen

1996—03-29
Tillstånd för Dannemora Gruvfastighets Aktiebolag att bygga om Norrängsdammen och
reglera Slagsmyren—Hammardammen enligt ändrade vattenhushållningsbestämmelser

Österby Stordamms regleringsdamm
Dag för avgörande: 1966—02-02
Domnr: 13
Aktnr: AnsD. 49/1964
Avgörande:Byggnadstillstånd, samt dämning och
reglering av Österby Stordamm, Films och Morkarla sooknar,Uppsala län, m.m.

Dag för avgörande: 1982—02—16
Domnr: 4
Aktnr: VA 47/81
Avgörande: Ändrade vattenhushållningsbestämmelser m m

Skibordsdamm vid sjön Oppdammens utlopp
Dag för avgörande: 1982—02-16
Domnr:4
Aktnr: VA 47/81
Avgörande: Byggnadstillstånd mm

Skibordsdamm vid sjön Herrgårdsdammens utlopp
Dag för avgörande: 1982—02—16
Domnr: 4
Aktnr: VA 47/81



Avgörande: Byggnadstillstånd

Skjutbanedammen
Dag för avgörande: 1966—0202
Domnr: 13
Aktnr: Ans.D.49/1964
Byggnadstillstånd, samt dämning och reglering av Slagsmyren—Hammardammen, Films
och Morkarla socknar, Uppsala län, m.m.

Norrängsdammen
Dag för avgörande: 1966—02—02
Domnr: 13
Aktnr: AnsD. 49/1964
Avgörande: Byggnadstillstånd samt dämning och reglering av Slagsmyren—
Hammardammen, Films och Morkarla socknar, Uppsala län, m.m.

Dag för avgörande: 1996—03—29
Donr: DVA 24
Aktnr: VA15/89
Avgörande: Tillstånd för Dannemora Gruvfastighets Aktiebolag att bygga om
Norrängsdammen och reglera Slagsmyren—Hammardammen enligt ändrade
vattenhushållningsbestämmelser
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BILAGA C

Provtagningspunkter och mätresultat i Dannemorasjöns
avrinningsområde, 1988—2007
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Figur C:] Provtagningspunkter för syrgasmätningar utförda mellan åren 1988—2007. De röda punkternas
numrering syftar till punktemas ID nr. i Tabell C:6.
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Figur C:2 Provtagningspunkter för syrgasniätningar utförda mellan åren 1988—2007. Siffrorna hänvisar till
punkternas numrering i respektive tabell.
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Figur C:3 Provtagningspunkter i Dalån utförda av Fyrisåns Vattenförbund i mars 2001 (gröna punkter) och
av kursen Avrinningsområdets hydrologi i mars 2007 (röda punkter).
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Tabell C:1 Syrgaskoncentrationer i Dannemorasjöns avrinningsområde, december 1988
(Upplandsstiftelsen, 1989).

Djup Temp OC Syre Syremättnad Provtagn.
(m) mg/l % datum

Lillsjön 0,5 1,5 12,4 88 15—dec—88
Österbystordamm 0,5 2 10,5 76 12—dec-88
Österbystordamm 2,5 3,9 5,8 44 12—dec—88
Lillbyasjön 0,5 0,4 0,3 2 12—dec—88
Filmsjön 0,5 0,4 2,9 20 12-dec—88
Dannemorasjön 0,5 0,8 5,1 36 09—dec-88
Harvikadammen 0,5 0,2 2,3 16 09—dec—88
Slagsmyren 0,5 2 3,4 25 09—dec—88
Rastsjön 0,5 1,8 5,7 41 09—dec-88

Tabell (3:23 Syrgaskoncentrationer i vattendrag i Dannemorasjöns avrinningsområde tagna under
september och oktober 2000. Proverna togs en gång i veckar och därefter har medelvärden beräknats för
respektive månad (Gustafsson, 2002).

Vattendrag Provparzkt Syrgas [mg/l] Syrgasmättnad [%]
sep okt sep okt

Flymyraån 1 6,4 4,2 55 54
Norrångsdammen (nedströms) 2 6,6 8,4 63 76
Hävert (nedströms) 3 8 9 78 82
”Munkbäcken” (nedströms 4 8,5 8,8 79 80
munken)
Oppdammen—Herrgårdsdammen 5 8,5 8,5 80 77
(mellan)
Nerån (före Filmsjön) 6 7,6 6,9 73 64
Sundbroån (nedstöms Filmsjön) 7 3,2 3 29 27
Sundbroån (i börjant) 8 3,1 2,3 27 20
Sundbroån (i mitten) 9 3,4 2,3 23 20
Sundbroån (i slutet) 10 2,1 2,3 19 20
Konstån 1 1 8,1 7 74 63
Vattholmaån (nedströms Dmsj) 12 6,2 5,8 56 53
Broån (mellan Lillbyasjön och 13 5,5 3,7 46 33
Filmsjön)
Rundbodiket 1 5 5 3 ,6 40 32
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Tabell C:2b Syrgaskoncentrationer i sjöar i Dannemorasjöns avrinningsområde tagna under september och
oktober 2000. Proverna är medelvärden mellan prov från botten (djupaste platsen i sjön förutom
Dannemorasjön 1112 som inte är den djupaste platsen) och ytan (Gustafsson, 2002).

Sjöar Provpunkt Syrgas [mg/l] Syrgas [%]
sep okt sep okt

Rastsjön Rastsj 7,9 10,1 77 81
Hammardammen Hrv
Slagsmyren Slg 5,5 8,8 55 71
Harvikadammen Hmmrd 7,3 8 , 8 7 1 77
Stordammen Stdm 7,6 9,3 75 75
Filmsjön Filmsj 8,6 9,6 85 77
Dannemorajön 1 Dmsj 1 5,6 2,8 54 22
Dannemorajön 2 Dmsj 2 5,8 9,8 56 79

5,4 7,8 52 63

Tabell Cz2c Månadsmedelvärden av vattenföring Dannemorasjöns avrinningsområde beräknade från
observerade värden uppmätta en gång i veckan i September och Oktober 2000 (Gustafsson, 2002).

Vattendrag Provpunkt September Oktober September Oktober
[mg/l] [mg/l] (Troliga (Troliga

uppskattade uppskattade
värden) värden)

Flymyraån 1 0,08 0,08
Slagsmyren utlopp 2 0,02 0,46
Nedströms hävert (Harvikadammen) 3 0,03 0,03
Dalån 4 0,03 0,02
Mellan Herrgårdsdammen och 5 0,05 0,09
Oppdammen
Nerån 6 0,05 0,03
Början på Sundbroån (precis efter 7 0,29* 0,28* 0,1 0,08
filmsjön)
Slutet av Sundbroån (strax för d—sjön) 10 0,49* 0,41 * 0,11 0,09
Konstån (från Klardammen) 11 0,02 0,02
Fyrisån (nedströms Dannemorasjön) 12 1,63 1,35 0,16 0,14
Broån 13 0,05 0,05
Rundbodiket 1 5 0,06 0,02

*Osannolika värden.
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Tabell C:3 Syreprofllmätningar utförda av Fyrisåns Vattenförbund (2007) i Harvikadammen, Stordammen
och Slagsmyren, mars 2001 —— mars 2004.

Djup 137 4 28 /8 28 /3 28/5 ] 7/9 6/3 3/9 3/3
[m] /3 200] 200] 2002 2002 2002 2003 2003 2004
Harvikadammen [mg 02 /1]

0,5 2,1 6,5 3,9 8,7 14,9 8,91 0,7
1,0 2 6,5 3,5 9 14,9 4,3 8,85 0,3
1,5 1,5 3,5 14,4 3,3 0,25
2,0 1 6,3 0,5 11,7 14,4 3 8,68 0,25
2,5 0,3 6,3 0,1 14,3 2,8 0,25
3,0 0,2 2,8 0,1 11,4 14,3 2,7 6,1 0,15
3,5 0,3 0,15

Stordammen [mg 02 /1]
0,5 7,5 8,6 3,9 9,1 14 9 10,9
1,0 6,2 8,6 6,1 9,1 14 4 9 7,2
1,5 3,1 4,8 11 1,7 5,6
2,0 3,9 8,7 4,5 10,4 14 1,7 9 4,05
2,5 3 1,7 1,2 8,9 2,85
3,0 2,7 8,7 10,4 0,3 4,2
3,5

S1agsmyren—Hammardammen [mg 02 /1]
0,5 1 7,5 4,5 6,8 7 6,7 0,9
1,0 0,3 6,8 7 0,8 6,7 0,2
1,5 7,0 6,7 6,7 0,5 5,4 0,15
2,0 0,4

Tabell Cz4a Syrgasmätningar utförda av Fyrisåns Vattenförbund (2007), 2001—2004. Proverna i
dammarna/sjöarna är tagna vid 0,5 m djup. Alla Värden anges i mg 02/1.

Datum Slagsmyren— Harvika- Dalån Dannemora-
Hammard. dammen Sjön

2001-03-13 1 2,1 9 6,4
2001-06—07 8,36 9,01 8,51
2001—08—28 7,5 6,52 5,8
2002—03—12 4,5 3,9 9,5 1,2
2002—05—28 6,8 8,7 9,8 11
2002—09— 1 7 7 7,4 8
2003—03—06 0,8 4,3 11,3 0,38
2003-06—04 7,53 8,63 8,87 7,75
2003—09—09 8,9 8,9 7,6
2004—03—03 0,9 0,7 11,8 2,5
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Tabell C:4b Syrgasmätningar utförda av Fyrisåns Vattenförbund (2007), 2001-2004. Proven i
dammarna/sjöarna är tagna vid 0,5 m djup. Alla värden anges 1 mg 02/1.

Datum Stordammen Herrgård— Filmsjöns Sundbroån Vattholma Datum
sdammen utlopp Vattholma

2001—03-13 7,5 9,75 2,6 5,6 5,8 2001-03—15
2001—06—07 8,96 7,98 5,3 6,69 2001—06—14
2001—08—28 8,6 7,76 1,25 1,07 6,74 2001—08-1 3
2002-03— 1 2 3,9 10,68 4,3 2,3 4,63 2002—03—14
2002—05—28 9,1 6,64 6 5,7 4,72 2002—05—14
2002-09— 1 7 8,7 7,98 2,3 2 6,26 2002—09— 1 6
2003—03—06 4 1 1,44 1,8 2,2 4,64 2003—03—13
2003—06—04 8,53 6,9 3,41 3,09 6,78 2003—06— 1 7
2003—09—09 9 7,74 2,6 3,6 6,29 2003—09—09
2004—03—03 10,9 3,4 2,25 10,1 1 2004—03—16

Tabell C:5 Syrgasmätningar i Dalån mars 2001 utförda av Fyrisåns Vattenförbund (2007). Bokstäverna
inom parentes syftar till benämning i Figur Cz3.

Plats Syrgaskoncentration
(antal meterjpån [mg/l]
Harvikadammens utlopp)
0 m (utlopp) (a) 1,5
50 m (13) 5,4
120 m (0) 7,8
170 m (d) 7,9
220 m (e) 8,3
(strax efter Väg 290) (f) 9
(före Dannemorasjön) (g) 9,4
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Tabell C:6 Resultat av vattenkemiska data tagna februari—mars 2007 i Dannemorasjöns avrinningsområde.
Mätningarna är gjorda av kursmedlemmar i kursen Avrinningsområdets hydrologi, 2007, Uppsala
Universitet. Medeltemperaturen i Dannemorasjön av de sex olika mätvärdena är 0,8OC.

02 Konduk— Sikt
[D Plats %;? [551] mättnad pH tivz'tet A;];fllelzzet Tengeäatur ab'up Kogggfgater

[%] [mS/m] [m]

1 G”"dby" ” 5697 0 616661???”
2 Östanån 11,6 80,8 6,56 17,05 1,32 0,7 612612???

3 Kansarby 8,7 60,3 6,6 28,9 1,72 0,5 6166617728785»

4 gänglig,” 3,7 25,5 6,5 15,72 1,04 0 616661???»

5 ägg,/ren 3,4 24,2 6,42 15,1 1,04 1 6166713599192»

6 äääléiåiåfåin 1»7 118 941 1441 15 0 616673???”
7 Zigåadammen 9”0 6 1 ”4 6”76 1 3 ”79 1 O 61667l£255fiå$

8 Harvikadammen 1 6,3 47,5 6,65 15,5 1,26 3,7 622396?

8 1,5 6,2 46,7 6,54 14,8 0,68 3,4 616632?
8 2,0 5,5 39,9 6,6 14,94 1,16 2,3 61663???

8 3,0 5,2 37,0 6,64 15,09 1,28 1,6 612396?

8 3,5 4,2 29,4 6,63 14,96 1,22 0,9 612296?
9 gannemomfön 0,3 3,4 23,0 6,78 25,5 2,16 0 1,4 627132?

9 1 2,6 17,8 6,75 30,1 2,88 0,3 1,4 616532?»
9 1,5 2,0 14,6 6,7 29,1 2,24 2,28 1,4 616632)?

10 ?annemmasfö” 0,19 7,1 48,8 6,74 14,67 1,16 0,2 616671???

10 0,7 5,5 38,2 6,55 21,9 1,82 0,5 616631?

10 1,2 0,7 4,9 6,53 31,3 2,68 1,5 612336?

1 1 giggammm 7,7 52,5 6,81 19,8 1,88 0 616622???

12 "Y"—korsning" 8,4 57,7 6,7 57,7 2,8 0,2 612712???»

13 $$$—£)" 3,5 23,9 6,82 35,4 3,44 0,1 612272???

14 Pumpstation 3,7 25,6 6,82 54,4 3,76 0,5 615671???

15 Zälggkadamme” 5,0 34,5 6,5 13,8 1,06 0,5 616671???
16 griniga” 10,6 73,5 6,6 14,32 1 0,6 6125—712»
17 ff,??u'figröm 8,3 57,7 6,86 13,96 0,96 0,6 6127128173

18 gå?”?äzröms 9,9 68,6 6,65 12,35 1,28 0,6 615671???
19 30m nedströms 11,2 77,7 6,69 14,23 0,9 0,6 6675447,
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bron (över väg
290)
Nedströms bron

20 (överväg 290), 5,6 38,3 6,92

21

i ”munkbäcken ”

Hävert, utlopp 3,0 20,4 6,49

16

15,28 1,12 0

Tabell C:7 Observerade vattenföringar till och från Harvikadammen i månadsskiftet mars—april 2007 utfört
av kursmedlemmar i kursen Avrinningsområdets hydrologi, Uppsala Universitet

Plats Datum Vattenföring Metod
[m3/S]

Norrångsbäcken 28.02.2007 0,08 Flygel
(inlopp
Harvikadammen)
Dalån (utlopp 01.03.2007 0,20 Saltutspädning
Harvikadammen)
Utlopp från 01.03.2007 0,02 Saltutspädning
Harvikadammen
Via hävert
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BILAGA D

Parametrar till flödes- och syrgasmodellen
Program koden är utförd i Matlab och finns tillgänglig hos Fyrisåns Vattenförbund.

Indata och parametrar till flödesmodellen

Tidsserier

q = specifik avrinning från vattenföringsmätningar i Vattholma 2 (st.nr. 61—2244),
[l/s-mZ]
P = daglig nederbörd från SMHIs station 10701 Vattholma [mm/dygn eller m/dygn]

Temp = dygns medelvärden (från SMHIs station 9753 Uppsala flygplats ) [OC]

E = månadsmedelvärden för potentiell avdunstning ([mm/dygn eller m/dygn]

Områdesspecifika data
Aavr = delavrinningsområden, (Brunberg & Blomkvist, 1998), [mz]

ASJ-ö = dammens/sjöns vattenyta, (Brunberg & Blomkvist, 1998), [mz]

Hub = utskovets botten höjd [m.ö.h.]

b = utskovets bredd [m]

Utsrömningskoejficienter
ku = bottenutskovskoefficient = 0,55

ka = utströmmningskoefficient = 0,62

kh = utströmningskoefficient for hävert (beror på totala strömningsförluster mellan
inlopp och utlopp) = 0,7 (vanligen 0,7—0,8)

Övrigt
hu = spettluokans öppning (höjd över utskovets botten), [m]

Inparametrar och indata till syrgasberäkningar

Områdesspecijika data
dm = Dannemorasjöns medeldjup, [m]

Ansatta tillståndsvariabler
TV = medelvärde av sjöns vattentemperatur under vintern

a420 = absorbans mätt vid 420 nm på filtrerat prov (5 cm kuvett)

fV = vattnets färgtal, [Pt mg/l]

0 = temperaturkoeffioient för isperioden

S = syrgastäringen i sedimenten (SOD, Sediment Oxygen Demand) [mg/(mZ—dygn)]

kb = oxidationshastighet för det fria vattnets syrgastäring [dygn'l]
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Syrgaskoncentrationer i inkommandeflöden till Dannemorasjön
csndb = syrgashalten i Sundbroån (skattat medelvärde [mg 02/1]

cda1= syrgashalten i Dalån (skattat medelvärde) [mg 02/1]

cknst = syrgashalten i Konstån (vatten från Klardammen—Karmdammen området) (skattat
medelvärde) [mg 02/1]

cmk = syrgashalten i vattnet som rinner via munken från från Harvikadammen till
Dannemorasjön (skattat medelvärde) [mg 02/1]

Utvariabler från flödesmodellen

Slagsmyren—Hammardammen
Qut____slg = totala simulerade utflödet, [m3/s]

Quts = simulerade utflödet under spettluckan, [m3/s]

Qutf = utflödet över överfallet, [m3/s]

Harvikadammen

Qin__hrv = Qut_slg + Qin___hrvl = totala inflödet, (Qin__hrvl = lokala inflödet beräknat
utifrån specifika avrinningen), [m3/s]

Qut___hrv = totala simulerade utflödet, [m3/s]

Qutd = utflödet via Dalån, [m3/s]
Quth = utflödet genom hävert, [m3/s]

Qutm = utflödet via munk, [m3/s]

Österby Stordamm
Qut__stdm = totala simulerade utflödet, [m3/s]
Qutl = utflödet genom stora spettluckan, [m3/s]

QutZ = utflödet genom lilla spettluckan, [m3/s]

Karmdammen—Klardammen
Qin__kkt = Quth+ Qin____kkl = totala inflödet, (Qin___kkl = lokala inflödet beräknat utifrån
specifika avrinningen), [m3/s]

Sundbroån
Qin___sndb = Qut___stdm + Qin____sndbl = totala inflödet, (Qin___sndbl = lokala inflödet
beräknat utifrån specifika avrinningen), [m3/s]
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BILAGA E

Känslighetstest

Tabell Ezl Förändringar i CD,min för Vintern 1995—96 Vid olika syrgaskoncentrationer i inkommande vatten
samt olika syrgasmättnader i Dannemorasjön vid tiden för isläggningen CDG. *Värden som används i den
ursprungliga versionen av simuleringen.

Koncentrationsförändringar z" Koncentrationsförändringar i Koncentrationsjnrändringar i isjön vid
Sundbroån Dalån isla'ggningen (vattentemperatur i hela

sjön antas vara ] CDC)
Syrgaskoncen emm Syrgaskoncen emm 620 emm
tration i Sndb [mg/1] trationi [mg/1] [mg/1] / % [mg/1]

[mg/l] Dalån [mg/1]
0,2 -0,9 7,3 0,3 14,2 * = 100 0,6

1,2 —0,4 8,3 0,4 13,2 = 93 0,3

2,2 0,1 9,3 0,5 12,2 = 86 0,02

3,2 * 0,6 10,3 * 0,6 11,2 = 79 -0,3

4,2 1,1 11,3 0,7 10,2 = 72 -0,6

5,2 1,5 12,3 0,8 9,2 = 65 —1,0

6,2 2,0 13,3 0,9

7,2 2,4 14,3 1,0
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Tabell E:2 Värdena på parametrarna i Ekv. 6 ändras för att se hur mycket den simulerade
syrgaskoncentrationen i Dannemorasjön (cz) ändras. Ursprungliga värden är markerade med *, bara en
parameter ändras åt gången. Värdena som jämförs är min— (och ev. medelvärden (30 och 7 dagars ))
beräknade på simulerade syrgaskoncentrationen i Dannemorasjön.

Absorbans /
Färgtal [mgPt/l] 0,15/75 0,20/100 0,25/125 0,30/150* 0,35/175 0,40/200 0,45 /225

cz min [mg/1] 1,8 1,4 1,0 0,6 0,2 —0,2 —0,7

Sedimentets
syretäring, SOD 100 200 300* 400 500 700 900
[mg/mz'dygnJ]
02 min [mg/1] 3,2 1,9 0,6 —0,7 —2,1 -5,2 »8,1

Oxidations
hastighetenfär ; 0, 001 0, 005 0, 0075 0, 01 * 00125 0, 015 0, 025
BOD *, kb [dygrf ]

cz min [mg/1] 2,8 1,8 1,2 0,6 —0,03 —0,7 —3,5

Temperatur *koejicienten, 0 1,06 1,09 1,11 1,13 1,16 1,21 1,31
cz min [mg/1] —9,1 —2,1 0,6 2,4 4,2 5,3 6,0

Medeltemperatur i
vattnet vintertid, Tv 0,5 1,0 1,5 * 2,0 2,5 3,0 3,5
cz min [mg/l] 1,2 0,9 0,6 0,2 —0,1 —0,5 ——0,9

Tabell E:3 Statistik från simulerade syrgashalter i Dannemorasjön för vintern 1995—95 och vintrarna 1998—
99 till 2004—2005. Alla värden ges i enheten mg syrgas/1.

Vintersäsong Minsta Medelvärde 30 dagars medel 7 dagars medel
[mg 02/1] dygns över (runt minimum) (runt minimum)

värdet säsongen

1.995"96 (d?” 0,6 5,4 0,8 0,6forsta versmnen)
1995—96 (den
andra/”optimerade” 2,1 6,2 2,2 2,1
versionen)
1998—99 4,4 7,0 4, 6 4,5
1999-00 3,8 5,0 4,7 4,4
2000—01 3,2 5,1 4,0 3,8
2001 —02 1,8 5,3 4,1 3,9
2002—03 3,6 5,3 2,2 1,9
2003—04 2,8 5,7 4,0 3,7
2004-05 4,4 7,0 4, 6 4, 5
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BILAGA F

Grafer från VBBs PM över flödesreglering i Dannemorasjön
Under 1980-87 gjordes vattenståndsobservationer i Stordammen, Slagsmyren-
Hammardammen och Dannemorasjön (VBB, 1998) men det är bara för Dannemorasjön
som observationerna sträcker sig över hela perioden, se figur nedan. Som riktlinje är de
anbefallna vattennivåerna från vattendomarna inlagda. För Slagsmyren—Hammardammen
omarbetades vattenhushållnings—bestämmelserna i VA—domen från 1996 så att det låga
vattenståndet som bör hållas i Slagsmyren—Hammardammen vintertid varar under kortare
tid och behöver inte sänkas lika mycket som tidigare (se Figur l). 1 de nya
vattenhushållningsbestämmelsena ska vattennivån i Slagsmyre—Hammardemmen börja
sänkas först i mitten av oktober (till skillnad från mitten av augusti enligt VA—dom från
1966) och ska hållas på 35 ,00 möh från den första januari fram tills vårfloden kommer (i
dom från 1966 skulle nivån ligga på 34,8 möh från den första november fram tills början
av vårfloden). Enligt VA-domarna bör vattennivån i respektive damm följa de nivåer
som anges men det finns undantag vid särskilda förhållanden. Nivåerna får under kortare
tid variera inom vissa bestämda gränser om särskilda förhållanden föreligger. Detta kan
t.ex. vara höga och stigande nivåer i Dannemorasjön eller mycket låg vattenföring i
Fyrisån. För att se närmare på detalj erna kravs en studie av respektive VA-dom.

Vattenstånd i Stordammen och
Slagsmyren
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Figur F:1 Observerade vattennivåer i Stordammen, SIagsmyren—Hammardammen och Dannemorasjön
samt vattennivåer som enligt VA—dom för Stordammen och Slagsmyren—Hammardarmnen bör följas
(streckade linjer).
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Figur F:2 Observerade vattennivåer i Stordammen, Slagsmyren—Hammardammen och Dannemorasjön
samt vattennivåer som enligt VA-dom för Stordammen och Slagsmyren-Hannnardammen bör följas
(streckade linjer).
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Figur F:3 Observerade vattennivåer i Dannemorasjön samt vattennivåer som enligt VA-dom för
Stordammen och Slagsmyren—Hammardammen bör följas (streckade linjer).
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BILAGA G

Islossning— och isläggningsdata från Norrsjön

Tabell G:] Isläggnings- och islossningstider for Norrsjön strax utanför Knutby i Uppland (SMHI, 2007).

Säsong Tilljrös helt Gick upp helt Källa Antal isdagar
1981 1981 —12—04 1982—04—20 447 137
1982 1982—11-25 1983—04—22 447 148
1983 1983-11—23 1984—04—26 447 155
1984 1984-12-31 1985—05-04 447 124
1985 1985—11—18 1986—04—30 447 163
1987 1987—12—12 1988-04—17 447 127
1988 1988—11—09 1989—03-16 447 127
1989 19891 1-26 1990—03—1 0 44 7 104
1990 1990-1 1-28 1991—04—06 447 129
1991 1991—12-14 1992—04—09 447 117
1992 1992-1 1—23 1993—04-08 447 136
1993 1993—1 1-15 1994—04-12 447 148
1995 1995-11-30 1996—04—24 44 7 146
1996 1996-12—14 1997—04—03 447 1 10
1997 1997-11—28 1998—04-1 1 447 134
1998 1998—11—15 1999—04—08 2029 144
2000 2000—12—28 2001—04— 1 0 2029 103
2002 2002—1 1-04 2003 —04-03 2029 150
2003 2003-12— 1 5 2004—04—14 2029 121
2004 2004—1 1—20 2005—04—1 1 2029 142
2006 2007-01—20 2007-03-30 2029 69

Tabell G:2 Statistik över isläggning och islossning för Norrsjön NÖ om Knutby i Skeboåns
avrinningsområde
1981—2004. (SMHI, 2007).

MEDEL VÄRDE ISLÄGGNING ISLOSSNING

Startår Slutår Isdagar lslägg. lsloss. Tidigast Senast Tidigast Senast

2002—1 1— 1984—12— 1990—03— 1985-05—
1981 2004 133 30/11 12/4 04 31 10 04

Figur Gzl Antal observerade dagar med is på Norrsjön för säsongen 1981—82 till 2006-2007. Observerade
data saknas för vissa år.
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BILAGA H

Bedömningsgrunder enligt Naturvårdsverket (SNV) och United
States Environmental Protection Agency (US EPA)

Tabell Hzl Förslag till riktvärden för fiskevatten (SNV, 1969).

Klass Syre [mg/l]
F 1 För laxartade fiskar >7
FZ unomiskt betydelsefullt 5—7

fiske
F3 Mindre goda 3—5

fiskevatten
F4 Olämpliga fiskevatten (3

Tabell H:2 Minimumkoncentrationer av löst syrgas [mg/l] för icke laxartade fiskar vid olika stadier enligt
United States Envirinmental Protection Agency (US EPA, 1986).

Beräkningstid Embyon Andra stadier
30—dagars medelvärde 5,5
7—dagars medelvärde 6,0 5,0
7—dagars minimum 4,0
l—dygns minimum 5,0 3,0
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