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Abstract

Simulering av hydrodynamiska förlopp för KAS vid
kraftverksdammar
Simulation of Hydrodynamic Processes for the
Overtopping Protection System at Hydropower Plants

Erik Karlsson

This Master thesis project concerns the dam overtopping protection system for
hydropower plants, abbreviated DOPS. The system is installed at many major
hydroelectric power plants and is designed to automatically initiate opening of the
spillways if the water level would rise above the retention level and in the absence of
both regular automatic control and manual control. In this way, overtopping of the
dam with possible dam failure as a result can be prevented.

A numerical model for simulating hydrodynamic processes for Porjus, Harsprånget
and Ligga in Stora Luleälven has been developed in the computational software MIKE
11. Particular emphasis has been on accurately describing the flow through spillways
and handling the numerical instabilities that arise from rapidly varying flow and dried
out flood beds.

Through simulations and calculations, where a large number of scenarios have been
tested, a methodology has been developed for setting parameters of the DOPS. This
is non-trivial since the dams are geographically close to each other and have limited
storage capacity. The method for setting parameters is based on the principle that
each spillway is assigned with an individual activation and closing level. The vertical
distance between activation levels is adjusted to the water surface rising velocity for
different flow regimes and the time it takes for the gate to open.

The results show that if the settings for the individual dams are chosen correctly, a
propitious progress is achieved for most cases. Some combinations of flow and error
events could however lead to large billows and that the retention level is exceeded
significantly within a short time after the initial error event. If these consequences are
to be avoided using an automatic system, upstream discharge needs to be stopped
and the spillways of the dam downstream need to be opened in advance through
communication between the DOPS of the dams.
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Sammanfattning  

I detta projekt har det kontrollerande avbördningsskyddet för vattenkraftverk, förkortat 

KAS, studerats närmare. KAS finns installerat vid många större vattenkraftverk och har 

till uppgift att automatiskt aktivera öppning av dammluckorna ifall vattennivån skulle 

stiga över dämningsgräns och både den ordinarie nivåregleringen och manuell reglering 

skulle utebli. På så sätt kan överströmning av dammen med eventuellt dammbrott som 

följd förhindras. 

Eftersom KAS är det yttersta skyddet ställs extra höga krav på tillförlitlighet. Därför 

behöver de elektiska och mekaniska komponenter som ingår i systemet vara robusta, väl 

beprövade och ha en lång livslängd. Dessutom ska systemet vara utformat på ett sådant 

sätt att även om ett fel skulle uppstå ska inte det leda till att hela systemet förlorar sin 

funktion. 

Minst lika viktigt som konstruktionen är att de parametrar som styr skyddssystemets 

funktion är rätt inställda. Det kan bland annat handla om vilken vattennivå som KAS 

ska aktiveras eller stängas för och om olika luckor ska ha olika aktiveringsnivåer. 

Vanligtvis beror dessa parametrar på varandra. 

Eftersom systemet är helt automatiskt måste man vid inställningen av parametrarna ta 

hänsyn till alla de driftsituationer och felhändelser som kan tänkas inträffa. Detta är 

särskilt utmanande för system av dammar som ligger geografiskt nära varandra. Det 

korta avståndet leder till att dammarnas magasinstorlek är liten vilket innebär att 

stignings- och sänkningsförlopp kan bli väldigt snabba. Det innebär dessutom att om 

dammluckorna öppnas vid en damm så kommer också åtgärder vid de intilliggande 

dammarna behöva göras inom kort tid och därför kan kommunikation mellan 

dammarnas KAS-system vara nödvändig. Fjärrkommunikation riskerar däremot 

samtidigt att minska funktionssäkerheten och bör därför så långt som möjligt undvikas. 

Tre dammar som ligger nära varandra är Porjus, Harsprånget och Ligga i Stora 

Luleälven. I detta projekt har en numerisk modell för att simulera hydrodynamiska 

förlopp för den aktuella älvsträckan utvecklats i beräkningsprogrammet MIKE 11. 

Särskild vikt har lagts på att korrekt beskriva flödet genom dammluckor och hantera de 

numeriska instabiliteter som uppstår vid bland annat simulering av snabba 

flödesförändringar och uttorkad älvfåra. 

Med hjälp av simuleringar och beräkningar har en metodik kunnat utvecklas för hur 

inställningar för KAS kan väljas för system av intilliggande dammar. Metoden bygger 

på att varje lucka tilldelas en individuell aktiverings- och stängningsnivå. Avståndet 

mellan aktiveringsnivåer anpassas till vattenytans stigningshastighet för olika flöden 

och tiden det tar att öppna luckan. 

Resultaten visar att om inställningarna för de enskilda dammarna väljs rätt kan ett 

gynnsamt förlopp erhållas för de flesta fallen. Vissa kombinationer av flöden och 

felhändelser riskerar däremot att leda till stora svallningar och att dämningsgräns 

överskrids markant inom kort tid efter felhändelsen. Om dessa följder ska undvikas med 

hjälp av automatik behöver tillrinning uppströms stoppas och magasin nedströms 

förtappas genom kommunikation mellan dammarnas KAS-system. 
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Simuleringar är ett lämpligt verktyg för att studera de förlopp som kan uppstå vid 

magasinhantering och för att finna en lämplig reglerstrategi. De exakta värdena för de 

parametrar som beräknats däremot bör ej tillämpas innan dess att modellens 

noggrannhet validerats ytterligare.
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Ordlista 
Benämning/Förkortning Förklaring 

Aktiveringsnivå Vattennivå för vilken KAS aktiveras. 

Avbördning På ett kontrollat sätt släppa stora mängder vatten förbi en damm. 

Dammteknisk säker 

nivå 

Den vattennivå som bedömts vara den högsta konstruktionssäkra 

nivån. Vanligtvis motsvarande TK för fyllnadsdammar.  

DG Dämningsgräns. Högsta tillåtna vattennivå. 

DTU-manual Manual för drift, tillståndskontroll och underhåll. 

Dämningsarea Sjöarea för magasin uppströms om damm. 

Fribord Avstånd mellan DG och dammteknisk säker nivå.  

Gångtid mellan 

dammar 

Tiden från det att flödet från en anläggning uppströms ökar till dess 

att vattennivån vid dammen börjar stiga. 

KAS Kontrollerande avbördningsskydd eller Katastrofskydd 

Kft Kritisk fyllnadstid. Tiden från det att dämningsgräns överskrids till 

dess att vattennivån når den dammtekniskt säkra nivån. 

Konsekvensklass Klassificering av dammkonstruktion med avseende på konsekvenser 

vid eventuellt dammbrott. 

Lucköppning Vertikalt avstånd från utskovs överströmmningströskel till luckans 

nedre kant.  

MIKE 11 Programvara för beräkning av endimensionellt flöde i öppen kanal. 

MIKE View Programvara för visualisering av resultat från MIKE 11. 

Pegel Del av utrustning för vattennivåmätning. 

RIDAS Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet. 

Saint Venants 

ekvationer 

Samband för massbevarande och rörelsemängdsbevarande för icke-

stationärt flöde i öppna kanaler. Härleds från Navier-Stokes 

ekvationer. 

Sektionering  Beskrivning av älvfårans topologi i snitt vinkelräta mot 

flödesriktningen 

SG Sänkningsgräns. Lägsta tillåtna vattennivå. 

Signaleringstid Tid från det att varningssignal ljuder till dess att lucköppning 

påbörjas. 

Skvalptid Tid med vilken aktivering av KAS fördröjs. 

Stigningshastighet Förändring av vattennivån per tidsenhet. 

Tillrinning  Mängd vatten som flödar in i magasinet per tidsenhet. 

TK Dammens tätkärnas lokalt lägsta nivå. 

Utbyggnadsvattenföring Den maximala mängd vatten som kan ledas förbi kraftstationens 

turbinaggregat per tidsenhet. 

Utskov Del av dammbyggnad som används för avbördning. Avser både fasta 

och rörliga delar. 

VNR Vattennivåreglering 

VÖA Vattenövervakningsautomatik 

ÖVY Nivån för vattenytan direkt uppströms om dammanläggning 
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Symbolförteckning 
Symbol Förklaring 

A Flödets totala tvärsnittsarea vinkelrätt flödesriktningen 

a Krävd säkerhetsfaktor för förhållandet mellan QKAS och QUTB 

Adämning Dämningsarea 

B Flödets totala bredd i tvärgående riktning respektive bredd för utskov 

C Sammanslagen avbördningskoefficient 

Cr Courants tal  

dh/dt Stigningshastighet 

H Lokalt vattendjupt 

h Vattennivå 

H0 Vattendjup vid hydrostatisk jämvikt 

hhög Vattennivå för vilken KAS aktiveras 

hlåg Vattennivå för vilken luckstängning initieras 

hmax Maximal nivå som övre vattenytan når vid studerat förlopp 

hstopp Vattennivå för vilken tillrinning stoppas 

htröskel Nivå för överströmningskant på utskovet 

hövy Vattennivå direkt uppströms om damm 

I Hydrauliska fallförluster  

Ib Bottenlutning 

n Mannings skrovlighetskoefficient 

Q Aktuellt flöde alternativt tillrinning 

QKAS Avbördning via KAS-funktion 

Qklass1 Dimensionerande flöde för dammar av hög konsekvensklass 

QLUCKA Avbördningskapacitet för utskovslucka 

Qmedel Medelvattenföring 

QUTB Utbyggnadsvattenföring 

tinst Inställelsetid för beredskapspersonal 

tSI Signaleringstid 

tSK Skvalptid 

töppning Tiden det tar för full öppning av utskovslucka 

tstängning Tiden det tar för stängning av utskovslucka 

 u Medelflödeshastighet 

V Magasinvolym 

α´ vertikal hastighetsfördelningskoefficient 

Δt Tidssteg för beräkningsmodellen 

Δh Avstånd mellan vattennivåer 

Δx Avstånd i flödesriktningen mellan intilliggande beräkningspunkter för 

vattennivån 

μ Dimensionslös avbördningskoefficient 
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1 Introduktion 

1.1 Projektbeskrivning 

Detta är ett examensarbete omfattande 30 hp som utförs i slutskedet av 

Civilingenjörsutbildningen i Teknisk Fysik vid Uppsala Universitet. Examensarbetet 

utförs på uppdrag av Romanas Ascila och Claes-Olof Brandesten vid Avdelningen för 

dammsäkerhet vid Vattenfall Vattenkraft och handleds av James Yang vid 

Vattenfall R&D i Älvkarleby. Ämnesgranskare vid Uppsala Universitet är Per 

Sundqvist. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Orienterande om vattenkraft och dammsäkerhet i Sverige 

I Sverige finns för närvarande runt 10000 dammar av varierande typ och storlek. De 

flesta av landets dammar är små och ett dammbrott vid någon av dessa dammar skulle 

enbart få begränsade konsekvenser. Emellertid finns i Sverige även i storleksordningen 

200 större dammar, det vill säga dammar med en fallhöjd större än 15 m, och ett 

dammbrott vid någon av dessa skulle kunna få katastrofala följder [1].  

De största dammarna i landet är våra kraftverksdammar. De används för att samla upp 

och lagra vattenmassor i magasin och även skapa fallhöjd som kan utnyttjas för att driva 

turbiner och generera el. Vattenkraften är en viktig del av den svenska elförsörjningen 

då den kan användas för att tillgodose såväl basbehov som varierande elförbrukning. I 

medeltal produceras 65 TWh el med vattenkraft varje år, vilket motsvarar cirka 45 % av 

det årliga elbehovet, men produktionen kan variera från 50 TWh för torra år upp till 75 

TWh för regniga år [2]. 

Den storskaliga utbyggnaden av svensk vattenkraft skedde till största del mellan 1940 

och 1980. Ett allt större behov av el i kombination med statliga direktiv att satsa på 

vattenkraft framför kolkondenskraft var det som låg till grund för den snabba 

utbyggnaden. Under 60-talet började utbyggnaden gradvis att mattas av till följd av en 

allt starkare miljörörelse mot reglering av dittills orörda älvar, samt att alternativ i form 

av kärnkraft blev tillgängliga. Sedan 1980 har därför nybyggnationen av 

kraftverksdammar i Sverige varit i princip obefintlig. De hittills orörda älvarna, 

däribland Vindelälven, är skyddade genom miljölagstiftning och övriga älvars fallhöjd 

är nästan fullt utnyttjad [3]. Detta innebär att arbetet med vattenkraft i Sverige idag 

fokuserar på modernisering av turbiner, dammluckor, generatorer, transformatorer och 

övriga kraftverkskomponenter, vilket ger högre verkningsgrad för befintliga kraftverk 

och minskade utsläpp av olja i vattnet [4]. Ett annat i allra högsta grad viktigt område, 

som det också investeras mycket i, är dammsäkerhet.  

Med dammsäkerhet avses vanligtvis säkerhet mot uppkomst av okontrollerad 

utströmning från magasinet som kan medföra skador [5]. Dammsäkerhetsarbetet i 

Sverige är i första hand reglerat genom lagstiftning i Miljöbalken och Lagen om skydd 

mot olyckor, samt genom branschgemensamma rapporter, till exempel Svenska 

Kraftnäts handbok för dammsäkerhet, Flödeskommitténs riktlinjer för 
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flödesdimensionering och Svensk Energis branschgemensamma riktlinjer för 

dammsäkerhet, förkortade RIDAS. Till skillnad från många andra länder där vattenkraft 

bedrivs har en stor del av utvecklingsarbetet för dammsäkerhet skett via 

verksamhetsutövarna och inte genom nationell lagstiftning. 

Genom Miljöbalken är det emellertid reglerat så att den ytterst ansvarige för en damms 

underhåll, säkerhet och konsekvenserna vid ett förekommande dammbrott i regel är 

dammägaren [1]. För att underlätta dennes arbete har exempelvis RIDAS tagits fram. I 

enlighet med dessa riktlinjer har alla större dammar i Sverige konsekvensklassificerats. 

Detta innebär att dammarna delas in i 4 olika konsekvensklasser (1+/1/2/3) med 

avseende på vilka konsekvenser ett dammbrott skulle få för samhällsfunktioner, natur 

och människors hälsa. Generellt så beror konsekvenserna av ett dammbrott på hur stor 

den uppdämda vattenmassan är, vilken typ av damm det är, dammens höjd och 

förhållandena nedströms [1]. Även förhållandena uppströms påverkar till viss del 

eftersom en hastig sänkning av vattennivån riskerar att leda till kraftig erosion.  

För att inte dammbrott ska uppstå dimensioneras dammar för att kunna uthärda alla de 

påfrestningar som de förväntas utstå under sin livstid. Ett av de krav som ställs på en 

damm är att dess utskov ska ha kapaciteten att släppa förbi, avbörda, en viss mängd 

vatten per tidsenhet. Om det inte det är uppfyllt riskerar dammen att bli överströmmad. 

Det flöde som dammen ska klara av att avbörda kallas dimensionerande flöde. Eftersom 

nederbörd och andra faktorer som påverkar flödet varierar från år till år talar man ofta 

om ett visst flödes förväntade återkomsttid, det vill säga den tid det i genomsnitt tar 

mellan att flöden större än eller lika med det angivna inträffar. Exempelvis förekommer 

ett 50-årsflöde statistiskt sett en gång på 50 år och ett 100-årsflöde en gång på 100 år. 

De dammar som har den högsta konsekvensklassificeringen ska konstrueras för klara av 

att stå emot även osannolikt höga flöden utan att brista [5]. 

Men hur bestämmer man det dimensionerande flödet? Vid tiden för då våra svenska 

kraftverksdammar byggdes utgick man från den kunskap som fanns tillgänglig då. Det 

innebar att man för dimensioneringen hade de dittills högsta uppmätta flödena som 

utgångspunkt. Under 1980-talet uppmättes dock höga tillrinningar i mellersta Norrland 

vilket gav anledning att misstänka att många svenska dammar var underdimensionerade. 

Därför bildades år 1985 Flödeskommittén genom ett sammarbete mellan kraftindustrin 

och SMHI för att samordna riktlinjer för hur dimensionerande flöden skulle beräknas. 

Enligt de nya riktlinjerna behövde vissa dammar av den högsta konsekvensklassen klara 

av betydligt högre flöden än vad man tidigare räknat med, vilket har lett till att 

dammarna har fått förstärkas eller delvis byggas om. I kommitténs senaste rapport, som 

utkom 2007, tas även hänsyn till ett eventuellt föränderligt framtida klimat. Det pågår 

med andra ord ett ständigt utvecklingsarbete inom vattenkraft och dammsäkerhet.  

1.2.2 Porjus, Ligga, Harsprånget och Messaure 

Luleälven är belägen i norra Norrland. Älven är i huvudsak uppdelad i två vattendrag 

nämligen Lilla Luleälven och Stora Luleälven. De två vattendragen har sin upprinning 

nära den norska gränsen, förenas i Porsi och flyter därefter förbi bland annat Boden 

innan mynningen i Bottenviken vid Luleå, se Figur 1.1. Historiskt sett har Luleälven 

haft en betydelsefull roll i utbyggnaden av den storskaliga vattenkraften i Sverige och är 
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idag fortfarande viktig som den älv som har störst årlig elproduktion. Alla dammar och 

kraftverk i Luleälven ägs och drivs av Vattenfall AB. 

I Stora Luleälven, cirka 70 km norr om sammanflödet i Porsi, ligger Porjus 

vattenkraftverk. Man insåg tidigt att detta var en lämplig plats för vattenkraft på grund 

av den höga fallhöjden och den stora vattenföringen och dammen till kraftverket togs i 

drift redan 1914. Uppströms om Porjus finns ett av Sveriges största reglermagasin i 

form av Stora Lulevatten och ännu längre uppströms finns Stora Sjöfallet och 

Suorvadammen. 

Enbart cirka 8 km nedströms om Porjus ligger Harsprånget, som är Sveriges största 

vattenkraftverk sett till installerad effekt. Harsprångets fallhöjd är 107 meter och de 5 

installerade aggregaten har en total effekt på 940 MW. På grund av närheten till Porjus 

är däremot magasinstorleken begränsad. Därför är enbart korttidsreglering av 

vattennivån möjlig. 

Nedströms om Harsprånget, cirka 6 km bort, befinner sig Ligga kraftverk. Kraftverket 

är till sin konstruktion lik Harsprånget men fallhöjden är betydligt lägre och därmed 

också den installerade effekten. Precis som för Harsprånget är enbart korttidsreglering 

möjlig. 

Cirka 23 km nedströms om Ligga ligger slutligen Messaure. Dammen i Messaure har 

konstruerats genom att älvens naturliga dalgång spärrats av en nästan 2 km lång 

jorddamm. På grund av att dalgången är bredare och att avståndet till dammen 

uppströms är längre har Messaure en större magasinstorlek än Harsprånget och Ligga, 

dock fortfarande betydligt mindre än Porjus. 

Driften för Porjus, Harsprånget, Ligga och Messaure kan skötas med hjälp av 

fjärrstyrning från driftcentralen i Vuollerim. Vid behov kan personal åka ut för att sköta 

drift eller underhåll på plats och att ta sig till stationerna väntas ta mindre än 1 h. 
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Figur 1.1. Översiktskarta över Luleälven och dess kraftverksdammar [6]. 

1.2.3 Dimensionering av KAS med hjälp av simulering 

Ett Kontrollerande avbördningsskydd (KAS) utgör det yttersta skyddet mot 

okontrollerad överdämning av vattenkraftsdammar. KAS-systemet skall aktiveras utan 

styrning från en driftcentral när övriga nivåregleringsfunktioner eller åtgärder inte 

längre fungerar och därigenom förhindra att dammen överströmmas. 

I KAS-systemet samverkar ett stort antal elektriska och mekaniska komponenter och för 

att säkerställa tillförlitligheten behöver dess utformning verifieras vid olika möjliga 

kombinationer av lastfall och magasinsförhållanden. Eftersom KAS är det yttersta 

skyddet ställs extra höga krav på tillförlitlighet. Utformningen avser både hur systemet i 

praktiken är konstruerat såväl som de inställningar som påverkar systemets styrning. 

Det senare kan även betecknas parametrar. Ett typexempel på en parameter är vid vilken 

vattennivå som KAS ska aktiveras. 

Dimensioneringen av parametrarna beror till stor del på hur förhållandena vid och runt 

dammen ser ut. Den som har till uppgift att granska projekt med avseende på 
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dimensionering av parametrar för KAS för befintliga såväl som för planerade dammar 

är den person med rollen Dammtekniskt sakkunnig. 

Sammantaget behöver ett stort antal parametrar och kombinationer av KAS-

inställningar och deras respons testas mot olika driftsituationer som uppstår vid 

hantering av vattenkraftmagasin.  Detta kan vara både svårt och kostsamt att 

åstadkomma fullt ut genom enbart fysiska in situ prov och funktionskontroller och det 

är där simuleringar kommer in i bilden. Simuleringar kan jämfört med riktiga mätningar 

ofta vara både billigare, mindre tidskrävande, säkrare och mer omfattande. Samtidigt 

begränsas de fenomen som kan studeras i en simulering till de fenomen som är 

implementerade i datamodellen. 

I vissa fall kan tidsaspekter ha en avgörande roll för hur KAS-funktioner uppträder och 

det kan motivera att kravställningen på det tekniska systemets utformning eller de 

ingående parametrarna behöver ses över. En tidsaspekt gäller dammar som ligger 

förhållandevis nära varandra geografiskt. Om de mellanliggande magasinen har låg 

lagringskapacitet i förhållande till vattenflödet kan en situation som leder till aktivering 

av KAS vid en anläggning även påverka vilka åtgärder som inom kort tid behöver göras 

vid intilliggande anläggningar. Därför kan KAS-systemen vid dessa anläggningar 

behöva nyttja vissa gemensamma parametrar. Detta medför att det finns ett behov av att 

utreda hur systemen fungerar vid de enskilda anläggningarna och även hur 

anläggningarna samverkar vid en eventuell fjärrstyrning. 

En annan frågeställning som behöver belysas är störningar i KAS på grund av 

vågrörelser i kraftverksmagasin vid hastigt frånslag. Ett förekommande problem är att 

den så kallade frånslagsvågen som då uppstår kan ge upphov till felaktiga larm, vilket 

leder till oönskade och kostsamma driftstop. Däremot får en förändring i KAS-

systemets utformning inte öka risken för att larm inte utlöses då det verkligen skall. 

1.3 Syfte 

Projektet syftar till att komplettera befintliga metoder och tillvägagångssätt för design 

och optimering av KAS-system och kravställning på funktionalitet utifrån generella och 

anläggningsspecifika förhållanden. 

1.4 Avgränsningar 

Detta projekt rör Vattenfalls storskaliga vattenkraftanläggningar i Sverige och KAS-

systemen utformade för dessa. Enbart ett fåtal anläggningar skall studeras i detalj 

nämligen de tre närliggande kraftverksdammarna Porjus, Harsprånget och Ligga i 

Luleälven. 

1.5 Genomförande 

För att på ett korrekt sätt kunna ta hänsyn till tidsberoende strömningsförhållanden 

behöver hydrodynamiska rörelseekvationer tillämpas. Simuleringar av flöden och deras 

samverkan med KAS-funktioner kommer att kunna genomföras genom att använda en 

befintlig hydrodynamisk modell över Luleälven. Modellen är implementerad i 
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beräkningsprogrammet MIKE 11. Modifikationer av modellen samt beräkningar utanför 

modellen kommer att behöva göras. 

Denna rapport omfattar i huvudsak fyra delar vilka även motsvarar examensarbetets 

genomförande. I kapitel 2 i rapporten, beskrivs relevant teori för projektet. Teorin 

omfattar KAS-systemets utformning och funktion, en beskrivning av MIKE 11, samt en 

beskrivning av icke-stationär kanalströmning ur ett beräkningsperspektiv. I kapitel 3 i 

rapporten, beskrivs vilken metod som använts för att utföra analysen. I kapitel 4 

redovisas resultaten från simuleringar och beräkningar och i kapitel 5, dras slutsatser om 

hur kravställningen för KAS kan specificeras. 

Projektets genomförande kan slutligen sammanfattas i följande tre punkter: 

 inlärning av KAS-system och dess funktioner 

 simulering av hydrodynamiskt förlopp med modifierad befintlig numerisk modell 

 kartläggning och metodutveckling för optimering av styrparametrar som används vid 

design och drift av ett KAS-system. 

1.6 Mål 

I detta projekt avses följande mätbara mål uppnås: 

 Formulera beskrivning av KAS-systemets funktionalitet 

 Modellera och implementera detta system utifrån befintlig numerisk modell 

 Formulera relevanta beräkningsfall för dimensionering av KAS 

 Genomföra simuleringar 

 I största möjliga mån validera numerisk modell mot mätdata 

 Utifrån simuleringar dra slutsatser om vad förändringar i KAS-systemet får för följder 

 Sammanfatta ovanstående punkter i en skriftlig rapport 

 Genomföra muntlig presentation. 
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2 Teori 

2.1 KAS – Kontrollerande avbördningsskydd 

KAS-systemet är ett reservsystem för avbördning av vatten som finns installerat vid 

många större vattenkraftverk. Systemets utformning kan se ut på många olika sätt och i 

denna rapport avses KAS-systemen vid Vattenfalls storskaliga vattenkraftanläggningar i 

Sverige. 

Vattenfall Vattenkraft väljer att läsa ut förkortningen KAS som Kontrollerande 

AvbördningsSkydd och denna benämning används också i detta projekt. Tidigare 

betecknade förkortningen KAtastrofSkydd. 

I detta avsnitt beskrivs  

 systemets funktion 

 övergripande systemuppbyggnad 

 ingående komponenter 

 kravställning avseende bland annat ingående komponenters utformning och 

avbördningsförmåga  

Men innan vi fördjupar oss i KAS-funktionen är det värt att nämna hur avbördning vid 

kraftverksdammar utförs i normalfallet. Som det visar sig är reservsystemet KAS inte 

helt oberoende av det ordinarie systemet.  

2.1.1 Avbördning i normalfallet: Innan KAS löser ut 

Vid ett vattenkraftverk leds vatten vid normal drift via ett intag till kraftstationens 

turbinaggregat. Vattnet får turbinen att rotera och el genereras. Om flödet ökar och till 

slut blir är så högt att kraftstationens kapacitet inte räcker till kan vatten istället släppas 

igenom eller över dammen, avbördas, på ett säkert och kontrollerat sätt via så kallade 

utskov. Med utskov avses både rörliga delar och den förstärkta delen av 

nedströmsslänten där vattnet kan flöda ut. 

Vatten som släpps ut genom utskoven har gått förlorat för kraftproduktion, men att 

säkerställa dammens säkerhet är långt viktigare. Om en kraftverksdamm blir överdämd 

kommer vatten att flöda med hög hastighet över dammens krön och ner längs 

nedströmssluttningen. Detta är en riskabel situation eftersom vattnet på grund av sin 

höga hastighet ger upphov till erosion. Om överströmningen får fortgå kan ett 

dammbrott komma att initieras. En undersökning av 180 dammbrott på större dammar 

runt om i världen har visat att överströmning av dammen historiskt sett är den enskilt 

vanligaste orsaken till dammbrott [7].  

För att undvika dammbrott regleras vattennivån i magasinet så att den inte överstiger en 

viss säkerhetsnivå, kallad dämningsgräns. Dämningsgränsen har en marginal till den 

överdämningsnivå som bedöms dammtekniskt säker. Denna marginal benämns fribord. 

För att bestämma den dammtekniskt säkra nivån, och därigenom indirekt vilken 

dämningsgräns som ska gälla, behöver flera faktorer beaktas och varje damm måste 

studeras enskilt [8]. Som allmän, men ej strikt tillämbar, riktlinje kan ges att för 
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betongdammar är nivån samma som den lägsta delen av dammens krön och för 

fyllnadsdammar den lägsta nivån för dammens tätkärna.  

Avbördningsfunktionen kan studeras ur ett systemperspektiv. Systemet som har till 

uppgift att skydda mot överdämning genom att släppa ut vatten vid behov kallas 

avbördningssystem. Avbördningssystemet består av såväl elektriska, hydrauliska och 

mekaniska komponenter som samverkar för att registrera vattennivån, öppna och stänga 

dammluckorna och leda förbi vatten.  

Avbördningsfunktionen är ofta inte frikopplad från turbinvattenföringen, utan vid de 

flesta större kraftverksdammar sköts nivå- och flödesreglering vid normal drift med 

automatisk styrutrustning som justerar flödet genom såväl turbinaggregat som utskov. 

Styrningen för avbördning är alltså en integrerad del av kraftstationens styrning. 

Alternativet till automatisk styrning är att en maskinist manuellt justerar vattennivån, 

antingen på plats eller genom fjärrstyrning. Automatisk reglering av vattennivån finns 

huvudsakligen i två utföranden. 

Vattennivåregering (VNR) är ett system som styr vattenflödet genom kraftverkets 

aggregat eller, vid behov, utskov utifrån en i förväg specificerad reglerstrategi. 

Regleringen baseras på mätningar av den aktuella nivån för den övre vattenytan (ÖVY). 

Ofta vill man hålla en fix vattennivå. Beroende på årstid ligger den vattennivån på ett 

visst avstånd från dämningsgränsen, alternativt beror dämningsgränsen på årstiden. Ur 

ett energiproduktionsperspektiv är det fördelaktigt med en hög vattennivå eftersom den 

genererade effekten är proportionell mot fallhöjden. 

Alternativet till VNR är vattenövervakningsautomatik (VÖA) som är ett reglersystem 

som kontinuerligt mäter vattennivån och beräknar vilket flöde som behöver ledas 

genom kraftstationen för att upprätthålla en konstant nivå. Om systemet beräknar att 

nivån inte kan upprätthållas för aktuell drift skickas ett förvarningslarm om att 

dammens utskov behöver öppnas, antingen manuellt eller genom att VNR kopplas in 

[9].  

2.1.2 Funktionsbeskrivning KAS 

KAS är ett delsystem till avbördningssystemet som ska lösa ut som reserv och öppna 

dammluckorna om  

 den normala automatiska flödesregleringen inte fungerar  

 vattennivån inte heller regleras manuellt. 

Ett fel i den normala regleringen kan bero det på att en lyftanordning till en eller flera av 

dammluckorna är ur funktion, att en nivågivare visar en felaktig vattennivå eller ett 

elektriskt signalfel. En annan orsak till att KAS löser ut är att de parametrar som 

reglerar initiering av KAS är felinställda. Det handlar då alltså om ett falsklarm.  

KAS funktion kan kortfattat beskrivas som följer [10]: 

1. Förhöjd vattennivå, hhög, registreras av KAS givare. Aktivering fördröjs av styrsystem för 

att ta hänsyn till tillfälliga vågrörelser och undvika falsklarm. 

2. KAS blockerar manövrering från driftcentral och kontrollrum kraftstation och öppnar 

därefter utskovsluckorna efter förinställt förfarande. 
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3. Då vattennivån sjunkit under hlåg stängs utskovsluckor enligt förinställd strategi. Denna 

funktion utgår för dammar där KAS system ej har stängningsfunktion installerad. 

4. Personal rycker ut och bedömer på plats om KAS kan återställas. Och om så är fallet 

ställs utskovsluckor in för aktuellt driftläge och normal drift återupptas. 

2.1.3 Övergripande systemuppbyggnad 

KAS är ett reservsystem till avbördningssystemet och delar i och med det flera 

komponenter, så som utskov, med den ordinarie avbördningsutrustningen. För att 

analysera driftsäkerheten, det vill säga tillförlitligheten, hos överdämningsskyddet 

behöver man därför se till avbördningssystemets totala utformning som en sammansatt 

systemfunktion. Det är inte bara en aspekt eller komponent som spelar in utan istället 

flera faktorer som samverkar [5]. 

I största möjliga mån bör KAS ändå utformas för att vara ett oberoende system. Utöver 

det behöver KAS vara korrekt dimensionerat och ha rätt inställda parameterar. Endast 

då kan KAS fylla sin funktion som reservsystem och bidra till att öka dammens totala 

driftsäkerhet. 

En möjlig uppdelning mellan faktorer som påverkar driftsäkerheten för KAS och 

avbördningssystemet som helhet är att skilja på funktionssäkerhet, underhållsmässighet 

och underhållssäkerhet. Dessa tre faktorer kan därefter i sin tur delas upp i mindre 

grupper, vilket illustreras i Figur 2.1. Hög funktionssäkerhet minskar sannolikheten att 

ett fel skall uppstå och hög underhållsmässighet leder till att ett fel snabbt kan upptäckas 

och repareras. Båda dessa faktorer är till största del av teknisk karaktär medan den 

tredje faktorn, underhållssäkerhet, beror på hur administrationen kring dammen är. 
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Figur 2.1. Den totala driftsäkerheten för en anläggning byggs upp av flera faktorer som samverkar [11]. 

En tumregel när man designar ett system som har mycket höga krav på tillförlitlighet, så 

som KAS, är att man bör undvika konstruktioner som innebär att felfunktion i en enda 

komponent längs en funktionskedja riskerar att leda till en olycka. Detta benämns 

enkelfelsprincipen och bygger på att sannolikheten för ett fel i en komponent är mycket 

större än sannolikheten för fel i två komponenter samtidigt. Principen används inom 

bland annat flygbranschen och kärnkraftsbranschen där ett utpräglat säkerhetstänk och 

systematiska systemanalyser är väl etablerade. 

I Elforsk-rapporten Dammsäkerhet - Avbördningssystems funktionssäkerhet (2009) som 

analyserar avbördningssystemets utformning konstateras att för att höja den totala 

felsäkerheten (toleransen mot fel) bör man arbeta metodiskt för att uppfylla tre krav. 

Systemet bör ha redundans, diversifiering och fysikalisk åtskillnad (Figur 2.2). 

Redundans innebär att det finns mer än en komponent tillgänglig för att utföra en viss 

funktion, diversifiering innebär att en funktion utförs med mer än en metod och 

fysikalisk åtskillnad innebär att komponenter är separerade så att en händelse inte 

riskerar att orsaka fel i båda komponenterna samtidigt. 

Om vi tar funktionen vattennivåmätning som är en av de viktigaste funktionerna för 

avbördningssystemet och KAS som exempel bör alltså mer än en nivågivare användas. 

På så sätt fås redundans i mätningen och mätvärdena kan kollas mot varandra för att 

identifiera fel. Givare bör dessutom till sin utformning vara olika (olika märke, olika 

princip). De är samtidigt mycket viktigt att givarna är tillförlitliga och använder en 

beprövad metod så att inte diversifiering leder till att fler fel uppstår på grund av detta. 

Anläggningens 
driftsäkerhet 

Funktionssäkerhet 

•Konstruktion 

•Reservkapacitet 

•Underhållsintensitet 

•Operatörsförmåga 

Underhållsmässighet 

•Felupptäckbarhet 

•Försörjbarhet 

•Reparerbart 

Underhållssäkerhet 

•Lokalisering av UH-resurser 

•Underhållspersonals förmåga 

•Rep. utrustningsmöjligheter 

•Reservmaterial 

•Tekniska data 

•Administration 
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Slutligen bör givarna placeras på ett tillräckligt avstånd från varandra. Att samma 

mätbrunn används är inte acceptabelt, eftersom en igensättning av mätbrunnen skulle 

leda till att båda givarna förlorar sin funktion. 

 

Figur 2.2. Redundans, diversifiering och fysikalisk åtskillnad bidrar till att öka avbördningssystemets totala 

tolerans för fel. 

2.1.4 Komponenter 

KAS-systemet består av en mängd mekaniska, hydrauliska och elektriska komponenter. 

I detta kapitel beskrivs styrsystem, nivåmätningsutrustning, kablar, utskovsluckor och 

kraftförsörjning. 

2.1.4.1 Styrsystem 

Styrsystemet för KAS är det som kontrollerar när och hur KAS skall uppträda. Hur 

styrsystemet är konstruerat skiljer sig mellan olika dammägare men det finns också 

skillnader mellan en enskild ägares dammar. I Figur 2.3 visas ett exempel på hur 

styrsystemet kan se ut. 

Utformningen kan vara allt från mycket enkel till mer sofistikerad beroende på 

ändamålet. De följande tre varianterna på styrsystem är de vanligaste [9]: 

 Relälogik som öppnar/stänger enskilda utskov på initiering från nivåvakter 

 Enkel datorbaserad pumpstyrningsautomatik initierad av nivågivare 

 Stationsövergripande programmerbart styrsystem (PLC)  

Styrsystemet kan alltså vara antingen lokalt så att varje lucka är utrustad med egen 

styrning eller stationsövergripande och reglera flera utskov samtidigt. Separat styrning 

minskar sannolikheten för utebliven KAS-funktion då utskoven blir oberoende av 

varandra, men stationsövergripande styrning tillåter samtidigt en mer sofistikerad 

vattenreglering.   

Oavsett om ett eller flera utskov styrs, så bör all styrning av KAS ske på plats från 

kraftstationen. Fjärrstyrning av KAS är med andra ord inte att rekommendera. På så sätt 

minimeras felträdet och ett mer tillförlitligt system fås. Det enda tillåtna undantaget från 

styrning av KAS på plats är då vattennivån vid två på varandra följande dammar längs 

ett vattendrag är hårt kopplade på grund av korta avstånd och små magasin i förhållande 

Felsäkerhet 

Redundans 

Diversifiering 

Fysikalisk 
åtskillnad 
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till flödet. Styrning av KAS baserat på externa signaler från andra dammar kan då vara 

nödvändigt. 

 

Figur 2.3. Styrsystem för KAS-funktionen vid Harrsele vattenkraftverk [12]. 

2.1.4.2 Nivåmätare 

Mätning av vattennivån är en vital funktion för ett vattenkraftverk eftersom den 

påverkar flera olika funktioner. Den aktuella vattennivån används bland annat för 

automatisk reglering av vattenföring, fjärrövervakning och, inte minst, aktivering av 

KAS. Felaktig eller utebliven nivåmätning kan i värsta fall leda till dammbrott. 

Nivåmätningsutrustningen för KAS skiljer sig till sin utformning inte nämnvärt från 

andra nivåmätare. Skillnaden är att KAS, eftersom det är en reservfunktion, behöver 

vara oberoende av övriga systems funktion. Detta innebär bland annat att KAS skall 

förses med en egen nivåmätare som placeras i en mätpunkt som är skild från övriga 

vattennivåreglerfunktioner [11]. 

Ett möjligt scenario är att vattennivån stiger hastigt men den ordinarie nivåregleringen 

fungerar inte på grund av felaktig nivåmätning. KAS ska då registrera förhöjd 

vattennivå och aktiveras för att undvika överdämning. Mätpunkten bör väljas så att 

strömningseffekter (även vid stor avbördning) inte påverkar mätningen, så att en 

vattennivå relevant ur dammsäkerhetssynpunkt kan mätas. Mätpunkten ska också vara 

belägen så att den kan nås för underhåll och kontroll året om. För att underlätta kontroll 

bör en fast nivåskala vara monterad intill mätutrustningen. 

De yttre påfrestningar som nivåmätare behöver kunna stå emot är isbildning, 

igensättning av tilloppsrör, skadegörelse, vattenströmning, blixtnedslag och vågor [13]. 

För att möta dessa krav finns olika byggnadstekniska konstruktioner. En historiskt sett 

vanlig konstruktion är att mätutrustningen placeras i en kur eller lucka i anslutning till 

dammen (Figur 2.4). I kuren finns en pegelbrunn av betong som står i anslutning till 

magasinet genom ett tilloppsrör. Med hjälp av uppvärmning kan kuren ge en bra 

omgivning för elektronik och givare 
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Figur 2.4. Analog kapacitiv vinkelgivare placerad i pegelkur. Brunnen i pegelkuren står i förbindelse med 

magasinet genom ett tilloppsrör [13]. 

En annan konstruktion som på grund av sin enkelhet och billiga konstruktion har blivit 

allt vanligare är att mätutrustningen placeras i ett rör som monteras vertikalt på dammen 

(Figur 2.5). Röret förses med skyddsplåt och värms med en värmeslinga för att skydda 

mot isbildning. Röret är öppet nertill och kommer därför att ha samma vattennivå inne i 

röret som magasinet. En annan fördel med denna konstruktion är att risken för 

igensättning är mindre eftersom inget tilloppsrör används. 

 

Figur 2.5. Rör för nivåmätning monterad på dammens uppströmssida. Vissa rör kan hissas för att underlätta 

underhåll [13]. 

För att rent praktiskt läsa av vattennivån behövs någon form av givare, ofta i 

kombination med annan utrustning så som flottörer, linor och förstärkare. Flera typer av 

givare finns att tillgå. De vanligaste typerna är 
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 Resistansgivare (TGDC) 

 Kapacitiva vinkelgivare 

 Optiska givare 

 Ultraljudsgivare 

 Tryckgivare 

 Bubbelpegel 

 Radargivare 

Från en enkätundersökning bland dammägare i Sverige som inkluderade ca 500 

nivåmätningsutrustningar kunde konstateras att ultraljudsgivare och tryckgivare hade 

högst tillförlitlighet [13]. Tryckgivare har dessutom fördelen att de kan placeras på 

botten av magasinet, på en plats skyddad från vattenströmmar, och därifrån mäta 

vattennivån på den aktuella mätpunkten. Mätpunkten kan därmed också placeras mitt i 

magasinet, även om detta normalt sett inte är en representativ punkt ur 

dammsäkerhetsperspektiv. 

Om inte det absoluta värdet på vattennivån utan frågan om vattennivån är över en viss 

gräns är av intresse kan, istället för nivågivare, nivåvakter användas. Nivåvakter kan se 

ut på olika sätt men karakteriserar av att de har två lägen, av eller på. En vanlig 

konstruktion består av en flottör som är monterad som en vippa i ett gångjärn. När 

vattennivån höjer flottören sluts en brytare och en signal kan skickas vidare (Figur 2.6). 

 

Figur 2.6. Nivåvakt av modell LF10CEM [14]. 

2.1.4.3 Kablar 

KAS är beroende av kablar för 

 överföring av kraft 

 överföring av mätvärden 

 manövrering och indikering  

Eftersom kablar kan vara en möjlig källa till felfunktion, är det viktigt att kabeldragning 

utförs på ett korrekt sätt. En möjlig kabeldragning för kraftöverföring visas schematiskt 

i Figur 2.7. Kabeldragningar bör för det första göras så enkla och robusta som möjligt 

för att förhindra att fel uppstår. Kablarna skall dessutom förses med mekaniskt skydd 

där så är nödvändigt. Utöver detta bör de tre ovanstående funktionerna ha separata 

kabeldragningar för att öka felsäkerheten. Om två eller fler luckor används för 

avbördning och styrningen sker centralt bör även kablarna som leder från styrsystemet 

till luckornas maskineri ha separata kabeldragningar. På det sättet riskerar inte ett fel i 

en komponent leda till helt utebliven funktion, utan stationen fungerar bortsett från den 

felande luckan normalt [11]. 
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Figur 2.7. Schematisk skiss över hur kabelvägar för avbördningssystemet kan separeras. Skissen ovan 

beskriver en damm med både likströms- (ls) och växelströmsmotorer (vs) [11]. 

2.1.4.4 Utskovsluckor 

Utskovsluckor kan delas in i olika kategorier med avseende på sin mekanism. De tre 

vanligaste maskindrivna lucktyperna i Sverige är, i sjunkande ordning, planluckor, 

segmentluckor och sektorluckor. I Figur 2.8 visas de två utskoven i Porjus vars lucktyp 

är segmentluckor. Valet av lucktyp beror på de krav som ställs på avbördningsförmåga, 

manöverhastighet och vinterbruk. Luckorna lyfts med någon form av lyftanordning. De 

vanligaste typerna av lyftanordningarna i Sverige är hydraulcylindrar, kuggstångspel, 

linspel och skruvspel [9]. 

Luckornas lyftanordningar manövreras med motorer. Dessa motorer kan vara antingen 

likströmsbaserade eller växelströmsbaserade. 
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Figur 2.8. Porjus två ytutskov sett från nedströmssidan [15]. 

2.1.4.5 Kraftförsörjning 

Styrsystemet för KAS och drivsystemet för utskovsluckorna får sin ordinarie 

kraftförsörjning från anläggningens lokalkraft som i sin tur får el från antingen elnätet 

eller direkt från kraftstationens generatorskena. Om lokalkraften skulle slås ut, genom 

exempelvis ett avbrott på elnätet, finns för de flesta utskovsluckor reservkraft att tillgå. 

Den kan kopplas in antingen automatiskt eller manuellt. Reservkraften kan antingen 

vara gemensam för kraftstationen eller separat för varje lucka. 

Manöverdonens kraftförsörjning till kan vara antingen likströmsbaserad (DC) eller 

växelströmsbaserad (AC). Det existerar både för- och nackdelar med de olika systemen 

beträffande funktion och tillgänglighet. DC-motorer är generellt långsammare än 

motsvarande AC-motorer. DC-system har däremot fördelar vid behov av reservdrift. 

Reservkraftförsörjning för DC-system kan bestå av en batteribank som har större 

tillgänglighet och vars funktionalitet är lättare att övervaka än reservkraftförsörjningen 

för ett AC-system som vanligen utgörs av ett motorgeneratoraggregat. Batteribanken 

måste dock vara korrekt dimensionerad eftersom dess kapacitet avgör reservdriftens 

uthållighet. Ett kombinerat system (UPS) bestående av batteribank, växelriktare och 

AC-motor skulle kombinera fördelarna för DC och AC [11]. 

De flesta kraftverk har även någon form av alternativ metod för att kunna manövrera 

utskovsluckor. Denna benämns reservdrift. Reservdriften bör vara oberoende av den 

normala manövreringsmekanismen och bör därför i idealfallet ha en separat 

reservdriftsmotor [9]. 

Att reservkraft och reservdrift för utskovsluckorna och KAS finns att tillgå med kort 

varsel eller kopplas in automatiskt är särskilt viktigt för dammar av konsekvensklass 1+ 

eller 1 med snabba stigtider. 

2.1.5 Kravställning för KAS 

Nedan följer en sammanställning av de viktigaste kraven som ställs på KAS. 

Sammanställningen baseras på Vattenfall Vattenkrafts gällande riktlinjer för KAS [10], 
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som kompletterar de riktlinjer som ges i den senaste utgåvan av RIDAS och dess 

tillämpningsvägledning samt övriga föreskrifter vid vattenkraftverk. Sammanställningen 

nedan är uppdelad i sju delar som i tur och ordning beskriver  

 vilka anläggningar ska utrustas med KAS 

 vilka dammluckor ska ingå 

 krav på avbördningskapacitet 

 val av vattennivå för aktivering 

 val av vattennivå för stängning 

 teknisk utformning för nivåmätning 

 teknisk utformning för KAS. 

För vissa av delarna finns även beräkningsuttryck härledda som kan användas för 

dimensionering av parametrar för KAS. 

2.1.5.1 Vilka anläggningar skall utrustas med KAS? 

Om en anläggning utrustas med KAS eller inte avgörs till stor del av konsekvenserna 

vid ett eventuellt dammbrott. Dessa konsekvenser ligger till grund för att avgöra 

dammens konsekvensklassificering enligt RIDAS. 

En annan faktor som påverkar är dammens kritiska fyllnadstid, kft. Kritisk fyllnadstid är 

tiden det tar för vattennivån att stiga från dämningsgräns till över dammtekniskt säker 

gräns. Med andra ord är det så lång tid som utryckande personal har till förfogande för 

att reglera vattennivån manuellt innan dammbrott riskerar att uppstå. Exempelvis skall 

alla dammar av konsekvensklass 1+ och 1 utrustas med KAS om ktf är mindre än 8 

timmar. Om kft är mindre än 12 respektive 24 timmar bör KAS övervägas. En 

fullständig tabell över de dammar som skall utrustas med KAS redovisas i Appendix 1. 

2.1.5.2 Deltagande utskovsluckor 

För avbördning använder KAS ordinarie utskovsluckor och utskovskanaler. Det är 

mycket ovanligt, för att inte säga inte alls förekommande, att separata reservluckor 

används. Det förekommer däremot att vissa luckor är undantagna. Enligt gällande 

riktlinjer för KAS vid Vattenfall AB skall följande exkluderingar göras vid val av 

deltagande luckor [10]: 

 Enbart luckor utformade för vinterbruk (isfrihållning, falsvärme och luckkroppsvärme) 

skall delta eftersom luckor avsedda enkom för sommarbruk riskerar att haverera 

vintertid. 

 Bottenutskov, vars luckor placerade långt under vattenytan, skall ej delta då fel i 

stängningsfunktionen riskerar att sänka vattennivån långt under sänkningsgränsen. 

2.1.5.3 Avbördningskapacitet 

Avbördningskapaciteten för KAS måste anpassas för att vara minst lika stor som 

dammanläggningens utbyggnadsvattenföring, QUTB, det vill säga den maximala mängd 

vatten som kan ledas förbi kraftstationens turbinaggregat. Detta ska inte blandas ihop 

med dammens totala avbördningskapacitet som för dammar av konsekvensklass 1 
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utformas för att kunna avbörda ett dimensionerande flöde, Qklass1. Den dimensionerande 

felhändelsen för KAS är nämligen att anläggningen ligger på full produktion vid 

dämningsgränsen när en plötslig händelse leder till att turbinvattenföringen stryps helt. I 

händelse av att vattenytan stiger efter det och att automatisk eller manuell nivåreglering 

uteblir skall KAS träda in och förhindra att dammen blir överströmmad. För fallet med 

Qklass1 kommer ett sådant flöde gradvis att utvecklas under en tidsrymd av flera dagar på 

grund av hög tillrinning. Det är inte KAS uppgift att reglera sådana flöden.  

Eftersom vattennivån är högre än dämningsgränsen då KAS aktiveras bör 

avbördningskapaciteten för KAS, QKAS, vara 1,5-2 gånger större än 

utbyggnadsvattenföringen, så att vattennivån återställs till under dämningsgränsen. 

Även vid utebliven funktion hos en utskovslucka bör den återstående kapaciteten vara 

större än QUTB. Drivvattenföring genom turbiner får inte räknas med i KAS 

avbördningskapacitet. För en deltagande lucka bör den minsta avbördningen vara större 

än medelvattenföringen, Qmedel [10].   

Avbördningskapaciteten för KAS får samtidigt inte vara för stor. Maximal avbördning 

för KAS får med viss marginal inte riskera att vattennivån sänks till under 

sänkningsgränsen inom beredskapspersonals inställelsetid.  

Matematiskt kan ovanstående sammanfattas i följande kriterier: 

LUCKA medelQ Q  (2.1) 

,

1

N

KAS LUCKA i UTB

i

Q Q a Q


    (2.2) 

1,5 2a    (2.3) 

, 1 ,max .KAS N KAS LUCKA UTBQ Q Q Q     (2.4) 

Parametern N är antalet deltagande utskovsluckor, a är den krävda säkerhetsfaktor med 

vilken QKAS ska vara större än QUTB, med andra ord kvoten mellan QKAS och QUTB och 

QLUCKA,max är flödet genom den deltagande lucka som har störst avbördningsförmåga.  

Kriteriet att vattennivån inte ska sjunka under sänkningsgränsen är något mer 

komplicerat att formulera matematiskt eftersom vi behöver ta hänsyn till magasinets 

geometri. Förändringen av vattenvolymen i magasinet, V, per tidsenhet är lika med 

skillnaden mellan vattnet som flödar ut och vattnet som flödar in. Vi definierar här 

utflöde som positivt och inflöde som negativt
1
. Detta skrivs 

,KAS

V
Q Q Q

t


   


 (2.5) 

där Q är det aktuella flödet som utgörs av såväl lokal tillrinning som flöde från 

uppströms. 

Vattenvolymen i magasinet relaterar till den aktuella vattennivån. Om vi försummar 

skillnader vattennivå i magasinet och betraktar magasinet som helhet gäller följande 

samband mellan volym och vattennivå: 

                                                 
1 Konvention är att definiera inflöde som positivt och utflöde som negativt. En sådan definition leder i detta fall till att 

man tvingas prata om negativa förändringar av vattenvolymer istället för positiva volymer vilket komplicerar saken 

onödigt. 
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,dämningdV A dh  (2.6) 

där Adämning är dämningsarealen, som i allmänhet är en funktion av vattennivån eftersom 

floden breddas när vattnet stiger. Vattenvolymen mellan två nivåer fås genom 

integrering till 

2

1

.

h

dämning

h

V A dh   (2.7) 

Nivåerna h1 och h2 är de vattennivåer som vi är intresserade att beräkna vattenvolymen 

mellan. Om h1 är lika med nivån på botten av magasinet ger sambandet den totala 

volymen vatten upp till h2.  I vårt fall är h1 sänkningsgränsen, hSG, och h2 är lika med 

aktiveringsnivån för KAS plus eventuell nivå som vattennivån ändras under skvalptid 

plus signaleringstid. Vi betecknar den nivån hhög+. Förutsatt kort skvalp- och 

signaleringstid är förhållandevis kort är hhög+ ungefär lika med hhög. Detta skrivs 

1 SGh h  (2.8) 

2 .hög högh h h   (2.9) 

För att få ett samband mellan avbördningen, sänkningsgränsen och inställelsetiden kan 

vi integrera ekvation 2.5 och applicera villkoret att den avtappade vattenvolymen gånger 

en säkerhetsfaktor, asänkning, ska vara mindre än den vattenvolym som sänker nivån till 

sänkningsgränsen. Detta villkor ges av 

0

( )dt .
inst HÖG

SG

ht

KAS sänkning dämning

t h

Q Q a A dh




     (2.10) 

Om vi antar att QKAS och Q är konstanta under tappningsförloppet kan vi ur 

ekvation 2.10 lösa ut ett villkor för QKAS: 

.

HÖG

SG

h

dämning

h

KAS

sänkning inst

A dh

Q Q
a t



 



 

(2.11) 

I extremfallet är tillrinningen Q lika med noll. Att göra ett sådant antagande är 

konservativt i detta hänseende. Ett annat antagande som kan göras är att säga att 

dämningsarealen, Adämning, är konstant för de relevanta nivåerna. Beroende på topologi 

och hur Adämning väljs kan detta antagande vara grovt och inte nödvändigtvis 

konservativt. Givet dessa två antaganden förenklas ekvation 2.11 till: 

( )dämning SGHÖG

KAS

sänkning inst

A h h
Q

a t


 




 (2.12) 

Sammantaget ger ekvation 2.1-2.4 och 2.11 en matematisk formulering av de nuvarande 

krav som ställs på avbördning via KAS. Om alla deltagande utskov har samma (eller 

åtminstone nästan samma) avbördningsförmåga kan man gå ett steg längre i den 

matematiska analysen. Detta görs i Appendix 8. 

Förenklingar bör tillämpas med försiktighet. Det bör exempelvis noteras att 

utskovsluckors avbördningskapacitet är beroende av vilken vattennivå som råder och att 

QKAS därför inte kommer vara helt konstant under tappningsförloppet. 
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2.1.5.4 Vattennivå för aktivering 

Aktiveringsnivån för KAS, betecknad hhög, ligger något över dämningsgränsen. Om det 

är möjligt väljs den på ett sådant avstånd från dämningsgränsen att personal hinner 

rycka ut och reglera vattennivån manuellt på plats innan KAS-automatiken tar vid. För 

dammar där den kritiska fyllnadstiden är längre än 3 timmar är nivån normalt 10-15 cm 

över dämningsgränsen. Aktiveringsnivån skall, i likhet med alla andra nivåer, vara 

angiven och kalibrerad i dammens referenssystem för höjdkoordinater. 

Om mer än ett utskov ingår i KAS-funktionen skall alla luckor ha separata 

aktiveringsnivåer. På så sätt sker nämligen en avbördning som är anpassad till den 

aktuella tillrinningen. Den lägsta och den högsta aktiveringsnivån skall förutom med 

hänsyn till nyss nämnda villkor väljas med hänsyn till fribord och kritisk fyllnadstid. 

Det är inte att rekommendera att luckmanövrering baseras på beräknat utflöde utifrån 

luckläge, eftersom en sådan manövrering förlitar sig på återföring av mätvärden från 

luckan vilket ökar risken för felfunktion. 

För att undvika att tillfälliga vågrörelser i magasinet, som bland annat kan uppstå vid 

hastigt frånslag av kraftverket, ska aktivera KAS fördröjs initiering en med viss tid, 

betecknad skvalptid, tSK. Initiering kan också behöva fördröjas av eventuell 

signaleringstid, tSI även om det också förekommer att signalering sker samtidigt som 

lucköppning. Det är att förvänta att vattennivån kommer att stiga under den tid som 

aktivering av KAS fördröjs. Hur stor stigningen är beror på stighastigheten. 

En metod för att välja avståndet mellan aktiveringsnivåer baserat på uppskattad stigning 

är som följer. 

Om dammens N stycken utskovsluckor har samma, eller nästan samma, 

avbördningsförmåga gäller att 

.KAS LUCKAQ N Q   (2.13) 

För fallet att enbart en utskovslucka behöver aktiveras motsvaras detta enligt 

avbördningskravet i ekvation 2.2 efter insättning av ekvation 2.13 av att tillrinningen är 

mindre än 

1
.LUCKAQ

Q
a


  (2.14) 

Koefficienten a bör vara ett tal mellan 1,5 och 2,0. För att kunna avgöra hur mycket 

vattennivån stiger under det att aktivering fördröjs och luckan öppnas behöver 

ytterligande antaganden göras. Stigningshastigheten kan antas vara approximativt 

proportionell mot tillrinningen minus utflödet 

( )
.KAS

dämning

Q Q tdh

dt A


  (2.15) 

Vattennivån kommer stiga så länge tillrinningen är större än avbördningen, det vill säga 

så länge Q > QKAS. Om flödet ut genom luckan ökar linjärt med tiden till följd av att 

dammluckorna öppnas allt mer ges avbördning som funktion av tid av 
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  ,
( ) .

0 ,

lucka
SK SI SK SI

KAS

SK SI

Q
t t t t t t

Q t t

t t t


   

 
  

 (2.16) 

Den totala nivåskillnaden från dess att skvalptiden påbörjas till dess att vattennivån inte 

längre stiger erhålls genom insättning av ekvation 2.16 i 2.15 och integrering. 

21
( )

( ) 2...

lucka
SK SI

KAS

dämning dämning

Q
Q t t Q

Q Q t th dt
A A


  

      (2.17) 

Slutligen kan ekvation 2.14, som ger ett villkor för Q sättas in och ge följande Δh 

2
1

( )
2

.

lucka lucka lucka
SK SI

dämning

Q Q Q
t t

a a t
h

A

 
    

    
(2.18) 

Detta uttryck kan nu tolkas som att om tillrinningen är så pass liten att enbart en lucka 

är erforderlig för avbördning, så kommer skillnaden i vattennivå från det att luckans 

aktiveringsnivå nås till dess att vattennivån inte längre stiger vara mindre än det som 

anges ovan. Ett val av avstånd mellan aktiveringsnivåer till detta värde kommer således 

att garantera att enbart tillräckligt många utskov öppnas.  

Om istället effekten av lucköppning inte räknas med kommer förändringen av 

vattennivån efter frånslag vara linjärt stigande och skillnaden i vattennivån under 

skvalptiden och signaleringstid beräknas med hjälp av följande enkla samband: 

( ) ( ).lucka
SK SI SK SI

dämning dämning

QQ
h t t t t

A a A
      



 

(2.19) 

2.1.5.5 Vattennivå för stängning 

För KAS-system med installerad stängfunktion är det slutliga funktionsmomentet att 

utskovsluckorna åter stängs. Stängning initieras då av att vattennivån når nivån hlåg, 

vilken bör vara vid dämningsgräns eller lägre. Eventuellt fördröjs stängning på 

motsvarande sätt som öppning med en inställd skvalptid.  

Valet av stängningsnivå, hlåg, påverkar följande två faktorer: 

 Den totala mängden utsläppt vatten 

 Tid innan vattennivån åter når hhög om ingen ändring i tillrinningen görs.  

Dessa faktorer behöver vägas mot varandra. För dammar vars magasin har en hög 

stigningshastighet är det att rekommendera att varje lucka förses med en individuell 

stängningsnivå så att avbördningen minskas gradvis. Ur säkerhetssynpunkt för den 

aktuella dammen är det säkrare om en stor mängd vatten släpps ut, men däremot 

riskerar dammar nedströms att påverkas negativt. Avbördning av vatten innebär också 

att lägesenergi går förlorad för elproduktion, vilket innebär utebliven vinst för 

dammägaren. Nedan härleds samband för den avbördade mängden vatten och tiden det 

tar för vattennivån att återställas. 

Den avbördade lägesenergin räknas ut som följer. 
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,potE mgH VgH 

 

(2.20) 

där m är vattnets massa, g är tyngdaccelerationen, H är dammens fallhöjd, ρ är vattnets 

densitet och V är den avbördade volymen. Av dessa faktorer varierar enbart volymen 

och fallhöjden. Variationen i fallhöjd kan dock försummas under tappningsförloppet. 

Den vattennivå som ytan minst måste sänkas till är dämningsgräns, men ytterligare 

sänkning kan vara en säkerhetsåtgärd för dammen. Den extra volym som behöver 

avbördas om hlåg väljs under dämningsgräns är dels den mängd som utgör skillnaden i 

magasinvolym, dels den mängd som strömmar in i magasinet under det att vattennivå 

sjunker från dämningsgräns till hlåg. Utöver det kommer ytterligare mängd vatten 

avbördas under luckornas stängningsförlopp. Med andra ord 

.sänkning tillrinning stängningV V V V  

 

(2.21) 

Sänkningsvolymen kan beräknas ungefärligt som 

( ) ( ) ( ).sänkning låg dämning lågV V DG V h A DG h    

 

(2.22) 

Om tillrinningen är konstant ges dess extra bidrag till volymen av 

,tillrinningV Q T 

 

(2.23) 

där tiden T kan uppskattas genom sambandet 

.
( ) /

låg låg

KAS dämning

DG h DG h
T

dh Q Q A

dt

 
 



 

(2.24) 

Avbördad volym under luckornas stängningsförlopp kommer vara ungefär densamma 

oavsett stängningsnivån. Givet att flödet minskar linjärt från QKAS till 0 under tiden 

tstängning ges volymen av 

0

( ) .
2

stängningt

KAS stängning

stängning KAS

Q t
V Q t dt


 

 

(2.25) 

Den sammanlagda totala volymen kan därför efter viss omformulering skrivas 

1 ( ) .
2

KAS stängning

låg dämning

KAS

Q tQ
V DG h A

Q Q

 
    

 

 

(2.26) 

Hur valet av stängningsnivå påverkar volymen ges av derivatan med avseende på hlåg, 

det vill säga 

1 .dämning

låg KAS

dV Q
A

dh Q Q

 
  

 

 

(2.27) 

Som synes är derivatan konstant med avseende på stängningsnivån vilket bland annat 

innebär att om stängningsnivån väljs till ett dubbelt så stort avstånd från dämningsgräns 

så kommer en dubbelt så stor volym avbördas. 

Ekvation 2.27 i kombination med ekvation 2.20 ger 

1 .
pot KAS

dämning dämning

låg KAS KAS

dE QQ
gH A gH A

dh Q Q Q Q
 

 
   

  

 

(2.28) 
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Med hjälp av detta samband kan man värdera hur ett val av hlåg uppskattningsvis 

påverkar utebliven framtida elproduktion. 

Hur lång tid som förflyter från det att vattennivån stiger över dämningsgräns till dess att 

KAS-funktionen har återställt vattennivån beror det till stor del på hur stor tillrinningen 

är och även hur systemet är inställt. Antag en situation där tillrinningen och 

stigningshastigheten är så pass låg att enbart en lucka behöver aktiveras för att återställa 

vattennivån. Om tillrinningen är riktigt låg kommer det ta lång tid från dess att 

vattennivån stiger över DG till dess att den återställts eftersom stigningsförloppet är 

långsamt. Om tillrinningen å andra sidan är nästan lika stor som luckans 

avbördningskapacitet kommer tiden också att vara lång eftersom sänkningsförloppet är 

långsamt. Mellan dessa två ytterligheter kommer det att finnas ett minimum som är 

dimensionerande för hur stängningsnivån behöver väljas. Minimat kan finnas med hjälp 

av följande analys. 

Mycket förenklat kan tiden det tar för vattennivån att återställas till dämningsgräns 

beräknas som 

max max
max 2

( )

( ) ,
/ (Q Q) /

stigning sänkning

LUCKA
dämning

dämning LUCKA dämning LUCKA

T Q T T

h DG h DG Q
h DG A

Q A A QQ Q

 

 
   

 
 

(2.29) 

eftersom avbördningen och tillrinningen i detta fall kommer vara 

KAS LUCKAQ Q
 

.LUCKAQ Q

 

 

Beteckningen hmax är den maximala vattennivån som ytan når under stigningsförloppet. 

Denna faktor beror på övriga inställningar för KAS. Genom att studera nämnaren inses 

att minimum ges för Q = QLUCKA/2. Insättning av detta värde för tillrinningen ger den 

kortast tänkbara tiden för återställning 

max

min

( )
4 .

dämning

LUCKA

h DG A
T

Q


 

 

(2.30) 

För dammar med liten dämningsarea och därmed hög stigningshastighet riskerar 

återställningstiden att vara kortare än tiden det tar för personal att nå dammen. Eftersom 

detta inte är önskvärt kan det vara nödvändigt att vidta åtgärder. En möjlig åtgärd är att 

luckans avbördningsförmåga minskas, genom att luckan enbart öppnas delvis. En annan 

åtgärd kan vara att stängningsnivån väljs lägre än dämningsgräns. Det senare innebär att 

ingen återföring av värdet på luckläget behöver göras vilket ökar funktionssäkerheten, 

men samtidigt ökar den avbördade mängden vatten. 

Återställningstiden är däremot inte alltid den tiden man är intresserad av. Oftare är tiden 

det tar från att vattennivån börjar stiga tills vattennivån åter når hhög efter ett 

aktiveringsförlopp snarare av intresse. För att teoretiskt finna den tiden kan en liknande 

analys göras. Samma scenario som tidigare antas. Stängning antas ske vid 

dämningsgräns. Förenklat sett är då den totala tiden lika med tiden för stigning plus 

tiden för sänkning plus tiden för stigning igen. Det vill säga 
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max max
max

( )

2 1
2 ( ) .

/ (Q Q) /

stigning sänkning stigning

dämning

dämning LUCKA dämning LUCKA

T Q T T T

h DG h DG
h DG A

Q A A Q Q Q

  

  
      

  
 

(2.31) 

Efter derivering erhålls att minimum på intervallet ges av 

(2 2) 0,586 .LUCKA LUCKAQ Q Q   

 

(2.32) 

Detta är en något högre vattenföring än den vattenföring som ger den kortaste 

återställningstiden. Efter insättning erhålls den teoretiskt sett minsta tiden den tar för 

vattennivån att åter nå hög nivå till 

min max

2 1
( ) .

(2 2) ( 2 1)
dämning

LUCKA LUCKA

T h DG A
Q Q

 
      

 

(2.33) 

Det bör återigen noteras att de samband som härletts är mycket förenklade eftersom 

ingen hänsyn har tagits till öppningsförlopp samt att ett förenklat uttryck för 

stigningshastigheten har antagits. Däremot påvisar sambanden en viktig aspekt, 

nämligen att det existerar en vattenföring för vilken den sammanlagda stignings- och 

sänkningsförloppet är som snabbast. 

2.1.5.6 Utrustning för nivåmätning för KAS 

För samtliga peglar vid Vattenfall Vattenkraft, inklusive peglar för KAS, ansvar 

avdelningen Produktionsstöd. 

Följande riktlinjer ges för peglar som ingår i KAS-funktionen. 

 Nivåmätarens placering ska vara sådan att korrekt, och ur säkerhetspunkt relevant, 

vattennivå mäts även vid höga flöden och stor avbördning. 

 Mätutrustning ska hållas isfri via placering i uppvärmd pegelkur eller i isolerat pegelrör 

uppvärmt med elektrisk värmeslinga. Övervakningsfunktion som är separat för KAS ska 

säkerställa att temperaturen hålls. 

 Nivåmätarens signalkrets skall vara övervakad med övervakningsrelä av typ 

ABB SPER 1B1C4 eller likvärdigt. 

 Företrädelsevis ska befintliga intags- och pegelbyggnader användas. 

 Givare för KAS ska monteras i eget pegelrör.  

2.1.5.7 Teknisk utformning för KAS 

Som komplement till principritningar ges följande riktlinjer för hur KAS ska utformas. 

Utrustning för KAS ska hållas funktionellt och fysiskt åtskild från övrig 

nivåregleringsutrustning, så som VNR och VÖA. Eftersom skydd mot överdämning är 

en överordnad funktion ska en blockeringssignal skickas till övrig 

nivåregleringsautomatik om KAS aktiveras. Blockeringssignalen ska skickas via en 

potentialfri reläkontakt. Även fjärrmanövrering och manövrering via kraftstationens 

kontrollrum ska vara blockerade. 

All styrning av KAS ska vara oberoende av signaler och parametrar utifrån 

kraftstationen och baseras enbart på lokala variabler. På så sätt kan KAS-funktionen 



Uppsala Universitet 

 

Vårterminen 2013 UPTEC-nr: F13 023 

 SIMULERING AV HYDRODYNAMISKA FÖRLOPP FÖR 
KAS VID KRAFTVERKSDAMMAR 

 

 

 

32 

upprätthållas oberoende av externa faktorer. Enda undantaget för detta gäller dammar 

där vattennivåerna är starkt kopplade och avståndet mellan dammarna är kort. I det 

fallet kan mätvärden utifrån vara nödvändiga. 

Varje utskovslucka som ingår i KAS-funktionen ska för att uppnå högsta möjliga 

funktionssäkerhet förses med separat KAS-utrustning.  Utrustningen ska placeras i 

utskovets luckspelskur och bestå av enhetlig och beprövad teknik som garanterar 

robusthet, enkelhet och funktion under lång tid. I riktlinjerna nämns att exempel på 

sådan utrustning är relälogik (generellt 11-stifts plugin-reläer) och nivåvippor. 

Övervakning av KAS-funktion ska ske genom att larm och indikeringar skickas till 

larmcentralen via kraftstationens kontrollanläggning. Signalerna ska vara separata för 

varje lucka. 

 

2.2 MIKE 11 

2.2.1 Om MIKE 11 

MIKE är en licensbaserad programvara framtagen av danska DHI Water and 

Environment för modellering och simulering av ett brett spektrum av hydrodynamiska 

fenomen. MIKE 11 är en modul anpassad för att modellera floder och flödet i dessa. 

Några av de möjliga tillämpningarna av MIKE 11 är dammbrottsberäkningar, 

översvämningsanalys, beräkning av sedimenttransport, optimering av reglerstrategi för 

dammar och magasin. 

I grunden är MIKE 11 en lösare av rörelseekvationerna för endimensionellt flöde i en 

öppen kanal. Utöver rörelseekvationer finns flertalet fysikaliska fenomen, så som 

sedimenttransport, tillrinning, vind och flöden genom diverse konstruktioner som 

påverkar vattnets beteende implementerade för att skapa en så komplett modell som 

möjligt. Modellen, som i slutändan är en matematisk formulering, består av en 

uppsättning partiella differentialekvationer med tillhörande rand- och begynnelsevillkor. 

Dessa differentialekvationer löses som funktion av tid och rum med hjälp av ett implicit 

6-punkts Abbot finit differens-schema.  

I Sverige har hittills MIKE 11 använts för att utföra beräkningar som underlag för alla 

projekt för gemensam beredskapsplanering vid dammbrott. Samma programvara eller 

annan programvara som visat sig producera likvärdiga resultat rekommenderas även för 

framtida projekt för att garantera enhetliga underlag. I takt med att dagens datorer får 

allt mer beräkningskapacitet går utvecklingen mot att allt mer 2D-simuleringar utförs. 

2.2.2 Programstruktur 

Programstrukturen i MIKE 11 kan närmast beskrivas som ”filorienterad”. För att hålla 

ihop den stora mängden av indata som behövs för beräkningar förpackas olika typer av 

indata i form av olika filtyper. Varje filtyp kan sen redigeras av användaren med hjälp 

av separata editorer. Vilka indata som behövs, och därigenom vilka editorer som 

behöver användas, avgörs av hur många parametrar som inkluderas i modellen. Nedan 

beskrivs kort de editorer som använts i detta projekt. I Figur 2.9 illustreras hur de olika 
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editorerna kopplar till varandra. För mer utförlig beskrivning refereras till MIKE 11 

User Guide [16]. 

 

Figur 2.9. Samband mellan de mest använda editorerna i MIKE 11. Filtillägget för respektive tillhörande fil är 

angett inom parantes. Resultatfilen som skapas genom Simulation Editor kan studeras i det separata 

programmet MIKE View. 

En älvfåras geografiska sträckning och eventuella förgreningar beskrivs i en nätverksfil. 

Filen redigeras med hjälp av River Network Editor. Topologins utseende definieras 

genom att punkter i nätverket tilldelas tvärsnitt som specificeras i Cross Section Editor. 

Dessa punkter är även beräkningspunkter för vattennivån. 

Till nätverket kan också eventuella konstruktioner höra, så som till exempel dammar, 

broar och kulvertar, vars flöde inte kan beskrivas enbart med hjälp av topologins 

utseende. Var sådana konstruktioner befinner sig och hur flödet beter sig specificeras 

istället i tillbehöret Structure operations. 

Vilka hydrodynamiska parametrar som ska ingå, och eventuellt deras värde, anges i 

Hydrodynamic Editor. Här specificeras även beräkningsparametrar och lokala och 

globala begynnelsevillkor. Utöver begynnelsevillkor behöver också randvillkor anges. 

För detta används Boundary Editor. Randvillkor består typiskt av tidsserier med 

mätvärden som beskriver hur en viss storhet, till exempel vattennivå eller flöde, varierar 

för en given plats eller längs en sträcka.  

För att koppla ihop samtlig indata och sätta de övergripande parametrarna för 

simuleringen definieras en simuleringsfil med hjälp av Simulation Editor. Det är även 

från Simulation Editor som en simulering körs. När simuleringen är klar skapas en 

resultatfil som består av tidsserier för de ingående storheterna. För att studera resultatet 

används ett separat program, MIKE View. 

2.2.3 Konstruktioner och dammanläggningar 

Flöden som inte kan beskrivas med enbart med hjälp av topologins utseende kan i 

MIKE 11 implementeras med tillägget Structure Operations. I praktiken innebär detta 

att rörelsemängdsekvationen ersätts med ett annat samband för den aktuella 

beräkningspunkten för flödet. 

Några av de konstruktioner som kan beskrivas är 

Result file 
(.res11) 

MIKE View 

Simulation Editor 
(.sim11) 

Boundary Editor 
(.bnd11) 

Time Series Editor 
(.dfs0) 

River Network Editor 
(.nwk11) 

Cross section editor 
(.xns11) 

Strukture operations Hydrodynamic Editor 
(.HD11) 

MIKE 11 
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 Överfall 

 Kulvertar 

 Broar 

 Pumpar 

 Kontroll- och reglerkonstruktioner 

 Dammbrottsstrukturer 

 Energiomvandlare 

För varje typ av konstruktion kan attribut, så som bredd, höjd och logiska villkor, 

specificeras, vilka i slutändan resulterar i hur flödet förbi konstruktionen ser ut. Det är 

även möjligt att tilldela samma beräkningspunkt mer än en konstruktion. Flödet förbi 

konstruktionen beräknas då helt enkelt som summan av flödet genom de parallella 

konstruktionerna.  

För att simulera hur KAS uppträder, eller borde uppträda, är främst de så kallade 

kontroll- och reglerkonstruktionerna av intresse. Därför beskrivs nedan hur dessa 

implementeras i MIKE. Först reglerkonstruktioner, därefter kontrollkonstruktioner. Med 

dessa konstruktioner avses de konstruktioner som i MIKE benämns Regulating 

Structure respektive Control Structure. Naturligvis påverkar även andra konstruktioner, 

eftersom hela älvens flöde behöver beaktas för att avgöra vad som är en fördelaktig 

utformning av KAS. 

2.2.3.1 Reglerkonstruktioner 

Flödet genom en reglerkonstruktion kan definieras på två olika sätt: 

 som funktion av tid 

 som funktion av vattennivå och/eller flöde 

Ett exempel där flöde som funktion är tid är applicerbart är då en tidsstyrd pump 

används för att pumpa vatten mellan den övre och undre reservoaren. I MIKE 

implementeras tidsstyrt flöde genom att tabellerade värden för t-Q tilldelas 

reglerkonstruktionen i Boundary Editor. 

För att istället beskriva flödet som funktion av vattennivå, h, och flöde, Q, behöver 

sambandet 

1 2
1 2(Z ) Z

x J x J
Q f

 
   (2.34) 

specificeras. Flödet bestäms därefter explicit direkt från sambandet. Beteckningarna Z1 

och Z2 representerar värdet på antingen h eller Q uppmätt i kontrollpunkten x = J1 

respektive x = J2 och f är en godtycklig funktion av variabeln Z1 som kan tabelleras av 

användaren. 

Med viss modifikation kan sambandet 2.34 även beskriva flödet som funktion av enbart 

h. Detta är i vissa fall önskvärt för simulering av avbördning via KAS och VNR. Z1 ska 

då väljas som h och J1 ska väljas som den plats där h ska mätas. Skalfaktorn Z2 ska vara 

lika med 1 för alla värden på h och Q. Detta kan erhållas genom att definiera ett fiktivt 

sidoflöde, där flödet eller vattennivån med hjälp av randvillkor hålls konstant lika med 

1. Punkten J2 väljs därefter i sidoflödet. Ekvation 2.34 blir då 
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1 2 1

1

( ) ( ) ( ) ,
x J x J x J

Q f h Q f h
  



    
(2.35) 

vilket är det önskade villkoret för flödet givet att f(h) är den önskade reglerstrategin.  

På grund hastiga förändringar i vattennivå och flöde tenderar reglerkonstruktioner att 

kunna orsaka numerisk instabilitet. Detta gäller särskilt om någon av kontrollpunkterna 

J1 eller J2 väljs nära reglerkonstruktionen. 

2.2.3.2 Kontrollkonstruktioner 

Om inte en simpel reglerkonstruktion räcker för att beskriva det önskade flödesvillkoret, 

kan istället en så kallad kontrollkonstruktion användas. För kontrollkonstruktioner kan 

till skillnad från reglerkonstruktioner mer än en reglerstrategi definieras per damm. Det 

är också möjligt att välja mellan fyra olika fördefinierade dammluckstyper. Beroende på 

val av dammluckstyp beräknas flödet genom konstruktionen antingen direkt från en 

angiven reglerstrategi eller indirekt som funktion av luckläge. 

De fyra olika lucktyperna är: 

 Överströmning 

 Underströmning 

 Segmentlucka 

 Flöde 

Den sistnämnda lucktypen innebär att flödet bestäms explicit utifrån en förinställd 

reglerstrategi. För övriga lucktyper beräknas flödet utifrån luckans geometri och en 

förinställd reglerstrategi för luckläget. 

För varje damm kan ett godtyckligt antal reglerstrategier definieras. För att definiera en 

reglerstrategi behöver fem parametrar anges. Dessa är: 

 typ av kontrollvärde 

 typ av målvärde 

 typ av skalning 

 beräkningsmetod 

 prioritet  

Dessutom behöver varje reglerstrategi tilldelas minst en if-sats, vilket är ett logiskt 

villkor som kan vara antingen sant eller falskt. 

Regleringen går till så att den reglerstrategi som har högst prioritet kommer att prövas 

först. Om alla dess if-satser evaluerar till sant kommer strategin att utföras, om inte så 

prövas nästa strategi i ordningen. Om alla strategier skulle evaluera till falskt så utförs 

strategin med lägst prioritet. 

Hur regleringen sedan ska utföras bestäms av övriga parametrar. Kontrollvärdet är den 

oberoende variabeln och målvärdet är den beroende variabeln. Dessa skulle exempelvis 

kunna vara vattennivå respektive luckläge. För att exempelvis beskriva 

lucköppningsförlopp är ”tid från start” ett lämpligt kontrollvärde [16]. Förhållandet 

mellan kontroll- och målvärde bestäms genom beräkningsmetoden samt av eventuell 
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skalning. Den vanligaste beräkningsmetoden är tabellerade värden. Överföringsfunktion 

mellan kontroll- och målvärde är då en funktion som definieras av användaren. Skalning 

kan ske antingen som funktion av tid genom en definierad tidsserie eller som funktion 

av en intern variabel. Sammantaget råder en stor valfrihet för hur reglerstrategier kan 

anges i simuleringen, men det kräver också en viss kännedom om tillgängliga 

funktioner. 

 

2.3 Icke-stationär kanalströmning 

I den hydrodynamiska motorn i MIKE 11 simuleras så kallad kanalströmning för att 

beskriva flödet i floder och andra långsmala vattendrag. Att strömningen är icke-

stationär innebär att flödet förändras med tiden vilket sker på grund av bland annat 

lucköppning eller tidsberoende randvillkor. 

Utgångspunkten för detta avsnitt är att beskriva icke-stationär kanalströmning ur ett 

beräkningsperspektiv. Beskrivningen utgår från de rörelseekvationer som finns 

implementerade i MIKE 11, men kompletteras med hydrologiska fenomen relevanta för 

KAS. De aspekter som berörs är i tur och ordning: 

 Saint Venants ekvationer 

 Utbredning av vågor och flödesfronter 

 Bottenfriktion och strömningsförluster 

 Flöde genom utskov 

 Beräkningsnät för simulering 

 Courants kriterium 

2.3.1 Saint Venants ekvationer 

Beräkning av flöde är i allmänhet ett svårt problem. Kanalströmning kännetecknas av 

att flödeshastigheten till största del är i flodens riktning samt att flödet har en fri 

vattenyta. Den bakomliggande mekaniken är att flödet drivs av gravitation och bromsas 

av friktion mot bottnen. Dessa egenskaper leder till att de ingående flödesekvationerna 

kan förenklas. 

I MIKE 11 löses den endimensionella formen av Saint Venants ekvationer. Dessa 

ekvationer beskriver massbevarande och rörelsemängdsbevarande för icke-stationärt 

flöde i öppna kanaler. Ekvationerna kan härledas från Navier-Stokes ekvationer genom 

vertikal integrering från bottnen till ytan och följande antaganden [17]: 

 Vattnet är homogent och inkompressibelt, variationer i densitet är med andra ord 

försumbara. 

 Flödet är subkritiskt, det vill säga störningar fortplantar sig snabbare än vattnets 

strömningshastighet. 

 Bottenlutningen är liten. 

 Vattnets våglängd är mycket längre än vattendjupet. 
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Det tredje och det fjärde antagandet får konsekvensen att vertikala variationer i tryck 

helt bestäms av det hydrostatiska trycket. Om ursprungshastigheten i vertikal led är noll, 

får det i sin tur följden att vertikal acceleration kan försummas och att vattnet alltid 

kommer att ha en hastighet parallell med bottnen. 

Man kan fråga sig om dessa antaganden är rimliga för detta projekts frågeställning. 

Antaganden förenklar i vilket fall de ingående ekvationerna och därmed analysen. 

Samtidigt begränsas modellens giltighetsområde och antalet fenomen som kan beskrivas 

korrekt. Om dessa antaganden är rimliga eller inte beror alltså helt på vad som ska 

studeras. 

En svårighet vid kanalströmning är att ta hänsyn till oregelbunden topologi. Ett sätt som 

detta kan lösas på är att flödet delas in i mindre längsgående tvärsektioner. Normalt sett 

cirka 20 stycken. På så sätt fås en kvasi-2D beskrivning av flödet. Se Figur 2.10. Som 

en konsekvens av de endimensionella rörelseekvationerna antas att ingen överföring av 

rörelsemängd sker mellan sektionerna och att det totala flödet är summan av flödet 

genom alla sektioner. 

 

Figur 2.10. Rektangulär tvärsektion med bredd b och höjd H för flödet i en kanal [17]. 

Nedan följer en kort härledning som leder fram till de grundläggande ekvationer som 

används i MIKE 11. 

För en rektangulär tvärsektion utan bottenlutning har Saint Venants ekvationer för 

mass- och rörelsemängdsbalans följande utseende: 

( ) ( )Hb Hbu

t x

  
 

 
 (2.36) 

   
2

2
1

2
,

gH b
HbuHbu

t x x

 
 

     
  

 

(2.37) 

där ρ är vattnets densitet, H är lokalt vattendjup, b är tvärsektionens bredd,u är 

medelvärdet av flödeshastigheten med avseende på vattendjup, α´ är vertikal 
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hastighetsfördelningskoefficient, g är tyngdaccelerationen och x är koordinat i flodens 

längdriktning definierad som ökande i nedströmsriktningen. 

Om bottenlutning, Ib, och variabel bredd tillåts, tillkommer två termer till 

rörelsemängdsekvationen på grund av hydrostatiska motkrafter i flödesriktningen från 

bottnen och sidorna. Ekvation 2.37 blir då 

   

 

2
2 2

2
2

1

2

2

1

2
.

b

b

gH b
HbuHbu b gH

gHbI
t x x x

gH
Hbu

b gHbI
x x

  


 


 
   

    
   

 
   

   
 

 (2.38) 

Vi kan relatera bottenlutningen till den modellövergripande variabeln vattennivå, h, 

genom sambandet 

.b

h H
I

x x

 
 

 
 (2.39) 

Genom att substituera ekvation 2.39 i 2.38 och dividera med ρ fås följande två 

ekvationer för massa och rörelsemängd: 

( ) ( )Hb Hbu

t x

 
 

 
 (2.40) 

   2

.
HbuHbu h

bgH
t x x

 
  

  
 (2.41) 

För att beskriva flödet genom alla sektioner kan vi integrera (i praktiken summera) 

ekvation 2.40 och 2.41 över flodens totala bredd, B, och får då 

Q A

x t

 
 

 
 (2.42) 

2

,
Q Q h

g A
t x A x

   
   

   
 (2.43) 

där
h

x




, α´ ochu antas konstanta för hela bredden. Beteckningen A är flödets totala 

tvärsnittsarea för ett givet vattendjup och Q betecknar flödet. Dessa båda integrerade 

(summerade) storheter ges av ekvation 2.44 och 2.45:  

0

d

B

A H b   (2.44) 

0

d .

B

Q Hu b uA   (2.45) 

Avslutningsvis kan externa tillflöden, q, adderas till ekvationen för massbalans och 

friktionsförluster adderas till momentekvationen. Efter omdisponering slutligen fås de 

grundläggande ekvationer som används i MIKE 11. Nedan är friktionsförluster enligt 

Manning applicerade (Se Avsnitt 2.3.3) 
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Q A
q

x t

 
 

 
 (2.46) 

22

4/3
0.

h

n gQ QQ Q h
g A

t x A x AR

   
    

   
 (2.47) 

Som vi ser består Saint Venants ekvationer av två icke-linjära partiella 

differentialekvationer, här uttryckta i de beroende variablerna A och Q, de oberoende 

variablerna t och x samt ett antal parametrar. Tvärsnittsarean, A, relaterar direkt till 

vattennivån. Därför är det ekvivalent att säga att vattennivån och flödet är beroende 

variabler. 

Förutom för de enklaste fallen existerar ingen allmän analytisk lösning till 

ekvationssystemet. Man är därför istället hänvisad till numeriska lösningsmetoder. 

2.3.2 Utbredning av vågor och flödesfronter 

Hur vågor beter sig är av intresse i många ingenjörsmässiga sammanhang och även då 

man studerar flödet i kraftverksmagasin. Vågor kan vara allting från små störningar i 

vattennivå som fortplantar sig till en stor vågfront som uppkommer på grund av hastigt 

förändrade flödesförhållanden. I detta avsnitt studeras båda dessa vågors utbredning. 

2.3.2.1 Vågutbredningshastighet 

Vid normala flödesförhållanden kommer en störning i vattennivån att fortplanta sig som 

vågor uppströms och nedströms längs med floden. Utifrån de ekvationer som 

bestämmer flödets dynamik kan vi härleda ett uttryck för vågens utbredningshastighet.  

Vågrörelsen uppkommer till följd av vattennivåns avvikelse från dess hydrostatiska 

jämviktsläge. För en situation med långsamt varierande flödesförhållanden kan 

vattendjupet enligt ekvation 2.48 skrivas som summan av djupet vid jämvikt och 

eventuell avvikelse. Med andra ord 

0( , ) (́ , ).H x t H h x t   (2.48) 

De ingående variablerna illustreras nedan.
 

 

Figur 2.11. Jämviktsnivå H0 och avvikelse h´.  

Under antagandet att variationer i densitet och flödets bredd är små och att högre 

ordningens derivator kan försummas, går ekvation 2.36 för massbalans med insättning 

av 2.48 att skriva om som 

0 0
0

( )́ (( )́ ) ´
0 .

H h H h u h u
H

t x t x

     
   

   
 (2.49) 

Under liknande antaganden plus antagandet att bottenfriktion försummas går ekvation 

2.37 att skriva  

h´ 

H0 
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´
0 .

u h
g

t x

 
 
 

 (2.50) 

Genom att substituera derivatan av 2.49 med avseende på x in i 2.50 som deriverats med 

avseende på t, och genom att åter försumma högre ordningens derivator fås följande 

samband 

2 2

02 2

´ ´
0,

h h
gH

t x

 
 

 
 (2.51) 

som känns igen som vågekvationen. Den allmänna lösningen ges av 

0(́ , ) exp( ( )),h x t h i t kx   (2.52) 

där ω är vågens vinkelfrekvens och k är vågtalet. Den sökta störningen h´ ges av 

realdelen av denna funktion. Insättning av 2.52 i 2.51 ger dispersionsvillkoret, ω(k), 

från vilket störningens fashastighet relativt strömningshastigheten, vfas, kan bestämmas 

0gH k    (2.53) 

0/ .fasv k gH    (2.54) 

Om vi istället är intresserade av hastigheten relativt strandkanten eller någon annan fast 

punkt kan den erhållas genom att störningens hastighet relativt vattnet adderas till 

vattnets aktuella flödeshastighet. Detta skrivs 

0 .fasv u v u gH     (2.55) 

Vågens fortplantningshastighet beror alltså enligt dessa antagande enbart på 

gravitationen och det hydrostatiska jämviktsdjupet, H0. I många sammanhang låter man 

det senare vara synonymt med vattendjupet, H. De antaganden som gjorts är förutom de 

antaganden som ligger till grund för rörelseekvationerna bland annat att eventuella 

störningar är små, att friktion kan försummas, att flödet är endimensionellt och att 

vattnet flyter genom en rektangulär tvärsektion som inte varierar i bredd. Dessa 

antaganden är inte nödvändigtvis uppfyllda för kanalströmning, men det slutgiltiga 

uttrycket för fortplantningshastigheten ger ändå ett riktvärde. 

I en mer sofistikerad härledning av utbredningshastigheten utifrån rörelseekvationerna 

där kanalen inte nödvändigtvis är rektangulär erhålls utbredningshastigheten för små 

störningar till [18] 

,
gA

v u
B

   

(2.56) 

där A är flödets area upp till vattennivån och B är kanalbredden vid samma vattennivå. A 

kan beräknas genom integrering, antingen genom att djupet integreras över bredden 

eller genom att bredden integreras över vattendjupet, det vill säga 

0 0

d ( ') '.

B H

A H b B H dH    (2.57) 

Därav framgår att för specialfallet att kanalen är rektangulär, det vill säga att bredden är 

konstant som funktion av vattendjupet, övergår ekvation 2.56 i ekvation 2.55. 
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För ett annat specialfall, nämligen för en kanal med triangelformad tvärsnittsprofil 

ersätts kvoten A/B med H/2, vilket är detsamma som kanalens medeldjup. Faktum är att 

kvoten A/B är lika med medeldjupet även i det allmänna fallet. 

En uppenbar begränsning i härledningen är att flödet antas vara endimensionellt. Alla 

tvär och höjdgående storheter behöver därför medelvärdesbildas, vilket inte 

nödvändigtvis återspeglar verkligheten. I själva verket kanske en störning fortplantar sig 

fort i mitten av kanalen där vattnet är djupt och långsammare längs med strandkanten 

där vattnet är grundare. 

En annan viktig anmärkning är att vågorna analytiskt sett är icke-dispersiva vilket 

innebär att alla vågor, oavsett våglängd, kommer att spridas med samma hastighet. På 

grund av diskretiseringen kommer däremot våghastigheten inte beräknas exakt. För 

Abbots lösningsschema kommer den beräknade hastigheten alltid vara lägre än den 

analytiska. Skillnaden mellan analytisk och beräknad hastighet ökar om diskretiseringen 

är grov, det vill säga antalet beräkningspunkter per våglängd är lågt. Konsekvensen av 

det blir att långvågiga störningar fortplantar sig snabbare numeriskt än kortvågiga 

störningar och att numerisk dispersion uppstår. [18]. 

2.3.2.2 Utbredning av brant flödesfront 

Om flödet vid en punkt i en älv förändras hastigt kommer det ge upphov till en brant 

front som fortplantas längs med magasinet. Förändringen kan vara antingen en kraftig 

ökning av vattennivån eller en kraftig minskning och fronten kan gå antingen uppströms 

eller nedströms i magasinet. Således kan man genom att kombinera ovanstående tala om 

fyra olika typer fronter. Om exempelvis flödet i en älv ökar hastigt på grund av att en 

damms utskov öppnas kommer det ge upphov till en positiv front som breder ut sig 

nedströms om dammen. Samtidigt kommer en negativ front fortplantas uppströms om 

dammen.  

Allt eftersom fronterna fortplantas kommer de på grund av inverkan av friktion och 

vågdynamik att ändra form, det vill säga antingen flackas ut eller bli brantare. Om vi 

enbart studerar en kort utbredningssträcka kan däremot detta försummas och vi kan 

ställa upp ett uttryck för frontens utbredningshastighet. Det bör redan nu nämnas att de 

fronter som observerats i detta projekt har en utbredningshastighet som är mångfalt 

större än de teoretiska hastigheterna nedan. 

I Figur 2.12 illustreras schematiskt hur en positiv vågfront som fortplantas nedströms 

som uppkommer på grund av att flödet ändras från Q1 till Q2 ser ut. 

 

Figur 2.12. Vågfront orsakad av en hastig flödesökning. 

Om fronten behåller sin form kommer dess volym vara konstant.  Vi antar att frontens 

volym avgränsas av en sektion nedströms om fronten och en sektion precis uppströms 

Q1 

Q2 
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om fronten. Notera att båda sektionerna rör sig med frontens hastighet. Detta leder till 

följande samband: 

2 1 1 2 0,f f

dV
Q Q c A c A

dt
      

(2.58) 

ur vilket frontens hastighet, cf, kan lösas ut. A1 och A2 är flödets tvärsnittsarea nedströms 

respektive uppströms fronten 

2 1

2 1

.f

Q Q
c

A A





 

(2.59) 

Som sagt kommer däremot fronten att ändra form allteftersom den fortplantas, och det 

uppställda uttrycket gäller då inte exakt. Om fronten däremot får fortplantas tillräckligt 

länge kommer ett jämviktsläge uppstå mellan utflackning och uppbrantning. Då erhålls 

en våg vars profil är konstant och vi kan åter tillämpa ekvation 2.59 för att beräkna dess 

hastighet. En sådan våg kallas monoklin våg och kan bara uppstå i långa kanaler [18].   

Även om vi nu har ett uttryck för frontens hastighet är det inte direkt tillämpbart om vi 

exempelvis vill veta hur lång tid det tar från att utskovsluckorna öppnas till dess att 

vattennivån stiger i ett nedströms liggande magasin. I allmänhet är nämligen inte flödets 

tvärsnittsarea känd. Om flödet framför och bakom fronten är likformigt kan vi uppskatta 

flödets area med hjälp av Mannings formel [18]. 

2/3

,hR I
Q A u A

n
     

(2.60) 

där Rh är hydraulisk radie, definierad som arean dividerat med den våta perimetern, P, I 

är hydrauliska fallförluster och n är Mannings skrovlighetskoefficient. Vi kan lösa ut A 

som 

3/5
2/3

.
n Q P

A
I

  
  
 

 
(2.61) 

Med hjälp av geometriska samband om hur bottnen ser ut kan vi koppla P till A, 

däremot behöver n och I bestämmas empiriskt. En annan metod är att använda 

rörelsemängdsekvationen för att koppla topologi och flödesarea till förändring i flöde. 

2.3.3 Bottenfriktion och strömningsförluster 

För att få en korrekt numerisk beskrivning av flödet är det nödvändigt att ta hänsyn till 

energiförluster som uppkommer på grund av bland annat friktion mellan vattnet och 

bottnen. Bottenfriktionen påverkar till exempel hur snabbt en flödesförändring 

fortplantas i tid och rum och hur vattenytan är snedställd vid stationära 

strömningsförhållanden. En hög bottenfriktion innebär att förändringar fortplantar sig 

långsamt och att vattenytan har en brant lutning och låg bottenfriktion innebär 

motsatsen, nämligen att förändringar fortplantar sig snabbt och att vattenytan är plan.  

Man kan sluta sig till att storleken på bottenfriktionen beror bland annat på vattnets 

flödeshastighet, storleken på kontaktytan mellan vatten och botten och 

bottenvegetationens beskaffenhet. Eftersom botten har olika form och växtlighet i 
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mitten av älvfåran och längs med strandkanten kommer friktionen i allmänhet att bero 

på vattennivån. 

Utöver bottenfriktion uppkommer strömningsförluster på grund av olikformig geometri 

och att älvfåran kröker sig. Detta benämns också lokala fallförluster. Detta är inget som 

den endimensionella modellen tar hänsyn till utan måste hanteras på annat sätt. 

 I MIKE 11 finns tre möjliga alternativ för att gemensamt modellera båda dessa 

förluster: 

 Chezy 

 Manning 

 Darcy-Weisbach 

Samtliga tre modeller har gemensamt att de introducerar en extra term i 

rörelsemängdsekvationen för flödet och att de alla innehåller en empirisk parameter. 

Dock har termerna något olika utseende avseende friktionens beroende av 

flödeshastighet och kontaktytans storlek. För Mannings modell har termen följande 

utseende: 

2

4/3
,

Manning

Manning

h

f n Q Q
gAI g

AR
   (2.62) 

där I är hydrauliska fallförluster, n är Mannings skrovlighetskoefficient, vanligtvis i 

storleksordningen 0,01-0,10 s/m
1/3 

(OBS: ej dimensionslös), g är tyngdaccelerationen, Q 

är flödet, A är flödets tvärsnittsarea och Rh är hydraulisk radie som är definierad som 

kvoten mellan tvärsnittsarean och den våta perimetern. Genom att Q
2
 formuleras som 

Q|Q| kommer friktionskraften alltid att verka i rätt riktning, även om flödet är negativt 

och uppströms riktat. 

Ett vanligt tillvägagångssätt för att bestämma storleken på friktionen är att iterativt 

variera värdet på exempelvis Mannings skrovlighetskoefficient globalt och lokalt till 

dess att numeriskt beräknad vattennivåprofil matchar sedan tidigare uppmätta värdena 

för vattennivån vid stationära förhållanden. Skrovlighetskoefficienten finns även 

tabellerad för karakteristiska bottenmaterial. 

2.3.4 Flöde genom utskov 

2.3.4.1 Beräkningsformel 

Flödet genom en damms utskov är i allmänhet en komplicerad process som påverkas av 

många faktorer och lokala förhållanden. En viktig faktor är vattennivån uppströms. Ju 

större höjdskillnaden är mellan vattennivån uppströms och utskovets 

överströmningskant, desto större kommer flödet ut genom utskovet att vara. Därför är 

det viktigt att notera att när man pratar om ett utskovs avbördningskapacitet så avses 

avbördningskapaciteten vid en viss nivå för den övre vattenytan, exempelvis vid 

dämningsgränsen. 

Fyra förekommande metoder för att bestämma avbördningskapaciteten är 

 Analytiska beräkningar 
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 Fältmätningar på befintliga utskov 

 Modellförsök 

 Numeriska beräkningar 

I RIDAS 2012 Tillämpningsvägledning anges att för dammar i konsekvensklass 1+ och 

1 bör det eftersträvas att avbördningskapaciteten bestäms med en metod som ger en 

osäkerhet i beräkningsresultatet som är < 5 %. Eftersom modellförsök ger en acceptabel 

noggrannhet och tillåter att ett stort antal flödessituationer testas rekommenderas 

metoden för dessa dammar [11].   

Nedan beskrivs hur modellförsök kan relateras till ett matematiskt samband som tar 

fasta på de grundläggande mekanismerna och de ingående storheterna. Ett sådant 

samband är nödvändigt för att i praktiken kunna avgöra hur stor avbördningen är vid en 

implementering i den hydrodynamiska modellen. 

Avbördning kan förenklat beskrivas som flöde över en tröskel. Med tröskeln avses här 

överströmningskanten på utskovet, se Figur 2.13. Flödets övre kant begränsas av 

dammluckan. 

 

Figur 2.13. Relevanta nivåer för beräkning av avbördning genom utskov. 

Det totala flödet kan beräknas genom att integrera hastigheten över den yta som flödet 

strömmar ut genom. Hastigheten och ytan antas vara vinkelräta 

.

flödeA

Q udA   
(2.63) 

Genom en energibetraktelse erhålls att flödeshastigheten, u, ut genom luckan för en 

given höjd är 

( ) 2 ( ) .
ÖVY

u h g h h   (2.64) 

Både h och hÖVY är nivån relativt en fix referensnivå, exempelvis havsnivån. Ett 

ytelement, dA, kan skrivas som 

( ) ,dA b h dh  (2.65) 

där b(h) är flödets (luckans) aktuella bredd och dh är ett kort avstånd i höjdled. Gränser 

för integralen är tröskelhöjden respektive höjden för dammluckans nedre kant, som här 

betecknas hlucka 

Lucköppning 

htröskel 

H = hÖVY - htröskel 
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2 ( ) ( ) .
lucka

tröskel

h

ÖVY

h

Q g h h b h dh   (2.66) 

För en rektangulär dammlucka med bredd B kan vi med hjälp av detta uttryck beräkna 

Q som 

 3/2 3/2 3/22 2
2 ( ) 2 ( ) ( ) .

3 3

lucka

tröskel

h

tröskel luckaÖVY ÖVY ÖVYh
Q g B h h g B h h h h          (2.67) 

För att ta hänsyn till energiförluster på grund av bland annat kontraktion före utskovet 

och expansion efter utskovet är det lättaste sättet att införa en dimensionslös 

avbördningskoefficient, μ. Vi kan även slå samman alla konstanttermer till en ny 

koefficient, C, och erhåller då följande två ekvivalenta uttryck för flöde genom en 

rektangulär lucka: 

 

 

3/2 3/2

3/2 3/2

2
2 ( ) ( )

3

( ) ( ) .

tröskel luckaÖVY ÖVY

tröskel luckaÖVY ÖVY

Q g B h h h h

CB h h h h

   

   

 (2.68) 

I fallet med avbördning genom KAS kan vi i många fall betrakta flödet som fritt flöde 

över en tröskel. Med fritt flöde menas att vattnet har en fri yta, det vill säga att luckans 

underkant inte är i kontakt med vattnet. Detta innebär för flödesberäkningen att 

integralens övre gräns ersätts med den övre vattenytan. Flödet blir då 

3/2 3/2 3/22
( ) 2 ,

3
tröskelÖVY

Q CB h h CBH g BH     (2.69) 

där avståndet mellan vattenytan och tröskeln betecknats H. Avbördningskoefficenterna 

μ och C kan uppskattas med hjälp av teoretiska samband men bestäms oftare genom 

modellförsök eller genom prov på befintliga utskov. Det visar sig ofta att 

koefficienterna varierar något som funktion av den övre vattennivån, vilket antyder att 

beräkningsformeln ovan är en förenkling som inte fullständigt beskriver de 

bakomliggande mekanismerna. Det är dock inte ett alltför grovt antagande att säga att 

avbördningskoefficienten är konstant. μ är vanligtvis i storleksordningen 0,6-0,7 för 

storskaliga vattenkraftanläggningar vilket motsvarar att C är ungefär 1,8 till 2,0 m
1/2

/s. 

2.3.4.2 Jämförelse med mätdata 

I Figur 2.14 nedan visas som exempel flödet genom Harsprångets mellersta utskov 

plottat som funktion av nivån för den övre vattenytan. Mätvärdena som plottas visar 

data från modellförsök utförda vid Vattenfall R&D i Älvkarleby 2009 för både fritt 

flöde och flödet för en given lucköppning på 1, 2, 3 respektive 4 meter. Med 

lucköppning avses det vertikala avståndet från tröskelnivån till utskovsluckans nedre 

kant.  

I figuren plottas även flöde som funktion av vattennivå enligt ekvation 2.69 för fritt 

flöde och enligt 2.68 för olika lucköppningar. Genom att anpassa ett gemensamt och 

konstant värde på μ kan samtliga ekvationer anpassas till datapunkterna med relativt 

god precision. För vattennivåer över och under där data är tillgängliga extrapoleras 

flödet, vilket naturligtvis bör göras med försiktighet. 
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Figur 2.14. Avbördning som funktion av vattennivå för Harsprångets mellersta utskov, utskov A. Utskovets 

bredd är 20 meter. Sänkningsgräns 309,7 möh och dämningsgräns 312,7 möh är markerade som streckade 

vertikala linjer i figuren. Avbördningskoefficienten μ=0,68 som antas gälla för alla lucköppningar anpassar 

beräkningsformeln väl till mätdata. Värdet μ=0,70 anpassar beräkningsformeln för fritt flöde till mätvärdet 

för framtaget vid dämningsgränsen. 

Om mer än ett utskov används för avbördning kommer flödet från de olika utskoven att 

växelverka. Detta medför att den totala avbördningen inte nödvändigtvis är lika med 

summan av avbördningen via enskilda utskov. Modellförsök har visat att den totala 

avbördningen kan vara både större, lika med eller mindre än summan av de enskilda 

flödena.  Skillnaden är beroende av lokala förhållanden och är i storleksordningen 5% 

[19].  

2.3.4.3 Flöde som funktion av lucköppning 

Eftersom ekvation 2.68 beskiver data från modellförsök med god noggrannhet är det ett 

naturligt val att använda samma ekvation för att beskriva flödet som funktion av tid 

under lucköppningsförloppet. Vi inför variabeln lucköppning i ekvationen genom 

sambandet 

.lucka tröskel öppningh h h   (2.70) 

Således är höppning det vertikala avståndet från tröskelnivån till utskovsluckans nedre 

kant. Efter insättning i ekvation 2.68 skrivs flödet då 

 3/2 3/22
2 ( ) ( ) .

3
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 (2.72) 

där antagandet har gjorts att hÖVY är konstant under öppningsförloppet. Tidsderivatan 

dhöppning/dt benämns lucköppningshastigheten och är en parameter som är specifik för 

varje utskovslucka. För stora segmentluckor är lucköppningshastigheten cirka 1 m/min. 

Växelströmsmotorer är i regel snabbare än likströmsmotorer och används därför med 

fördel för de utskov där snabb manövrering är nödvändig. Värt att notera är att 

förändringen i flöde är som störst precis när luckan börjar öppnas. 

Beräknat flöde som funktion av lucköppning och tid för Harsprångets mellersta utskov 

visas i Figur 2.15 nedan. Om en konstant lucköppningshastighet antas kommer flödet 

som funktion av lucköppning och som funktion av tid ha samma utseende. Detta 

antagande är också gjort i figuren. Övre vattenytan antas vara vid dämningsgränsen 

312,7 möh. I figuren visas även mätvärden från modellförsök. Eftersom modellförsök 

inte alltid gjorts för exakt dämningsgränsen har omkringliggande mätvärden 

interpolerats linjärt. 

Mätdata finns tillgängliga för lucköppningar upp till 4 meter. Fram till dess ökar 

avbördningen linjärt med lucköppningen. Efter det avtar enligt beräkningen ökningen 

gradvis. Detta beteende kan inte verifieras mot mätdata, men fram till dess stämmer 

beräkningsuttrycket väl överrens med data från modellförsök. 

 

Figur 2.15. Flöde som funktion av lucköppning och tid från start för Harsprångets mellersta utskov. 

Lucköppningshastigheten antas konstant = 1,0 m/min. 

2.3.5 Beräkningsnät för simulering 

En hydrodynamisk simulering beräknar resultatet som funktion av såväl tid som rum. 

Vid en numerisk implementering behöver båda dessa storheter diskretiseras så att 
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derivator kan ersättas med differenser. På så sätt konstrueras ett beräkningsnät, det vill 

säga punkter i rummet där värdet på de ingående variablerna beräknas för varje tidssteg. 

I fallet med Saint Venants ekvationer, som är de rörelseekvationer som används i 

MIKE 11, antas att alla storheter varierar linjärt mellan beräkningspunkter. Därför är det 

viktigt att diskretiseringen görs tillräckligt noggrann så att eventuella ickelinjära 

fenomen kan studeras.  

De beroende variablerna i Saint Venants ekvationer är vattennivån, h, och flödet, Q. 

Vattennivån och hur topologin ser ut relaterar sedan direkt till flödets tvärsnittsarea, A.  

Rumsdiskretiseringen i MIKE 11 går till så att h-punkter, det vill säga noder där h ska 

beräknas, placeras längs med den aktuella flodens sträckning. h-punkter placeras enligt 

följande fyra kriterier: 

 Punkt där topologitvärsnitt är angivet. 

 Om avståndet mellan två bredvid varandra liggande tvärsnitt är större än en 

specificerad tolerans placeras ytterligare ekvidistanta noder. Vid dessa noder 

interpoleras topologitvärsnitten från de intilliggande noderna. 

 I en förgrenings start eller ändpunkt. 

 Punkt där två flödesförgreningar är sammanfogade. Om ingen h-punkt redan existerar 

vid sammanfogningen, interpoleras topologin från de intilliggande noderna. 

Q-punkter placeras därefter mittemellan intilliggande h-punkter, alternativt där en 

reglerande konstruktion befinner sig, se Figur 2.16. Ofta skiljer sig topologin uppströms 

om en damm nämnvärt från topologin nedströms. Därför bör topologitvärsnitt placeras 

tillräckligt nära på båda sidor om en damm för att undvika att interpolerade 

mellanliggande noder placeras ut automatiskt. 

Tidsdiskretiseringen i MIKE 11 görs av användaren. 

 

 

Figur 2.16. Placering av beräkningsnoder. h-punkter placeras där ett tvärsnitt av topologin är specificerad. 

Q-punkters placering är mittemellan h-punkter alternativt där en konstruktion bestämmer flödet.  

2.3.6 Courants kriterium 

Vid lösandet av partiella differentialekvationer riskerar numerisk instabilitet att uppstå. 

De grundläggande stabilitetsegenskaperna för lösningen beror huvudsakligen på hur 

lösningsschemat är utformat samt hur diskritiseringen av rörelseekvationerna är gjord. 

Utöver det kan ytterligare problem uppstå som är orsakade av hur beräkningsmodellen 

är uppbyggd. I fallet med hydrodynamisk simulering av kanalströmning är en i 

h Q h Q h 
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praktiken uttorkad älvfåra nedströms om en damm ett exempel på ett sådant problem. 

Nedan beskrivs vilket villkor som gäller för grundläggande numerisk stabilitet i 

MIKE 11. Villkoret benämns Courants kriterium eller CFL-villkoret för 

endimensionellt flöde. 

I MIKE 11 är rörelseekvationerna omvandlade till ett implicit differensschema, vilket 

till skillnad från ett explicit schema i teorin borde vara ovillkorligt stabilt. I praktiken 

kan däremot instabilitet ändå uppstå. Ett stort tidssteg i kombination med ett högupplöst 

beräkningsnät riskerar att leda till numerisk instabilitet eftersom en störning kan hinna 

förflytta sig många beräkningspunkter per tidssteg och ett begränsat antal iterationer 

används för att finna den implicita lösningen. Problemet blir särskilt påtagligt vid 

snabba förändringar i flödesförhållandena 

Valet av tidssteg behöver således relateras till avståndet mellan beräkningspunkter. 

Detta innebär att när rumsupplösningen görs hög är det också nödvändigt att minska 

tidssteget. Ett problem med minskat tidssteg är att den totala beräkningstiden beror 

kvadratiskt på antalet tidssteg. En halvering av tidssteget innebär alltså att 

beräkningstiden ökar med en faktor fyra. Det är därför önskvärt att antalet 

beräkningspunkter hålls så lågt som möjligt [17]. 

En möjlig tvåstegsmetod för att välja avstånd mellan noder och tidssteg är som följer. 

1. De finita differenser som används för att lösa Saint Venants ekvationer antar att 

variablerna ändras linjärt mellan beräkningspunkter. Avstånd mellan h-punkter väljs 

därför så litet att eventuella icke-linjära fenomen, så som vågfronter, kan lösas upp 

med tillräcklig noggrannhet. Särskild vikt läggs på att områden nära konstruktioner och 

där topologin ändras fort modelleras tillräckligt högupplöst. 

2. Tidssteg väljs så att dels Courants kriterium är uppfyllt, dels så att önskad 

tidsupplösning erhålls.  

Courants kriterium lyder: 

,r

u gH
C N

x

t


 

 
 
   

(2.73) 

ur vilket ett villkor för Δt kan lösas ut 

.
N x

t
u gH


 



 

(2.74) 

Beteckningen Cr är Courants tal som är definierat så som det anges ovan.u är 

medelflödeshastigheten, gH är approximativt vågutbredningshastigheten (Se kapitel 

2.3.2), Δx är avståndet mellan intilliggande h-punkter, Δt är tidssteget och N är ett tal 

som användaren anger att Courants tal ska vara mindre än. 

Courants tal uttycker hur många beräkningspunkter en störning hinner fortplanta sig 

mellan två tidssteg. Om Cr ≤ 1 väljs som kriterium kommer en störning inte förflytta sig 

mer än en beräkningspunkt under tiden Δt och kommer därmed ligga inom lösningens 

beroendeområde. Detta garanterar stabilitet för explicita såväl som implicita 

lösningsscheman. 
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För en situation där Δx är 100 m,u är 1 m/s och vattendjupet är 10 m blir det 

motsvarande villkoret för Δt 

1 100
8,4 .

2 9,82 10

N x
t s s

u gH

 
   

  
   

För den givna situationen bör alltså Δt ≤ 8,4 s ge numerisk stabilitet. 

På grund av hur lösningsschemat är utformat kan om flödet är subkritiskt i praktiken 

Cr < 10-20 väljas som kriterium, vilket tillåter längre tidssteg och snabbare beräkningar 

[16]. 

En annan metod för att välja tidssteg som i vissa fall kan visa sig vara 

beräkningsmässigt mer effektiv är att låta den önskade noggrannheten i tidsupplösning 

påverka valet av tidssteg, och därefter anpassa antalet iterationer för finna lösningen till 

det implicita lösningsschemat för att uppnå stabilitet. Denna metod baserar sig däremot 

mer på ”trial-and-error”. 
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3 Metod 
Beskrivningen av den metod som använts i detta projekt är uppdelad i följande kapitel: 

 Uppsättning av modell för simulering av hydrodynamiska förlopp för KAS 

o Översikt 

o Befintlig modell 

o Avgränsning av flodnätverk 

o Generella beräkningsförutsättningar 

o Höjdreferenssystem 

o Sektionering 

o Tillrinning 

o Randvillkor 

o Begynnelsevillkor 

o Modellering av dammkonstruktion med utskov 

o Deltagande dammluckor 

o Utskovs avbördningskapacitet och öppningsförfarande 

o Modellering av reglerstrategi 

o Bottenfriktion 

 Metoder för ökad numerisk stabilitet 

o Grundläggande stabilitetsvillkor 

o Uttorkning 

o Brant lutande botten  

 Simuleringar i MIKE 

o Simuleringar för enkelt flodnätverk 

o Simulering av ökad tillrinning och enskilda dammars stigningsförlopp 

o Simulering av turbinfrånslag och därefter utebliven lucköppning 

o Simulering av KAS-funktion baserad på lokala parametrar 

o Simulering av KAS-funktion med eventuell fjärrstyrning 

 Beräkning av stigningshastighet i Matlab 

Beskrivningen av modelluppsättningen är relativt utförlig i syfte att täcka de aspekter 

som bör beaktas vid uppsättning av en numerisk modell för detta men även liknande 

ändamål. 

3.1 Uppsättning av modell för simulering av hydrodynamiska 
förlopp för KAS 

3.1.1 Översikt 

För att kunna analysera effekterna av olika parameterinställningar för KAS för de 

studerade anläggningarna har en 1-dimensionell flödesmodell satts upp för den aktuella 

delen av Luleälven i simuleringsverktyget MIKE 11. Modellen baseras på en befintlig 

modell framtagen över hela Luleälven. 
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För inlärning av programvara har MIKE 11 Användarmanual, Referensmanual och 

andra projekt där MIKE 11 använts studerats.  

I Figur 3.1 nedan visas en översikt över beräkningsmodellen. För att ge en uppfattning 

om områdets storlek kan nämnas att de streckade rutorna är 10 x 20 km stora. Control 

Structures som beskriver flödet förbi dammanläggningarna är markerade som röda 

fyrkanter. Vid varje dammanläggning finns minst två Control Structures. Randvillkor 

till modellen är markerade som gröna ringar och tvärsektioner och tillika 

beräkningspunkter är markerade som grå streck. Som det framgår av figuren är 

beräkningspunkterna tätare på vissa ställen och glesare på andra. 

I Appendix 2 presenteras nivåprofiler för modellen. 

 

Figur 3.1. Översikt över beräkningsområdet. 

3.1.2 Befintlig modell 

År 2009 utförde Vattenfall AB i samarbete med kommunernas räddningstjänster och 

Länsstyrelsen en kartläggning av konsekvenser vid höga flöden och dammbrott i 

Luleälven. Målet med kartläggningen var att ta fram ett samordnat beredskapsunderlag 

för berörda parter. I ett stort delprojekt togs en omfattande numerisk modell i 

beräkningsprogramet MIKE fram för att simulera hydrodynamiska förlopp och 

dammbrott. 
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Med hjälp av modellen har tidsberoende vattenståndsprofiler och kartor med 

översvämningsskikt tagits fram. I samband med detta projekt har tillgång till denna 

modell fåtts. 

Den urspungliga modellen består av drygt 2000 beräkningspunkter och 16 

dammanläggningar fördelat på Stora och Lilla Luleälven samt ett antal biflöden. 

Topologin för flodfåran har beskrivits i en digital terrängmodell i programmet 

ArcView GIS. Överföring av data från terrängmodellen till MIKE har skett med 

tilläggsprogrammet MIKE 11 GIS.  

3.1.3 Avgränsning av flodnätverk 

För att en serie av beräkningar med tillräcklig noggrannhet i praktiken ska vara möjliga 

att genomföra behöver det modellerade flodnätverket avgränsas. Avgränsning ska göras 

i största möjliga mån för att korta ner exekveringstid men samtidigt inte för mycket så 

att det studerade området påverkas av randvillkor på ett ofysikaliskt sätt. 

Efter övervägning slås fast att det studerade området sträcker sig från Porjus till 

Messaure dammanläggning. Därför görs en första avgränsning vid Vietas uppströms 

och Porsi nedströms.  

Efter studier av magasinstorleken och stigningshastigheten för Stora Lulevatten som är 

årsregleringsmagasinet för Porjus konstateras att det är rimligt att anta att en fast 

vattennivå kommer att kunna hållas i Stora Lulevatten under de kortvariga förlopp som 

KAS-funktionen beträffar. Därför avgränsas modellen till det område som visas i Figur 

3.1. Stora Lulevatten avlägsnas från modellområdet och ersätts med ett övre randvillkor 

som garanterar fast vattennivå norr om Porjusselet och Luspeforsen. Den nedre randen 

hålls kvar vid Porsi men tätheten mellan beräkningspunkter på sträckan Messaure-Porsi 

minskas till en femtedel. Dessa två modifikationer förkortar exekveringstiden avsevärt, 

från cirka 3 minuter till cirka 15 sekunder per körning på en modern laptop med normal 

prestanda och möjliggör att en serie av simuleringar utförs. 

3.1.4 Generella beräkningsförutsättningar 

Baserat på begynnelsevillkor, randvillkor och topologi beräknas flödet genom aktuell 

älvsträcka med hjälp av Saint Venants ekvationer. Beräkningen tar hänsyn till 

tidsberoende förlopp och högre ordnings termer för friktionsförluster, vilket motsvarar 

beräkningsinställningen Higher Order Fully Dynamic i MIKE 11. Utöver detta görs 

följande generella antaganden och avgränsningar: 

 Ingen turbinvattenföring beaktas för KAS-funktionen, utan all avbördning antas endast 

ske genom dammarnas utskov. Vid vissa simuleringar av felhändelser studeras bortfall 

av turbinvattenföring. 

 Avbördning initieras av att KAS aktiveras.  

 Snedställning av vattenytan och vågbildning på grund av påverkan av vind försummas. 

Dessa fenomen kan ge upphov till oönskad aktivering av KAS men studeras inte i detta 

projekt. 

 Ingen erosion antas ske under simuleringsförloppet, utan älvfårans geometri är 

konstant. 
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 Ingen sedimenttransport betraktas. 

3.1.5 Höjdreferenssystem 

Höjdnivån för terräng, vattennivåer eller dammkonstruktioner behöver anges i ett 

referenssystem. På grund av landhöjning är det med jämna mellanrum nödvändigt att 

uppdatera de fixpunkter som definierar ett höjdsystem. Det är av vikt att ett enhetligt 

referenssystem används. 

I detta projekt tillämpas RH-70 som referenssystem för nivåmätning. Valet av detta 

system framför det nyare systemet RH-00 baseras på att nivåer i den befintliga modellen 

över Luleälven samt att data för dämnings- och sänkningsgräns är angivna i RH-70.  

3.1.6 Sektionering 

Med sektionering avses beskrivning av älvfårans topologi i tvärgående sektioner. En 

sektion innehåller information om bottnens nivå som funktion av en koordinat i 

tvärgående riktning samt storleken på bottenfriktionen vid den aktuella positionen. 

Figur 3.2 visar hur data från en sektion kan se ut. 

 
Figur 3.2. Tvärsektion för en beräkningspunkt i Harsprångets magasin. De svarta och gröna ringarna 

motsvarar inmätta datapunkter för bottennivån. För den ursprungliga modellen behövde ett större intervall 

av vattennivåer beaktas och således också ett större antal datapunkter. Genom att minska antalet datapunkter 

har modellens noggrannhet förbättrats. Bottenfriktionen har som i den ursprungliga modellen antagits 

konstant över hela bredden.  

Med vissa modifikationer har samma tvärsektioner som i den befintliga modellen 

använts. Eftersom den aktuella xsec-filen var defekt var en omväg via en befintlig 

resultatfil från tidigare beräkningar nödvändig. Med hjälp av tilläggsprogrammet 

RES11READ har resultat från MIKE 11 kunnat omvandlas till textfiler. Detta gäller 

även de topologidata som ingår i resultatet. Eftersom modellen består av drygt 2000 

tvärsnitt, vardera bestående av cirka 300 datapunkter, var manuell inmatning ej aktuell. 

Den generade textfilen har därför formaterats om till ett format som kan läsas in 

automatiskt i programmet med hjälp av ett Matlab-script.  

RES11READ körs via kommandofönstret. För instruktion hur detta utförs i detalj 

hänvisas till MIKE 11 User Guide Appendix B.1.3. Viktigt att tänka på är att 
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RES11READ körs från MIKE:s bin-mapp. I denna mapp måste även resultatfilen 

finnas. 

Rent beräkningsmässigt fyller sektioner huvudsakligen fyra syften, nämligen 

 att korrekt vattennivå återges 

 att korrekt magasinvolym återges 

 att lokala fallförluster beaktas 

 att utgöra beräkningsnoder för vattennivån 

För att uppfylla det första syftet är det viktigt att sektionen har tillräckligt hög 

noggrannhet i tvärgående riktning samt att data finns tillgänglig för alla vattennivåer 

som vattnet skulle kunna tänkas nå. För att uppfylla det andra syftet måste sektioner 

även placeras tillräckligt nära varandra i längsgående riktning så att volymen i trånga 

eller breda sektioner beräknas korrekt. Detta är särskilt viktigt på de platser där 

topologin ändras fort. 

”Tillräckligt” är naturligtvis ingen strikt definition, utan hänsyn måste tas till 

tillämpningen. I rapporten ”Beredskapsplanering för dammbrott – ett pilotprojekt i 

Ljusnan” rekommenderas att avståndet i längsgående riktning mellan sektioner väljs till 

mellan 50 och 1500 meter och med ett medelavstånd på cirka 300 meter [20]. 

Noggrannheten för datapunkter i tvärgående riktning behöver vara så stor att 

förändringar i topologin fångas upp korrekt. 

Utifrån datapunkterna beräknas bland annat flödets bredd och area som funktion av 

vattennivå för ett begränsat antal vattennivåer, se Figur 3.3. Det är sedan dessa storheter 

som används i beräkningen. Mellanliggande värden interpoleras linjärt. Det finns alltså 

ingen vits med att låta sektionen bestå av ett stort antal punkter, så som i Figur 3.2, om 

ändå en grov uppdelning görs senare. Anledningen till att så många punkter ingår är att 

sektioneringen gjorts med ett grafiskt dataverktyg. I slutändan är det som så ofta annars 

en kompromiss mellan noggrannhet och beräkningstid som behöver göras. 

I detta projekt har noggranneten på tvärsektionerna i höjdled ökats relativt den 

ursprungliga modellen. Detta har gjorts genom att sektionens översta nivå begränsats till 

något över den högsta simulerade vattennivån. På så sätt erhålls högre upplösning. För 

vissa sektioner har även upplösningen höjts ytterligare genom att bredd och area 

beräknats för ett större antal vattennivåer. 
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Figur 3.3. Beräknad data i modellen för den tvärsektion som visas i Figur 3.2. Flödets bredd, B, och 

tvärsnittsarea, A, har beräknats för 20 ekvidistanta vattennivåer. Mellanliggande värden kommer att 

interpoleras från dessa. 

3.1.7 Tillrinning 

Det är önskvärt att undersöka funktionen och tillförlitligheten för KAS-systemet för alla 

möjliga hydrologoiska tillstånd som kan tänkas uppstå, det vill säga alla potentiella 

kombinationer av magasinnivåer och tillrinningar. Detta är av förklarliga skäl inte 

genomförbart i praktiken. Därför har istället tre typiska flödesscenarion studerats och 

slutsatser har dragits utifrån dessa. 

De tre olika tillrinningarna som studerats är Qmedel, QUTB och Qklass1 och beskrivs som 

följer. 

Qmedel eller medelvattenföringen är som namnet antyder det genomsnittliga flödet 

genom en damm. Detta inkluderar både avbördning via utskov och de perioder då inget 

flöde alls går genom dammen. Medelvattenföringen bestäms genom mätningar över en 

lång tidsperiod. 

QUTB eller utbyggnadsvattenföringen är det maximala flödet som kraftverkets 

turbinaggregat är konstruerade för att släppa igenom. För stora dammar kan 

utbyggnadsvattenföringen vara flera gånger större än medelvattenföringen. 

Qklass1 är en mycket hög flödesnivå. Storleken på flödet ska bestämmas i enlighet med 

Flödeskommitténs riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för 

dammanläggningar. Beräkningen är något olika beroende på dammens 

konsekvensklassificering. För dammar av konsekvensklass 1 bestäms Qklass1 som ett 

flöde med en statistisk återkomsttid på uppemot 10000 år. Dessa dammars utskov 

dimensioneras för att klara av att avbörda ett sådant flöde. 

Vad flödesnivåerna motsvarar för de olika anläggningarna redovisas i Appendix 

5: Hydrologisk indata. 
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3.1.8 Randvillkor 

3.1.8.1 Övre randvillkor 

Den övre delen av det studerade området är Porjus dammanläggning. Uppströms om 

Porjus ligger Porjusselet som är ett magasin för korttidsreglering. Cirka 9 km uppströms 

om Porjus övergår Porjusselet i Stora Lulevatten som är ett av Sveriges största 

reglermagasin. Mellan Porjusselet och Stora Lulevatten ligger Luspeforsen. 

Luspeforsen är uppdämd vid dämningsgräns och begränsar flödet till Porjus vid låg 

vattenföring. 

I simuleringarna antas efter beräkningar att en konstant vattennivå hålls i Stora 

Lulevatten under simuleringsförloppet. Detta förkortar exekveringstiden avsevärt 

eftersom ett stort område kan uteslutas ur modellen. En konstant vattennivå är däremot 

inget tillåtet övre randvillkor i modellen. Därför placeras istället en Control Structure 

uppströms om Luspeforsen. Flöden genom denna bestäms iterativt i varje 

beräkningssteg till dess att en fast vattennivå hålls. Uppströms om Control Structure:n 

sätts ett randvillkor med konstant tillflöde motsvarande medelvattenföringen under 

simuleringen. 

3.1.8.2 Nedre randvillkor 

Nedre rand för det studerade området är Messaure dammanläggning. Dammen är så hög 

att vattennivån nedströms om dammen inte riskerar att ha någon direkt påverkan på 

vattennivån uppströms. Nedströms om Messaure ligger Porsi kraftverk som enbart har 

korttidsreglering, vilket innebär att vattennivån är kopplad till flödesregleringen i 

Messaure. Dock så antas att allt vatten som släpps ut från Messaure också kan avbördas 

eller gå genom Porsi kraftstation så att en fast vattennivå kan hållas. Därför sätts helt 

enkelt en konstant vattennivå som nedre randvillkor till modellen. Vattennivån är 79,95 

möh, vilket motsvarar dämningsgräns för Porsi. 

Att studera kopplingen mellan Messaure och anläggningar nedströms och eventuell 

KAS-funktion är nödvändigt men ligger utanför detta projekt.  

3.1.9 Begynnelsevillkor 

Om ett stationärt tillstånd eller en lång tidsperiod ska simuleras är begynnelsevillkor ej 

av så stor betydelse. Givet randvillkor Q = Qupp vid uppströmsranden och h = hner vid 

nedströmsranden kommer vattennivå och flöde efter ett tag att ställa in sig i ett 

flödestillstånd som är oberoende av starttillståndet [18]. 

Om däremot kortare tidsperioder eller andra randvillkor ska simuleras kan 

starttillståndet ha en stor betydelse på resultatet. Därför sätts vid simuleringar i detta 

projekt (om inget annat anges) begynnelsevillkor för h och Q på ett sådant sätt att ett 

kvasi hydrodynamiskt jämviktstillstånd efterliknas. Hur detta tillstånd ser ut är olika för 

olika flödessituationer. I stora drag innebär jämnviktstillståndet uppströms om en stängd 

anläggning innebär att flödet för uppströmsänden av magasinet är lika med tillrinningen 

och att flödet vid dammen är noll. Punkter däremellan interpoleras linjärt. För en 

anläggning i drift med en vattenföring som motsvarar tillrinningen är flödet konstant 

längs hela magasinet. Vattendjupet ges av Mannings formel. 
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3.1.10 Modellering av dammkonstruktion med utskov 

Dammanläggningar med tillhörande utskov modelleras enligt Figur 3.4. Röda romber 

visar punkter där en Control Structure, eller någon annan flödesreglerande konstruktion, 

är placerade.  

Som det framgår av figuren placeras utskoven i separata sidoförgreningar. Föredelen 

med detta är att flödet genom utskovet tilldelas en separat tidsserie i resultatfilen. 

Utskovsförgreningen ansluter till huvudfåran i h-punkterna uppströms respektive 

nedströms om dammen.  

Eftersom utskovsförgreningen inte innehåller några h-punkter förutom 

anslutningspunkterna, som delas med huvudfåran, kommer flödet genom utskovet helt 

bestämmas av de villkor som ges av konstruktionen och inte med 

rörelsemängdsekvationen. 

I Q-punkten i huvudfåran placeras ytterligare en Control Structure. Med hjälp av denna 

kan exempelvis turbinvattenföring eller en stängd anläggning simuleras. 

Turbinvattenföring ska dock inte räknas in i KAS-funktionen utan används enbart för att 

simulera förlopp innan KAS aktiveras. 

Förhållandevis enkelt kan denna modell kompletteras med ytterligare en konstruktion 

för att möjliggöra simulering av dammbrott, om så skulle önskas i ett senare skede. 

3.1.11 Deltagande dammluckor 

För en damm med behov av KAS-funktion baseras valet av vilka utskovsluckor som 

ingår i funktionen huvudsakligen på erforderlig avbördningskapacitet samt luckornas 

konstruktion (Se kapitel 2.1.4.4).  

Vid Porjus, Harsprånget, Ligga och Messaure förekommer förutom ordinarie ytutskov 

även reservutskov och bottenutskov. Dock har enbart ordinarie ytutskov med 

dokumenterad KAS-funktion implementerats i modellen. Detta innefattar både utskov 

vars lyftanordningars primära kraftförsörjning är likströmsbaserade och de utskov vars 

lyftanordningars primära kraftförsörjning är växelströmsbaserade.  

Samtliga ytutskov är av lucktypen segmentlucka och samtliga luckors lyftanordning är 

linspel. Dessutom är kravet på vinterbruk uppfyllt. 

I Appendix 4 redovisas en sammanställning över ordinarie utskov av lucktypen ytutskov 

vid de dammanläggningar som ingår i detta projekt. 

Figur 3.4. Schematisk bild över hur damm med tre utskov har implementerats i MIKE 11. 
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3.1.12 Utskovs avbördningskapacitet och öppningsförfarande 

Fullt öppna utskovsluckors avbördningskapacitet beräknas enligt ekvation 2.69 som 

beskriver fritt flöde över en tröskel. Sambandet mellan uppströms vattennivå och flöde 

återges nedan som 

3/22
2 ( ) ,

3
tröskelÖVY

Q g B h h    

där μ är en dimensionslös avbördningskoefficient, g är tyngdaccelerationen, B är 

utskovsluckans bredd, hÖVY är nivån för vattenytan uppströms om dammen och htröskel är 

utskovsluckans tröskelnivå.  

I modellen har antagits att samma avbördningskoefficient gäller för alla vattennivåer. 

Detta är en god approximation. Den genomsnittliga avbördningskoefficienten,μ, har 

beräknats genom att beräkningsformeln för fritt flöde anpassats till mätdata från 

modellförsök. Avvikelsen i det beräknade flödet är mindre än 2 % för vattennivåer 

mellan SG och DG och mindre än 1,3 % för vattennivåer över DG. 

Beräkningsförutsättningar för samtliga utskov redovisas i Appendix 4. 

Ingen explicit beräkning av avbördning som funktion av luckläge görs i modellen. Detta 

är av två anledningar. Den ena anledningen är att en sådan beräkning kräver två 

variabler vilket medför en svårare, men inte omöjlig, implementering. Den andra 

anledningen är att luckläge inte bör användas som en parameter för styrning av KAS 

eftersom detta kräver en återföring av luckläget till styrsystemet vilket i sin tur utökar 

felträdet. För fullt öppna eller fullt stängda luckor kan ändlägesgivarna utnyttjas vars 

mätningar dessutom ofta är redundanta. 

Lucköppningsförloppet beskrivs istället genom att flödet genom utskovet antas öka och 

minska linjärt med tiden. Givet detta antagande bestäms den maximala 

förändringsgraden av det maximala flödet genom utskovet dividerat med tiden det tar att 

öppna luckorna till fullt öppet läge. Detta skrivs 

max

max

.
öppning

QdQ

dt t
   

För öppningsförlopp antas det maximala flödet genom utskovet vara 

avbördningskapacitet vid dämningsgräns och som öppningstid antas 7,5 min = 450 sek 

för samtliga utskov. Detta baseras på att avståndet mellan tröskel och dämningsgräns är 

cirka 7,5 meter och att lucköppningshastigheten för samtliga segmentluckor i modellen 

är cirka 1 m/min. För stängningsförlopp antas Qmax vara lika med avbördningskapacitet 

vid stängningsnivå och stängningstid fortfarande 7,5 min. 

3.1.13 Modellering av reglerstrategi 

Flödet genom ett utskov, eller rättare sagt motsvarande Control Structure, bestäms 

genom en förinställd reglerstrategi. Till varje Control Structure kan flera reglerstrategier 

tilldelas, och vilken strategi som utförs bestäms med hjälp av logiska villkor (Se 

Kapitel 2.2.3.2). 

De logiska villkoren behöver väljas på ett sådant sätt så att önskat aktiveringsförlopp 

erhålls. I modellen görs test enligt Figur 3.5. Eftersom interna variabler saknas ökas 
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flödet från 0 till 0,5 m
3
/s för att påvisa att skvalptid har påbörjats. Vid stängning 

försummas skvalptid. Det senare ger en avvikelse på < 2 % i utsläppt vattenvolym och 

en ungefärlig skillnad i vattennivå efter stängning på 1 cm.  

 

Figur 3.5. Logiska villkor i modellen för att avgöra reglerstrategi för utskov. Variabeln Q betecknar här flöde 

i den aktuella beräkningspunkten. 

3.1.14 Bottenfriktion 

I MIKE 11 betraktas älven som en endimensionell rak kanal, men med hjälp av att varje 

sektion tilldelas en lokal bottenfriktion kan fallförluster i strömningen som uppkommer 

av att till exempel älven kröker sig modelleras. För att finna rätt bottenfriktion behöver 

den numeriska modellen kalibreras mot fallförlustmätningar, uppmätta vattennivåer 

eller flytfoton till dess att simulerade nivåer matcher uppmätta vattenstånd längs med 

hela sträckningen [21]. Om flödet är stationärt och konstant längs med älven kommer 

det nämligen finnas ett entydigt samband mellan flöde, bottenfriktion och vattennivå. 

I detta projekt har ingen kalibrering av bottenfriktion gjorts utöver den kalibrering av 

modellen som tidigare utförts, vilket innebär att Mannings formel används för 

beräkning av friktionskrafter och att skrovlighetskoefficienten n ansätts till 0,03 s/m
1/3 

i 

hela flodbädden. Detta motsvarar att Mannings tal, som är inversen av n, är cirka 

33 m
1/3

/s. Ett värde i den storleksordningen är också det man kan förvänta sig från en 

relativt jämn flodbädd helt fri från vegetation. 

På de partier där bottenlutningen är särskilt brant har en högre bottenfriktion ansatts för 

att uppnå numerisk stabilitet.  

Annars:  
 Luckor stängda: Q=0  

Annars om: Q>1 
 Luckor fullt öppna:  Q=μ∙2/3∙√2g∙B∙ (h-htröskel)

3/2 

Annars om: Q>1 och h<hlåg 

 Luckstängning: Q=Qhlåg-dQ/dt∙t, t<tstängning 

Annars om: Föregående Q=0,5 och h>hhög 

 Lucköppning: Q=dQ/dt∙t, t<töppning 

Om: Q<0,5 och h>hhög 
 Påbörja skvalptid: Q=0,5, t<tSK 
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3.2 Metoder för ökad numerisk stabilitet 

Numerisk stabilitet, eller snarare brist på stabilitet, är en viktig aspekt vid 

hydrodynamiska simuleringar. Att beräkningsmodellen är stabil är en förutsättning dels 

för att beräkningen överhuvudtaget ska gå att genomföra, men även för att ett korrekt 

resultat ska erhållas. Instabiliteter riskerar nämligen inte bara att krascha beräkningen 

utan även att ge upphov till icke-fysikaliska fenomen som påverkar resultatet i andra 

beräkningspunkter. 

Beroende på instabilitetens ursprung kan olika metoder användas för att hantera detta. 

Nedan beskrivs de metoder som använts i detta projekt. 

3.2.1 Grundläggande stabilitetsvillkor 

För explicita lösningsscheman riskerar ett ogynnsamt förhållande mellan rums- och 

tidsdiskretiseringen att orsakas instabilitet. Lösningsschemat i MIKE 11 är implicit 

vilket i teorin borde vara ovillkorligt stabilt men eftersom ett begränsat antal iterationer 

används för att finna den implicita lösningen kan instabilitet ändå uppstå vid kraftiga 

flödesvariationer. 

Courants kriterium, som kan användas för att ge ett riktmärke på lämpligt tidssteg, lyder 

enligt ekvation 2.73: 

1,r

u gH
C

x

t


 

 
 
   

där Cr är Courants tal,u är medelflödeshastigheten, gH är approximativt 

vågutbredningshastigheten, Δx är avståndet mellan intilliggande h-punkter och Δt är 

tidssteget. 

I modellen förekommer ett maximalt vattendjup på cirka 40 meter och det minsta 

avstånden mellan tvärsektioner är i storleksordningen 200 meter. Om flödeshastigheten 

kan försummas innebär det att Δt måste vara mindre än cirka 10 sekunder för att 

Courants kriterium ska vara uppfyllt. Om hastigheten inte kan försummas krävs ett 

kortare tidssteg. 

Eftersom ett Courants tal större än 1 kan användas och eftersom de flesta sektioner 

ligger längre än 200 meter ifrån varandra är ett tidssteg i storleksordningen 5-20 

sekunder ofta, men inte alltid, tillräckligt. 

3.2.2 Uttorkning 

En vanlig situation nedströms en större damm är att älvfåran är uttorkad. Denna 

situation kommer även att uppstå för vissa beräkningsvillkor. Dessvärre är detta förenat 

med numeriska problem i form av oscillationer i flödet som orsakar att vatten antingen 

försvinner eller dyker upp ur intet. 

För att undvika instabilitet på grund av uttorkad älvfåra införs i första hand slots och i 

andra hand ett fiktivt lateralt inflöde för de sektioner där detta är nödvändigt.  



Uppsala Universitet 

 

Vårterminen 2013 UPTEC-nr: F13 023 

 SIMULERING AV HYDRODYNAMISKA FÖRLOPP FÖR 
KAS VID KRAFTVERKSDAMMAR 

 

 

 

62 

En slot är en smal kanal eller springa som placeras längst ner på tvärsektionen, under 

den egentliga bottnen. Slot:en ska ha en liten volym så att beräkningen inte påverkas på 

annat sätt än att kanalen inte torkar ut. Slots är en vedertagen metod som även finns 

implementerad i MIKE11, dock inte på ett tillfredställande sätt. Egna slots är därför att 

föredra. För att verifiera att slott:ens volym inte påverkar resultatet på annat sätt än att 

instabilitet motverkas, rekommenderas att studier görs där exempelvis storleken på 

slott:en varieras. Så har även gjort i detta projekt. 

Ett fiktivt lateralt tillflöde är en annan metod som kan motverka uttorkning. Tillflödet 

kan placeras precis nedströms om dammanläggningen. Viktigt är att flödet är tillräckligt 

stort för att förhindra uttorkning men samtidigt inte för stort så att dess påverkan i 

förhållande till andra flöden är försumbar.  

I dessa simuleringar placeras slots och laterala inflöden nedströms samtliga dammar. 

3.2.3 Brant lutande botten 

Att beräkna flöde längs med en brant lutande botten eller för en brant lutande vattenyta 

är ett erkänt svårt problem. På den studerade älvsträckan förekommer sådana 

förhållanden bland annat nedströms om Harsprånget och nedströms om Messaure. Ett 

av problemen vid branta lutningar är att vattnet övergår från ett strömmande tillstånd till 

ett stråkande tillstånd. I övergångsfasen däremellan gäller inte Saint Venants ekvationer 

och därmed beskriver de uppställda rörelseekvationerna inte flödet. 

För att lösa problemet införs i första hand tätare beräkningspunker. Tätare 

beräkningspunker gör det möjligt för de inbyggda metoderna för att hantera 

övergångsfasen att bättre beskriva snabba förändringar i flödet och vattennivån. Dock 

medför detta en ökning av Courants tal vilket kan leda till att ett kortare tidssteg måste 

användas. 

I andra hand ökas bottenfriktionen. Detta görs genom att Mannings 

skrovlighetskoefficient ökas till cirka det dubbla för den aktuella sträckan, det vill säga 

från 0,03 s/m
1/3 

till cirka 0,06 s/m
1/3

. 

Om dessa båda åtgärder inte skulle räcka kan den aktuella sträckan istället helt enkelt 

försummas. Nedströms om dammanläggningar kan detta göras genom att 

beräkningspunkten närmast efter dammen flyttas till nedanför sluttningen. Eftersom 

flödet genom dammen då inte bestäms från momentekvationen undkommer man 

problemet med hur flödet i slänten ska beskrivas. Däremot får man ett fel i den 

beräknade gångtiden till dammen nedströms. Därför ska denna metod endast användas 

om påverkan på gångtiden är försumbar i sammanhanget.  
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3.3 Simuleringar i MIKE 

3.3.1 Simuleringar för enkelt flodnätverk 

Utöver att bekanta sig med beräkningsprogrammet avser de inledande simuleringarna 

att undersöka följande aspekter: 

 Metodutveckling för hur dammanläggning med utskov lämpligen kan modelleras. 

 Påverkan av randvillkor, det vill säga hur randvillkor bör sättas för att det studerade 

området ska påverkas på ett korrekts sätt. Ett randvillkor med konstant flöde eller 

vattennivå som ligger nära området kan exempelvis riskera att orsaka icke-fysikaliska 

effekter. 

 Påverkan av begynnelsevillkor. 

 Hur sammanfogningar av förgreningar behandlas numeriskt, då detta inte framgår 

fullständigt av litteratur. En ändpunkt och en förgrening är följaktligen också h-punkter 

och behöver därför information om topologin i punkten. Beräknas till exempel flödets 

area som summan eller medelvärdet av förgreningarnas area? 

3.3.2 Simulering av ökad tillrinning och enskilda dammars 
stigningsförlopp 

För att närmare undersöka de grundläggande egenskaperna hos modellen och systemet 

utförs simuleringar där anläggningarnas respektive karakteristika parametrar beräknas. 

De parametrar som undersöks är dammarnas gångtid, kritisk fyllnadstid och 

stigningshastigheten som funktion av både tid och vattennivå.  

Gångtiden är tiden från att flödet från en anläggning uppströms ökar till dess att 

vattennivån vid dammen börjar stiga. Kritisk fyllnadstid är tiden det tar för vattennivån 

att stiga från dämningsgräns till dammtekniskt säker gräns, vilket för fyllnadsdammar 

motsvarar tätkärnans lägsta nivå (TK). Stigningshastigheten är hur mycket vattennivån i 

ett magasin stiger per tidsenhet. Alla dessa parametrar är viktiga för KAS-funktionen. 

De vattennivåer som studeras är från sänkningsgränsen (SG) upp till övre kanten på 

tätkärnan (TK). De flödesnivåer som studeras är 

 medelvattenföring, Qmedel 

 utbyggnadsvattenföring, QUTB 

 klass1 flöde, Qklass1. 

Vad flödesnivåerna motsvarar för de olika anläggningarna redovisas i Appendix 5. 

Simuleringen sätts för alla anläggningar upp som följer: 

 Anläggningens aggregat och utskov hålls stängda. 

 Vattennivån är vid simuleringens start vid SG och flödet är stillastående. 

 Vid t = 0 ökar tillflödet uppströms från 0 m3/s upp aktuellt flöde.  Ökningen sker linjärt 

under 7,5 minuter. 
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3.3.3 Simulering av turbinfrånslag och därefter utebliven lucköppning 

För anläggningarna Harsprånget, Ligga och Messaure utförs simulering av hastigt 

turbinfrånslag följt av utebliven nivåreglering (varken automatisk eller manuell). Detta 

motsvarar den dimensionerande felhändelsen för KAS-funktionen.  

Simuleringarna utförs för de tre vattenföringarna 

 medelvattenföring, Qmedel 

 utbyggnadsvattenföring, QUTB 

 klass1-flöde, Qklass1. 

Utbyggnadsvattenföring är förvisso det högsta flödet som kan gå genom kraftstationen 

och en simulering av frånslag av klass1-flöde är därför orealistiskt. Simuleringen utförs 

ändå som referens för att studera transienta förlopp vid frånslag men måste också tolkas 

med detta i åtanke.  

Vattenföringen i magasinet och genom dammen är konstant före frånslag och i 

beräkningen antas frånslaget ske på 90 sekunder. 

3.3.4 Simulering av KAS-funktion baserad på lokala parametrar 

För att uppnå högsta möjliga felsäkerhet skall KAS i första hand styras av enbart lokala 

parametrar. Detta innebär att styrningen inte bör baseras på mätvärden från intilliggande 

dammar. 

Eftersom lokal styrning är att rekommendera ur ett felsäkerhetsperspektiv undersöks 

detta alternativ med hjälp av simulering. 

Lokalt styrd KAS implementeras för Harsprångets tre utskov och Liggas tre utskov. 

Ingen KAS implementeras för Porjus eller Messaure. 

De faktorer som låtits varieras är: 

 Tillrinning uppströms (Qmedel, QUTB eller avbördning uppströms) 

 Luckors respektive aktiveringsnivå, hhög 

 Skvalptid (fördröjning av aktivering) 

 Luckors respektive stängningsnivå, hlåg  

Därigenom har också lämplig metodik för val av dessa faktorer har undersökts. 

Eftersom de olika parametrarna för KAS delvis beror på varandra bör de i så stor 

utsträckning som möjligt väljas i en sådan ordningsföljd att den första parametern är 

oberoende av övriga. De följande parametrarna bör sedan enbart vara beroende av dem 

parametrar som redan har bestämts. 

De felhändelser som studerats är: 

 Hastigt turbinfrånslag vid en eller flera stationer samtidigt 

 Utebliven lucköppning via KAS-funktion för den lucka med störst avbördningskapacitet. 

I simuleringen kommer KAS därför aktiveras till följd av att dammens aggregat stängs 

och att efterföljande nivåreglering uteblir alternativt till följd av att vattennivån stiger på 

grund av att KAS aktiveras uppströms. 
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3.3.5 Simulering av KAS-funktion med eventuell fjärrstyrning  

För dammar som ligger nära varandra geografiskt och har en liten magasinvolym i 

förhållande till vattenföringen kan det vara nödvändigt att göra ett undantag från den 

allmänna riktlinjen att KAS-funktionen enbart styrs av lokala parametrar. Porjus, 

Harsprånget och Ligga är ett exempel på dammar där sammankopplad styrning kan 

behöva vara aktuellt. Vattennivån vid Messaure är också kopplad till detta system, men 

ej lika kritiskt. I praktiken innebär fjärrstyrning av KAS-funktion att automatiska 

åtgärder vidtas för en damm till följd av hur situationen ser ut vid någon av de andra 

dammarna. 

De mest uppenbara fjärrstyrda åtgärderna är för dammarna i detta projekt är: 

 Stängning av turbinaggregat och utskov i Porjus då hög vattennivå nås vid Harsprånget 

kraftstation. 

 Stängning av turbinaggregat och utskov i Harsprånget då hög vattennivå nås vid Ligga 

kraftstation. 

Viktigt att tänka på är att vid hög vattennivå i Ligga bör tillrinningen via Harsprånget 

inte stoppas utan att också tillrinningen till Harsprångets magasin via Porjus stoppas. 

Detta beror på Harsprångets begränsade magasinstorlek. I värsta fall är vattennivån för 

Harsprånget redan vid dämningsgräns och en stängning av flödet men inte tillrinningen 

skulle kunna ge upphov till att KAS aktiveras, vilket vore ett delvis okontrollerat 

förlopp som dessutom skulle medföra att vattennivån i Ligga åter stiger. 

Övriga möjligtvis nödvändiga åtgärder är: 

 Förtappning av Ligga magasin, då KAS aktiverats i Harsprånget. 

 Förtappning av Messaure magasin, då KAS aktiverats i Ligga. 

De frågor som behöver besvaras för att kunna avgöra om och när eventuellt stopp av 

tillrinning ska göras är: 

 Vad är effekten för olika driftlägen om tillrinningen inte stoppas? 

 Hur mycket stiger vattennivån efter det att ett stopp uppströms har initierats? Vid 

stoppad tillrinning kommer det dels att ta en viss tid innan flödet är helt stoppat, dels 

kommer det även efter stopp finnas vatten i magasinet som har högre lägesenergi än 

vattnet närmast dammen, vilket gör att vattennivån stiger ytterligare något.  
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3.4 Beräkning av stigningshastighet i Matlab 

Stigningshastigheten är förändringen av vattennivån i ett magasin per tidsenhet. I detta 

projekt utförs beräkningen av stigningshastigheten utifrån mätvärden för vattennivån 

uppströms om dammen som funktion av tid. Beräkningen i sig är relativt simpel men 

kräver viss databehandling. 

Ett Matlab-script har skrivits som läser in utdata i form av textfiler med tidsserier från 

simuleringen och plottar vattennivån som funktion av tid och stigningshastigheten som 

funktion av tid och vattennivå. Scriptet kan lätt modifieras för att läsa in andra 

tidsserier. 

Följande steg utförs:  

1. Utdata läses in med funktionen fread 

2. Alla ”,” ersätts med ”.” för att värdena ska tolkas som flyttal 

3. Vattennivåer sparas i en vektor  

4. Vattennivåerna filtereras med en funktion för löpande medelvärde för att senare 

undvika diskontinuiteter i derivatan på grund av ett begränsat antal decimaler för 

mätvärdena. 

h = smooth(h,N) 

5. Tidstegen översätts till Matlab:s datumformat och sparas i en vektor 

6. Datum översätts till enheten ”timmar efter start” 

7. Derivatan, det vill säga stigningshastigheten, approximeras med en 

framåtdifferens. 

dh/dt = diff(h)./diff(t) 

8. Resultaten plottas 

9. Figuren sparas i automatiskt   
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4 Resultat 

4.1 Avbördningskapacitet via KAS-funktion 

KAS finns installerad vid Harsprånget och Ligga men inte vid Porjus och Messaure. Av 

manualer framgår även att KAS-funktionen för Harsprånget, Ligga och Porjus är 

sammankopplad. Alltså finns ändå KAS-styrning vid Porjus, men initiering sker från 

Harsprånget och Ligga. 

Vid Harsprånget och Ligga ingår samtliga utskov i KAS-funktionen, vilket är berättigat 

med avseende på vattenföringen. För Harsprånget uppfyller dock enbart två av tre 

utskov samtliga krav som ställs på en deltagande lucka (se kapitel 2.1.5.2). Om KAS 

skulle installeras vid Messaure uppfyller enbart ett av tre utskov i dagsläget samtliga 

krav. Det enda kravet som inte följs är att kraftförsörjningen till lyftanordningen ska 

drivas av likström och det förekommer att avkall görs på detta krav. 

Nedan redovisas en sammanställning av en jämförelse mellan utbyggnadsvattenföring 

och avbördningskapacitet via KAS-funktion. Avbördningskapaciteten för KAS baseras 

på anpassning av avbördningskurvor som tagits fram utifrån modellförsök. För QKAS N-1 

antas att funktionen för den utskovslucka som har störst kapacitet har fallit bort. 

  HARSPRÅNGET LIGGA 

DG [möh] 312,7 205,5 

TK [möh] 313,2 207,2 

QUTB [m
3
/s] 1040 1040 

QKAS(DG) [m
3
/s] 

3*866,6 = 
2599,8 

2*769,1+793,9 =  
2332,1 

QKAS(TK) [m
3
/s] 

3*953,5 = 
2860,6 

2*1040,7+1074,3 = 
3155,7 

QKAS N-1 (DG) [m
3
/s] 

2*866,6 = 
1733,2 

2*769,1= 

1538,2 

QKAS(DG) / QUTB [-] 2,50 2,24 

QKAS N-1(DG) / QUTB [-] 1,67 1,48 

h där QKAS=QUTB [möh] 309,23 202,33 

h där QKAS N-1=QUTB [möh] 310,51 203,75 

Lucköppning vid DG där  
QKAS = QUTB 

[m] 2,19 2,51 

Lucköppning vid DG där 
QKAS N-1 = QUTB 

[m] 3,47 4,03 

Lucköppning vid TK där  
QKAS = QUTB 

[m] 
2,11 2,20 

Lucköppning vid TK där 
QKAS N-1 = QUTB 

[m] 
3,31 3,45 

Tabell 4.1. Sammanställning över avbördningskapacitet för KAS-funktion. Flöde som funktion av 

lucköppning är beräknat med hjälp av ekvation 2.71. 

För det första kan det konstateras vid en jämförelse med de hydrologiska förhållandena 

att samtliga luckor med KAS-funktion har en avbördningsförmåga som är långt större 

än medelvattenföringen, vilket är ett rimligt krav för att luckan ska förses med KAS (Se 

Appendix 5). Dessutom kan det konsteras att den total tillgängliga 



Uppsala Universitet 

 

Vårterminen 2013 UPTEC-nr: F13 023 

 SIMULERING AV HYDRODYNAMISKA FÖRLOPP FÖR 
KAS VID KRAFTVERKSDAMMAR 

 

 

 

68 

avbördningskapaciteten vid DG är mer än dubbelt så stor som 

utbyggnadsvattenföringen för Harsprånget och Ligga. Även om en luckas funktion 

skulle falla bort är den återstående kapaciteten fortfarande större än 

utbyggnadsvattenföringen. Ligga har ett större fribord än Harsprånget vilket förklarar 

att avbördningsförmågan vid högsta möjliga överdämning (TK) är relativt sett större. 

Förhållandet mellan utbyggnadsvattenföring och avbördningskapacitet via KAS-

funktion kan kvantifieras på tre sätt, vilket även gjorts i tabellen. 

 Som kvoten mellan QKAS och QUTB  

 Angivet som den vattennivå för vilken QKAS är lika med QUTB. Detta motsvarar den nivå 

som vattnet kommer stanna vid om utskov hålls öppna och QUTB-tillrinning råder. 

 Som den lucköppning som är nödvändig för att avbörda QUTB vid DG respektive TK. 

4.2 Förlopp vid ökad tillrinning uppströms 

Stigningsförlopp vid de enskilda anläggningarna på grund av att flödet ökar uppströms 

har studerats. Vattennivåerna vid dammanläggningarna har antagits vara desamma som 

nivån för beräkningspunkterna närmast uppströms om anläggningarna. Metoden 

beskrivs i övrigt i kapitel 3.3.2. 

Resultaten för de olika studerade anläggningarna är principiellt väldigt lika. När 

gångtiden har passerats börjar vattennivån att stiga med en linjär trend och fortsätter att 

göra så ända upp till den dammtekniskt säkra nivån. För de tre studerade tillrinningarna 

är stigningshastigheten proportionell mot flödet. Stigningshastigheten avtar bara 

marginellt som funktion av höjden. En större skillnad hade varit att vänta med tanke på 

den omfattning som de enskilda tvärsektionernas bredd (och därmed den totala 

dämningsarean) ökar som funktion av vattennivån, se Figur 3.3 för exempel.  

I början av stigningsförloppet förekommer skvalpningar och oscillationer i vattennivån. 

Dessa uppkommer när den nedströms fortskridande fronten reflekteras vid dammen och 

sedan fortplantas tillbaka uppströms i magasinet. Där reflekteras den igen och kommer 

tillbaka till dammen där den återigen reflekteras och så vidare. Med tiden mattas 

skvalpningarna långsamt av på grund av dissipation. Dock är dämpningen av 

vågrörelser relativt svag. 

Även om resultatet från de fyra olika anläggningarna är principiellt lika så skiljer sig 

tidsskalan för de olika förloppen åt väsentligt. Den simulerade stigningshastigheten i 

Harsprånget är till exempel cirka 10 gånger snabbare än i Messaure och cirka 100 

gånger snabbare än i Porjus vid samma vattenföring. Stigningshastigheten i Ligga 

magasin är något lägre än vid Harsprånget. De observerade oscillationerna är som störst 

för Ligga magasin. 

Resultatet av simuleringen för vattennivån vid Harsprångets dammanläggning visas i 

Figur 4.1. I figuren framgår gångtid, oscillationer och därefter en konstant ökning av 

vattennivån. Övriga resultat redovisas i sin helhet i Appendix 6. 
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Figur 4.1. Vattennivå och vattenytans stigningshastighet vid Harsprångets dammanläggning plottad som 

funktion av tid och som funktion av vattennivå. Tillströmning sker från anläggning uppströms (Porjus) och 

dammens hålls stängd. 

En sammanställning av resultaten från samtliga anläggningar visas i Tabell 4.2. De tre 

parametrarna som undersökts är stigningshastighet vid dämningsgräns (DG), gångtid 

mellan dammar och kritisk fyllnadstid (kft), det vill säga tiden från att dämningsgräns 

passeras till dess att vattennivån når den dammtekniskt säkra nivån. Ingen gångtid har 

simulerats för Porjus eftersom ingen anläggning uppströms är implementerad. 

För Porjus och Messaure överensstämmer de simulerade stigningshastigheterna väl med 

de värden som anges i anläggningarnas respektive DTU-manualer. De simulerade 

stigningshastigheterna för Harsprånget är däremot konsekvent 30 % högre och för Ligga 

är de simulerade värden 12-20% lägre. Detta beror förmodligen på att den modellerade 

magasinvolymen skiljer sig från tidigare beräkningar. Eftersom både Harsprånget och 

Ligga har små magasin blir beräkningen störningskänslig. 

Om vattennivån är densamma i hela magasinet kommer följande samband gälla mellan 

stigningshastigheten, tillflödet och dämningsarean: 

.
dämning

dh Q

dt A


 

(4.1) 

För de utförda simuleringarna stämmer sambandet väl eftersom nästan samma 

dämningsarea beräknas för samtliga tillflöden. Däremot skiljer sig arean för 
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Harsprånget och Ligga magasin på motsvarande sätt som stigningshastigheten från det 

värdet som anges i DTU-manualer och Kraftindustrins Dammregister. 

  Porjus Harsprånget Ligga Messaure 

dh/dt vid DG [m/h] 

Qmedel 0,00455 0,571 0,384 0,0426 

QUTB 0,0204 2,35 1,58 0,0887 

Qklass1 0,0385 4,42 2,86 0,338 

kft [h] 

Qmedel 220 0,853 4.42 23,48 

QUTB 49 0,213 1,07 11,27 

Qklass1 26 0,113 0,594 2,96 

Gångtid [h] 

Qmedel - 0,52 0,21 0,44 

QUTB - 0,44 0,18 0,43 

Qklass1 - 0,4 0,15 0,4 

Beräknad Qmedel 208,09 1,72 2,50 22,44 

dämningsarea QUTB 183,53 1,65 2,46 23,55 

[10
6
 m

2
] Qklass1 184,77 1,51 2,49 23,31 

Tabell 4.2. Sammanställning av stigningshastighet vid DG, kritisk fyllnadstid och gångtid för de fyra 

anläggningarna i modellområdet. För Porjus bidrar uppdämningen i Luspeforsen till att minska 

stigningshastigheten vid låg vattenföring vilket leder till större beräknad dämningsarea. 

4.3 Förlopp vid hastigt frånslag av turbinvattenföringen 

Förlopp vid hastigt frånslag av turbinvattenföringen och därefter utebliven nivåreglering 

har simulerats. Från resultatet av simuleringarna kan konstateras att förloppet är mycket 

snarlikt förloppet med ökad tillströmning uppströms. Den simulerade 

stigningshastigheten är i princip densamma för båda fallen. 

En skillnad däremot är att vid hastigt turbinfrånslag förekommer kraftigare skvalpningar 

och mer oscillerande vattennivåer än vid ökad tillströmning. En förklaring till detta kan 

vara att allt vatten i magasinet har en hastighet före frånslag och att den totala 

förändringen i rörelsemängd hos vattnet därför blir större. Den förklaringen styrks också 

av att oscillationerna är större för större vattenföring. 

I Figur 4.2 visas resultatet av simuleringarna för Harsprångets dammanläggning. Övriga 

resultat redovisas i Appendix 7. Som det framgår är svallningarna stora, men 

stigningshastigheten är alltid positiv, vilket innebär att även om vattnet skvalpar så 

kommer inte vattenytan att höjas för att sedan åter sjunka efter frånslag. Nivån är istället 

monotont ökande. Detta gäller för alla dammar och för alla vattenföringar utom för 

Ligga, där skvalpningarna är så stora att vattennivå tidvis sjunker. 
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Figur 4.2. Stigningsförlopp efter frånslag vid Harsprånget dammanläggning som funktion av tid och 

vattennivå. 

Utifrån resultaten för simuleringarna vid de olika anläggningarna sammanställs Tabell 

4.3. Tabellen omfattar stigningshastighet, kritisk fyllnadstid och oscillationernas 

ungefärliga periodtid för Harspånget, Ligga och Messaure. 

Det visar sig att periodtiden är oberoende av det ursprungliga flödet, vilket också är ett 

resultat man kan förvänta sig. Periodtiden avtar något med tiden på grund av 

dissipation. Dissipationen i modellen är förmodligen mindre än i verkligheten. 

  Harsprånget Ligga Messaure 

dh/dt vid DG [m/h] 

Qmedel 0,552 0,379 0,0422 

QUTB 2,27 1,52 0,0879 

Qklass1 4,72 2,94 0,335 

kft [h] 

Qmedel 0,905 4,48 23,69 

QUTB 0,22 1,12 11,37 

Qklass1 0,106 0,579 2,99 

Periodtid [h]  0,167 0,314 0,413 

Tabell 4.3. Sammanställning av stigningshastighet, kritisk fyllnadstid och periodtid för oscillationer i 

magasinet för Harsprånget, Ligga och Messaure. Resultaten är mycket lika resultaten sammanställda i Tabell 

4.2. 
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4.4 Lokala parametrar för KAS-funktion 

Hydrodynamiskt förlopp har simuleras för en stor uppsättning parametrar, tillrinningar 

och felhändelser. Aktivering och styrning av KAS har i detta avsnitt enbart gjorts med 

lokala parametrar men resultaten är till stor del tillämpbara även för KAS med 

fjärrstyrning. Målet är att finna en parameterinställning som ger upphov till ett 

”gynnsamt” förlopp för alla möjliga kombinationer av tillrinningar och felhändelser. 

Gynnsamt i det här fallet är att vattennivån inte stiger upp till tätkärnans lägsta nivå med 

viss marginal, att vattennivån återställs till under dämningsgränsen inom rimlig tid och 

att enbart en nödvändig mängd vatten avbördas.  

Eftersom det existerar en stor mängd kombinationer av parametrar och felhändelser har 

systematiska serier av simuleringar gjorts som fokuserat på vilka val som är 

gynnsamma för en viss parameter för KAS. Systematiskt avser här att har 

simuleringarna gjorts i en sådan ordningsföljd att de olika parametrarna kan bestämmas 

en i taget. Detta är icke-trivialt eftersom de olika parametrarna delvis beror på varandra. 

I Figur 4.3 nedan ges en schematisk bild över dimensionerande felhändelse och 

aktiveringsförlopp för KAS. Den heldragna linjen motsvarar hur vattennivån ändras och 

de streckande linjerna visar flödet genom turbinaggregat respektive utskov. 

 

Figur 4.3. Schematiskt stignings- och sänkningsförlopp för situation där två luckor krävs för avbördning. Vid 

hastigt frånslag av turbinvattenföringen börjar vattennivån att stiga. Då vattennivån når luckornas respektive 

aktiveringsnivå påbörjas lucköppning. Eventuellt fördröjs lucköppning för att ta hänsyn till tillfälliga 

vågrörelser. Allt eftersom den övre vattennivån sjunker så minskar flödet till dess att luckorna åter kan 

stängas. 

4.4.1 Avstånd mellan aktiveringsnivåer 

4.4.1.1 Kriterier 

Om varje lucka tilldelas en individuell aktiveringsnivå kommer avbördningen i större 

mån vara anpassad till flödet. Denna aspekt är särskilt viktigt för Harsprånget och Ligga 

eftersom drivvattenföringen ofta är långt under utbyggnadsvattenföring samt eftersom 

t 

h

Q Lucka 1

Q Lucka 2

Q turbin
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dammar nedströms påverkas negativt av en hastig flödesökning på grund av den 

begränsade magasinkapaciteten. 

Ett för tätt avstånd mellan aktiveringsnivåer kan leda till att fler luckor än nödvändigt 

aktiveras. Ett för glest avstånd riskerar att leda till att sänkningsförloppet tar lång tid 

eftersom den aktiverade luckan kanske har en avbördningsförmåga som enbart är något 

större än den aktuella tillrinningen. 

Kriterierna nedan baseras på att tre luckor har installerad KAS-funktion. Detta är fallet 

för både Harsprånget och Ligga. Eftersom två av tre luckor med marginal är tillräckligt 

för att avbörda utbyggnadsvattenföring kommer den tredje luckan enbart att behöva 

aktiveras i reserv. 

Avstånd mellan första och andra aktiveringsnivå kan enligt ekvation 2.18 teoretiskt sett 

väljas till något större än den förväntade stigningen för ett flöde, Q = QLUCKA/a, det vill 

säga ett flöde då enbart en lucka är tillräckligt. Den teoretiskt beräknade stigningen av 

vattennivån ges av 

2

1 2

1
( )

2
.

LUCKA LUCKA LUCKA
SK SI

dämning

Q Q Q
t t

a a t
h

A


 
    

    
 

Flödet Qlucka ansätts till avbördningskapacitet vid DG. Koefficienten a ansätts till 1,5. 

Ett större värde än så är inte nödvändigt med tanke på det relativt snabba 

stigningsförloppet för de studerade dammarna. Skvalptiden tSK ansätts till 30 sekunder 

och signaleringstiden tSI sätts till noll eftersom lucköppning sker samtidigt som 

signalering startar. Förändringen i flöde genom utskovet per tidsenhet sätts till Qlucka 

dividerat med 7,5 minuter och för dämningsarean antas den area som har beräknats från 

simuleringar. 

Den tredje aktiveringsnivån bör väljas på ett sådant avstånd att aktivering ej sker i det 

normala fallet utan enbart om någon av de andra luckornas funktion helt eller delvis 

skulle utebli. 

4.4.1.2 Resultat 

Det teoretiska värdet på Δh är cirka 6,5 cm för Harsprånget och cirka 3,5 cm för Ligga. 

Anledningen att det teoretiska värdet är större för Harsprånget än för Ligga är dels för 

dess luckor har en något större avbördningsförmåga, vilket innebär att en större 

tillrinning kan avbördas med enbart ett utskov, dels för att den simulerade 

dämningsarean är mindre.  

Dessa värden har också delvis bekräftats via simuleringar som visar att vattennivån vid 

Harsprånget som mest stiger 5,7 cm över lägsta aktiveringsnivå vid tillrinning 

motsvarande QLUCKA/1,5. 

För Ligga däremot kommer skvalpningar i magasinet att påverka stigningsförloppet i 

större grad och det teoretiska värdet är inte tillämpbart. Efter frånslag kommer en 

positiv front att fortplanta sig uppströms i magasinet på det sätt som beskrivs i kapitel 

2.3.2.2. Fronten har en amplitud på cirka 4 cm för Qmedel, cirka 10 cm för QLUCKA/1,5 

och cirka 15 cm för QUTB. När den lägsta aktiveringsnivån nås vid dammen kan det 
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sammanfalla med att den uppströms reflekterade fronten återkommer till dammen. 

Därför stiger vattennivån som mest hela 9 cm över lägsta aktiveringsnivå vid tillrinning 

motsvarande QLUCKA/1,5. 

Med hänsyn till detta är ett lämpligt minsta avstånd mellan första och andra 

aktiveringsnivå, 1 2h , 7 cm för Harsprånget och 12 cm för Ligga. 

Givet detta inbördes avstånd för två luckor och givet QUTB-tillrinning stiger vattennivån 

vid Harsprånget som mest 14 cm över den lägsta aktiveringsnivån. Motsvarande värde 

för Ligga är 24 cm. Därför är 7 cm respektive 12 cm även ett lämpligt värde för 2 3h  , 

det vill säga avståndet mellan andra och tredje luckans aktiveringsnivåer. 

 Harsprånget Ligga 

1 2h  7 cm 12 cm 

2 3h   7 cm 12 cm 

Tabell 4.4. Avstånd mellan aktiveringsnivåer. 

4.4.2 Lägsta aktiveringsnivå 

4.4.2.1 Kriterier 

Lägsta aktiveringsnivå behöver anpassas till fribords storlek och stigningshastighet. 

Fribord för Harsprånget är 50 cm och fribord för Ligga är 170 cm. Respektive 

stigningshastighet framgår av kapitel 4.3. 

En högre aktiveringsnivå för KAS minskar markant risken för att aktivering sker på 

grund av tillfälliga vågrörelser. Dessutom ökar möjligheten för personal att hinna rycka 

ut och reglera vattennivån manuellt på plats innan KAS-automatiken tar vid. På grund 

av de snabba stigningsförloppen vid Harsprånget och Ligga kommer det senare 

emellertid inte gå att garantera. Om den lägsta aktiveringsnivån väljs för hög riskerar 

dammen att bli överströmmad innan KAS hunnit öppna luckorna så pass mycket att 

vattennivån sänks. 

Det flöde som KAS dimensioneras för är utbyggnadsvattenföring, QUTB. Enligt 

N-1-principen bör KAS klara av att avbörda det flödet även om den luckan med störst 

avbördningsförmåga har utebliven funktion. Om alla luckor är identiska kommer luckan 

med störst avbördningsförmåga vara den som har den lägsta aktiveringsnivån eftersom 

den kommer vara öppen under längst tid. De är alltså konservativt att anta att luckan 

med lägst aktiveringsnivå har utebliven funktion. De återstående luckorna behöver 

öppnas i tid och sänka den övre vattenytan till säker nivå utan att ytan stiger upp till 

tätkärnans lägsta nivå med viss marginal. 

4.4.2.2 Resultat 

Aktiveringsnivån för den lucka som öppnas först betecknas hhög1. Aktiveringsnivåerna 

för de återstående luckorna är enligt föregående avsnitt 

hhög2 = hhög1 + 1 2h  

hhög3 = hhög1 + 1 2h + 2 3h  .
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Efter simuleringar av stignings och avbördningsförlopp vid QUTB-tillrinning för 

Harprånget konstateras att om två luckor är tillgängliga för avbördning och det inbördes 

avståndet mellan luckornas aktiveringsnivåer är Δh = 7,0 cm kommer vattennivån som 

mest stiga 14 cm över den första luckans aktiveringsnivå, se Figur 4.4. Detta motsvarar 

21 cm över hhög1 i N-1-scenariot. 

 

Figur 4.4. Maximal höjning av vattenytan över hhög2 för Harsprånget. Ursprungligt flöde motsvarande QUTB, 

7 cm avstånd mellan aktiveringsnivåer och utebliven funktion för Lucka A ansätts. Nivån hhög2 varieras för att 

studera eventuella resonansfenomen. 

Om man för samma scenario vill uppnå 10 cm marginal till tätkärnans lokalt lägsta nivå 

(TK) kan lägsta aktiveringsnivå därför väljas 21+10 = 31 cm under den nivån och 

övriga två aktiveringsnivåer 7 cm respektive 2∙7 = 14 cm över detta. Detta motsvarar att 

lägsta aktiveringsnivå är 19 cm över DG. Detta kan också skrivas som 

hmax =TK - marginal, 

och 

hmax = hhög1 + 0,21 m 

vilket innebär att 

hhög1 =TK - marginal - 0,21 m = 313,2 - 0,10 - 0,21 = 312,89 = DG + 0,19 m. 

Som jämförelse kan nämnas att vattennivån har simulerats att stiga 1,0 cm över lägsta 

aktiveringsnivå för Qmedel-tillrinning. Detta stämmer väl överrens det analytiska 

beräknade värdet från ekvation 2.18 eftersom vågrörelser i magasinet är begränsade. För 

detta scenario når aldrig vattennivån den andra luckans aktiveringsnivå och en lucka 

räcker också för avbördning. 

För Ligga är situationen någon mer komplicerad på grund av att oscillationerna i 

vattennivå efter frånslag är större. Oscillationerna ökar för ökande flöde. Dock så avtar 

de med tiden på grund av energiförluster och därför är skvalpningarna också mindre för 

allt högre vattennivåer eftersom medelvärdet av vattennivån stiger konstant. 

Energiförlusterna i modellen är förmodligen mindre än i verkligheten men detta har inte 
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kunnat verifieras. För simuleringar med konstant QUTB tillrinning och med 12 cm 

avstånd mellan aktiveringsnivåer är den högsta vattennivån över lägsta aktiveringsnivå 

mellan 13 cm och 24 cm, se Figur 4.5. Det råder alltså stor variation beroende på om 

lucköppning sammanfaller med att en reflekterad front återvänder eller inte. 

Sannolikheten för att de ska sammanfalla är stor om lägsta aktiveringsnivå är inom 50 

cm från DG. 

 

Figur 4.5. Maximal höjning av vattenytan över hhög2 för Ligga. Ursprungligt flöde motsvarande QUTB, 12 cm 

avstånd mellan aktiveringsnivåer och utebliven funktion för Lucka A ansätts. Nivån hhög2 varieras för att 

studera eventuella resonansfenomen. Den maximala höjningen är störst nära DG. 

För Qmedel är oscillationerna mindre och därför också variationerna i högsta nivå över 

lägsta aktiveringsnivå tämligen små. I simuleringar stiger vattennivån som mest 4 cm 

över lägsta aktiveringsnivå efter det att en lucka aktiverats. 

För att undvika att vattennivån vid Ligga når högre än den dammtekniskt säkra nivån 

även för felhändelsen att den första luckans funktion skulle utebli måste alltså den lägsta 

aktiveringsnivån väljas minst 24+12 = 36 cm under denna nivå. Ett större avstånd är 

naturligtvis att rekommendera av säkerhetsskäl. En möjlig kompromiss mellan 

säkerhetsmarginal och att personal ska hinna reglera vattennivån manuellt innan KAS 

aktiveras är att lägsta aktiveringsnivå är 50 cm över DG. Säkerhetsavstånd till 

tätkärnans lägsta nivå (som sammanfaller med utskovens krön) är då 

170-50-36 = 84 cm. Personal har då cirka 20 min att reglera vattennivån. En högre nivå 

bör inte väljas eftersom stor överdämning inte är att rekommendera enligt dammens 

DTU-manual. En lägre nivå ger däremot stor risk för aktivering på grund av svallningar. 

Resultaten för de två anläggningarna sammanfattas i nedanstående tabell. 

 Harsprånget Ligga 

1högh  DG+19 cm DG+50 cm 

Tabell 4.5. Lägsta aktiveringsnivå. 
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4.4.3 Stängningsnivå 

4.4.3.1 Kriterier 

Valet av stängningsnivå, hlåg, påverkar följande två faktorer: 

 Den totala mängden utsläppt vatten. 

 Tid innan vattennivån åter når hhög om ingen annan ändring i tillrinningen görs.  

En analytisk metod för att beräkna den totala vattenmängen och dess lägesenergi samt 

tiden det tar för KAS att återställa vattennivån beskrivs utförligt i kapitel 2.1.5.5. 

En så liten mängd utsläppt vatten som möjligt är önskvärt eftersom avbördat vatten har 

gått förlorat för kraftproduktion. 

Hur lång tid man behöver ha till förfogande från dess att KAS stänger dammluckorna 

igen till dess att vattennivån åter når hög nivå beror givetvis på hur lång tid det tidigare 

KAS-förloppet har tagit. Detta beror i sin tur på hur övriga inställningar har gjorts och 

hur stor tillrinningen är. Till exempel kommer återställning av vattennivån ta längre tid 

om aktiveringsnivån för KAS är högre. Målet är att personal med viss marginal ska 

hinna nå anläggningen innan KAS behöver aktiveras igen, givet att ingen annan 

reglering sker. 

4.4.3.2 Resultat 

Givet val av avstånd mellan aktiveringsnivåer och lägsta aktiveringsnivå enligt 

föregående två kapitel kommer följande tid förflyta från dess att vattennivån börjar stiga 

över DG till dess att nivån åter är sänkt till DG. 

 Harsprånget Ligga 

Qmedel 35 min 119 min 

QUTB 26 min 67 min 

Tabell 4.6. Återställningstid 

Om luckorna stängs vid DG kommer ungefär följande tid förflyta innan vattennivån åter 

når hhög1. 

 Harsprånget Ligga 

Qmedel 20 min 77 min 

QUTB 5 min 20 min 

Tabell 4.7. Stigningstid efter återställning 

Inställelsetid för personal är i värsta fall upp till 1 h. Resultatet av simuleringarna visar 

därför att om målet att personal ska hinna nå anläggningen innan KAS behöver 

aktiveras igen ska vara uppfyllt så behöver hlåg vara lägre än DG för Harsprånget. 

Alternativt behöver ett annat tappningsförfarande genomföras. För Ligga är däremot 

tiden tillräcklig. 

Anledningen till att tiderna är längre för Ligga är att lägsta aktiveringsnivå är på ett mer 

än dubbelt så stort avstånd från DG samt att utskoven har något lägre 

avbördningsförmåga. För Ligga stämmer de simulerade värden väl överens med de 

teoretiska värdena beräknade enligt ekvation 2.29, men för Harsprånget är de 
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simulerade tiderna betydligt kortare. Detta beror på att vattennivån vid dammen inte är 

den samma som i resten av magasinet på grund av de hastiga flödesändringarna. De 

samband som är antagna för stigningshastigheten gäller då inte och eftersom den totala 

tiden för Harsprånget är kortare än för Ligga har detta en större påverkan. 

En möjlig lösning för att säkerställa ett gynnsamt förlopp för ett större antal 

flödessituationer är att de olika utskovsluckorna tilldelas olika stängningsnivåer. Om 

aktiveringsnivåerna är inställda på så sätt att mer än en lucka endast aktiveras om 

tillrinningen är tillräckligt stor kan detta också utnyttjas för en gradvis stängning baserat 

på tillrinningen. 

Om tillrinningen är liten kommer enbart en lucka aktiveras. Eftersom 

stigningshastigheten är långsam kan stängningsnivå väljas vid eller strax under DG. Om 

tillrinningen är större kommer däremot en andra lucka att aktiveras. För att undvika att 

vattennivån stiger snabbt igen kan den andra luckan vara fortsatt öppen efter det att den 

första luckan stängts. Om tillrinningen är större än luckans kapacitet kommer 

vattennivån stiga igen, fast långsamt. Om tillrinningen är mindre än luckans kapacitet 

kommer vattennivån att sjunka. 

För att uppnå detta scenario behöver den andra luckans stängningsnivå väljas på ett 

tillräckligt avstånd under den första luckans. Om avståndet är för kort riskerar båda 

luckorna att stängas samtidigt, med ett eventuellt snabbt stigningsförlopp som följd. Om 

avståndet är för långt riskerar en onödigt stor mängd vatten att släppas ut. 

Simuleringar har visat att vattennivån som mest sjunker 3-6 cm under första luckans 

stängningsnivå. Avståndet är nästan oberoende av hur stor tillrinningen är utan är i 

större utsträckning beroende av vågrörelser i magasinet. Därför är cirka 10 cm ett 

lämpligt avstånd mellan första och andra luckans stängningsnivåer. Stängningsnivån för 

den tredje luckan, som enligt givna inställningar enbart kommer aktiveras i reserv, kan 

väljas på motsvarande avstånd från andra luckans nivå. 

En viktig detalj att komma ihåg är att samma lucka som tilldelas lägst aktiveringsnivå 

också har högst stängningsnivå. 

Med hjälp av simuleringar har det ovan beskrivna stängningsförfaranden testats. Om 

den högsta stängningsnivån för Harsprånget väljs till 10 cm under DG och övriga 

stängningsnivåer på 10 respektive 20 cm avstånd från detta kommer tiden det tar från 

dess att vattennivån för första gången stiger över DG till dess att den når hhög för andra 

gången aldrig vara kortare än 60 min, oavsett tillrinning. Om tillrinningen är så pass stor 

att två luckor aktiveras kommer den ena luckan hållas öppen till dess att tillrinningen 

minskar. Detta leder dock till att vattennivån stiger kraftigt nedströms. 

Även för Ligga väljs stängningsnivåer med fördel med cirka 10 cm inbördes avstånd för 

att undvika ett snabbt stigningsförlopp vid hög tillrinning och samtidig stängning. 

 Harsprånget Ligga 

1lågh  DG-10 cm DG 

2lågh  DG-20 cm DG-10 cm 

3lågh  DG-30 cm DG-20 cm 

Tabell 4.8. Stängningsnivåer 
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Hur valet av stängningsnivån relaterar till utebliven kraftproduktion på grund av att en 

extra mängd vatten tappas ges av ekvation 2.28. Sambandet återges som 

1 .
pot

dämning

låg KAS

dE Q
gH A

dh Q Q


 
  

 

 

(2.28) 

I Tabell 4.9 nedan är sambandet uträknat för Harsprånget och Ligga i enheten MWh/m. 

Om stängningsnivå exempelvis väljs 10 cm = 0,10 m under dämningsgräns så ges den 

extra avbördade energimängden av de tabellerade värdena gånger 0,10. 

Avbördad lägesenergi [MWh/m] 

 Harsprånget Ligga 

Qmedel 204 141 

QUTB 703 565 

Tabell 4.9. Extra mängd avbördad lägesenergi per meter under DG. För Adämning har de värden som beräknats 

med hjälp av modellen använts. För Qmedel antas QKAS vara lika med Qlucka och för QUTB antas värdet 2∙Qlucka. 

Även om Harsprånget och Ligga har relativt sett små reglermagasin så har det 

uppdämda vattnet på grund av dammarnas fallhöjd en hög lägesenergi i förhållande till 

vatten nedströms. Detta innebär att om KAS skulle aktiveras felaktigt, eller om en 

onödigt låg stängningsnivå väljs, skulle förutom utebliven elproduktion också en stor 

energimängd, och därmed också mycket pengar, skulle gå förlorade. 

4.4.4 Sammanställning av lokala parametrar 

Val av inställningar för KAS enligt ovan nämnda kriterier sammanfattas i följande 

tabell.  

Utskov hhög [möh] hlåg [möh] 

Harsprånget B DG+0,19=312,89 DG-0,10=312,60 

Harsprånget A DG+0,26=312,96 DG-0,20=312,50 

Harsprånget C DG+0,33=313,03 DG-0,30=312,40 

Ligga C DG+0,74=206,24 DG-0,20=205,30 

Ligga B DG+0,62=206,12 DG-0,10=205,40 

Ligga A DG+0,50=206,00 DG=205,50 

Tabell 4.10. Lämpligt val av aktiveringsnivå och stängningsnivå för utskoven vid Harsprånget och Ligga. För 

samtliga utskov har 30 sekunders fördröjning av aktivering antagits.  

4.5 KAS-funktion med eventuell fjärrstyrning  

4.5.1 Behov av fjärrstyrning 

Simuleringar har visat att om lokala inställningarna för KAS väljs på ett lämpligt sätt så 

kan ett gynnsamt förlopp erhållas för en stor mängd situationer. Dessvärre leder vissa 

kombinationer av driftlägen och felhändelser till en riskabel situation.  

Ett problem är att den förinställda reglerstrategin antingen kan ge upphov till ett snabbt 

stignings- och sänkningsförlopp, vilket riskerar att leda till att KAS behöver öppna och 

stänga utskov flera gånger i följd, alternativt att en stor mängd vatten behöver avbördas 

under lång tid, vilket både är en stor energiförlust och riskerar att leda till att KAS 
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aktiveras nedströms. Den plötsliga förändringen i flöde kan också ge upphov till stora 

svallningar nedströms. 

För dammarna studerade i detta projekt är situationen särskilt problematisk om 

turbinfrånslag sker samtidigt i Harsprånget, Ligga och eventuellt Messaure samtidigt 

som vatten fortsätter att rinna till från Porjus. 

För att belysa problemet visas nedan resultat från simulering för ovan nämnda scenario. 

För tillströmning motsvarande Qmedel kommer ett utskov att aktiveras vid Harsprånget. 

se Figur 4.6. Avbördningen ger upphov till att vattennivån stiger vid Ligga med följden 

att KAS inom cirka 40 min från dess att frånslag skett aktiveras där också. 

 

Figur 4.6. Förlopp för Harsprånget (t.v.) respektive Ligga (t.h.). Frånslag sker vid t = 1 h. Tillströmning från 

Porjus är Qmedel = 263 m3/s. 

För tillströmning motsvarande QUTB är resultatet likartat. På grund av den högre 

stigningshastigheten kommer två luckor att aktiveras vid Harsprånget. När vattennivån 

når första luckans stängningsnivå stängs den ena luckan medan den andra hålls öppen. 

Vattennivån börjar då långsamt stiga till dess att KAS eventuellt behöver aktiveras igen. 

Detta leder visserligen till en stor mängd utsläppt vatten men hade varit acceptabelt om 

det inte hade varit för att avbördningen i Harsprånget ger upphov till kraftiga 

svallningar och ökning av vattennivån i Ligga som omväxlande aktiverar och 

avaktiverar KAS.  

 

Figur 4.7. Förlopp för Harsprånget (t.v.) respektive Ligga (t.h.). Tillströmning från Porjus är 

QUTB = 1040 m3/s. Stigningshastigheten vid Harsprånget leder till att två luckor aktiveras. På grund av 

skillnaden i stängningsnivå hålls den ena luckan kontant öppen. 
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4.5.2 Stoppad tillrinning 

En möjlig lösning på problemet med att en stor mängd vatten behöver avbördas är att 

tillrinningen från dammen uppströms stängs. Detta bör i första hand göras manuellt 

eftersom det ger störst kontroll över förloppet, men om ingen åtgärd utförs så kan 

situationen kräva att tillrinningen stoppas av KAS. 

Stoppad tillrinning bör endast göras om det verkligen behövs eftersom det kan innebära 

ett stort produktionsbortfall och även få konsekvenser för andra dammar. Om till 

exempel tillrinningen till Ligga från Harsprånget stoppas så bör också tillrinningen till 

Harsprånget från Porjus stoppas, på grund av Harsprångets begränsade 

magasinstorleken.  

Man bör däremot ha klart för sig att stoppad tillrinning inte innebär att vattennivån 

slutar stiga ögonblickligen. Detta kan belysas med hjälp av följande simulerade 

scenario: 

 Vid simuleringens början råder konstant flöde genom kraftverket och konstant 

tillrinning till magasinet. Vattennivån är vid DG. 

 För t = 1,0 h stoppas samtidigt såväl flöde som tillrinning 

 Vattenytan vid dammen mäts 

I Figur 4.8 visas resultatet för ovan nämnda simulering för Harsprånget och Ligga. 

Förändringen av vattennivån vid de två dammarna skiljer sig åt kraftigt. Vid 

Harsprånget stiger vattenytan markant under cirka 1 h och håller därefter ett konstant 

värde. För Ligga stiger också vattenytan något, men förloppet domineras av de 

svallningar som uppstår i magasinet på grund av frånslag. Svallningarna har högre 

amplitud om flödet före frånslag är högt. 

För Harsprånget stiger vattennivån 34 cm för Qmedel och 100 cm för QUTB. Motsvarande 

genomsnittliga stigning för Ligga är 4 cm respektive 13 cm. Det bör tilläggas att det 

råder osäkerhet angående topologins utseende i den numeriska modellens för den övre 

delen av Harsprångets magasin. Eftersom det är vattenmängden i den delen av 

magasinet som ger upphov till att vattennivån stiger vid dammen, bör de simulerade 

värdena tolkas med viss skepsis till dess att topologin har verifierats. Förmodligen är 

den verkliga ökningen mindre än den simulerade. 

 

Figur 4.8. Stigningsförlopp för vattennivån vid Harsprånget (t.v.) respektive Ligga (t.h.) efter stoppad 

tillrinning. Tillrinning från damm uppströms motsvarande Qmedel och QUTB visas streckad. 
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Man kan fråga sig vilket kriterium som ska ligga till grund för att tillrinningen ska 

stoppas genom KAS. Som det framgår av Figur 4.6 och Figur 4.7 är stoppad tillrinning 

främst nödvändig då tillrinningen är stor och på grund av de konsekvenser det leder till 

bör tillrinningen inte stoppas bara för att KAS aktiveras. Eftersom hög tillrinning 

innebär att stigningsförloppet är snabbt kan en liknande metod som för val av avstånd 

mellan aktiveringsnivåer användas (Se kapitel 4.4.1). Denna bygger på principen att 

vattennivån fortsätter stiga något även under öppningsförfarandet och hur hög den 

maximala vattennivån är beror på tillrinningen. 

Exakt vilken nivå som bör initiera stoppad tillrinning beror på hur övriga 

aktiveringsnivåer har valts. Åt andra hållet finns däremot inte samma beroende. På 

grund av gångtiden påverkas övriga lokala parametrar, möjligen med undantag av 

stängningsnivån, inte av om tillrinningen uppströms stoppas eller inte. 

Givet de kriterier för aktiveringsnivåer vid de enskilda dammarna som beskrivs i 

kapitel 4.4 utförs simuleringar för att finna lämpligt val av nivå för stoppad tillrinning. 

Vattennivån betecknas hstopp. Från simuleringarna konstateras följande: 

 För KAS-funktionen vid Ligga är det inte befogat att stoppa tillrinning för fallet att 

tillrinning uppströms är konstant. Även om flödet i Messaure vore helt stoppat, är 

magasinstorleken i Messaure så pass stor att avbördning i Ligga kan göras utan att det 

på kort sikt leder till riskabla förlopp även om KAS skulle behöva aktiveras flera gånger.  

 För KAS-funktionen vid Harsprånget kan en korrekt inställd vattennivå för stoppsignal 

leda till att KAS inte riskerar att aktiveras igen efter det att luckorna stängts. 

 Oavsett hur hstopp väljs kommer avbördning i Harsprånget leda till stora svallningar i 

Ligga. 

 På grund av att gångtiden är längre än tiden det tar att öppna utskovsluckor påverkas 

den maximala nivån som vattenytan når inte av hstopp utan enbart tillrinningens storlek 

och val av övriga aktiveringsnivåer. 

 På grund av föregående iakttagelse kan hstopp väljas utifrån vilken tillrinning man vill att 

stoppsignal ska skickas för. hstopp < hmax(Q) innebär att stoppsignal skickas för 

tillrinningar större eller lika med Q. 

 Vattennivån fortsätter stiga även efter stoppad tillrinning, men ju tidigare tillrinningen 

stoppas desto större del av vattenmängden som orsakar nivåökningen kommer hinna 

avbördas innan luckorna stängs igen och desto mindre kommer stigningen efter 

stängning att vara. 

 För Harsprånget är den högsta simulerade stigningen efter stängning av utskovsluckor 

38 cm. Detta inträffar för Q = QUTB, hstopp = 313,0 möh och aktiverings- och 

stängningsnivåer enligt Tabell 4.10. 

Slutsatsen av simuleringarna med stoppad tillrinning är att valet av hstopp är en 

kompromiss mellan fördelar och nackdelar. Fördelen är att stoppad tillrinning ger ett 

långsiktigt mer gynnsamt förlopp eftersom KAS-inte riskerar att aktiveras igen efter det 

att luckorna stängts. Detta innebär i sin tur att en mindre energimängd avbördas och att 

påverkan på dammar nedströms blir mindre. Ju lägre vattennivån för stoppad tillrinning 
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väljs, desto fler tillrinningar och stigningshastigheter kommer tillrinningen att stoppas 

för. 

Nackdelen med stoppad tillrinning är stoppad elproduktion, samt att förloppet blir 

mindre kontrollerat eftersom det styrs enbart av förinställd automatik. 

I Figur 4.9 visas resultatet av simuleringen för hstopp = 312,96 möh. Enligt parametrar i 

Tabell 4.10 sammanfaller denna nivå med aktiveringsnivån för den andra 

utskovsluckan. Enligt tidigare resonemang innebär detta att tillrinning stoppas om 

Q > QLUCKA/1,5. 

Resultatet kan jämföras med resultatet i Figur 4.7. Till skillnad från det tidigare 

resultatet behöver KAS i Harsprånget bara aktiveras en gång oavsett hur lång tid det tar 

för personal att rycka ut. Detta leder till att svallningarna i Ligga som avbördningen i 

Harsprånget orsakar avtar med tiden istället för att bli allt kraftigare. De inledande 

svallningarna är emellertid fortfarande stora, vilket leder till att KAS för samtliga tre 

utskov i Ligga aktiveras. Enbart två utskov visas i figuren. 

 

Figur 4.9. Förlopp vid frånslag för Harsprånget (t.v.) respektive Ligga (t.h.). Tillströmningen från Porjus är 

QUTB = 1040 m3/s och stoppas när h för Harsprånget når DG+26=312,96 möh. 

4.5.3 Förtappning av magasin nedströms 

Om vattennivån för Ligga är vid eller nära DG kommer avbördning vid Harsprånget 

leda till att vattennivå stiger så pass snabbt och så pass mycket att det leder till stor 

överdämning. På grund av svallningar i magasinet är också risken stor att KAS kommer 

aktiveras. 

För att undvika överdämning kan förtappning genomföras. Detta ökar dels marginalen 

till DG men leder också till ett annat flödestillstånd vid dammen vilket minskar 

svallningarnas storlek. Precis som stoppad tillrinning bör förtappning i första hand göras 

manuellt då man märker att vattennivån vid dammen uppströms börjar stiga på ett 

sådant sätt att avbördning är nödvändig. Tidsförloppen är dock för snabba för att man 

enbart ska kunna förlita sig på manuell styrning. Den simulerade gångtiden mellan 

Harsprånget och Ligga är cirka 12 minuter. 

De två frågorna man behöver svara på är: 

 När behöver förtappning göras? 

 Hur ska förtappning göras? 
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För att svara på frågan när förtappning i Ligga på grund av aktivering av KAS i 

Harsprånget är nödvändig behöver man först veta vilken nivåökning som avbördning 

ger upphov till. Detta beror i sin tur på hur stor volym vatten som avbördas. Ett 

beräkningsuttryck skulle kunna spara en stor mängd simuleringar. I kapitel 2.1.5.5 

härleds ett teoretiskt uttryck för den avbördade vattenvolymen. De faktorer som 

påverkar volymen är bland annat storleken på sänkningen i magasinet och hur stor den 

aktuella tillrinningen är. 

Ett betydligt lättare sätt att beräkna volymen är dock utifrån mätdata. Volymen kan 

skrivas som 

0 0

.

T T

KAS KAS LUCKAV Q dt Q dt   

 

(4.2) 

Integralen beräknas därefter med hjälp av numerisk kvadratur. Den motsvande 

nivåökningen i Ligga till följd av avbördning i Harsprånget ges approximativt av 

.KAS

dämning

V
h

A
 

 

(4.3) 

För tillrinningarna Qmedel och QUTB och avbördning till följd av att KAS aktiveras 

beräknas följande volym och nivåökning: 

 VKAS [10
6
 m

3
] Δh Ligga 

Qmedel 1,01 41 cm 

QUTB 1,18+1,13=2,31 94 cm 

Tabell 4.11. Avbördad vattenvolym i Harsprånget och nivå teoretisk nivåökning i Ligga. 

På grund av svallningar kan däremot vattennivån tillfälligt förväntas stiga ännu högre än 

de värden som tabellerats ovan. Storleken på svallningarna är däremot svårare att 

uppskatta. Även om svallningar och vågrörelser förekommer i modellen är 

noggrannheten för dem fenomen förmodligen för låg för att simulerade värden ska gå 

att tillämpa i verkligheten. Förtappning bör i vart fall rimligtvis göras om vattennivån i 

Ligga är inom 1,0 meter från DG. 

Hur förtappning ska göras är nästa fråga. I princip minst lika mycket vatten som 

strömmar till magasinet bör också tappas för att säkerställa att vattennivån inte stiger 

över DG. För Ligga innebär detta att 

, , .KAS Ligga KAS HarsprångetV V

 

(4.4) 

Detta kan åstadkommas bland annat på följande två sätt. Det ena sättet är att luckorna 

öppnas den tid som krävs för att avbörda beräknad vattenmängd. Under öppnings- och 

stängningsförlopp kommer avbördningsförmågan i genomsnitt vara lika med halva 

förmågan för en fullt öppen lucka. Om alla luckor öppnas samtidigt ges volymen av 

,

.
2 2

KAS Ligga öppning öppen stängning

KAS KAS
öppning KAS stängning

V V V V

Q Q
t Q T t

   

  

 

(4.5) 

Tiden T, som är den tid som luckorna behöver vara fullt öppna, kan lösas ut som 
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,

6

( )

2

2,31 10 2 450
550sek 9min10sek.

3 770 2

KAS Ligga öppning stängning

KAS

V t t
T

Q


  

 
   

  

(4.6) 

Denna metod är dock inte helt att rekommendera eftersom den bygger på beräknad och 

inte faktisk avbördning vid Harsprånget. 

Ett annat sätt vore därför att utnyttja att utskoven vid Harsprånget och Ligga har 

liknande konstruktion och avbördningsförmåga. Det kan göras genom att luckorna i 

Ligga öppnas och stängs samtidigt som luckorna i Harsprånget. Då kommer följande 

gälla: 

, ,

, , , ,

0 0

.

KAS Ligga KAS Harsprånget

T T

KAS Ligga KAS Ligga KAS Harsprånget KAS Harsprånget

Q Q

V Q dt Q dt V



    
 

(4.7) 

Rent praktiskt innebär det att om en öppnings- eller stängningssignal skickas till en 

lucka i Harsprånget skall samma signal skickas till en lucka i Ligga. På så sätt riskerar 

inte onödigt mycket vatten att tappas. Problemet med denna metod är att luckstängning 

kan råka inträffa samtidigt som en front från Harsprånget anländer. Därför är det viktigt 

att öppningsfunktionen för KAS vid Ligga är överordnad stängningsfunktionen och att 

luckstängningen vid Ligga fördröjs något. 

Flertalet förtappningsmetoder har testats med hjälp av simuleringar. Mest gynnsamt 

förlopp för störst antal fall erhålls genom metoden att låta utskoven i Ligga öppnas på 

signal av utskoven i Harsprånget. Om Lucka A i Harsprånget öppnas så startar samtidigt 

öppning av Lucka A i Ligga och motsvarande för övriga luckor. Vid stängning fördröjs 

stängningen i Ligga genom att stängning påbörjas först då luckan i Harsprånget är helt 

stängd. Detta motsvarar tstängning = 7,5 min fördröjning. Luckan i Ligga stängs däremot 

bara om vattennivån vid luckan samtidigt är lägre än hlåg, eftersom öppningsfunktionen 

är högre prioriterad än stängningsfunktionen. 

Resultatet för den ovan beskrivna förtappningsmetoden för tillrinningarna Qmedel och 

QUTB visas i Figur 4.10 respektive Figur 4.11. Jämfört med de förlopp som visas i Figur 

4.6, Figur 4.7 och Figur 4.9 är förloppen med förtappning märkbart mer gynnsamma 

med avseende på maximal vattennivå och svallningar. 
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Figur 4.10. Vattennivå och avbördning för Harprånget (t.v.) respektive Ligga (t.h). Tillrinning är motsvarande 

Qmedel. Utskov i Ligga öppnas på initiering av KAS i Ligga. På grund av att vattennivån i Ligga sänks i förtid 

leder svallningar aldrig till kraftig överdämning. 

 
Figur 4.11. Vattennivå och avbördning för Harprånget (t.v.) respektive Ligga (t.h). Tillrinning är motsvarande 

QUTB. Den höga tillrinningen leder till att två utskov aktiveras i Harsprånget vilket initierar att två utskov 

öppnas i Ligga. Vattennivån vid Harsprånget når hstopp och tillrinning från Porjus stoppas. Vattennivån vid 

dammen fortsätter dock att stiga vilket leder till att ytan stiger cirka 32 cm efter att dammluckorna stängts. 

När Lucka B i Harsprånget har stängts är hLigga > hlåg,B och därför stängs luckan något senare. 

4.5.4 Rumsupplöst förlopp vid frånslag 
Tidigare resultat i detta och föregående kapitel har främst fokuserat på variationen i tid 

för vattennivån vid de studerade dammanläggningarna. Detta beror på att vattennivån 

vid dammen är den enskilt viktigaste faktorn för dammsäkerhet samt den parameter som 

styr aktivering av KAS. För att ge en mer nyanserad bild av det eller de förlopp som 

sker presenteras och beskrivs i detta kapitel även rumsupplösta resultat. Dessa visar hur 

vattennivån och flödet varierar längs med flödesriktningen och inte bara i en punkt. 

Det förlopp som redovisas i detta kapitel är samma som presenteras i Figur 4.11. 

Förloppet motsvarar den dimensionerande felhändelsen för KAS, vilket innebär att 

hastigt frånslag av turbinvattenföring samtidigt sker i Harsprånget, och Ligga. Samtidigt 

fortsätter vatten att rinna till från Porjus med ett flöde motsvarande 

utbyggnadsvattenföring för Harsprånget. KAS för de respektive luckorna aktiveras 

enligt Tabell 4.10 och stoppad tillrinning och förtappning tillämpas. 
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Förutom tidpunkterna vid simuleringens start och slut studeras fem andra tidpunkter 

närmare, nämligen: 

t = 00:55:00, 01:02:04, 01:08:31, 01:28:00, 01:59:00. 

Vid simuleringens början är vattennivån vid DG. Utbyggnadsvattenföring råder längs 

med hela sträckan. Detta visas översiktligt i Figur 4.12. Det bör förtydligas att skalan i 

figuren är gravt skev avseende höjd och utbredning i flödesriktningen. I den övre delen 

av Harsprångets magasin befinner sig till synes en stor mängd vatten. Även om detta 

stämmer till viss del är det långa avståndet från botten till yta också missvisande 

eftersom vattnet befinner sig i tunna slots som införts för att motverka numerisk 

instabilitet, se kapitel 3.2.2. 

 

Figur 4.12. Begynnelsevillkor för vattennivån för Harsprånget och Ligga magasin. De streckade linjerna 

ovanför vattennivån är nivåerna för de högra och de vänstra ändarna av tvärsektionerna. 

I Figur 4.13 respektive Figur 4.14 visas vattennivån och flödet vid t = 0:55:00. Detta är 

strax före turbinfrånslag, som sker efter exakt en timme. Ingen förändring har skett 

sedan simuleringens start vilket påvisar ett stationärt begynnelsetillstånd. De streckade 

röda linjerna visas maximalt värde under simuleringens gång.  

  

Figur 4.13. Vattennivå (t.v.) och flöde (t.h.) för nedre delen av Harsprångets magasin vid simuleringens början. Fram till 
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t = 01:00:00 är vattennivån vid DG och flödet konstant lika med QUTB. 

  

Figur 4.14. Vattennivå (t.v.) och flöde (t.h.) för Ligga magasin vid simuleringens början. 

Vid t = 01:00:00 sker snabbt frånslag av turbinvattenföring. Detta leder till att flödet vid 

dammarna snabbt sjunker ner till noll. Samtidigt startar två fronter att fortplanta sig 

ifrån vardera damm. Den ena fronten, som fortplantas uppströms i magasinet, är positiv 

beträffande vattennivån men innebär samtidigt en fortplantning av minskat flöde. Den 

andra fronten, som fortplantas nedströms om dammen, är negativ beträffande både 

vattennivå och flöde. I Figur 4.15 och Figur 4.16 visas vattennivån och flödet för 

Harsprånget respektive Ligga för t = 01:02:04, det vill säga 2 minuter och 4 sek efter 

frånslag. 

Samtidigt som fronten fortplantas i Harsprångets magasin stiger vattennivån snabbt på 

grund av den fortsatt höga tillrinningen. Cirka 5 min efter frånslag når vattennivån i 

Harsprånget hhög1 = 312,89 möh, vilket efter 30 sek inställd fördröjning initierar 

öppning av Lucka A samt förtappning via Lucka A i Ligga.  

  

Figur 4.15. Vattennivå (t.v.) och flöde (t.h.) för Harsprångets magasin vid t = 01:02:04. 
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Figur 4.16. Vattennivå (t.v.) och flöde (t.h.) för Ligga magasin vid t = 01:02:04. 

Den front som fortplantas uppströms från dammen kommer att reflekteras i den övre 

delen av magasinet och sedan återvända till dammen. Reflektionen påverkas av 

magasinets geometri men även till stor del av magasinets övre randvillkor. För det 

studerade fallet är det senare något som skiljer mellan Harsprånget och Ligga. Till 

Harsprångets magasin råder fortsatt tillrinning från Porjus, men till Ligga är flödet som 

bekant stoppat. 

I Figur 4.17 nedan, som visar vattennivå och flöde i Harprångets magasin 8:31 min efter 

frånslag, har reflektion precis skett. En positiv front fortplantas nedåt i magasinet mot 

dammen. I den övre änden av magasinet är flödet lika med tillrinningen från Porjus och 

i den nedre delen av magasinet ökar flödet allt mer på grund av den lucköppning som 

sker. 

I Ligga magasin är situationen vid samma tidpunkt någon annorlunda, vilket framgår av 

Figur 4.18. Den negativa fronten som fortplantar sig från Harsprånget mot Ligga möter 

den positiva fronten som fortplantar sig uppströms från Ligga. Detta leder till en ännu 

brantare front uppströms som fortsättningsvis fortplantas likt en skvalpning i ett 

storskaligt badkar. 

Efter cirka 9 min når vattennivån i Harsprånget hhög2 = 312,96 möh, vilket efter 

fördröjning initierar öppning av Lucka B, samt ytterligare förtappning via Lucka B i 

Ligga. Vid samma vattennivå skickas även signal om att stoppa tillrinningen från 

Porjus. 
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Figur 4.17. Vattennivå (t.v.) och flöde (t.h.) för Harsprångets magasin vid t = 01:08:31. 

  

Figur 4.18. Vattennivå (t.v.) och flöde (t.h.) för Ligga magasin vid t = 01:08:31. 

Vid t = 01:28:00 har avbördning lett till att vattennivån i Harsprånget sjunkit till 

hlåg1 = 312,60 möh och stängning av Lucka A påbörjas, se Figur 4.19. Samtidigt råder 

fortsatt stora skvalpningar i Ligga magasin, även om skvalpningarna mattas av allt mer, 

se Figur 4.20. Efter 7 min 30 sek är luckan helt stängd. Då påbörjas stängning av 

Lucka A i Ligga eftersom vattennivån är lägre än hlåg1 = 205,50 möh.  

Vid t = 01:31:20 når vattennivån hlåg2 = 312,50 möh, vilket leder till att Lucka B börjar 

stängas. Efter 7 min 30 sek, vid t = 01:38:50, är luckan helt stängd. Eftersom 

vattennivån i Ligga fortfarande är något högre än hlåg2 = 205,40 möh påbörjas inte 

stängning av Lucka B i Ligga. Istället leder svallningar i magasinet till att vattennivån 

stiger till som mest 205,67 möh och först vid t = 01:48:20 påbörjas stängning av 

Lucka B i Ligga.  
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Figur 4.19. Vattennivå (t.v.) och flöde (t.h.) för Harsprångets magasin vid t = 01:28:00. 

  

Figur 4.20. Vattennivå (t.v.) och flöde (t.h.) för Ligga magasin vid t = 01:28:00. 

Vid t = 01:59:00 är alla dammluckor åter stängda och förloppet har ebbat ut, vilket 

framgår av Figur 4.21 och Figur 4.22.  

Från dess att båda dammluckorna i Harsprånget har stängts fortsätter vattennivån att 

stiga något även om tillrinningen stoppats. Detta beror på vatten som vid simuleringens 

början fanns i magasinets övre del. Vattennivån i Ligga fortsätter att oscillera men når 

aldrig över dämningsgränsen. 
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Figur 4.21. Vattennivå (t.v.) och flöde (t.h.) för Harsprångets magasin vid t = 01:59:00. 

  

Figur 4.22. Vattennivå (t.v.) och flöde (t.h.) för Ligga magasin vid t = 01:59:00. 

Figur 4.23 visar vattennivåprofilen för Harsprånget och Ligga magasin vid 

simuleringens slut, t = 05:00:00. Denna ska jämföras med vattennivåprofilen vid 

simuleringens början. 
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Figur 4.23. Vattennivåprofil vid simuleringens slut (t = 05:00:00). 
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5 Diskussion and slutsatser 

5.1 Allmänt 

Genom att förhindra att vattennivån stiger över en högsta tillåten nivå kan KAS-

systemet förhindra en överströmning av dammen med eventuellt dammbrott som följd. 

KAS-funktionen ska aktiveras om den normala automatiska flödesregleringen inte 

fungerar och vattennivån inte heller regleras manuellt. På så sätt bidrar KAS-funktionen 

till att öka avbördningssystemets totala funktionssäkerhet.  

För att KAS-systemet ska vara tillförlitligt är det viktigt att de mekaniska och elektriska 

komponenter som ingår i systemet är robusta och säkra. I detta projekt har de 

komponenter som ingår i systemet undersökts närmare, se kapitel 2.1. Generellt ska 

komponenterna vara robusta, väl beprövade och ha en lång livslängd. En metod som 

föreslås för att systematiskt förbättra toleransen mot fel är att eftersträva de tre 

kriterierna redundans, diversifiering och fysikalisk åtskillnad i alla led i 

funktionskedjan. 

Minst lika viktigt är kravet på att systemet är rätt inställt så att ett gynnsamt förlopp 

erhålls för alla de driftlägen och felhändelser som rimligen kan tänkas uppkomma. Att 

förloppet är gynnsamt innebär bland annat att  

 Vattennivån stiger med viss marginal aldrig över dammtekniskt säker nivå  

 KAS aktiveras enbart då det är nödvändigt 

 Vid aktivering tappas en lagom mängd vatten för att minimera energiförluster och 

konsekvenser för dammar nedströms 

 Avbördning sker i en tillräcklig takt så att vattennivån sjunker tillbaka under 

dämningsgräns inom rimlig tid, men samtidigt inte för snabbt så att vattennivån 

riskerar att sjunka under sänkningsgräns vid utebliven stängningsfunktion. 

För situationen med dammar som ligger nära varandra och vars vattennivåer är hårt 

kopplade är ett gynnsamt förlopp särskilt svårt att åstadkomma, på grund av begränsad 

magasineringsförmåga och snabba stigningshastigheter. 

5.2 Beräkningsrelaterat 

I detta projekt har en numerisk modell tagits fram i beräkningsprogrammet MIKE 11 för 

att simulera de hydrodynamiska förlopp som uppstår vid magasinhantering för det 

kopplade systemet Porjus, Harsprånget, Ligga och Messaure. Modellen utgår från en 

befintlig modell framtagen 2009 av Vattenfall AB för kartläggning av konsekvenser vid 

höga flöden och dammbrott i Luleälven. Modifikationer har gjorts för att på 

noggrannast möjliga sätt beskriva förlopp vid avbördning och aktivering av KAS, se 

kapitel 3.1. Vid behov kan modellen modifieras ytterligare för att beskriva en större 

mängd förlopp. 

5.2.1 Den numeriska modellens egenskaper 

Den numeriska modellen har bland annat följande egenskaper: 
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 Flöde och vattennivå beräknas som funktion av tid och rum. 

 Modellen är endimensionell vilket innebär att förenklade antaganden om flödets 

utbredning och rörelseriktning har gjorts. 

 Modellområdet täcker cirka 90 km av Stora Luleälven, från Luspeforsen till Porsi. 

 Modellen består av cirka 130 beräkningsnoder för vattennivån och nästan lika många 

noder för flödet. Det genomsnittliga avståndet mellan beräkningspunkter för 

vattennivån är cirka 690 meter men varierar mellan 200 och 2000 meter på sträckan 

mellan Porjus och Messaure. Upplösningen är tillräcklig för att studera storskaliga 

förändringar i vattennivån men ej tillräcklig för att studera vågrörelser med kort 

våglängd. 

 Genom avgränsning av modellområdet i kombination med väl valda randvillkor har 

beräkningstiden kunnat kortas till cirka 15 sekunder. 

 I modellen är metoder implementerade för att hantera de numeriska instabiliteter 

som kan uppstå på grund av hastiga flödesförändringar, uttorkad älvfåra och branta 

sluttningar. Dessa metoder är nödvändiga för att ett fysikaliskt korrekt resultat ska 

erhållas eftersom instabiliteter introducerar flöde ”ur tomma intet”. 

 Flöde genom fullt öppna utskov beskriv med hjälp av beräkningssamband anpassade 

till data från modellförsök. Vid öppnings- och stängningsförlopp antas flödet ändras 

linjärt. 

 Varje utskov är implementerat separat vilket möjliggör sofistikerad styrning av KAS. 

 Aktiverings- och stängningsvillkor för KAS regleras med hjälp av logiska villkor för 

vattennivån. 

5.2.2 Felkällor 

Hur långtgående slutsatser man kan dra av beräkningar beror helt på beräkningarnas och 

modellens noggrannhet. För att ge en uppfattning om de utförda beräkningarnas 

giltighet ges de viktigaste felkällorna. Alla resultat bör tolkas med dessa i åtanke. 

 Den enskilt största felkällan är terrängmodellen. Noggrannheten i terrängmodellen 

påverkar hur exakt dämningsarea och vattennivå återges i modellen och därmed också 

hur exakt stigningshastighet och avbördad vattenvolym beräknas. Vid simuleringar av 

ökad tillrinning och frånslag har noterats att den beräknade stigningshastigheten för 

Harsprånget och Ligga avviker från de värden som anges i Kraftindustrins 

Dammregister. De simulerade stigningshastigheterna är konsekvent 30 % högre för 

Harsprånget och 12-20% lägre för Ligga. Detta beror förmodligen på att 

dämningsarean i modellen avviker från den area som använts för att beräkna 

stigningshastigheten i dammregistret. Man kan fråga sig vilken area som egentligen är 

den sanna. Givet att arean i dammregistret är den korrekta så är avvikelsen i modellen 

åt det konservativa hållet för Harsprånget och åt det icke-konservativa hållet för Ligga. 

Med anledning av det har ytterligare säkerhetsmarginaler tillämpats för Ligga. 
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 För modellen antas endimensionella rörelseekvationer beskriva flödet. Med hänsyn till 

älvens utbredning i längdriktning i förhållande till dess bredd är detta ett rimligt 

antagande. 

 Förändrade flödesförhållanden som uppstår på grund av bland annat hastigt 

turbinfrånslag eller öppning av dammluckor ger upphov till vågrörelser och 

skvalpningar i magasinet. Med tiden dämpas och avtar dessa rörelser på grund av 

energiförluster. I modellen har antagandet gjorts att dämpning är liten, vilket bland 

annat påverkar kravställingen för aktiveringsnivåer för KAS. En front som reflekterats 

uppströms i magasinet ger exempelvis upphov till ett snabbt stigningsförlopp när den 

återvänder till dammen. 

 För att beskriva flödet genom utskov har analytiska beräkningsuttryck anpassats till 

data från modellförsök. För varje utskov har ett konstant värde på 

avbördningskoefficienten avtagits. För vattennivåer motsvarande DG och högre är 

avvikelsen mellan modellförsök och beräkningsuttryck i genomsnitt 0,53 % och som 

mest 1,3 %. Modellförsök avviker i sin tur i regel mindre än 5 % från verkliga värden. 

 Vid öppnings- och stängningsförlopp av dammluckor antas flödet öka respektive 

minska linjärt med tiden. Detta är ett rimligt antagande vilket framgår av 

Kapitel 2.3.4.3. 

 Vid frånslag har ett stängningsförlopp på 90 sekunder antagits vilket motsvarar 

intagsluckans stängningstid. Ett frånslag kan dock ske snabbare än så genom att 

turbinens ledkrans sluter, vilket kan ske på 5-10 sekunder. Skillnaden mellan dessa 

tider ger upphov till en avvikelse i den tiden det tar från dess att frånslag sker till dess 

att KAS aktiveras, men påverkar i övrigt ej beräkningarna. 

 Fördröjning av stängning när vattenytan når stängningsnivå har försummats. 

Avvikelsen i utsläppt vattenmängd på grund av detta är mindre än 1,5 % och skillnaden 

i vattennivå nedströms är mindre än 1 cm. 

5.3 Relaterat till simulering av hydrodynamiskt förlopp 

Detta projekt har en stor mängd hydrodynamiska förlopp undersökts med hjälp av 

simuleringar. Utifrån simuleringarna kan följande slutsatser dras gällande behov av 

KAS, val av lokala inställningar och eventuellt nyttjande av gemensamma parametrar. 

5.3.1 Behov av KAS 

 För dammarna Harprånget och Ligga konstateras att vattenytans stigningsförlopp vid 

hastigt frånslag i kombination med dammarnas konsekvensklass medför att KAS-

funktion är en nödvändig säkerhetsåtgärd (se Tabell 4.2). Tiden till dess att vattenytan 

når dammtekniskt säker nivå är för kort för att man enbart ska kunna förlita sig på 

automatisk nivåreglering och manuell reglering. För båda dammarna är två av tre 

utskov tillräckligt för att med marginal avbörda utbyggnadsvattenföring. Dock bör 

samtliga tre luckor installeras med KAS-funktion för ökad funktionssäkerhet. Så är 

också fallet i nuläget. 
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 Ingen avbördning via KAS-funktion är nödvändig för Porjus. Messaure är däremot på 

gränsen till att installation av KAS-funktion bör övervägas i enlighet med nuvarande 

riktlinjer för KAS. 

5.3.2 Val av lokala parametrar 

Genom simuleringarna har en lämplig och systematisk metodik för hur inställningar för 

KAS kan väljas påvisats. Eftersom de olika parametrarna för KAS beror på varandra har 

simuleringarna gjorts i en sådan ordningsföljd att parameter kan bestämmas en i taget. 

Eftersom det existerar en stor mängd kombinationer av inställningar är metoden som 

använts långt från den enda tänkbara.  

På grund av möjlig osäkerhet i den numeriska modellens noggrannhet bör däremot de 

exakta parametervärdena som redovisas i Tabell 4.10 inte tillämpas innan dess att de 

största felkällorna har undersökts och eventuellt minskats ytterligare. De kan däremot 

ses som ungefärliga riktvärden. 

 Genom att varje lucka förses med en separat aktiveringsnivå kan avbördningen bättre 

anpassas till tillrinningen. Eftersom hög tillrinning innebär hög stigningshastighet kan 

avståndet mellan luckors aktiveringsnivåer väljas så att önskat antal luckor aktiveras. 

 Lägsta aktiveringsnivån för KAS ska väljas så att dammen med viss marginal inte 

riskerar att bli överströmmad innan dess att KAS hunnit öppna luckorna så pass mycket 

att vattennivån sänks. Detta måste även vara uppfyllt för fallet att en luckas funktion 

skulle utebli. Lägsta aktiveringsnivån ska samtidigt vara på ett sådant avstånd från 

dämningsgräns att vågrörelser inte riskerar och aktivera KAS och om möjligt ska 

personal kunna hinna rycka ut och reglera vattennivån manuellt på plats innan KAS-

automatiken tar vid. 

 Valet av stängningsnivå påverkar bland annat den totala mängden utsläppt vatten och 

tiden det tar innan vattennivån åter når aktiveringsnivå för KAS om ingen annan 

ändring i tillrinningen görs. För dammar med snabba stigningsförlopp och 

aktiveringsnivå nära dämningsgräns är det nödvändigt att stängningsnivån är lägre än 

dämningsgräns. Varje lucka bör tilldelas en individuell stängningsnivå för att undvika 

att flera luckor stängas samtidigt med ett eventuellt snabbt stigningsförlopp som följd.  

Samma lucka som tilldelas lägst aktiveringsnivå bör också ha högst stängningsnivå för 

att erhålla det stängningsförfarande som är bäst lämpat för den aktuella tillrinningen. 

5.3.3 Gemensamma parametrar och fjärrstyrning 

Om lokala inställningarna för KAS väljs på ett lämpligt sätt så kan ett gynnsamt förlopp 

erhållas en för stor mängd situationer. Dessvärre leder vissa kombinationer av driftlägen 

och felhändelser till en riskabel situation. Exempelvis leder avbördning i Harsprånget 

till stora svallningar och en snabb höjning av vattennivån i Ligga.  

Den dimensionerande felhändelsen för de dammar som studerats i projektet, alltså det 

scenario som ställer störst krav på utformning av KAS, är att hastigt frånslag av 

turbinvattenföring samtidigt sker i Harsprånget, Ligga och eventuellt Messaure. 
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Samtidigt fortsätter vatten att rinna till från Porjus. I värsta fall sker detta vid 

utbyggnadsvattenföring och med vattennivå vid dämningsgräns för samtliga dammar. 

Ett fullkomligt gynnsamt förlopp genom aktivering av KAS-funktionen till följd av 

denna felhändelse inte är möjligt att åstadkomma med hjälp av enbart lokala parametrar. 

Därför dras slutsatsen att om ogynnsamma följder vill undvikas för de studerade 

dammarna är fjärrstyrning av KAS nödvändig.  

Vid fjärrstyrning behöver hela systemet av dammar betraktas som helhet. De faktorer 

som avgör en lämplig reglering är: 

 Möjlighet för anläggningar uppströms och nedströms att magasinera ökad tillrinning 

 Eventuell möjlighet till överdämning 

 Enskilda utskovs avbördningsförmåga 

 Enskilda dammars stigningshastighet och kritisk fyllnadstid vid olika tillrinningar 

 Svallning nedströms till följd av avbördning 

 Utebliven elproduktion i relation till säkerhetshöjande åtgärder 

I detta projekt har följande fjärrstyrda åtgärder undersökts: 

 Stoppad tillrinning uppströms 

 Förtappning av magasin nedströms 

Båda dessa åtgärder bör enbart göras då de verkligen behövs eftersom påverkan på 

omkringliggande dammar och elproduktion blir stor, samt att fjärrstyrning leder till att 

funktionssäkerheten minskar. Slutsatsen från resultaten av de utförda simuleringarna är 

att: 

 För KAS-funktionen vid Ligga är det inte befogat att initiera stoppad tillrinning 

uppströms. Även om flödet i Messaure vore helt stoppat, är magasinstorleken i 

Messaure så pass stor att avbördning i Ligga kan göras flera gånger eller under läng tid 

utan att det på kort sikt leder till riskabla förlopp. Förtappning i Messaure bör göras 

men ej via KAS-automatik. Om tillrinningen till Ligga från Harsprånget skulle stoppas så 

behöver också tillrinningen till Harsprånget från Porjus stoppas, på grund av 

Harsprångets begränsade magasinstorlek. 

 Vid höga flöden bör tillrinningen till Harsprånget från Porjus stoppas om KAS aktiveras. 

På så sätt kan det undvikas att en stor mängd vatten behöver avbördas och att KAS 

behöver öppna och stänga luckorna igen innan dess att personal hunnit anlända till 

dammen. 

 En nivå för att initiera stoppad tillrinning nära lägsta aktiveringsnivå leder till att 

åtgärden kommer utföras för ett större intervall av tillrinningar. Fördelarna med detta 

är ett långsiktigt gynnsammare förlopp och en mindre mängd avbördat vatten för fler 

tänkbara situationer. Nackdelarna är ett mindre manuellt styrt förlopp och eventuellt 

utebliven elproduktion. 

 Exakt hur nivå för stoppad tillrinning bör väljas beror på hur övriga aktiveringsnivåer 

har valts. Däremot beror inte övriga aktiveringsnivåer på om tillrinning stoppas eller 

inte. 
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 Även efter stoppad tillrinning fortsätter vattennivån att stiga på grund av 

vattenmassor med hög lägesenergi i de övre delarna av magasinet. Detta behöver 

beaktas. 

 Förtappning av Ligga magasin är en lämplig och nödvändig åtgärd för att undvika 

överdämning om KAS aktiveras i Harspånget. Flertalet möjliga förtappningsmetoder är 

tänkbara, men en metod som ger en tillräcklig avbördning för ett stort antal driftlägen 

är att låta lucköppning i Harsprånget samtidigt aktivera lucköppning i Ligga. 

Luckstängning i Ligga bör ske med viss fördröjning från luckstängning i Harprånget och 

stängningsfunktionen bör vara underordnad öppningsfunktionen. Om Liggas 

dammluckor är öppna när flödesfronten från Harsprånget når dammen minskas 

svallningar i magasinet. 

5.4 Förbättringsförslag och framåtblick 

Följande punkter lyfts fram som förbättringsförslag till de simuleringar som utförts för 

KAS i detta projekt. 

5.4.1 Validering av topologi 

Med anledning av att de stigningshastigheter som beräknats från simuleringar avviker 

från de värden som finns att läsa i Kraftindustrins Dammregister, finns det skäl att 

ifrågasätta terrängmodellens noggrannhet för vissa avsnitt. Osäkerheter i noggrannheten 

får särskilt stor betydelse för Harsprånget och Ligga vars magasin är små. 

De platser som behöver ses över är de platser där flodbottnen under normal vattennivå 

förenklat har antagits vara antingen plan eller triangelformad. Om för många sådana 

antaganden görs riskerar modellens noggrannhet bli för grov för att på ett korrekt sätt 

återge vattennivå och magasinvolym. 

Den älvsträckning som i första hand bör verifieras genom noggrannare analys eller 

lodning är den övre delen av Harsprångets magasin. Den förmodat för höga bottennivån 

ger troligtvis upphov till för snabba stignings- och sänkningsförlopp samt att vattennivå 

fortsätter att stiga markant även efter stoppad tillströmning.  

5.4.2 Validering av vågdissipation 

På grund av energiförluster, dissipation, avtar vågrörelsers amplitud i magasinet med 

tiden. Eftersom detta inte har kunnat valideras mot mätdata har antagandet gjorts att 

energiförluster är små. Detta leder i sin tur till att vågor och fronter fortplantas i princip 

odämpat. En validering av vågdissipationen skulle därför kunna leda till att mer 

realistiska värden skulle simuleras för vattennivån och flödet och att en annan 

kravställning visar sig mer lämplig. Dessa energiförluster är ej desamma som uppstår på 

grund av bottenfriktion. 

För framför allt Ligga magasin har vågrörelser betydande inverkan. På grund av 

vågrörelser behöver en relativt stor överdämningsförmåga tas i anspråk för att erhålla ett 

lämpligt aktiveringsförfarande för KAS.  
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5.4.3 Delvis öppna utskovsluckor 

I simuleringar i detta projekt har utskovsluckor reglerats till att antingen öppnas eller 

stängas helt. Eftersom den totala tillgängliga avbördningsförmågan är mer än dubbelt så 

stor som utbyggnadsvattenföringen, skulle delvis öppna luckor kunna övervägas. En 

implementering av delvis öppna luckor skulle eventuellt innebära att ett mer lämpligt 

reglerförfarande kan hittas. 

Användning av delvis öppna utskovsluckor har följande konsekvenser 

 Varje luckas avbördningskapacitet är mindre vilket medför att fler luckor kan behöva 

aktiveras. 

 En reglering mer anpassad till tillrinningen kan göras, vilket kan ge ett långsammare 

och mer gynnsamt sänkningsförlopp för de dammar med små magasin. Detta minskar 

risken att vattennivån når sänkningsgräns inom inställelsetiden vid utebliven 

stängningsfunktion, samt ökar personals möjlighet att på plats återställa normalt 

driftläge innan vattennivån åter stiger över dämningsgräns. 

 Om avbördningen är mer anpassad till tillrinningen blir påverkan nedströms på grund 

av hastiga flödesförändringar mindre för lägre tillrinningar.  

 Avbördningen under det inledande öppningsförfarandet är dock detsamma som för 

fullt öppna luckor. 

En nackdel med delvis öppna luckor är en minskad funktionssäkerhet på grund av att 

luckornas ändlägesgivare ej kan användas. Lucköppningen behöver istället 

åstadkommas med hjälp av att mätvärdet från lucklägesgivare återkopplas till KAS 

styrenhet eller genom att luckan körs en med en viss hastighet en viss tid. 

Av Tabell 4.1 framgår vilken lucköppning som minst är nödvändig för att avbörda 

utbyggnadsvattenföring. Ekvation 2.68 kan med fördel användas för beräkning av flöde 

som funktion av luckläge och vattennivå eftersom jämförelse mot data från 

modellförsök har gett god överrensstämmelse. Eftersom avbördningskoefficienten för 

delvis öppen lucka skiljer något bör denna först anpassas till mätdata.  

5.4.4 Simulering för aktuella inställningar 

Målet för detta projekt har varit att ta fram en lämplig kravställning för de ingående 

parametrarna för KAS. Slutsatser har dragits utifrån resultat från simuleringar och inte 

utifrån det KAS-system som i nuläget redan finns installerat vid Porjus, Harsprånget 

och Ligga 

Av vad som framgår i dammarnas DTU-manualer är det nuvarande systemets funktion 

ännu inte fullt testad. Modellen som tagits fram i detta projekt vore ett utmärkt verktyg 

för att simulera det hydrodynamiska förlopp som systemet skulle ge upphov till. De 

nuvarande inställningarna skulle relativt enkelt kunna implementeras i modellen. 

5.4.5 Typ av aktiveringsvillkor för KAS 

KAS ska aktiveras för att för att förhindra att dammen överströmmas. Därför bör 

villkoret för att KAS aktiveras vara att vattenytan når viss given vattennivå. Dock så är 

den vattennivå som avses en nivå som är relevant ur dammsäkerhetssynpunkt, vilket 
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exempelvis innebär att om vattennivån höjs enbart tillfälligt på grund av en vågrörelse 

bör detta inte leda till att KAS löser ut. 

För att förhindra att KAS aktiveras felaktigt behöver någon form av metod användas. 

En möjlighet är att rent mekaniskt dämpa svallningar vid mätpunkten. För KAS med 

nivåmätningsutrustning placerad i pegelbrunn med tilloppsrör kan detta åstadkommas 

genom att en reglerbar ventil placeras på tilloppsröret. Detta leder till att vågrörelser 

dämpas, men samtidigt ökar risken för igensättning. Därför kan det vara att föredra att 

en mjukvarumässig filtrering av mätsignalen görs istället [13]. 

Den metod som tillämpats för simuleringar i detta projekt bygger på att initiering av 

lucköppning fördröjs med en viss tid efter det att vattennivån nått hhög. Detta är en enkel 

form av filtrering. Enbart om vattennivån efter den tiden fortfarande är högre än hhög så 

påbörjas lucköppning. Rent formellt så ska vattennivån vara högre eller lika med hhög 

under hela fördröjningen, för att undvika två stycken på varandra följande toppar 

orsakar aktivering. Om vattennivån någon gång sjunker under hhög så nollställs alltså 

räkneverket. I den numeriska modellen tittas emellertid bara på vattennivån i början och 

slutet, men det påverkar inte resultatet, eftersom alla studerade aktiveringsförlopp beror 

på antingen en monotont stigande vattennivå eller på en tillfällig svallning vars 

periodtid är mycket längre än fördröjningstiden. 

För KAS med programmerbart styrsystem skulle även andra metoder för aktivering av 

KAS kunna tänkas vara lämpliga. 

Två metoder som skulle kunna undersökas närmare vore: 

 Lågpassfiltrering av mätsignalen 

 Löpande medelvärde av mätsignalen 

Lågpassfiltrering innebär att mätsignalen först filtreras på ett sådant sätt att enbart 

lågfrekventa eller konstanta signaler går igenom. Högfrekventa signaler kommer 

däremot att dämpas. Brytfrekvensen för filtret bör anpassas till frekvensen för de 

vågrörelser som kan tänkas uppstå i magasinet. 

Metoden ”Löpande medelvärde av mätsignalen” innebär att man istället för att studera 

den aktuella vattennivån studerar vattennivåns medelvärde för en viss tid tillbaka i 

tiden. Om medelvärdet,h, är högre än hhög sker aktivering av KAS. Detta kan skrivas 

0.hög högh h h h   

 

(5.1) 

Medelvärdet under tiden T kan beräknas som integralen 

0

1
( ) .

T

h h t dt
T

 

 

(5.2) 

För en diskret signal med konstant samplingsperiod ersätts integralen med följande 

summa:  

1

1
.

N

i

i

h h
N 

 

 

(5.3) 



Uppsala Universitet 

 

Vårterminen 2013 UPTEC-nr: F13 023 

 SIMULERING AV HYDRODYNAMISKA FÖRLOPP FÖR 
KAS VID KRAFTVERKSDAMMAR 

 

 

 

102 

Både fördröjning, lågpassfiltrering och löpande medelvärde kan förhindra att korsiktiga 

vågor aktiverar KAS. 

Något annat som skulle kunna undersökas är om nivåmätning samtidigt på flera olika 

platser i magasinet skulle kunna tillämpas för att undvika att svallningar orsakar 

aktivering.  
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7 Appendix 

Appendix 1: Vilka anläggningar skall utrustas med KAS 

 

Konsekvensklass 

enligt RIDAS 

Kritisk fyllnadstid 

kft (timmar) 

KAS-funktion 

1+ 
kft < 8 Ja 

8 < kft < 24 Övervägs 

1 
kft < 8 Ja 

8 < kft < 12 Övervägs 

2 
kft < 3 Ja 

3 < kft < 8 Övervägs 

3 kft < 3 Övervägs 

 

Övriga anläggningar skall inte utrustas med KAS. 
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Appendix 2: Nivåprofiler för numerisk modell 

Den numeriska modellen sträcker sig från Stora Lulevatten till Porsi nedströms om 

Messaure. Vattenstånd vid dämningsgräns visas i ljusblått. Nivåerna för de högra och de 

vänstra ändarna av tvärsektionerna visas som heldragna respektive streckade linjer. 

 

Figur 7.1. Nivåprofil som visar översikt över hela modellområdet, från Stora Lulevatten till Porsi.  

 

Figur 7.2. Nivåprofil för Stora Lulevatten och Porjusselet. Mellan dessa två vattendrag befinner sig 

Luspeforsen som begränsar flödet vid låga tillrinningar. 



Uppsala Universitet 

 

Vårterminen 2013 UPTEC-nr: F13 023 

 SIMULERING AV HYDRODYNAMISKA FÖRLOPP FÖR 
KAS VID KRAFTVERKSDAMMAR 

 

 

 

106 

 

Figur 7.3. Nivåprofil över Harspånget-, Ligga- och Messaure-magasin.  
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Appendix 3: Sammanställning av data för ingående 
dammanläggningar 

  Porjus Harsprånget Ligga Messaure 

Fallhöjd [m] 59,0 107,0 40,5 87,0 

Installerad effekt [MW] 440 940 340 442 

Sänkningsgräns [möh] 366,5 309,7 202,7 162,6 

Dämningsgräns [möh] 372,0 312,7 205,5 165,0 

TK [möh] 373,0 313,2 207,2 166,0 

Fribord [m] 1,0 0,5 1,7 1,0 

Dämningsareal vid DG [km
2
] 184 2,3 2,25 23 

Magasinsinnehåll DG [10
6
 m

3
] 600 resp. 37 6,4 5,4 54 

Tabell 7.1. Data och gällande vattenhushållningsbestämmelser för dammanläggningar i detta projekt. 

Appendix 4: Sammanställning av utskov 

Tabell 7.2 nedan visar en sammanställning över ordinarie utskov av lucktypen ytutskov 

vid de dammanläggningar som ingår i detta projekt. Ingående data ger 

beräkningsförutsättningar till den numeriska modellen. 

Anläggning Utskov Primär 
kraftförsörjning 
lyftanordning 

Utskovsbredd 
[m] 

Tröskelhöjd 
[möh] 

μ Q vid DG 
[m

3
/s] 

PORJUS I AC 15 361,00 0,60 970,0 

 II AC 15 " 0,60 970,0 

       

HARSPRÅNGET B DC 20 305,10 0,7 866,6 

 A AC 20 " 0,7 866,6 

 C DC 20 " 0,7 866,6 

       

LIGGA C DC 20 197,89 0,62 769,1 

 B DC 20 " 0,64 793,9 

 A DC 20 " 0,62 769,1 

       

MESSAURE C AC 15 157 0,59 591,6 

 B DC 15 " 0,59 591,6 

 A AC 15 " 0,59 591,6 

Tabell 7.2. Sammanställning över ytutskov. Anläggningarna är sorterade från uppströms till nedströms och 

utskoven är sorterade från vänster till höger sett i strömningsriktningen. 
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Appendix 5: Hydrologisk indata 

Följande vattenföringar har antagits gälla för de simuleringar som utförts. De tre 

vattenföringarna är medelvattenföring, Qmedel, utbyggnadsvattenföring, QUTB, och 

klass1-flöde, Qklass1. 

Ett klass1-flöde modelleras vanligtvis som en karakteristik tillrinningssekvens med 

varierande flöde. Sekvensens längd är cirka en vecka. I dessa simuleringar har däremot 

konstant tillrinning antagits gälla under hela simuleringsförloppet. 

Det totala flödet är uppdelat i två delar, inflöde uppströms och lokal tillrinning. Detta 

motsvarar hur flödet är satt i modellen. Inflöde uppströms är satt som övre randvillkor 

eller flöde genom damm uppströms och lokal tillrinning är satt som en utspridd källa 

längs med magasinet uppströms om dammen. 

Beräknade värden för Qmedel och Qklass1 har kunnat erhållas från projektet Samordnad 

beredskapsplanering vid dammbrott i Luleälven [21]. Beräkningarna är gjorda i enlighet 

med Flödeskommitténs riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för 

dammanläggningar. QUTB baseras på värden från Kraftindustrins Dammregister. 

  Porjus Harsprånget Ligga Messaure 

Qmedel [m
3
/s] Inflöde uppströms 186 263 263 263 

 Lokal tillrinning 77 0 0 11 

 Totalt 263 263 263 274 

QUTB [m
3
/s] Inflöde uppströms 832 1040 1040 575 

 Lokal tillrinning 208 0 0 0 

 Totalt 1040 1040 1040 575 

Qklass1 [m
3
/s] Inflöde uppströms 1581 1976 1980 2030 

 Lokal tillrinning 395 4 50 139 

 Totalt 1976 1980 2030 2169 

Tabell 7.3. Hydrologisk indata som används i detta projekt. 



Uppsala Universitet 

 

Vårterminen 2013 UPTEC-nr: F13 023 

 SIMULERING AV HYDRODYNAMISKA FÖRLOPP FÖR 
KAS VID KRAFTVERKSDAMMAR 

 

 

 

109 

Appendix 6: Simulerat förlopp vid ökad tillrinning uppströms 

 

Figur 7.4. Porjus. Den till en början snabba stigningen följt av en långsammare stigning kan förklaras av att 

tillflödet från Stora Lulevatten till Porjusselet däms upp och begränsas vid Luspeforsen. Då vattennivån 

uppströms om Luspeforsen når en viss nivå minskar begränsningen av flödet drastiskt. 

 

Figur 7.5. Harsprånget. Gångtid mellan dammar och stigningshastighet kan avläsas.  
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Figur 7.6. Ligga. Gångtid mellan dammar och stigningshastighet kan avläsas. 

 

Figur 7.7. Messaure. Gångtid mellan dammar och stigningshastighet kan avläsas. 
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Appendix 7: Simulerat förlopp vid frånslag och utebliven 
lucköppning 

 

Figur 7.8. Harsprånget 

 

Figur 7.9. Ligga. Stora oscillationer leder till en tillfälligt negativ stigningshastighet. 
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Figur 7.10. Messaure 
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Appendix 8: Avbördningskrav för dammar med identiska luckor 

Om alla deltagande utskov har samma (eller åtminstone nästan samma) 

avbördningsförmåga kan man gå ett steg längre i analysen och studera vilka 

konsekvenser som kraven på avbördning får.  

Att alla deltagande luckor har samma avbördningsförmåga innebär att ekvation 2.2 kan 

skrivas 

KAS LUCKA UTBQ N Q a Q     (7.1) 

och på motsvarande sätt kan ekvation 2.4 skrivas 

, 1 ( 1) ,KAS N LUCKA UTBQ N Q Q     (7.2) 

där QLUCKA är varje enskild luckas avbördningsförmåga givet en viss vattennivå eller 

lucköppning. Ur båda dessa olikheter går kvoten QUTB/QLUCKA och lösa ut. Kvoten kan 

tolkas som att varje luckas avbördningskapacitet är tillräcklig i förhållande till 

utbyggnadsvattenföringen. Det visar sig att båda avbördningskraven drar åt samma håll.  

UTB

LUCKA

Q N

Q a
  (7.3) 

1
UTB

LUCKA

Q
N

Q
   (7.4) 

Båda olikheterna måste vara uppfyllda samtidigt men beroende på värdet på N och 

a = QKAS/QUTB kommer enbart en olikhet vara dimensionerande. Med andra ord innebär 

det att givet ett fixt värde på a är det antalet luckor som avgör vilket krav som är 

dimensionerande för kvoten QUTB/QLUCKA och som behöver tillämpas för att båda kraven 

ska vara uppfyllda, se ekvation 7.5. För N = a/(a-1) sammanfaller kraven och det spelar 

således ingen roll vilket som tillämpas. 

1
1

1

UTB

LUCKA

UTB

LUCKA

Qa
N

a Q
N

Qa N

a Q a


    

  
 

 (7.5) 

I Figur 7.11 visas dessa båda olikheter grafiskt för a = 2,0. 
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Figur 7.11. Kravställning för QUTB /QLUCKA för a = QKAS/QUTB = 2,0. Det skuggade området markerar där 

kvoten uppfylls givet villkoret 7.5. Skillnaden för ett annat värde på a är att den blå heldragna linjen kommer 

att ha en annan lutning. Notera att sambanden som illustreras i figuren bygger på antagandet att samtliga 

deltagande utskov har samma avbördningskapacitet. 

Ett exempel på hur 7.5 och Figur 7.11 kan tillämpas ges nedan. 

Antag att en dammanläggning har 3 utskov med installerad KAS funktion. 

Utbyggnadsvattenföringen, QUTB, är 1000 m
3
/s och den ställda kvoten mellan QKAS och 

QUTB är 2,0. Frågan vi ställer oss nu är vilken kapacitet varje lucka måste ha. 

För att ta reda på vilket samband som är dimensionerande jämförs först a/(a-1) mot 

antalet luckor, N: 

2,0
2,0 3 .

1 2,0 1

a
N

a
   

 
  

Eftersom värdet är mindre än kvoten innebär det att ekvation 7.3 är den olikhet som 

behöver användas. Detta kan också utläsas grafiskt ur Figur 7.11. Vi kan nu lösa ut 

QLUCKA ur olikheten. 

3 32,0
1000 667

3

UTB

LUCKA UTB

LUCKA

Q N a m m
Q Q

Q a N s s
       

667 m
3
/s är alltså den avbördningskapacitet som varje lucka minst måste ha vid aktuell 

vattennivå enligt N-1-principen och principen att QKAS är dubbelt så stor som QUTB. 

På liknande sätt kan övriga parametrar beräknas. 

 


