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Flödesdata inom fysisk påverkan 
- möjligheter och konflikter ?



  

Fysisk påverkan
Påverkan på kontinuiteten
Möjlighet till spridning och fria passager för djur, 
växter, sediment och näringsämnen

Påverkan på hydrologin
Kvantitet och dynamik i vattenflöden i vattendrag 
och vattenstånden i sjöar

Påverkan på morfologin
Vattenförekomsters form, bottenstruktur och 
bottensubstrat, marktyp i närmiljön och övrig 
struktur på strandzon.



  

Miljöbalken 11 kap. 4 §  
Med vattenområde avses ett område som täcks av 
vatten vid högsta förutsägbara vattenstånd (NV riktlinje 
ett 100-års flöde)
Geomorfologiskt perspektiv
Fåra, kanter och flodplan
Ekologiskt perspektiv
Fåra, kanter och vattendragskorridor
Ramdirektivet Artikel 1 a: 
Syfte: hindra ytterligare försämringar och skydda och 
förbättra statusen hos akvatiska ekosystem och, såvitt 
avser deras vattenbehov, även terrestra ekosystem och 
våtmarker som är direkt beroende av akvatiska 
ekosystem

Vad är ett vattendrag ?



  

Fysisk påverkan
komplext system



  

Vad känner vi till om fysisk påverkan ?
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Avbördningskurvor - hur använts det idag 
inom vattenförvaltningen

Stort behov av flödesdata

• Generellt sätt är kunskapen om 
avbördningskurvor och vad som kan påverka 
dessa, begränsad

• Åtgärdsprogrammen tar inte hänsyn till 
SMHI stationer men nyttjar data från 
stationerna

• Det finns ett mycket stort behov av 
hydrologisk data och hydrauliska beräkningar

• Felkällor och osäkerheter i avbördningskurvor 
beaktas mycket sällan



  

Vilka delar i avbördningskurvan är mest 
intressant för vattenförvaltningen

Stort behov av flödesdata

Låga vattenföringar 

• kontinuitet för organismer

• Torrläggning av reproduktionsytor och habitat

• Flödeshastighet/skjuvspänning närmast botten

• Vattentemperatur

• Ofta diskuterad fråga när det gäller tillstånds och 
tillsynsprocesser i samband med reglering, 
vattenuttag

• Osäkerheter ?

Vattenföring (m3)

Vattenstånd (m)



  

Vilka delar i avbördningskurvan är mest 
intressant för vattenförvaltningen ?

Stort behov av flödesdata

Höga vattenföringar 

• Leder ofta till åtgärder som skapar fysisk 
påverkan tex. invallning, rensningar, 
erosionsskydd m.m. Leder till konflikt mellan 
skydd av infrastruktur och säkerhet mot 
målen i Ramdirektivet

• Anses ofta vara det flöde som omformar 
vattendrag och förändrar habitaten (?)

• Sämre förståelse kring höga flöden och 
koppling till arter och habitat

• Osäkerheter ?

Vattenföring (m3)

Vattenstånd (m)



  

… vilka delar nyttjas sällan

Stort behov av flödesdata

mellanhöga vattenföringar 

• Effektiva flödet – det flöde som leder till 
störst förändringar i vattendragens 
morfologi. 

• Kan vara av större vikt för ekosystemen än 
de extrema högvattenflödena 

• Kan vara tillräckliga för att skapa 
kontinuitet mellan fåran och flodplanet

• Regleras oftare bort än extrema 
högvattenflöden Vattenföring (m3)

Vattenstånd (m)



  

Konflikter ?

Stort behov av flödesdata

• Åtgärder

• Biotopförbättrande åtgärder, t ex utläggning 
av block i fåran kan förändra bestämmande 
sektionen och ändra vattenytans lutning

• Ökad mängd död ved kan leda till 
dämningseffekter i flacka, finkorniga 
vattendrag.

• Utläggning av lekgrus uppströms en station 
utan bra analys kan leda till transport och 
ändrad tvärsektion vid pegeln

• Anlagd tröskel – Kan utgöra 
kontinuitetsproblem!

Vattenföring (m3)

Vattenstånd (m)



  

Möjligheter ?

Stort behov av flödesdata

• Om avbördningskurvan glider och tekniska 
felkällor kan uteslutas, kan förändringen ge 
viktiga pusselbit för att förstå långsamma 
storskaliga morfologiska förändringar.

• Data från kalibrering av peglarna kan ge 
viktig information den hydrauliska miljön 
vid stationerna, t ex skjuvspänning, 
råhetslängd vilket kan nyttjas för att förstå 
arters behov av livsmiljö

• Fastställa effektiva flöden för olika arter 
och ekosystem

Vattenföring (m3)

Vattenstånd (m)

Vattenföring (m3)

Värde Art A

Art B

Art C



  

Konflikter ?   Död ved i vattnet och på flodplanet

• Stor behov av att öka mängden 
död ved

• Nyttan med död ved är välkänd
• Ofta orsak till rensningar
• Hydrauliska effekter är dåligt 

undersökt
– Mycket få mätningar av 

dämningseffekter
– Dålig analys av långtidseffekter på 

erosion och deposition
– Ofta extrapolering från 

lågvattenföring till 
högvattenföring

– Kan påverka fasta mätstationer
– Positiva och negativa effekter för 

översvämningar ?



  

Konflikt ? 
Återplantera träd längs vattendrag



  

Återplantera träd längs vattendrag - konsekvenser



  

• Mätdata och dimensionerande 
flöden blir ofta exakta värden i 
prövnings och tillsynsärenden

• Ibland anges exakta värden för MQ 
och MLQ som fortfarande gäller 
trots att tillståndet är över 100 år.

• I de flesta fall antas vattendraget 
vara stabilt och statiskt. Inga 
långsamma morfologiska 
förändringar får förekomma.

• Sedimenttransport beaktat sällan i 
tillstånden

• Mycket stor brist på data från 
småskaliga vattenkraftverk

• Tillsyn begränsad pga resursbrist

Vattenverksamhet



  

Påverkad hydrologi leder ofta till 
påverkad morfologi

Förändring i fårans bredd 1949 – 2005, Ätran



  

Fysisk påverkan
Komplex påverkansbild



  

Behov under kommande förvaltningscykler 
- Vi behöver mer hydrologisk information !
- Data kring reglerade och oreglerade förhållanden
- Information för att kunna förstå olika 

verksamheters bidrag till hela den hydrologiska 
påverkan

- Kopplingar mellan arter, habitat, ekosystem, 
fysiska processer och hydrologin

- Ökad förståelse, kunskap, mätdata om de fysiska 
processerna tex. erosion och deposition i 
vattendragen inte bara hydrologin

- Kunskapsspridning kring översvämningar och 
åtgärder vid översvämningsrisk ur ett hydrologiskt 
perspektiv



  

Exempel fysisk påverkan i skogsbruket
• Hydrologisk påverkan

– Accentuerade högvattenflöden ?
– Påverkad lågvattenföring ?

• Ökad uttransport av finkorniga sediment
– Kan leda till igensättning av grova bottnar. 
– Påverkar filtrerande arter negativt

• Ökad uttransport av fint organiskt material
– Igensättning av bottnar

• Rätning och kanalisering
• Rensning av bäckar och andra vattendrag
• Skogsbilvägar

– Hydrologiska effekter
– Bristande kontinuitet

• Historisk påverkan
– Flottledsrensningar
– Dikningar

• Påverkat närområde kring vattendrag och sjöar
– Brist på skyddszon
– Produktionsskog på finkorniga flodplan
– Förstörda kanter på vattendrag



  

Översvämningar –Ramdirektivet för vatten



  

Översvämningar - Åtgärder
• Oftast enstaka 

översvämningstillfällen som sätter 
igång stora åtgärder

• Många åtgärder utan ordentlig 
hydraulisk analys – rensning av 
vattendrag

• Rensning av vattendrag bygger ofta 
på mycket gamla tillstånd. Sällan 
utvärdering av resultatet

• Brist på helhetssyn på 
avrinningsområdesnivå när det 
gäller översvämningshantering

• Viktigt att åtgärder inom 
översvämningsdirektivet och 
Ramdirektivet samordnas.



  

Kan Vattenförvaltningen tillföra något till hydrologin ?

- Ökad förståelse för hydrologiska mätningar och 
data

- Mer resurser till hydrologisk övervakning och 
modellering

- Biotopkartering och fältinventering av fysisk 
påverkan kan bidra med information till 
hydrologisk modellering, tex. fårans form och 
storlek, bestämmande sektioner, fårans och 
flodplanets friktionsmotstånd

- ”Fluvial Audits”  - en möjlighet samla information 
kring hydromorfologi på avrinningsområdesnivå

- Miljöanpassad reglering och dränering – ett 
utvecklingsområde

Bottenprofil Lilla Helge å, 
Kronoberg



  

TACK !

Blivande hydrolog….
(Helge å, Kronoberg)
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