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Abstract

Reconstruction of Klockarforsen

Jonas Backéus

The water level at Hjälta power station in Faxälven varies depending on 
the water flow that passes through the power station. The varying water 
level causes head losses, lesser energy generation and loss of income. 
The varying water level is caused by a short but narrow and shallow part 
of the river, known as Klockarforsen. To increase the water flow and 
decrease the resulting head losses, it is possible to dredge the stream 
bed in Klockarforsen in order to achieve a greater depth. 

By using a sonar to map the bathymetry in Klockarforsen, it has been 
possible to create a model of this part of the river. The model has been 
constructed and processed in ArcGIS and HEC-RAS, in order to examine how 
a dredging would affect the water level, head losses, energy generation, 
income and retention water levels. 
 
The results show that a dredging to a depth of four or six meters could 
raise the water level and the head height at Hjälta power station with 
an average of 0.32 and 0.41 meters, respectively. During the period 
between 2014-2019, 1.11-3.84 GWh more energy would have been generated 
annually if Klockarforsen had been dredged. Which means that the income 
for the power station would have increased by between MSEK 0.39-1.3 per 
year. The increased energy generation and income are considerable, but 
in terms of how much energy and income is generated annually, the 
figures are more modest. The energy production and income increase by 
between 0.13-0.3 percent annually.
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Sammanfattning 

Vattennivån vid Hjälta kraftstation i Faxälven varierar beroende på vattenflödet som passerar 

genom kraftstationen. Anledningen är en smalare och grundare del av älven, Klockarforsen, 

som ligger drygt två kilometer uppströms från kraftstationen. Genom att muddra ur bottnen i 

Klockarforsen och på så sätt uppnå ett större djup, kan vattenflödet öka och de fallförluster 

som uppstår till följd av en varierande vattennivå minskas. Minskade fallförluster medför 

också att vattennivån vid Hjälta kraftstation blir högre, vilket i sin tur innebär att fallhöjden 

ökar och att kraftstationen kan generera mer energi.  

 

Genom att med ekolod kartlägga bottnen i Klockarforsen och hela vägen ned till 

kraftstationen, har en modell av älvsträckan kunnat återskapas. Modellen som konstruerats i 

ArcGIS och HEC-RAS, har sedan bearbetats för att kunna undersöka hur en muddring skulle 

påverka vattenflödet i älven. Genom flödessimuleringar har vattennivåer, fallhöjder, 

energiproduktion och inkomster kunnat beräknas.  

 

Resultaten visar att en muddring på fyra eller sex meter skulle kunna höja vattennivån och 

fallhöjden vid Hjälta kraftstation med i genomsnitt 0,32 respektive 0,41 meter. Det skulle 

under tidsperioden 2014-2019 innebära att 1,11-3,84 GWh mer energi årligen skulle kunna 

produceras. Vilket betyder att inkomsterna genererade av kraftstationen skulle ökat med 

mellan 0,39-1,3 MSEK per år. Den ökade energiproduktionen och de ökade inkomsterna är 

betydande, men sett till hur mycket energi och inkomst som årligen genereras är siffrorna 

blygsammare eftersom energiproduktionen och inkomsterna enbart ökar med mellan 0,13-0,3 

procent årligen. En positiv konsekvens av att vattenytan vid kraftstationen höjs, är att det 

minskar risken för att vattendomsgränserna överträds. Vilket innebär att det går att ha ett 

högre vattenflöde, så att mer energi kan genereras och att mer reglerkraft kan tillhandahållas 

när det behövs. 

 

Resultaten visar tydligt att en muddring av Klockarforsen minskar fallförlusterna vid Hjälta 

kraftstation, vilket medför att energiproduktionen och inkomsterna ökar. Men innan det går 

att avgöra om muddringen skulle vara lönsam, behöver en miljökonsekvensbeskrivning och 

kostnadsuppskattning för muddringen genomföras. Om miljöpåverkan och 



 

 
 

återbetalningstiden för muddringen är inom rimliga gränser, är det mycket möjligt att en 

muddring av Klockarforsen kan bli aktuell.  

 

Rapporten har utförts med medelvärden för vattenflöden, fallhöjder och vattennivåer. Därför 

bör beräkningarna ses som uppskattningar snarare än exakta tal. Projektet ger istället en 

faktabaserad uppskattning av hur läget ser ut idag och vilken påverkan en muddring skulle 

medföra på vattennivåer, fallhöjder, energiproduktion, inkomst och vattendomsgränser. 

Vilken påverkan muddringen har på miljön och hur stor kostnaden för en muddring skulle 

vara berörs inte i rapporten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Exekutiv sammanfattning 

Genom att muddra ur bottnen i Klockarforsen till ett djup av fyra eller sex meter kan 

vattennivån vid Hjälta kraftstation höjas med i genomsnitt 0,32 respektive 0,41 meter. Vilket 

under tidsperioden 2014-2019 skulle innebär att mellan 1,11-3,84 GWh mer energi årligen 

skulle kunna genereras. Vilket betyder det att årsinkomsterna för kraftstationen skulle öka 

med mellan 0,39-1,3 MSEK. Den ökade energiproduktionen och de ökade inkomsterna är 

betydande, men sett till den totala mängden energi och inkomst som årligen genereras är 

siffrorna blygsammare, eftersom energiproduktionen och inkomsterna enbart ökar med 

mellan 0,13-0,3 procent per år. 

 

Förutom att ge högre energiproduktion och intäkter skulle en muddring öka marginalerna till 

de vattendomsgränser som finns vid Hjälta kraftstation. Något som i sin tur medför att det går 

att ha högre vattenflöden under en längre tid, eftersom riskerna för överträdelser skulle 

minska. Vilket innebär att mer energi kan produceras och att mer reglerkraft kan 

tillhandahållas när det behövs. 

 

För att få till en muddring i Klockarforsen skulle en kostnadsuppskattning för muddringen 

och en detaljerad miljökonsekvensbeskrivning behöva utföras. Om projektet skulle visa sig 

vara lönsamt och ifall miljöpåverkan från muddringen är inom rimliga gränser, är det mycket 

möjligt att en muddring av Klockarforsen kan bli aktuell.  
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Ordlista 

Batymetri - Terrängens fysiska form under vatten, motsvarigheten på land är topografi 

 

DG - Dämningsgräns  

 

Klockarforsen - Del av Faxälven som passerar genom Långsele tätort och som är smalare och 

grundare än övriga delar av sträckan mellan Forsse- och Hjälta kraftstation  

 

Korttidsreglering - Dygns- och veckoreglering som syftar till att spara vatten under natten, 

veckoslut och helger då elförbrukningen är liten 

 

Mannings koefficient - Mannings skrovlighetskoefficient  

 

MB – Miljöbalken 

 

Pegel – Vattenståndsmätare som används för att avläsa vattenytans höjd i meter över havet 

 

SG - Sänkningsgräns 

 

Årsreglering - Vatten från vår, sommar och höst sparas i årsregleringsmagasin för att 

användas under vintern 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Hjälta kraftstation är det nedersta och största vattenkraftverket i Faxälven. Älvsträckan som 

leder fram till stationen är undulerande, till stor del beroende på att stationens reglermagasin 

Nordsjösjön ligger vid sidan om den primära älvfåran. Älvsträckan har dessutom en trång 

sektion, Klockarforsen, som löper genom tätorten Långsele drygt två kilometer uppströms från 

Hjälta. Klockarforsen är smalare och grundare än övriga delar av älven vilket medför att 

vattenflödet begränsas. När vattenflödet begränsas uppstår en höjdskillnad för vattennivån 

mellan Hjälta och Nordsjösjön, något som ger upphov till fallförluster. Konsekvensen av 

fallsförlusterna är att energiproduktionen, inkomsterna och reglerförmågan vid Hjälta minskar.  

 

För att komma till bukt med fallförlusterna behöver passagen genom Klockarforsen göras 

större. En lösning på det är muddring, vilket innebär att bottenmassa avlägsnas för att på så sätt 

uppnå ett större djup (H&V Myndigheten 2018, s. 10). Arbetet avser därför att undersöka 

vilken påverkan en muddring har på vattennivåer, fallförluster, energiproduktion, inkomst och 

vattendomsgränser för olika vattenflöden. I övriga delar av älven varierar djupet mellan fyra 

och sex meter, och därför har även dessa djup valts som de muddringsdjup som kommer att 

undersökas i arbetet. 

1.2 Syfte  

Arbetets syfte har varit att undersöka vilken påverkan en muddring av Klockarforsen skulle ha 

för Hjälta kraftstation i Faxälven. De parametrar som undersöks är vattennivåer, fallförluster, 

energiproduktion, inkomst och vattendomsgränser. 

1.3 Avgränsningar 

I rapporten undersöks vilken påverkan en muddring skulle ha på vattenflödet genom 

Klockarforsen och hur vattennivåer, fallhöjder, energiproduktion, inkomst och 

vattendomsgränser vid Hjälta kraftstation skulle påverkas. Miljöpåverkan från en eventuell 

muddring berörs delvis, men kommer inte att analyseras djupare. Samma sak gäller juridiken 

för muddring, vilken beskrivs men inte heller ges något stort utrymme i rapporten 
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I arbetet antas att vattennivån högst upp i Klockarforsen är samma som vid Nordsjösjön, vilket 

bör ses som ett antagande eftersom vattennivån på dessa platser kan skilja sig åt i verkligheten. 

Anledningen är att det även mellan dessa platser uppstår friktion i älven, vilket ger upphov till 

fallförluster och att vattennivåerna på de två platserna därför inte blir lika. 
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2. Bakgrund 

2.1 Faxälven 

Faxälven har sin början i Leipikvattnet och Blåsjön i norra Jämtland och mynnar slutligen ut i 

Ångermanälven. Faxälven är 340 km lång med en medelvattenföring på 145 𝑚3/𝑠 och är en 

viktig kraftproducerande älv med korttids- och årsreglering. Den största kraftstationen är Hjälta 

med en installerad effekt på 178 MW (NE u.å.a). Vattenkraftsutbyggnaden i Faxälven inleddes 

redan i början av 1900-talet och kraftverken som byggdes var små och försörjde mindre 

industrier och byar med elektricitet. Det var först under slutet av 1940-talet som den storskaliga 

utbyggnaden av vattenkraften tog fart i Ångermanälven. Något som var en följd av den stora 

efterfrågan på elektricitet som uppstod under efterkrigstiden, beroende av att bland annat 

järnvägen skulle elektrifieras. Utbyggnaden av Ångermanälven var i jämförelse med andra 

älvar relativt långdragen, och de sista kraftverken anlades så sent som under mitten av 1970-

talet. De sista två kraftstationerna i Faxälven är Forsse- och Hjälta kraftstation, som öppnades 

1908 respektive 1952 (Strömberg et al., s. 32). Passagen mellan dem är erkänt besvärlig, vilket 

till stor del beror på att regleringsmagasinet Nordsjösjön ligger belägen vid sidan om den 

primära älvfåran, se figur 1. Vilket i kombination med höjdskillnader för vattennivån, gör att 

vattnet har möjlighet att rinna in och ut ur magasinet innan det tar vägen ned till Hjälta 

kraftstation. Dessutom har älven trånga sektioner, där den smalaste delen, Klockarforsen, är av 

störst betydelse.  
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Figur 1. Älvsystemet mellan Forsse- och Hjälta kraftstation (Lantmäteriet u.å.) 

2.2 Klockarforsen 

Klockarforsen utgör ett parti av Faxälven som rinner genom tätorten Långsele, drygt 2 

kilometer uppströms från Hjälta kraftstation. I Klockarforsen är älven betydlig grundare och 

smalare i jämförelse med övriga delar av älven. När vattenflödet ökar vid Hjälta kraftstation,  

uppstår en höjdskillnad mellan vattennivån vid landsvägsbron och vattennivån vid 

kraftstationen. Vattennivån vid landsvägsbron blir högre än vattennivån vid kraftstationen, 

vilket beror på att passagen genom Klockarforsen likt en flaskhals hindrar vattnet från att 

passera i tillräckligt hög takt. Vilket i sin tur medför att fallhöjden vid kraftstationen kan bli 

drygt en meter lägre än vad den är vid mindre vattenflöden. Den trånga passagen genom 

Klockarforsen ger upphov till fallförluster som minskar kraftstationens förmåga att generera 

energi och reglerkraft.  

 

I figur 2 visas höjdskillnaden som uppstår vid ett vattenflöde på 172,5 𝑚3/𝑠 enligt gamla 

mätningar från Sydkraft Hydropower. Den översta kurvan visar vattennivån klockan sju på 

morgonen, den mellersta kurvan visar vattennivån klockan 20 på kvällen och den nedersta visar 

vattennivån klockan 21 på kvällen.  
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Figur 2. Höjdskillnaden som uppstår längs den undersökta älvsträckan vid tre olika tider under 

dygnet, där vattennivån i möh visas på y-axeln och avståndet från Hjälta kraftstation i km visas 

på x-axeln (Sydkraft Hydropower u.å.a) 

Den översta kurvan i figur 2 har relativt små fallförluster i jämförelse med de två nedre 

kurvorna, vilket beror på att vattenflödet som motsvaras av den övre kurvan precis höjts från 

att ha varit på lägre nivåer. Skillnaden i fallhöjd mellan pegel A och Hjälta kraftstation blir 

större över tid och då flödet ökar, ända tills en jämvikt uppnås. Vid jämvikt passerar lika mycket 

vatten genom Klockarforsen som det gör förbi Hjälta kraftstation.  

 

Förutom att den trånga passagen genom Klockarforsen orsakar fallförluster, medför den också 

att vattendomsgränserna vid Hjälta kraftstation riskerar att överträdas. Vattendomsgränserna 

anger dämningsgräns (DG), sänkningsgräns (SG) och korttidsreglering. Dämningsgränsen 

anger hur hög vattenytan vid dammen får vara som högst, medan sänkningsgränsen anger hur 

låg vattenytan vid dammen får vara som lägst. Vattendomsgränsen för korttidsregleringen 

anger hur mycket vattenytan får regleras. Vattendomsgränserna beror på årstid och tid på 

dygnet, vilket för Hjälta visas i tabell 1.  

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

Tabell 1. Vattendomsgränser Hjälta (Sydkraft Hydropower u.å.b) 

Datum 16/5 –15/8 16/8 –20/9  21/9 –15/5  

Veckodag 

& Tid 

mån 00.00 –  

lör 07.00  

lör 07.00 –  

sön 24.00  

mån 07.00 –  

lör 07.00  

lör 07.00 -  

mån 07.00  

mån 00.00 - 

 sön 24.00  

DG (möh) 92,24  92,24  92,24   92,24   92,23  

SG (möh) 91,90  91,90   91,50   91,90   90,00   

Kort.reg. 

(cm)  24  0  obeg.  24  obeg.  

 

Problemet med den trånga passagen genom Klockarforsen är att sänkningsgränsen överträds 

vid höga vattenflöden. Något som medför att vattenflödet behöver sänkas trots att det finns 

behov av att generera mer energi, vilket i sin tur innebär att energiproduktionen och 

reglerförmågan blir lägre än vad de skulle kunnat vara. Det ska noteras att vid vattenflöden 

som överstiger 240 𝑚3/𝑠 är det tillåtet att frångå sommarsänkningsgränsen som gäller mellan 

16/5-15/8. Det är nödvändigt för att inte regleringsmagasinet Nordsjösjön ska översvämmas.  

2.3 Hjälta kraftstation 

Hjälta kraftstation togs i drift 1952 och har tre stycken aggregat med en total installerad effekt 

av 178 MW. Med en fallhöjd på 82 meter fås en normalårsproduktion på 1005 GWh (Uniper 

2019). När kraftstationen togs i bruk var det Sveriges största vattenkraftsmaskin och dess 6133 

meter långa utloppstunnel var till volymen en av världens största. Utloppstunneln medför att 

Faxälven slutar vid kraftstationen och vattnet rinner ut i Ångermanälven (Brunnström & Spade 

1995, s. 183). Ett problem med utloppstunneln är att den är underdimensionerad och 

majoriteten av fallförluster som uppstår vid Hjälta kraftstation är en följd av 

underdimensioneringen. Uniper har undersökt möjligheten att göra utloppstunneln större, men 

det har visat sig att det inte är kostnadseffektivt. Utöver kostnaden för att göra bergarbeten så 

tillkommer intäktsförluster för att stänga kraftverkets aggregat under projekttiden, vilket för 

Hjälta är stora summor. Återbetalningstiden för en utbyggnad av utloppstunneln blir därför för 

lång för att det ska vara ekonomiskt lönsamt.  

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=3qUWU7
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=3qUWU7
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3. Teori 

3.1 Vattenkraft 

För att förstå hur en minskad fallhöjd medför att energiproduktionen minskar i ett 

vattenkraftverk, behöver några grunder om vattenkraft nämnas. Effekten som går att få ur en 

fallsträcka är direkt proportionell mot vattenflödet och fallhöjden. I ekvation 1 redogörs hur 

den elektriska effekten i ett vattenkraftverk beräknas (NE u.å.d). 

 

𝑃 = 𝑛 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑄 ⋅ 𝑔 ⋅ ℎ  (1) 

Där 

P = Elektrisk effekt (𝑊) 

𝜌 = Vattnets densitet (𝑘𝑔/𝑚3) 

n = Verkningsgrad (−) 

Q = Vattenflöde (𝑚3/𝑠) 

g = tyngdacceleration (𝑚2/𝑠) 

h = Fallhöjd (𝑚) 

 

Energiproduktionen beräknas sedan genom att integrera effekten över tid enligt:  

 

𝐸 = ∫ 𝑃 𝑑𝑡 = ∫ 𝑛 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑄 ⋅ 𝑔 ⋅ ℎ ⋅ 𝑑𝑡  (2) 

Där  

E = Energi (J) 

t = tid (s) 

 

En minskad fallhöjd innebär att effekten och således energin minskar med lika stor proportion. 

3.2 Dataunderlag 

3.2.1  Trafikverket 

Ritningar över landsvägsbron, som ligger mitt i tätorten Långsele och löper över 

Klockarforsen, har erhållits från Trafikverket och Riksarkivet som tillhandahåller de fysiska 
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ritningarna. Brofundamenten har sedan återskapats i simuleringarna, för att kunna avgöra dess 

påverkan på vattenflödet.  

3.2.2 Lantmäteriet 

Rasterdata laddades ned från Lantmäteriet genom maps.slu.se. Rasterdatan var i form av 

höjddata med 2 meters upplösning vilka interpolerades fram från den Nationella höjdmodellen 

(Lantmäteriet u.å.).  

3.2.3 Ekolodsdata 

Ekolodsmätningar utfördes den 9:e september mellan klockan 9 och 13. Vattenflödet varierade 

under mätningarna mellan 60-90 𝑚3/𝑠, vilket är låga vattenflöden då den årliga 

medelvattenföringen genom Hjälta kraftstation är ungefär 170 𝑚3/𝑠. Detta medförde att 

fallförlusterna vid landsvägsbron var betydligt mindre än vid högre flöden och att 

höjdskillnaden mellan kraftstationen och landsvägsbron var mindre än vad den vanligtvis är.  

3.2.4 Flödesinformation 

När batymetrin i älven undersöktes med ekolod användes loggar från Uniper för vattennivåerna 

i meter över havet (möh) vid Nordsjösjön samt längst ner vid Hjälta kraftstation. Data över 

vattenflöden och energiproduktion vid Hjälta kraftstation har även den erhållits från Uniper för 

åren 2014-2019. Därtill har vattennivån vid Nordsjösjön, längst ner vid Hjälta kraftstation och 

vattennivån efter Hjälta kraftstation erhållits mellan åren 2014-2019. Flödesdatan som är på 

timbasis, innehåller drygt 300000 datapunkter som sorterats i MATLAB för att kunna 

bestämma medelvärden för vattenflöden, vattennivåer och fallhöjder. 

3.3 Reefmaster 

Reefmaster är ett verktyg som möjliggör visualisering av ekolodsmätningar i 2D och 3D. I 

Reefmaster kan mätningar avgränsas och den bottenyta som inte kunnat kartläggas kan 

interpoleras, för att täcka upp platser i älven där det varit för grunt för att kunna använda 

ekolodsutrustningen. Datan från ekolodsmätningen laddades in som en DAT-fil, vilken i sin 

tur laddar in IDX- och SON-filer i Reefmaster. Efter redigering exporteras datan till ArcGIS, 

där vidare redigering utförs.  
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3.4 ArcGIS 

GIS, geografiska informationssystem, har utvecklats sedan 1980-talet och grundas bland annat 

på att det innehåll som traditionellt brukade finnas i kartor, men som nu lagrats i databaser med 

hjälp av koordinater. GIS i Sverige tillhandahålls av kommuner, Lantmäteriet, Trafikverket och 

andra myndigheter (NE u.å.b). ArcGIS är en plattform där geografisk data kan skapas, 

analyseras och presenteras. Mjukvaran ägs av Esri, Environmental Systems Research Institute 

(Esri u.å.a). I projektet har en av ArcGIS:s applikationer, ArcMap, använts. I ArcMap 

representeras geografisk information som samlingar av lager och andra element på en karta och 

applikationen ger användaren möjlighet att skapa, åskådliggöra och analysera GIS-data (Esri 

u.å.b). 

3.5 HEC-RAS 

HEC-RAS är en mjukvara där användaren kan utföra olika typer av en- och flerdimensionella 

hydrauliska flödessimuleringar. Mjukvaran är utvecklad av U.S Army Corps of Engineers och 

förkortningen står för Hydrologic Engineering Center River Analysis System. Den första 

versionen av HEC-RAS släpptes 1995 och versionen som använts under projektet är 5.0.7. 

Programmet är kostnadsfritt och laddas hem via US Army Corps hemsida (USACE 2016b, s. 

xi). 

3.5.1 Den matematiska modellen och flödesparametrar  

För att få en förståelse för hur HEC-RAS fungerar bör dess inbyggda matematiska modell 

förklaras närmare. 

3.5.1.1 Kontinuitetsekvationen  

Kontinuitetsekvationen beskriver konservationen av massa för ett endimensionellt system. Om 

ett vattenflöde, 𝑄𝑖, betraktas som en fixerad sluten volym, som begränsas av en tvärsektion och 

där ingen massa produceras eller förintas i det strömmande vattenflödet, gäller att ändringen 

per tidsenhet av den totala massan i volymen är lika med nettoflödet av massa in i volymen 

genom dess begränsningsyta (NE u.å.c). Om vattenflödet är konstant, då är 

hastighetsförändringarna, 𝑣𝑖, för vattenflödet proportionella mot förändringar i tvärsnittsarean, 

𝐴𝑖.  

När vattenflödet är konstant: 
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𝑄1 = 𝑄2 (3) 

Då gäller: 

𝑄1 = 𝑣1 ⋅ 𝐴1 = 𝑣2 ⋅ 𝐴2 = 𝑄2 (4) 

Där: 

Q = Vattenflödet (𝑚3/𝑠) 

𝑣𝑖 = Medelhastighet på vattenflödet i sektion i (m/s) 

𝐴𝑖 = Arean av tvärsektionen i sektionen i (𝑚2) 

 

3.5.1.2 Energiekvationen  

Vattnets ytnivå beräknas från ett tvärsnitt till nästa tvärsnitt genom att lösa energiekvationen 

med hjälp av iterativa metoder. Energiekvationen som baseras på Benoulli’s ekvation har 

följande form: 

𝑍2 + 𝑌2 +
𝑎2𝑉2

2

2𝑔
= 𝑍1 + 𝑌1 +

𝑎1𝑉1
2

2𝑔
+ ℎ𝑒    (5) 

Där:  

 

Z = Den inverterade nivån av huvudkanalens botten (m) 

Y = Bottennivån vid tvärsektionen (m) 

V = Genomsnittlig flödeshastighet (m/s) 

a = Rörelseenergins korrektionskoefficient (-) 

g = Tyngdacceleration (m/𝑠2) 

ℎ𝑒= Fallförlust (m) 

 

Fallförlusterna ℎ𝑒 mellan två tvärsektioner består av friktionsförluster och kontraktions- eller 

expansionsförluster (USACE 2016, ss. 25-26). 

3.5.1.3 Mannings skrovlighetskoefficient 

En av flödesparametrarna som har störst påverkan på vattenflödet och som måste anges i HEC-

RAS, är Mannings skrovlighetskoefficient (Mannings koefficient). Det kan vara svårt att 

avgöra hur stor den är och dessutom varierar koefficienten längs med tvärsnittet i ett vattendrag. 

Mannings koefficient behöver därför uppskattas och dessa uppskattade värden finns 

tillgängliga i tabellform. Mannings koefficient beror mer eller mindre av ett flertal faktorer; 

ytsträvhet, vegetation, vattendragets oregelbundenhet, hur skarpt vattendraget svänger, 
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sedimentation, hinder i vattendraget, storlek och form på vattendraget och slutligen 

vattendragets flöde (Chow 1959, ss. 100-104). I de simuleringar som utförts i HEC-RAS har 

Mannings koefficient bestämts efter tabellerade värden. Det kan vara extra svårt att uppskatta 

koefficienten vid hinder i vattenvägen, i det här fallet i form av landsvägsbron. Mannings 

koefficient vid bron bestämdes därför enligt samma tabell som i övriga delar av älvsträckan 

(The Engineering Toolbox 2004). När modellen validerades, justerades Mannings koefficient 

så att det simulerade flödet efterliknar det verkliga flödet. En mer detaljerad beskrivning ges i 

avsnittet “Simulering i HEC-RAS”. 

3.5.1.4 Kontraktions- och expansionskoefficient  

En annan viktig parameter i HEC-RAS är kontraktions- och expansionskoefficienten, vilken 

anges för varje tvärsektion. Såväl kontraktions- som expansionskoefficienten har i projektet 

haft samma värden för alla tvärsektioner, 0,1 för kontraktion och 0,3 för expansion, vilka båda 

är standardvärden för naturliga älvsystem i HEC-RAS (USACE 2016, s. 3-20). 

3.5.1.5 Stationärt- och icke-stationärt strömning 

I HEC-RAS finns tre olika flödesinställningar, “steady flow” (stationär strömning), “quasi 

steady flow” och “unsteady flow” (icke-stationär strömning), där “quasi steady flow” är en 

blandning av stationär och icke-stationär strömning. Då syftet med rapporten är att studera hur 

vattennivån vid Hjälta kraftstation varierar med tiden, och inte hur vattenflödet varierar med 

tiden, kan stationär strömning användas. Under arbetets gång har simuleringar i både icke-

stationär strömning och “quasi steady flow” genomförts. Vattenflödet i det senare alternativet 

har varit så pass varierande att vattenflödet ibland vänt och börjat rinna uppför älven, vilket 

inte alls återspeglar verkligheten. Därför har enbart stationär strömning använts vid de 

simuleringar som använts till resultatet i arbetet. 
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4. Metod 

4.1 Ekolodning  

Genom ekolodning bestämdes batymetrin i Klockarforsen, vilken sedan bearbetades i 

Reefmaster och ArcGIS för att kunna överföras till HEC-RAS där flödessimuleringar i älven 

genomfördes. Under ekolodsmätningarna användes ekolodet Humminbird Helix 10, vilken har 

en maximal räckvidd på 120 meter i sidled och 60 meter på djupet. Under mätningarna 

användes en hög frekvens, för att på så sätt få en högre upplösning, men med en mindre 

räckvidd. Ekolodet har en funktion som ger användaren möjlighet att spela in den kartlagda 

batymetrin och det är dessutom GPS-kopplat så att de datapunkter som samlats in är kopplade 

till GPS-punkten på den platsen. Ekolodet placerades i mitten av båten, men givaren som är 

drygt 30 centimeter under vattenytan, fästes på relingen på styrbords sida. Eftersom ekolodet 

och givaren då var placerade på olika platser, måste detta beaktas i mätningarna så att 

batymetrin kartläggs på korrekt plats. Vilket genomfördes när inspelningen av ekolodsdatan 

exporterades till en dator för bearbetning. Ekolodningen startade vid Hjälta kraftstation och 

fortsatte sedan drygt sex kilometer upp i Faxälven, se figur 3. 

 

 

Figur 3. Den del av Faxälven som kartlagts med ekolod 

 

Det var i Klockarforsen som batymetrin kartlades extra detaljerat, se figur 4. Genom att 

navigera båten fram och tillbaka i älven, kartlades batymetrin i hela Klockarforsen. De 

ekolodsmätningar som utfördes före och efter Klockarforsen genomfördes endast längs 

mittfåran av älven. Att kartlägga hela älvsträckan lika grundligt som Klockarforsen skulle tagit 
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flera dagar, vilket inte var möjligt. Ekolodningen av mittfåran var dock nödvändig för att ge en 

bild över djupet i resten av älven, så att muddringsdjupet i Klockarforsen senare skulle kunna 

bestämmas. 

 

Figur 4. Klockarforsen, vilket är den del av älvsträckan där batymetrin kartlagts med störst 

noggrannhet 

För att få en överblick över hur Klockarforsen ser ut, visas ett drönarfoto i figur 5. Fotot är 

taget när ekolodsmätningar genomfördes den 9:e september 2020.  
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Figur 5. Drönarfoto över Klockarforsen från den 9:e september 2020 

 

När bottnen i Klockarforsen studerades i samband med ekolodningen, såg bottnen ut att till 

större delen bestå av sand och sten i olika storlekar med delvis stora mängder sjögräs. 

Bottenmaterialet har stor påverkan på valet av Mannings koefficient som angavs i samband 

med att det ekolodade området återskapades i HEC-RAS. Mannings koefficient bestäms utifrån 

tabeller, men dessa tabellvärden beror av bottenmaterialet. I Klockarforsen varierar djupet, men 

är som högst mellan fyra och sex meter. I de övriga delarna av Faxälven som kartlades med 

ekolod varierade det högsta djupet mellan sex till drygt åtta meter.  

4.2 Modellering 

För att kunna simulera hur en muddring skulle påverka flödet i Klockarforsen, behövdes 

ekolodsdatan först bearbetas. Detta utfördes i tre steg i tre olika program. Det första 

programmet var Reefmaster, därefter ArcGIS och slutligen HEC-RAS, vilket även är det 

program som flödessimuleringar utfördes i. Målet med modelleringen var att bearbeta 

ekolodsdatan så att den efterliknar de verkliga förhållandena i Klockarforsen så bra som 

möjligt. En översikt över hur modelleringen gått till visas i figur 6.  
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Figur 6. Översikt över hur modelleringen av ekolodsdatan genomförts 

4.2.1 Reefmaster 

För att kunna öppna de olika filtyperna och ta del av ekolodsdatan behövdes ett verktyg som 

kan hantera de olika dataformaten. Valet föll på Reefmaster, vilket är ett verktyg för 

visualisering av ekolodsmätningar i 2D och 3D. Innan ekolodsdatan laddades in i Reefmaster 

justerades avståndet mellan ekolodet och givaren. Givaren satt ungefär 30 centimeter lägre än 

ekolodet och 40 centimeter åt styrbords sida. Därefter importerades DAT-filen med 

ekolodsdatan, vilken i sin tur är associerad med SON- och IDX-filerna.  

 

I Reefmaster definierades den yta som skulle bearbetas, vilket i det här fallet var den del av 

Faxälven som börjar högst upp i Klockarforsen och slutar längst nere vid Hjälta kraftstation. 

Därefter markerades strandlinjerna ut, samtidigt som inställningar över konturlinjer och 

djupkurvor bestämdes. Eftersom Reefmaster främst är konstruerat för att kartlägga större ytor 

snarare än mindre detaljerade ytor, justerades inställningarna till de känsligaste nivåerna. 

Konturlinjer och djupkurvor bestämdes därför med en precision på 0,5 meter.  
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Med anledning av att älven är allt för grund längs med strandlinjen, kunde ekolodning inte 

utföras alldeles intill strandlinjen. Därför interpolerades batymetrin längs strandkanten i 

Reefmaster, för att på så sätt kunna synliggöra hela Klockarforsens batymetri, vilket visas i 

figur 7 nedan. 

 

Figur 7. Ekolodsdatan efter bearbetning i Reefmaster 

 

Efter att datan bearbetats, behövde den exporteras för vidare bearbetning i ArcGIS. Datan 

exporterades i ASC-format, men det hade även varit möjligt att exportera datan som Shapefile 

eller CSV-format, vilka även de kan importeras av ArcGIS. 

4.2.2 ArcGIS och ArcMAP 

För att kunna utföra flödessimuleringar i HEC-RAS behövde datan anpassas och 

omformateras. Vilket genomfördes i ArcGIS med hjälp av dess applikation ArcMAP och 

insticksmodulen HEC GEO-RAS. 

 

När datan importerats till ArcMAP, omformaterades den från ASC-format till Raster-format. 

Därefter sammanfogas datan med höjddata i Raster-format från Lantmäteriet, vilken innehåller 

den topografiska strukturen över området kring Klockarforsen. Därpå omformaterades den 

sammanfogade datan till TIN-format. Efter dessa steg utmarkerades älven, dess strandlinje och 

flödesväg. Älvens tvärsektioner konstruerades slutligen, vilket innebar att datan var färdig att 
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exporteras till HEC-RAS. I appendix finns en mer detaljerad instruktion till hur arbetet i 

ArcMAP genomfördes.  

4.2.3 HEC-RAS 

I programmet HEC-RAS genomfördes de sista modelleringarna av datan, för att kunna utföra 

de kommande flödessimuleringarna. Den bearbetade ekolodsdatan importerades till HEC-RAS 

som geometrisk data och det som först behövde justeras var djupet i älven. Genom att beakta 

den flödesdata som erhållits från dagen då ekolodningen utfördes, kalibrerades vattennivån sett 

till meter över havet, möh. När mätningarna genomfördes var vattennivån i Nordsjösjön 92,1 

möh och datan anpassades därför till den vattennivån. Därefter bestämdes Mannings 

koefficient för varje tvärsektion. Totalt importerades 31 stycken tvärsektioner från ArcGIS, där 

17 av tvärsektionerna utgör Klockarforsen som kartlagts extra noggrant. För att simuleringarna 

ska bli så detaljerade som möjligt, interpolerades fler tvärsektioner mellan de importerade 

tvärsektionerna. I Klockarforsen interpolerades tvärsnitt med fem meters mellanrum och i 

resten av älvsträckan interpolerades tvärsnitt med 10 meters mellanrum.  

 

Efter att tvärsektionerna importerats från ArcGIS och interpolerats, konstruerades 

landsvägsbron som löper över Klockarforsen. Bron utformades efter de ritningar som erhållits 

från Trafikverket, se figur 8. Bron inkluderas i simuleringarna på grund av att bropelarna som 

är placerade i älven bromsar upp och påverkar vattenflödet. 

 

Figur 8. Ritningar över landsvägsbron som löper över Klockarforsen (Riksarkivet u.å.) 

Den modell som skapats är en modellering av hur älven ser ut i dagsläget, det vill säga innan 

en eventuell muddring. I figur 9 visas modelleringen av hela den älvsträcka som kartlagts, samt 

en förstorad bild över Klockarforsen. Den blåa färgen visar vattennivån och de svarta linjerna 
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motsvarar älvens tvärsektioner. De röda linjerna avgränsar de tre områden där Mannings 

koefficient kan anges, vilka är längs mitten av älvfåran och ovan de båda strandlinjerna.  

 

 

Figur 9. Modellen som skapats i HEC-RAS, högst upp sedd ovanifrån, nere till vänster sedd 

uppströms mot nedströms och nere till höger en förstoring av Klockarforsen 

4.2.3.1 Muddring 

För att kunna avgöra hur en muddring av Klockarforsen skulle påverka vattenflödet i älven, 

behövde tvärsektionerna ändras. Vid en lättare muddring på fyra meter, muddras bottnen så ett 

djup på fyra meter uppnås tio meter in mot mitten av älven sett från strandkanten. På samma 

sätt muddras bottnen ur vid en muddring på sex meter, men nu muddras bottnen ur så att ett 

djup på sex meter uppnås 15 meter in mot mitten av älven sett från strandkanten. Anledningen 

till att muddringen inte sker lodrätt ner från strandkanten är att det kan vara problematiskt på 

grund av risken för erosion och jordskred. Därför är det bättre att ha sluttande lutning på 

strandlinjen, snarare än en tvär kant. För att tydliggöra arbetsgången visas i figur 10 tvärsnittet 

högst upp i Klockarforsen innan muddring, efter muddring på fyra meter och efter muddring 

på sex meter. 
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Figur 10. Tvärsektionerna i HEC-RAS innan muddring högst upp, efter muddring till fyra 

meter i mitten och efter muddring till sex meter längst ner 

4.3 Åtgärder - Muddring  

För att reducera flaskhalsen som uppstår i Klockarforsen, måste den delen av älven göras 

djupare genom att avlägsna bottenmassa från älven, även kallat muddring. Beroende på 

muddringens omfattning krävs det normalt tillstånd eller anmälan till miljöbalken, MB, för att 

få muddra. I det här fallet kommer även muddring utföras i strandområden, vilket i allmänhet 
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innebär att det även kommer att behövas dispens från strandskyddsbestämmelserna. Mängden 

massor och dess innehåll av vatten bör begränsas så långt som möjligt. Massor som är 

tillräckligt rena och har lämpliga geotekniska förutsättningar bör även återvinnas. Vilket kan 

åstadkommas genom att använda dem i vägbyggen eller andra anläggningsarbeten. Om 

återvinning inte är möjligt bör de läggas upp på land, s.k. uppläggning, eller i sista fall dumpas. 

Uppläggning och deponering kräver i stort sett alltid tillstånd eller anmälan enligt MB. Det 

råder förbud mot att dumpa muddermassor i vattnet och det krävs dispens från rådande förbud 

för att kunna göra det. När en ansökan om dispens från dumpningsförbudet lämnas in prövas 

även hälso- och miljöfarlighetsaspekterna (H&V Myndigheten 2018, s. 10). 

 

Muddring kräver ofta tre prövningar innan man kan påbörja åtgärden; dispens från 

strandskyddet, anmälan/tillstånd om vattenverksamhet samt anmälan upplägg av 

muddermassor. Anmälan bör ske till kommunen vid uppläggning av högst 1000 ton 

muddermassor, där det finns risk för förorening av mark, vattenområde eller grundvatten, men 

där föroreningsrisken är ringa. Om upplägget gäller mer än 1000 ton eller om det finns risk att 

muddermassorna är förorenade, krävs tillstånd från länsstyrelsen. Att lägga massorna i vattnet 

anses vara dumpning och tillstånd krävs därför från länsstyrelsen (Umeå kommun 2020). 

4.3.1 Juridiska riktlinjer för muddring 

Muddring är en form av vattenverksamhet, vilket regleras av 11 kap. MB (1998:808). För 

vattenverksamhet är huvudprincipen att bestämmelser med miljöanknytning ligger i MB. 

Övriga bestämmelser ligger i Lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet (LSV). I LSV finns bland annat bestämmelser om olika typer av 

vattensamfälligheter och bestämmelser om rådighet över vatten. Därutöver finns specifika 

bestämmelser om vattenverksamheter i Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet. En 

viktig del att beakta är samhällsnyttokravet, det så kallade båtnadskravet. Kravet är att en 

särskild förutsättning för att kunna bedriva en vattenverksamhet är att åtgärden måste vara 

samhällsekonomiskt motiverad. Det innebär att fördelarna av verksamheten från allmän och 

enskild synpunkt, måste överväga kostnaderna som skadorna och olägenheterna som 

uppkommer då verksamheten bedrivs (Miljösamverkan Sverige 2006, s. 17). 



 

21 
 

4.3.2 Tekniker för muddring 

Det finns två huvudtekniker för att utföra muddring, mekanisk- och hydraulisk muddring 

(H&V Myndigheten 2018, s. 18). Mekanisk muddring har tre vanliga varianter; enskopeverk, 

flerskopeverk och frysmuddring (Miljösamverkan Sverige 2006, s. 11). Frysmuddring, 

används när risken för grumling ska minimeras så gott det går, till exempel då bottensedimentet 

innehåller miljöfarliga ämnen (H&V Myndigheten 2018, s. 18). För sugmuddring är de två 

vanligaste varianterna; självgående sugmudderverk och stationära sugmudderverk med olika 

typer av munstycken (H&V Myndigheten 2018, s. 11). 

 

Valet av muddringsmetod beror på en rad olika faktorer. Lokala förhållanden som strömmar 

och vattendjup på muddrings- och dumpningsplatsen kan begränsa storleken på de 

muddringsverk som kan användas. Hänsyn måste tas till bottenfauna, fåglars 

häckningsområden, lekande och vandrande fiskar samt föroreningsinnehåll i bottensedimenten. 

Boende eller rekreation i närheten av muddringsplatsen kan också medföra begränsningar vad 

gäller bullernivåer. Alla dessa aspekter kan medföra att vissa typer av mudderverk inte kan 

användas. Utöver detta så finns flertalet andra faktorer att ta hänsyn till, såsom; vattendjup, 

avstånd till tipplats eller deponi, muddrad volym, geologiska förhållanden, hydrografiska 

förhållanden, tidsplan, meteorologiska förhållanden, miljökrav, pris, säkerhetsaspekter och 

tillgång på lediga mudderverk (Miljösamverkan Sverige 2006, ss. 10-11). 

4.4 Simulering i HEC-RAS 

För att avgöra påverkan från en muddring har flödesdatan som erhållits från Uniper använts. 

Datan innehåller information om vattenflöde, energiproduktion, vattennivå vid Nordsjösjön, 

vattennivå vid Hjälta kraftstation och vattennivå efter Hjälta kraftstation för varje timme mellan 

åren 2014-2019. Utifrån datan har sedan flödet sorterats efter storlek och för varje flöde har 

sedan ett medelvärde för de olika kategorierna bestämts. Utifrån de genomsnittliga 

vattennivåerna vid Hjälta och Nordsjösjön kan simuleringarna i HEC-RAS genomföras. I 

simuleringarna motsvarar Hjälta kraftstation tvärsektionen längst ner i älven, medan 

vattennivån vid Nordsjösjön motsvaras av tvärsektionen högst upp i simuleringen av älven. I 

HEC-RAS anges vattennivån längst ner i älven vid Hjälta, därefter justeras Mannings 

koefficient i simuleringen så att den simulerade vattennivån vid Nordsjösjön stämmer överens 

med medelvärdet av vattennivån vid Nordsjösjön. I HEC-RAS kan Mannings koefficient anges 

i mitten av älven samt längs båda strandkanterna, men i simuleringarna har samma Mannings 
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koefficient angivits på de tre platserna. Däremot varieras Mannings koefficient för varje 

tvärsektion så att fallförlusterna sker på samma platser som i verkligheten, vilket kan valideras 

genom att jämföra fallförlusterna med de äldre mätningarna i älven som visades i figur 2. 

Fallförlusterna från de äldre mätningarna och från simuleringen visas i figur 11, där flödet är 

172,5 𝑚3/𝑠. 

 

 

Figur 11. Fallförluster enligt de gamla mätningarna och fallförluster från simuleringen, längs 

x-axeln anges avståndet från Hjälta kraftstation och flödet är 172,5 𝑚3/𝑠 

Flödet är uppdelat så att flöden mindre än 55 𝑚3/𝑠 tillhör kategorin (<55), flöden som är större 

än eller lika med 55 𝑚3/𝑠 och mindre än 65 𝑚3/𝑠 tillhör kategorin (55-65). På samma sätt 

indelas resten av flödena ända upp till 275-285 𝑚3/𝑠. Flöden större än 285 bortses eftersom 

det är för få timmar som dessa flöden uppstår. När medelvärdet- och simuleringen av 

vattennivån vid Nordsjösjön är så lika som simuleringen tillåter, är det möjligt att utföra 

simuleringar över hur Klockarforsen påverkas av att muddras till ett djup av fyra respektive 

sex meter. Samma värden på Mannings koefficient användes vid samtliga scenarier och det 

enda som ändrats är djupet i Klockarforsen. Tillvägagångssättet för simuleringarna i de 

muddrade scenarierna skiljer sig däremot från simuleringen innan muddring. I de muddrade 

scenarierna bestäms vattennivån vid Hjälta genom att ange ett värde på vattennivån vid Hjälta, 

därefter undersöks vattennivån högst upp i älven, vid Nordsjösjön. Genom interpolation kan 

sedan den korrekta vattennivån vid Hjälta bestämmas när vattennivå vid Nordsjösjön är samma 
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för simuleringen som den var innan muddringen. På så sätt kan den nya vattennivån vid Hjälta 

bestämmas för de muddrade scenarierna. Dessa nya vattennivåer vid Hjälta kan därefter 

användas för att beräkna hur fallförluster, energiproduktion, inkomst och vattendomsgränser 

påverkas.  

 

För att de nya fallhöjderna ska kunna beräknas används följande ekvation:  

ℎ = 𝐻𝐼 − 𝐻𝐸   (6) 

Där: 

ℎ  = Fallhöjd 

𝐻𝐼 = Vattennivån vid Hjälta kraftstation 

𝐻𝐸 = Vattennivån efter Hjälta kraftstation 

 

När fallhöjderna för de olika scenarierna beräknats för varje flöde, kan även 

energiproduktionen beräknas. Eftersom effekten och således energin är direkt proportionell 

mot fallhöjden, kan effekten beräknas enligt: 

 

𝑃𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑢𝑑𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑃𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑢𝑑𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 ⋅ (1 +
(ℎ𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑢𝑑𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔−ℎ𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑑𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔)

ℎ𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑑𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔
)   (7) 

 

För att kunna beräkna hur mycket högre inkomst som skulle kunna genereras, har ett 

genomsnittligt elpris i Sverige för elområde 2, mellan åren 2014-2019 beräknats, vilket visas i 

tabell 2.  

 

Tabell 2. Genomsnittligt elpris för elområde 2 i Sverige (Vattenfall u.å.) 

År  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Genomsnittligt elpris (SEK/GWh) 0,347 0,261 0,353 0,356 0,550 0,500 

 

När den nya energiproduktionen för Hjälta beräknats multiplicerades den med elpriset, och på 

så sätt kunde de nya inkomsterna beräknas. 
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5. Resultat 

Här presenteras resultaten från de modelleringar, simuleringar och beräkningar som utförts för 

hur Klockarforsen påverkas av att muddras till ett djup av fyra eller sex meter. Med hjälp av 

flödessimuleringar i HEC-RAS har påverkan på fallhöjder, vattennivåer, energiproduktion, 

inkomst och vattendomsgränser beräknats. Slutligen har en känslighetsanalys utförts över hur 

simuleringarna påverkas av variationer av Mannings koefficient, muddringsdjup och bredden 

på brofundamenten.  

5.1 Modellering 

Figur 12 visar hur väl simuleringarna överensstämmer med de medelvärden som beräknats för 

vattennivåerna vid Hjälta kraftstation. Även ett medelvärde för hur energiproduktionen 

procentuellt fördelade sig för varje vattenflöde mellan åren 2014-2019 visas.  

 

 

Figur 12. Medelvärdet för vattennivåerna vid Nordsjösjön och Hjälta kraftstation, simulerad 

vattennivå för Nordsjösjön, samt ett medelvärde för hur energiproduktionen fördelar sig för 

vattenflöden mellan <55-285 𝑚3/𝑠 mellan åren 2014-2019 

 

De simulerade vattennivåerna är något högre än medelvärdet vid låga och höga flöden, annars 

stämmer de väl överens för vattennivåerna som beräknats. Skillnaden mellan dem är som störst 

vid vattenflöden mellan 275-285 𝑚3/𝑠, då det simulerade värdet är 0,08 % större än 
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medelvärdet. Ungefär 82 procent av energiproduktionen sker vid flöden mellan 85-245 𝑚3/𝑠 

och vid dessa flöden är skillnaderna mellan simuleringen och medelvärdet obetydligt små.  

5.2 Vattennivåer 

Hur vattennivån skiljer sig mellan Nordsjösjön och Hjälta kraftstation, samt hur vattennivån 

vid Hjälta påverkas av att Klockarforsen muddras visas figur 13.  

 

 

Figur 13. Vattennivån vid Nordsjösjön och Hjälta kraftstation innan muddring och efter 

muddring för vattenflöden mellan <55-285 𝑚3/𝑠 mellan åren 2014-2019 

Skillnaden i vattennivån mellan Nordsjösjön och Hjälta kraftstation blir tydlig när 

vattennivåerna jämförs för olika vattenflöden. Som störst är skillnaden 0,76 meter vid 

vattenflöden mellan 275-285 𝑚3/𝑠, vilket är ett medelvärde och skillnaden i vattennivån blir 

vid vissa tidpunkter betydligt större än så. I de muddrade scenarierna höjs vattennivån rejält, 

vilket är en konsekvens av att fallförlusterna i Klockarforsen minskar. Skillnaden mellan att 

muddra till fyra eller sex meter är sinsemellan inte särskilt stor, men även mellan dem blir 

skillnaden större desto högre vattenflödet är.  

 

Utifrån vattennivån kan fallhöjden vid Hjälta kraftstation beräknas, det som behövs är 

medelvärden för vattennivåerna innan och efter kraftstationen, vilka visas i figur 14.  
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Figur 14. Medelvärden för vattennivåerna innan och efter Hjälta kraftstation för vattenflöden 

mellan <55-285 𝑚3/𝑠 mellan åren 2014-2019 

Vattennivån innan Hjälta kraftstation minskar desto högre flödet är och vattennivån efter 

kraftstationen ökar desto högre flödet är. Tillsammans medför det att fallhöjden minskar 

drastiskt vid högre flöden. Att vattennivån efter dammen blir så pass mycket större vid högre 

flöden beror på att utloppstunneln som leder vattnet från Hjälta ner till Ångermanälven är 

underdimensionerad, vilket tidigare nämnts under avsnittet ”Hjälta kraftstation”.  

5.3 Fallhöjder 

Genom att subtrahera vattennivån innan Hjälta med vattennivån efter Hjälta kan fallhöjderna 

för de olika vattenflöden bestämmas, vilket visas i figur 15. 
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Figur 15. Fallhöjden vid Hjälta kraftstation innan muddring, efter fyra och sex meters 

muddring för vattenflöden mellan <55-285 𝑚3/𝑠 mellan åren 2014-2019 

Det finns en stor potential att kunna generera större mängder energi vid Hjälta kraftstation, 

eftersom medelvärdet för fallhöjden är nästan fem meter lägre vid flöden mellan 275-285 𝑚3/𝑠, 

jämfört med flöden som är lägre än 55 𝑚3/𝑠. Skillnaden mellan att muddra och att inte muddra 

är relativt liten sett till hur mycket fallhöjden minskar med ett ökat vattenflöde. Anledningen 

är att fallförlusterna främst uppstår till följd av att utloppstunneln efter Hjälta kraftstation är 

underdimensionerad. 

5.4 Energi  

Mängden energi som producerats vid Hjälta kraftstation mellan åren 2014-2019 jämfört med 

hur mycket energi som hade kunnat producerats om Klockarforsen hade muddrats med fyra 

respektive 6 meter visas i tabell 3.  
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Tabell 3. Mängden energi som producerats vid Hjälta kraftstation mellan åren 2014-2019 i 

nuläget och vid muddring på 4 och 6 meter 

År Innan muddring (GWh) Muddring 4 meter (GWh) Muddring 6 meter (GWh) 

2014 907,4 909,0 909,4 

2015 1264,4 1267,4 1268,2 

2016 853,3 854,4 854,7 

2017 1065,8 1067,7 1068,3 

2018 935,9 937,4 937,8 

2019 1078,4 1080,5 1081,0 

 

För att göra skillnaderna tydligare visas i figur 16 skillnaderna mellan de olika scenarierna 

såväl numeriskt som procentuellt, mellan åren 2014-2019.  

 

 

Figur 16. Hur mycket mer energi numeriskt och procentuellt en muddring på fyra och sex meter 

skulle kunnat generera mellan åren 2014-2019  

Den utökade energiproduktionen varierar mycket från år till år men den procentuella ökningen 

är relativt stabil. Energiproduktionen ökar med flera GWh, vilket är stora mängder energi. Men 
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i jämförelse med årsproduktionen är förändringen inte särskilt stor för de muddrade 

scenarierna.  

5.5 Ekonomi 

Genom att använda genomsnittliga elpriser för elområde 2 mellan åren 2014-2019 (Tabell 2) 

och energiproduktionen för dessa år (Tabell 3), har det gått att beräkna hur mycket mer intäkter 

som skulle kunnat genereras vid Hjälta kraftstation. De ökade intäkterna visas numeriskt och 

procentuellt i figur 17.  

 

 

Figur 17. Hur mycket högre intäkter numeriskt och procentuellt en muddring på 4 meter och 6 

meter skulle kunnat generera mellan åren 2014-2019 

Skillnaden procentuellt är samma som för energiproduktionen, men numeriskt skiljer den sig 

eftersom elpriserna varierar från år till år. Skillnaden är, likt energiproduktionen, stor mellan 

de olika åren och mellan de olika muddringsdjupen. Däremot är inkomstökningen blygsam i 

jämförelse med årsproduktionen.   

5.6 Vattendomsgränser 

En muddring av Klockarforsen skulle kunna innebära att risken för överträdelser av 

vattendomsgränserna (tabell 1) minskar. Därför jämförs vattennivåerna innan och efter 
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muddring med vattendomsgränserna från figur 12. Den lägsta vattendomsgränsen på 90 möh 

som gäller mellan 20/9-16/5 överträds aldrig, därför inkluderas den inte i figur 18. 

 

 

 

 

Figur 18. Vattendomsgränserna vid Hjälta samt de olika vattennivåerna innan och efter 

muddring för vattenflöden mellan <55-285 𝑚3/𝑠 mellan åren 2014-2019 

 

Det blir en stor skillnad vad gäller sänkningsgränsen mellan 16/8 - 20/9 mån 07.00 - lör 07.00. 

Efter muddring överträds aldrig sänkningsgränsen under den perioden, oavsett om muddringen 

är 4 eller 6 meter. De värden som beräknats är medelvärden för vattennivån, vilket innebär att 

vattendomsgränserna troligtvis överträds av extremvärden för vattennivåerna. Däremot 

minskar risken för överträdelser eftersom marginalen till sänkningsgränserna ökar.  

5.7 Känslighetsanalys 

För att få en överblick över hur modellen och simuleringarna påverkas av variationer för de 

olika inparametrarna, har tre olika inparametrar varierats. 

5.7.1 Mannings koefficient   

Mannings koefficient har stor påverkan på flödet i älven. Därför har en känslighetsanalys på 

hur variationer av Mannings koefficient påverkar energiproduktionen genomförts. Mannings 
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koefficient varierades med ±20% och skillnaden i energiproduktion vid Hjälta kraftstation 

jämfördes, vilket visas i figur 19.  

 

 

Figur 19. Skillnad i energiproduktion vid Hjälta kraftstation när Mannings koefficient 

varierades med ±20% för vattenflöden mellan <55-285 𝑚3/𝑠 mellan åren 2014-2019 

 

Om Mannings koefficient ändras, påverkas friktionen mellan vattnet och tvärsnittsarean. När 

Mannings koefficient ökar blir därför fallförlusterna större och energiproduktionen minskar.  

När Mannings koefficient minskar blir således fallförlusterna mindre och energiproduktionen 

ökar. Om Mannings koefficient ökas med 20 procent minskar produktionen betydligt mer än 

vad produktionen ökar om Mannings koefficient minskas med 20 procent.  

5.7.2 Muddringsdjup  

För att avgöra hur ett större muddringsdjup än sex meter skulle påverka energiproduktionen 

vid Hjälta kraftstation, simulerades även muddringsdjup på åtta och tio meter, vilket visas i 

figur 20.  
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Figur 20. Energiproduktionen vid Hjälta kraftstation innan muddring och efter muddring på 

fyra, sex, åtta och tio meter för vattenflöden mellan <55-285 𝑚3/𝑠 mellan åren 2014-2019 

Det blir en stor skillnad för energiproduktionen innan muddring i jämförelse med en muddring 

till fyra meter. Skillnaden mellan att muddra till sex meter i jämförelse med att muddra till fyra 

meter är också relativt stor. Däremot är skillnaden att muddra till åtta eller tio meter inte 

speciellt stor i jämförelse med att muddra till sex meter. Anledningen till att skillnaden är 

mindre för muddring till åtta och tio meter i jämförelse med att muddra till sex meter, är att 

större delen av de fallförluster som uppstår i Klockarforsen redan reducerats bort vid en 

muddring till sex meter. De går därför inte att minska fallförlusterna i lika stor utsträckning 

med ett muddringsdjup som är större än sex meter.  

5.7.3 Landsvägsbron 

Hur stor påverkan landsvägsbron har på flödet i älven kan uppskattas genom att variera bredden 

på brofundamenten med ±50%. Skillnaden i energiproduktionen vid Hjälta kraftstation kan då 

undersökas. Bropelarna är 2,5 meter breda, vilket innebär att de varieras mellan 1,25 - 3,75 

meter vilket visas i figur 21. 
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Figur 21. Skillnad i energiproduktionen när bredden på brofundamenten varieras med ±50 

procent för vattenflöden mellan <55-285 𝑚3/𝑠 

Skillnaden i energiproduktion när bredden på bropelarna varieras är knappt märkbar. 

Produktionen ökar något när bredden på brofundamenten minskar och produktionen minskar 

när bredden på brofundamenten ökar. Skillnaderna är dock så små att brofundamentens 

påverkan på energiproduktionen vid Hjälta kraftstation kan bortses.  
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6. Diskussion 

Resultatet visar att en muddring av Klockarforsen ger en stor förbättring vad gäller skillnaden 

i vattennivå mellan Nordsjösjön och Hjälta kraftstation (figur 13). Förbättringen i fallhöjd 

(figur 15) är däremot liten i jämförelse med de förluster som uppstår i utloppstunneln efter 

Hjälta kraftstation. När den nya energiproduktionen (figur 16) och inkomsten (figur 17) efter 

en muddring jämförs, är det relativt små förbättringar. Procentuellt är det endast mellan 0,13-

0,3 procent förbättring per år, men eftersom energiproduktionen och inkomsterna är så pass 

stora blir det numeriskt stora summor. Energiproduktionen ökar med mellan 1,11-3,84 GWh 

per år vilket motsvarar 0,39-1,3 MSEK ökad inkomst per år. För att sätta den ökade 

energiproduktionen i perspektiv, motsvarar 1,11-3,84 GWh elförbrukningen för 444-1536 

lägenheter under ett års tid (E.ON u.å.). En viktig förbättring som en muddring medför är att 

vattennivån inte kommer att variera lika mycket vid Hjälta. Det innebär att marginalerna till 

vattendomsgränserna ökar och att risken för att vattendomsgränserna överträds minskar. 

Kraftstationen kommer därför kunna bibehålla ett högre flöde utan att vattennivån överträder 

vattendomsgränserna, vilket innebär att mer energi kan produceras och att mer reglerkraft kan 

tillhandahållas när det behövs. 

 

I början av arbetet var hypotesen att fallförlusterna i Klockarforsen berodde på att 

brofundamenten och en så kallad “forsnacke”, det vill säga en upphöjning i älven, begränsade 

vattenflödet genom Klockarforsen. När batymetrin i älven kartlades med ekolod blev det tydligt 

att det inte fanns någon tydlig forsnacke i Klockarforsen, utan att fallförlusterna istället berodde 

på att älvsträckan var betydligt grundare än befarat. När Klockarforsen sedan återskapats i 

HEC-RAS och flödessimuleringar kunde utföras, blev det också tydligt att brofundamenten 

inte hade någon stor påverkan. Arbetet omstrukturerades därför till stor del. Från att undersöka 

hur vattenflödet i Klockarforsen skulle påverkas av att muddra bort forsnacken och att 

hydrodynamiskt förbättra brofundamenten, till att undersöka hur vattenflödet påverkas av att 

muddra ur hela Klockarforsen.  

 

Utifrån underlaget som tagits fram i den här rapporten är en muddring på sex meter att föredra. 

Anledningen är att en muddring på sex meter ger en energiproduktion (figur 16) som är mellan 

28-30 procent högre jämfört med en muddring på fyra meter. Inkomsterna (figur 17) är mellan 

27-30 procent högre för en muddring på sex meter. En muddring på sex meter ger också en 

högre vattennivå vid Hjälta kraftstation, vilket ger större marginaler vad gäller 
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vattendomsgränserna. Det är dock viktigt att undersöka kostnaderna för själva muddringen, för 

att på så sätt kunna avgöra hur mycket mer en muddring på sex meter skulle kosta. Kostnaden 

för muddringen är en viktig aspekt som inte berörts i rapporten, där såväl muddringen men 

också kostnaden för en grundlig miljökonsekvensbeskrivning räknas in. Den inkomstökning 

som en muddring skulle ge, behöver vara tillräckligt stor för att kostnaden för muddringen ska 

återbetalas inom en rimlig tid. Anledningen till att en kostnadsuppskattning inte genomförts, 

är att den skulle bli för spekulativ. Först och främst behöver muddringsmetoden bestämma 

eftersom priset varierar stort beroende på vilken muddringsmetod som används. Innan en 

kostnadsuppskattning för muddringen skulle kunna genomföras behöver därför en 

miljökonsekvensbeskrivning utföras, för att på så sätt kunna bestämma vilken muddringsmetod 

som är lämpligast. Efter det behövs en offert från en eller flera entreprenörer för själva 

muddringen, och därtill behöver antalet konsulttimmar för en miljökonsekvensbeskrivning 

uppskattas. Dessa parametrar utgör en för stor osäkerhet för att en rättvis uppskattning av 

kostnaden skulle kunna genomföras.  

 

Det bör nämnas att en stor del av datan som utgör resultatet inte är exakta utan snarare 

uppskattningar. De vattenflöden som används är medelvärden för vattenflöden mellan 2014-

2019 och elpriserna som används är även de medelvärden för samma tidsperiod. I verkligheten 

optimeras vattenflödet mot det aktuella elpriset, vilket medför att den egentliga 

energiproduktionen och inkomsten inte stämmer exakt överens med de siffror som redovisas i 

resultatet. Med det sagt är uppskattningarna i rapporten genomförda för att visa på de skillnader 

som uppstår, vilka utan att vara helt exakta, ändå ger en bra bild över hur en muddring skulle 

påverka de undersökta parametrarna vid Hjälta kraftstation. 

 

En annan osäkerhet är att den modell som skapats för att efterlikna den undersökta älvsträckan, 

inte är en exakt kopia av verkligheten. Det medför att vattenflödet i simuleringarna inte helt 

efterliknar verkligheten. Ekolodet har en precision på 0,5 meter, vilket kan sättas i perspektiv 

till att älvsträckan är 2,4 kilometer lång och mellan 77 och 167 meter bred. Precisionen bör 

därför vara tillräckligt hög för att kunna ge en verklighetstrogen bild över batymetrin i älven. 

Eftersom vattennivån i älven varierar med tiden, skulle det varit bra att kunna ha med denna 

variation i simuleringarna. HEC-RAS saknar dock en sådan funktion, vilket medför att det inte 

kunnat utföras. Istället användes medelvärden för vattennivåerna vid de olika flödena, vilket 

bör ses som en felparameter då det inte ger en exakt bild av verkligheten.  
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Skillnaden i fallhöjd mellan simuleringen och medelvärdet vid låga och höga vattenflöden, 

medför att energiproduktionen och inkomsten inte stämmer helt överens. I simuleringen blir 

energiproduktionen och inkomsten något högre i jämförelse med vad den skulle bli om 

medelvärdet och simuleringarna stämt helt överens. Hur vattennivån skiljer sig mellan de tre 

scenarierna blir det däremot ingen skillnad på, eftersom alla scenarier bygger på 

simuleringsvärdet. Vilket medför att alla tre scenarierna kommer att ge något för höga 

vattennivåer vid låga och höga vattenflöden, när påverkan på vattendomsgränserna undersöks. 

 

För att kunna förbättra arbetet skulle en noggrann ekolodning av hela älvsträckan behöva 

genomföras, hela vägen från Nordsjösjön till Hjälta kraftstation. På så sätt behöver inga delar 

av älvsträckan uppskattas och interpoleras. Att ha tillgång till ett flödessimuleringsprogram där 

tidsvariationer i vattennivån kan uppskattas, skulle även det ha höjt detaljnivån på arbetet. 

Optimalt vore ett program där det utifrån vattenflöden och vattennivåer går att skapa en 

algoritm, där andra vattenflöden kan importeras och dess vattennivå beräknas. 

 

Om utloppstunneln från Hjälta till Ångermanälven skulle bytas till en större variant och genom 

att muddra Klockarforsen till ett djup på sex meter, skulle fallförlusterna minska avsevärt. 

Åtgärder vad gäller utloppstunneln har tidigare undersökts av Sydkraft Hydropower och 

Uniper. Undersökningarna har visat att en förstoring av utloppstunneln inte skulle vara 

kostnadseffektivt, eftersom kostnaden för en ombyggnad samt att ha kraftverket nedstängt, är 

större än förtjänsten från en större utloppstunnel.  

 

6.1 Förslag till vidare studier  

För att komma vidare med det här arbetet skulle en miljökonsekvensbeskrivning av 

muddringen behöva genomföras. En person som är kunnig inom miljö skulle kunna genomföra 

en sådan studie. Vilket kombinerat med det här arbetet skulle kunna medföra att en muddring 

av Klockarforsen blir aktuell. 

 

En studie skulle behöva utföras över de fallförlusterna som uppstår till följd av att 

utloppstunneln efter Hjälta kraftstation är underdimensionerad. Om dessa fallförluster på något 

sätt kan minskas, går det att få en utökad energiproduktion och reglerförmåga.  
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7. Slutsatser 

Resultaten visar att en muddring skulle minska skillnaden i vattennivån mellan Nordsjösjön 

och Hjälta kraftstation med mellan 25-53 procent (figur 15). Förbättringen för fallförlusterna 

blir allt större vid höga flöden (figur 16), men förbättringen är relativt liten i jämförelse med 

de fallförluster som uppstår till följd av att utloppstunneln efter Hjälta är underdimensionerad. 

Energiproduktionen (tabell 3) skulle ökat med 1,11-3,84 GWh varje år om Klockarforsen 

skulle muddrats. Vilket dock inte är speciellt mycket i jämförelse med den totala mängden 

energi som produceras varje år, vilket under de undersökta åren 2014-2019 var mellan 850-

1250 GWh. Inkomstökningen blir därför inte speciellt stor, 0,13-0,3 procent, vilket motsvarar 

0,39-1,3 MSEK per år. Muddringen har en stor påverkan på de vattendomsgränser som gäller 

vid Hjälta, eftersom Hjälta kraftstation då kan köras med högre vattenflöden utan att 

vattennivån går under sänkningsgränsen.  
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Appendix – Lathund för databearbetning i ArcMAP 

Steg för steg hur databearbetningen genomfördes i ArcMap 

 

1. Datan laddas in i rasterformet genom att använda verktyget “ArcToolbox->Conversion 

Tools->To Raster->ASCII to Raster” 

2. Höjddata@2m i rasterformat som laddats ned från Lantmäteriet importeras 

3. Rasterdatan är i koordinatsystemet SWEREF99_TM medan ekolodsdatan är i WGS 

1984. När ekolodsdatan laddas in transformeras den därför om till SWERED99_TM 

4. Ett tomt rasterdataset skapas, där de två olika rasterdataseten kan sparas, med verktyget 

“ArcToolbox->Data Management Tools->Raster->Raster Dataset->Create Raster 

Dataset”  

5. De två rasterdataseten sammanfogas i det tomma rasterdatasetet med verktyget 

“ArcToolbox->Data Management Tools->Raster->Raster Dataset->Mosaic”  

6. Den sammanfogade rasterdatan konverteras sedan till TIN-format med verktyget 

“ArcToolbox->3D Analyst->From Raster->Raster to TIN” 

7. Ett Ras-lager skapas sedan datan som nu är i TIN-format, genom att använda verktyget 

“RAS Geometry->Layer Setup” 

8. Mittlinjen i älven ritas ut med verktyget “RAS Geometry->Create RAS Layers->Stream 

Centerline” 

9. Älven namngavs därefter genom att använda verktyget “Assign RIverCode and 

ReachCode to RIver” 

10. Därefter skapas en 3D-version av älven vilket samtidigt sammankopplar älven med 

RAS Geometry, genom att använda verktyget “RAS Geometry->Stream Centerline 

Attributes->All” 

11. Älvens strandlinje ritas ut med verktyget “RAS Geometry->Create RAS Layers->Bank 

Lines” 

12. Älvens flödesväg ritades därefter ut genom att använda “RAS Geometry->Create RAS 

Layers->Flow Path Centerlines” 

13. Flödesriktningen bestämdes därefter genom att använda verktyget “Select Flowpath 

and Assign LineType Attributes”. Riktningen bestäms genom att titta nedströms och 

den “Flowpath” som är till vänster markeras som vänster och den Flowpath” som är till 

höger markeras som höger 

14. Tvärsektionerna skapas sedan genom att använda verktyget “RAS Geometry->Create 

RAS Layers->XS Cut Lines”. De ritas alltid från vänster till höger och ska vara 

vinkelräta mot flödet 

15. För att tvärsektionerna ska få rätt attribut används verktyget “RAS Geometry->XS Cut 

Line Attributes->All”.  

16. Datan exporteras till Hec-Ras genom att använda verktyget “RAS Geometry->Expor 

RAS-Data” 

 
 

 

 


