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FORORD 

Föreliggande rapport utgör slutredovisning av det finsk-svenska samarbets
projektet kring isproblemen i Torneälven. De förslag till skadeförebyggande 
åtgärder som förs fram har diskuterats med bl a företrädare för finsk och 
svensk räddningstjänst på olika nivåer. 

Den svenska delen av projektet har finansierats av länsstyrelsen i Norrbot
tens län (1986/87) och statens räddningsverk (1987 /88 och 1988/89). I arbetet 
har flera personer och institutioner deltagit: 

Dokumentation av islossningar under tidigare år har bl a erhållits genom 
Tomedalens bibliotek och examensarbete vid Tekniska högskolan i Luleå. 

I fältinsatser av olika slag har de lokala räddningskårerna, samt Haparan
da lantmäteridistrikt och kommun, varit behjälpliga. 

Inventeringen av skadeobjektpå svenska sidan har utförts av Thore KarHn, 
SMHI, med bistånd av räddningscheferna i Haparanda, Övertorneå och 
Pajala kommuner. Den finska sammanställningen av islossningsskador har 
utförts av Aapo Honka, Lapplands vatten- och miljödistrikt. 

Anpassningen av den hydrologiska prognosmodellen till Torneälven har 
gjorts av Martin Häggström, SMHI, och Bertel Vehviläinen, Vatten- och 
miljöstyrelsen (VMS). 

Metoder för islossningsprognoser har utvecklats av John Forsius, VMS, 
och Göran Granholm, Finlands akademi (islossningsstart) samt Torbjörn 
Jutman, SMHI (islossningens svårighetsgrad). 

Anna Amren, SMHI, har svarat för inventeringen av möjliga skadeföre
byggande tekniska åtgärder samt de modellberäkningar av vattenstånd som 
ligger till grund för riskzonkartorna över Haparanda/ Torneå. Beräkningar
na har gjorts i samråd med professor Urban Svensson. Överföringen av 
beräknade vattenstånd till översvämningsområden har utförts av Haparan
da lantmäteridistrikt och Torneå stads tekniska kontor. Lantmäteriverket i 
Luleå har stått för tryckningen av de färdiga riskzonkartoma. 

John Forsius, VMS, har lämnat värdefull hjälp med data- och textmaterial 
och i kontakterna med finska myndigheter. 

Layout och stora delar av renritningsarbetet har utförts av Anita Berg
strand, informationssektionen vid SMHI. 

Till alla som bidragit med material och synpunkter vill jag framföra mitt 
varma tack. 
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Sammanfattning 

Bakgrund 
Efter den svåra islossningen i Torneälven 1984 
inleddes diskussioner om möjliga åtgärder för 
att minska skadeverkningama av svåra isloss
ningar i framtiden. Ett förslag till treårsprojekt 
lades fram avSMHioch Vatten- och miljöstyrel
sen (VMS) gemensamt (se figur 1.1). Syftet var 
att ta fram ett åtgärdsprogram omfattande dels 
ett prognos- och varningssystem för vårflod 
och issituation, dels förslag till skadeförebyg
gande tekniska åtgärder. Projektet startade 
formellt våren 1986 sedan medel för den sven
ska delen av arbetet ställts till förfogande av 
Civildepartementet.From 1987 /88 har Statens 
Räddningsverk svarat för finansieringen av de 
svenska insatserna. Den finska delen av projek
tet har bedrivits inom ramen för Vatten- och 
miljöstyrelsens ordinarie verksamhet. 

Resultaten av verksamheten under de gång
na tre ~ren presenteras i föreliggande förslag till 
åtgärdsprogram. 

Arbetsgång 
En grundläggande del av arbetet har bestått i att 
anpassa en hydrologisk prognosmodell för 
Torneälven. En uppdelning måste då göras av 
det stora avrinningsområdet i 14 delområden. 
Prognosmodellen gör det möjligt att förutsäga 
vårflodens utveckling i olika punkter längs 
älven. Vårfloden är en nyckelfaktor eftersom 
den i allmänhet styr islossningen. Den hydrolo
giska prognosmodellen har kompletterats med 
modeller förislossningsprognoser (tidpunkt och 
svårighetsgrad). 

Prognoserna baserar sig bl a på observatio
ner inom området. Förutom SMHis och VMSs 
reguljära observationer har följande mätverk
samhet, initierad via projektet, utnyttjats: 
- telefonsvarande peglar ("fröken Vatten

stånd") har installerats på tre platser (Pajala, 
Matkakoski, Sangisälven - en grannälv) 

- speciella ismätningar har sedan 1985 genom 
förts av den lokala räddningstjänsten. 

Vidare har i mars 1988 ismätningar utförts av 
SMHI nedanför vissa forsar och djupförhållan
dena i mynningsområdet preliminärt karterats. 
De förebyggande tekniska åtgärder som före
slås i denna rapport bygger bl a på erfarenheter 
av bekämpande av isproblem i USA och Kana
da. Ett annat betydelsefullt underlag är de in
venteringar av skadeobjekt som genomförts 
längs älven. 

Ett viktigt led i arbete har varit möten och 
diskussioner med intressenterna, i första hand 

räddningstjänsten på olika nivåer. Tekniska 
högskolan i Luleå har engagerats i arbetet ge
nom två examensarbeten. Denna form av sam
arbete har tyvärr givit ett begränsat utbyte. 

Något om Torneälven 
Torneälven, med biflödet Muonioälven, utgör 
gräns mellan Finland och Sverige. Avrinnings
området är stort (34.500 km2) och omfattar olika 
naturtyper: kalfjäll i nordväst, vidsträckta 
myrmarker i mellanområdet och en bred, låg
länt kustzon i det nedre loppet. Här finns två 
långa selsträckor. Tomeälven är sjöfattig men 
rik på forsar; många dock små. 

Det område som omfattas av åtgärdspro
grammet sträcker sig från Haparanda/Torneå 
till Muonio i norr och i nordväst Lovikka i hu
vudälven och Kangosfors i Lainioälven. 

Problemet 
Torneäl ven är känd för sina islossningar som då 
och då får ett katastrofartat förlopp. Legenda
risk är islossningen 1677 genom den målande 
beskrivning av skadeverkningarna som ges i 
Keksis kväde. Av islossningarna under 1900-
talet brukar följande år räknas som ovanligt 
besvärliga: 1922, 1934, 1944, 1964 och 1971. Därtill 
kommer de svåra islossningarna 1984, 1985 och 
1986. 

Skadorna under islossningen beror på isprop
par som dämmer upp vattnet och orsakar över
svämningar. När isproppama lossnar bärs is
flaken iväg med det uppdämda vattnet och kan 
då med stor kraft träffat ex byggnader. 

Varför bildas isproppar? 
Is proppar bildas när isflak som kommit i rörelse 
yid islossningen stoppas upp och brötar sig. 
Alv krökar och förträngningar, öar och grund är 
vanliga isproppsställen. ITorneälven hittarman 
många isproppslägen nedanför forsar. Här är 
isen ofta förtjockad, både av issörja från forsen 
som packats under istäcket och av vatten som 
runnit ovanpå isen och frusit till. I Tomeälvens 
mynningsområde kan älvisen bröta sig mot den 
fasta skärgårdsisen som i regel går upp senare 
än i älven. 

Några orsaker till svåra islossningar 
Hur islossningen blir beror på vädret. Svåra 
islossningar inträffar när vårvärmen kommer 
plötsligt. Då har inte isen hunnit försvagas av 
solstrålning och smältning. Vattenståndet sti
ger snabbt och bryter loss isen från stränderna. 
Ovanligt tjocka isar kan också vara en riskfaktor 
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om de samtidigt är starka. Kommer vårfloden 
sent och lugnt blir det i allmänhet inga ispro
blem. 

Att flera svåra islossningar inträffat under 
1980-talet kan bero på flera faktorer. Klimatet 
har förändrats så att Tomedalen fått avsevärt 
kallare vintrar jämfört med det varma 30-talet. 
Detta kan ha medverkat till att isarna blivit 
tjockare. Samtidigt har vårarna blivit varmare. 
Vattenståndet dagarna före islossningen har 
ökat snabbare under senare år. Detta kan sam
manhänga med att kontrasten mellan vinter 
och vår blivit större. Men ytterligare två fakto
rer kan ha bidragit. För det första har man under 
1970-talet rivit bort ett stort antal dammar i 
biflödena som under flottnings tiden (tom 1971) 
hjälpte till att försena vårflodsstarten i huvudäl
ven. För det andra bedrivs inom avrinningsom
rådet ett omfattande skogsbruk som under de 
senaste decennierna blivit mer storskaligt med 
bl a ett ökande inslag av stora kalhyggen och 
skogsdi kni ng. 

Platser med isproblem 
Inventeringar av kända skadeobjekt har gjorts 
på båda sidor av älven. Resultaten framgår av 
översiktskartan i figur 9.3 som visar inom vilka 
älvavsnitt skador rapporterats. Skadekostna
dema uppgick 1984 till 2 /2.6, 1985: 3.5 /2.4 och 
1986: 2.5 /0.6 milj SEK rep FIM, där de finska 
siffrorna enbart avser byggnader. 

Åtgärder för att minska skadeverkningarna av 
svåra islossningar 
Åtgärdsprogrammet mot islossningsskador 
omfattar tre moment: 
1. Prognoser och varningar för att ge räddning

stjänsten och allmänheten tid till förberedel
ser inför väntade problem. 

2. Tekniska åtgärder för att lindra islossningen 
och skydda skadeobjekt 

3. Riskzonkartering för att ge underlag för den 
på sikt mest effektiva förebyggande åtgär
den: att undvika bebyggelse inom områden 
med risk för översvämning. 

Prognossystemet (se avsnitt 7) bygger på vä-
derprognoser som ger underlag för vårflods
prognoserna. Dessa är i sin tur en del av under
laget för islossningsprognoserna som omfattar 
startdag och svårighetsgrad. Därutöver består 
prognossystemet av observationer av olika slag 
(se avsnitt 6). Under en svår islossning kan 
speciella bedömningar och prognoser krävas, 
tex av havsisens tillstånd. (Metoder för ispropps
prognoser saknas, men frågan ägnas stort inter
nationellt intresse). Genom återkommande 
utvärdering i samråd med nyttjama kan pro
gnossystemet utvecklas och förbättras. 

De tekniska åtgärder som står till buds (se 

avsnitt 8) gäller förändringar beträffande älven, 
isen eller skadeobjekten. Islossningsförloppet 
kan inte ändras helt (skulle kräva totalreglering 
av hela älven) men vissa lokala förbättringar 
kan nås. Inga åtgärder hjälper dock mot de mest 
extrema situationerna. 

Som grund för förslagen till tekniska åtgär
der i Tomeäl ven har följande filosofi tillämpats: 
- Haparanda/Tomeåärisärklassmestskydds

värda. Här bör en kombination av åtgärder
sättas in, riktade mot det bromsande istäck
et i mynningen, mot uppgrundningen av 
mynningsområdet, mot istilJförseln upp
strömsifrån och mot skadeobjekten (se figur 
1 och tabell 1). 

- Vid älven i övrigt är skadeobjekten spridda 
och kan i regel inte motivera kostsamma 
lokala åtgärder, typ rensningar av älvfåran 
(också tveksamt med tanke på skadeobjekt 
längre ner i älven). Det är också svårt att göra 
någotå t de speciella is förhållanden som råder 
nedanför forsarna där isproppar ju ofta bild
as. Effektivast är att satsa på åtgärder för att 
skydda skadeobjekten, tex höjning eller flytt
ning av vägar eller hus. Skyddsvallar kan 
vara motiverade i vissa fall. 

- Den generella åtgärden att återuppföra ett 
antal av de nu bortrivna flottningsdammar 
na i biflödena bör utredas. Den dämpning av 
vårflodsstarten som härigenom kan uppnås 
skulle vara gynnsam för islossningen i hela 
älven. Det finns dessutom möjligheter att ut
nyttja en del av dammarna för kraftproduk
tion. 

Riskzonkartor (se avsnitt 9) har tagits fram 
med två ambitionsnivåer: 
1) en översiktskarta för hela älven baserad på 
skadeinventeringama och 
2) detaljerade kartor för Haparanda/Torneå ba
serade på modellberäkningar av vattenståndet 
från mynningen och 8 km uppåt i älven. Både 
isfri tid och situationer med ispropp har simu
lerats. Dessa kartor återfinns sist i rapporten. 

Riskzonkartoma är avsedda att utnyttjas som 
planeringsunderlagoch informalionförattstyra 
nybebyggelse bort från riskområdena. 

Den fortsatta verksamheten 
Ansvaret för att föreslagna åtgärder genomförs 
är fördelat på flera. SMHI svarar tillsammans 
med Vatten- och miljöstyrelsen för driften av 
prognossystemet. Här medverkar också den 
lokala räddningstjänsten. 

Under en svår islossning finns behov av 
övergripande bedömningar av isläget, insam
ling av specialobservationer och samråd. För 
detta behövs en central ledningsfunktion vid 
älven. 1985 inrättades en svensk ledningscen
tral i Övertorneå. Frågan om den centrala led-



Figur 1 (Siffrorna dterfinns i tabell 1 
och tabell 8 .1) 
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Tabell 1. Prioritering av tekniska åtgärder vid Haparanda 

Åtgärd Kostnad Effektivitet Rekommen- Ansvar Prior 
dation 

1 Reglering av biflöden Mkt stor Ber på omfattn Utredes Centralt I 
2 Förbiledning Mkt stor Relgod Utredes Komm 1lI 
3 Mu ddring i mynn Stor God Genomföres Centralt I 
4 Isbommar Rel stor God Lägen rekogn YMS II 
5 Snöröjning/ sandn Rel låg God Snöröjn prövas VMS I 

(mynn omr) (om ej snöfall) 
6 Värmeuts~äpp Rel stor God Utredes Komm f1 
7 lsbrytning i mynn Rel låg Mycket god Bör utnyttjas om Räddn ledn (I) 

svävare finns 
8 Sprängning Rel låg God Utnyttjas före- Räddnledn ]I 

byggcmde 
9 Riskzonkartor Mycket god Bör utnyttjas Komm l 

(på sikt) 
10 lnvallningar Mkt stor God Utredes Komm m 
11 Flyttning/höjning Varierande God Utredes Komm I 

av skadeobjekt 

För Yojakkalc1: 
12 Kravisnät låg Rel god Prövns vid YMS Il 

KukkolAforsen 

(Siffrorna i vänstra kolumnen hänför sig ti ll figur 1 och tabell 8.2) 

ningsfunktionen i krislägen, bl a försörjn ingen 
med hydrologiskt beslutsunderlag och samord
ningen över riksgränsen, bör nännare övervä
gas inom räddningstjänsten. 

Frågan om lokala tekniska åtgärder måste 
forstättningsvis drivas av berörda kommuner i 
samråd med gr~nnkommuner och Gränsälvs
kommissionen. Övergripande frågor, t ex för
slaget om reglering av biflöden, kräver med ver
kan av regionala och centrala organ. 

Användningen av riskzonkartoma i bebyg
gelseplaneringenärensjälvklar kommunal upp
gift. Hit hör också att på olika sätt informera om 
översvämningsrisker. 

Skadeförebyggande insatser under en issä
song innefattar, förutom prognossystemet, 
sådana tekniska åtgärder som måste upprepas 
varje år. Utvärderingen av prognoser och övri
ga aktiviteter är viktig för kunskapsuppbygg
naden och utvecklingen av åtgärdsprogram
met (se figur 2). 

Den lokala räddningstjänsten förutsätts med
verka i prognossystemet med bl a is- och vatten
ståndsobservationer. Räddningstjänsten ska 
också tolka och ti)]ämpa information från pro
gnossystemet. För dessa uppgifter behövs kun
skaper om observationsmetoder och prognos
användning. Återkommande u tbildning bör 
anordnas för att täcka detta behov. 

Fundamentala kunskapsluckor finns när det 
gä ller islossningsförloppet, speciellt ispropps
rörelser. Frågan ägnas stort internationellt in
tresse. För att förbättra kunskapsläget för Tor
neälven föreslås ett finsk-svenskt isforsknings
program. 

Finansiering 
Prognossystemets fortsatta drift föreslås ingå i 
den ordinarie prognosverksamheten vid SMHI 
och Vatten- och miljöstyrelsen. Härvid krävs att 
SMHI får utökade resurser i enlighet med för
slaget till utbyggd hydrologisk prognos- och 
varningstjänst (ref 30). 

För de tekniska åtgärderna finns flera tänk
bara finansieringsmöjligheter. Stora finsk-sven
ska projekt kan realiseras genom regeringsbe
slut. För större åtgärder på svenska sidan kan 
medel sökas hos räddningsverket. Enklare åt
gärder bör kunna bekostas av kommunerna. På 
finska sidan har vattendistriktet ett särskilt 
ansvar och särskilda resurser för praktiska in
satser. 

Frågan om reglering av biflöden berör flera 
myndigheter som bör deltaga både i utredning 
och finansiering. Om projektet kopplas till vatt
enkraftutnyttjande får man också en viss intäkt. 



Figur 2 

Tidpunkt 

Exempel på skadeförebyggande aktiviteter under "isåret" 

Före islägg
ning 

Vinter 

Början april 

Medio april 

Ca 1 vecka 
före isloss
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Tid Aktivitet 

Bommar läggs ut där man vill 
hålla kvar is eller underlätta 
isläggning (även kravisnät) 

Isobservationer för att upp
täcka ev problemavsnitt 

Plogning eller sandning vid 
tjocka isar för att underlätta 
islossning 

Meddelanden inför isloss
ningen: väder, snödjup, 
istjocklek, havsisläge m m 

Prognoser över vårflod och 
islossning (startdag + svårig
het) 

Prognoser vid behov: 
- vårflod 
- islossningsförlopp(bedömn) 

+väder, havsis m m 

Vid svår islossning: 
Akutinsatser (isbrytning, 
sprängning, tillf vallar, var
ningar) 

Underlag för beslut: 
- observationer vid is

propp (vattenstånd) 
- bedömningar av konsekven

ser av åtgärder 

Utvärdering för kunskapsupp
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(även VMS) 

SMHf/VMS 

SMHI/VMS 

SMHI/VMS 

Lokalt 
i samråd me 
SMHI/VMS 

Samråd 

Det föreslagna isforskningsprogrammet 
skulle delvis kunna finansieras via det förslag 
till svenskt forskningsprogram rörande över
svämningar som nyligen lagts fram av SMHI 

(ref 31). I övrigt kan finansiering ske från många 
källor: forskningsråd, fonder och deltagande 
ins ti tu tio ner. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
1984 års islossning, den svåraste på många år, 
kom au bli upptakten till det arbete som redovi
sas i denna rapport. På hösten 1984 tog SMHI 
och dess finska motsvarighet, dåvarande Vatt
enstyrelsen, initiativet till ett möte i Haparanda 
angående isproblemen i Tomeälven, speciellt 
möjligheterna till prognosstöd åt räddningstjän
sten och skad eförebyggande åtgärder. Till mötet 
hade inbjudits företrädare för räddningstjäns
ten, militära organ och andra myndigheter på 
båda sidor om älven. 

Mötet utmynnade i en arbetsplan, syftande 
till ett åtgärdsprogram för att minska skade
verkningarna av svåra islossning;ir i älven. Ar
betsplanen, som sträcker s ig över tre år, omfa t
tar dels framtagning av elt prognos- och vam
ingssystem, dels förslag till förebyggande tek
niska åtgärder (se figur 1.1). 

Projektet startade formellt våren 1986, sedan 
medel för d en svenska delen av arbetet beviljats 
av Civildepartementet. 1 juli 1987 övertogs fi
nansieringsansvaret av d et nybildade Statens 
Räddningsverk. Den finska delen av arbetet har 
utförts inom ramen för Vatten- och miljöstyrel
sens ordinarie verksamhet. 

Arbetsplan 

t-- 1omcnt Årl År2 År 3 
,_ 

A Prognos & varnings 
system 

1 Studera samband -- --2 Anpassa prognos-
modell 

3a Automatstationer 
b lsobservationer -i-,1 - r -~ 

4 Totalt system 

'-i 5 Förslag läggs fram 

B Utredn: 
Tekniska åtgärder 

1 Isl ossningsförlopp - -
2 Älvmorfologi -- --1, 1 3a Inventering av möjl 

J L åtgärder 
b Studieresa 

4 Förslag läggs fram 

Figur1 .1 Ursprungligarbetsp111n en ligt SMHlsansöknn 
till regeringen 1985-03-14 

1.2 Arbetets genomförande 
Grunden för arbetet är studierna av orsakssam 
band (mom. A.1 arbetsplanen) mellan isloss
ningsförloppet och de faktorer som påverkM 
detta, främst väder- och vattenförhållanden (se 
vidare avsnitt 4). 

Ett omfattande arbete av grundläggande be
tydelse hctr v;irit anpassningen av den hydrolo
giska prognosmodellen (mom. A.2) till Torneäl
vens avrinningsområde (se avsni tt 6.). Med 
denna modell kan vårflodsprognoser göras fö r 
ett antal punkter i älvsystemet. Eftersom vårflo
den initiernr is lossningen är vårflodsprogno
sema nödvändiga som underlag för islossnings
prognoserna. Metodik för prognos av isloss
ningsdag och svårighetsgrad har tagits fram 
inom projektet (se avsnitt 6.8). 

Yårflodsprognoserna bygger på väderpro
gnoser och observationer inom Tormeälvsom
rådet. Förutom SMHls och Vatten- och miljö
styrelsens regu I järn observationer har särskilda 
mätaktiviteter pågcHt: 
- telefons varande peglar /automatstationer 

(mom. A.3a) finns nu på tre platser: Paj;ila 
och Matkakoski sedan 1986 samt Sangisäl
ven (en grannälv till Tomeälven, representa
tiv för d en lokala tillriningen till nedre delen 
av älven) sedan 1987. 

- särskilda isobservationer och -mätningar 
(mom. A3. b), framföra lit vid kända ispropps
lägen, har genomförts av den lokala rädd
ningstjänsten sedan senvintern 1985. 

Observationer och prognoser utgör, tillsam-
mans med bedömningar och samråd, innehål
let i det totala prognossystemet (mom. A.4, se 
avsnitt 7). 

lslossningsförloppet (mom. B.1) har stude
rats på pla tsen av SMHI vid tre tillfällen, våren 
1985-87. Dokumentation har skett genom iskart
läggning (1987 från luften) och rekognoscering 
av l_?proppslägen (se avsnitt 3). 

Alvmorfologin (mom. B.1) har främst stude
rats i nedre delen av älven och i mynningsom
r~det, där en provisorisk djupkarta upprätt<'lts 
(se figur 3.10). Uppgifter om djupförhållandena 
vid vissa isproppsJägen har inhämtats genom 
den lok<1la räddningstjänstens mätningar. 

Inventeringen av möjliga tekniska å tgärder 
(mom. B.3a) grundar sig främst på erfarenheter 
av förebyggande insatser mot isproblem i Ca
nada och USA (se vidMe ref. 23 och avsnitt 8). 
Någon s tudieresa (mom. B.3b) har inte företa
gits inom ramen fö r d etta projekt. SMHI har 
dock i andra sammanhang kontakter med före-



trädare för tillämpad isforskning på många hål I 
i världen. 

De förslag om förebyggande tekniska åtgär
der som förs fram i denna rapport bygger också 
på inventeringar av skadeobjekt på båda sidor 
av älven (se avsnitt 5) och på beskrivningar av 
isproppslägen (se avsnitt 3.2). 

Riskzoner för översvämning, baserade på 
inventeringarna av skadeobjekt och ispropps
lägen, redovisas översiktligt i figur 9.3. För Ha
paranda/Torneå har en särskild, storskalig 
(1 :20.000) riskzonkarta tagits fram. Härvid har 
utnyttjats modellberäkningar av vattenståndet 
från älvmynningen och ca 8 km uppströms vid 
olika vattenföringar och under isfria resp 
isproppspåverkade förhållanden. Haparanda 
lantmäteridistrikt har svarat för fältmätningar, 
delvis med assistans av kommunen, och har 
också lagt in de beräknade vattenstånden på 
kartan. Kartorna har tryckts vid lantmäteriver
ket i Luleå på verkets bekostnad. 

Under arbetets gång har kontakter och sam
råd förekommit med räddningstjänsten på oli
ka nivåer: räddningsverket, länsstyrelsen och 
berörda kommuner. Resultat och arbetsinrikt
ning har diskuterats vid möten där företrädare 
för olika intressenter deltagit (tex polis, militär, 
vägförvaltning). Försök har gjorts att engagera 
Luleå tekniska högskola i projektet via två exa
mensarbeten med inriktning på isproblemen i 
Tomeälven. Tyvärr har resultaten, bl a av tids
skäl, i mycket liten grad kunnat nyttiggöras i 
projektet. 

,, 
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2. Torneälven - en allmän bakgrund 

2.1 Avrinningsområdet 
Tomeälven, som tillsammans med Muonioäl
ven och Könkämäälven utgör gräns mellan 
Finland och Sverige, sträcker sig från fjällked
jan i nordväst till Bottenviken, en sträcka av ca 
57 mil. Avrinningsområdet omfattar vid myn
ningen i havetca34500 km2• (Vid Tärendöbifur
kationen, som leder en del av Tomeälvens vatt
en till I<alixälven, har då 57 % av avrinningsom
rådet ovanför räknats bort). Ca 14 500 km2 av 
området ligger i Finland och 350 km2 i Norge. 

>1000 möh 

500-1000 m 

200-soo m 

100- 200 m 

0-100 m 

Högfjällsområdet utgör endast en liten del av 
avrinningsområdet; större delen består av rela
tivt flack och låglänt terräng. Avrinningsområ
det och dess höjdförhållanden framgår av figur 
2.1. 

2.2 Fallhöjder 
Tomeälvens medellutning är liten: på de ca 40 
milen från Torneträsk till havet faller älven bara 
340 m. Biflödena Lainioälven och Rautasälven 
är betydligt brantare, medan Muonioälven har 

OQ 

Figur 2.1 Torneiilvcns avrinningsomrdde med höjdförhdllanden. Efter Hjorth (2). 
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Figur 2.2 Fallprofil flir Tornelilven och dess biflöden. 
Efter Hjorth (2) . 

en måttlig lutning. Fallprofilerna återges i stora 
drag i figur 2.2. I sin mellersta del är Tomeä I ven 
rik på s trömmar och forsar, utan mellanliggan
de sel. I den nedre delen finns två långa sel
sträckor, Hietaniemiselet och Karungiträsket, 
belägna ovanför de stora forsarna Vuento
Matkakoski resp Kukkolaforsen. Genom den 
pågående landhöjningen (ca 0.9 cm/år vi Hapa
randa) flyttas älvmynningen successivt ned
ströms (jfr figur 3.9). 

2.3 Geologi 
I geologiskt hänseende finns en markerad skill
nad mellan den nedre delen av avrinningsom
rådet, som efter den senaste nedisningen varit 
täckt av havet, och resten av området. Den 
forntida havsfjorden sträckte sig som längst till 
trakten av Lainioälvens inflöde i Tomeälven, 
och spår av den gamla strandlinjen åte~finns på 
flera håll, bl a på berget Aavasaksa vid Övertor
neå på ca 200 m höjd. Läget för den högsta 
kustlinjen framgår av figur 2.3. De lösa jordar
terna består mestadels av morän. Inom de om
råden som varit täckta av havet finns dock vid
sträckta sand- och leravlagringar, som älven 
senare skurit sig ner i och omlagrat. Genom 
erosion och transport av bottenmaterial har de 
deltabildningar med sandbankar bildats, som 
man nu kan se, tex i Hietaniemiselet. I nedersta 
delen av älven sker en kraftig djuperosion då 
älvmynningen, till följd av landhöjningen, för
skjutits nedströms. 

Figur 2.3 Högsta kustlinjen inom Tornelilvens avrin· 
ningsomrdde. Efter Hjorth (2) . 
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Figur 2.4 Arsmedeltemperatur (•C) 1951-80. 

2.4 Klimat 
Som framgår av figur 2.4 avtar årsmedeltempe
raturen från ca+ 1 °C vid kusten tilJ ca-3.5 längst 
i nordväst. Kring Torneträsk är klimatet något 
mildare. 

Årsnederbörden (korrigerad för bl a vind
förluster i mätaren) uppgår inom stora delar av 
avrinningsområdet till 600 å 700 mm. Kring 
Tometräsk och i de inre delarna av området 
fa11er mindre än 600 mm. Inom högfjällsområ
det längst i väster överstiger årsnederbörden 
1000 mm (se figur 2.5). Inemot hälften av neder
börden faller som snö (se figur 2.6). Antalet 
dagar med sammanhängande snötäcke ökar 
normalt från ca 175 vid Bottenviken till ca 225 i 
fjälltraktema. Det maximala snödjupet har i 
Haparanda och Pajala varierat mellan 35 och 
125 cm, med 80 cm som genomsnitt. l fjällkedjan 
ärsnödjuppåmerän 100cm normala. Vanligen 
är snötäcket helt avsmält i Haparanda den 7 maj 
och i Pajala den 15 maj. 

2.5 Vattenföring och vattenstånd 
Tomeälvens medelvattenföring är vid Karunki 
ca 370 m3 / s. På grund av att en del vatten avleds 
från Karungiträsket via Liakanjoki blir vatten
föringen vid mynningen i Haparanda något 
lägre. Månadsmedelvattenföringen under pe
rioden 1941-70 för några stationer i Tomeälven 
och Muonioälven framgår av figur 2.7. I de 
nedre och mellersta delarna av avrinningsom
rådet kulminerar vattenföringen i juni; vid Tor
neträsk kommer vårfloden först i juli. Under 
vintern minskar vattenföringen för att nå ett mi
nimum strax innan snösmäftningen. 

Figur 2.5 Arsnederbtird (mm) 1951 -80. 

Figur 2.6 Snönederbtird under dret (mm vallen). Medel
tal för perioden 1941-70. 

Betraktar man vårflodsutvecklingen dag för 
dag finner man att flera flödestoppar i regel 
inträffar i maj-juni beroende på tidsskillnader i 
avsmältningsförloppen i de övre och nedre 
delarna av avrinningsområdet. I figur 2.8 visas 
som exempel diagram med den dagligen obser
verade vattenföringen vid Karunki under vår
flodsperioden åren 1965 och 1968. Våren 1965 
inträffade en markerad första topp i maj, följd 
av en senare topp i juni i samband med den sk 
fjäll floden. 1968 saknades den första toppen och 
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Karunkl Figur 2.8 Vattenföring vid Karunki, dygnsvtl.rden april
september 1965 och 1968. 

Figur 2.7 Vattenföring, mdnads- och drsmedelvärden. 
Medeltal för perioden 1941 -70. 

hela vårfloden koncentrerades till ett extremt 
flöde i juni, det hittills högsta uppmätta: 3 667 
m3/s den 11 juni vid Karunki. 

Under vårfloden ökar vattenståndet, en vik
tig faktor vid islossningen. En viss ökning i vatt
enföring kan dock ge olika utslag i vattenstån
det beroende på älvens geometri: där stränder
na är branta stiger vattenståndet betydligt mer 
än vid flacka stränder. Vattenståndet påverkas 
också av isen och kan i samband med isproppar 
nå extrema nivåer. 

2.6 Vattentemperatur 
Vattentemperaturen i Tomeälven är under vin
tern, dvs under perioden november-april, nära 
0 °C. Under försommaren sker en snabb upp
värmning av vattnet och under hösten en något 
långsammare avkylning. Månadsmedelvärden 
av vattentemperaturen vid Kengisbruk nedan
för Pajala och vid Kukkola i det nedre loppet 
framgår av figur 2.9. Temperaturen vid Kukko
la är under hela sommarhalvåret något högre 

Figur 2.10 Vattentemperatur, 
d ygnsvaria tio nere nlig t observa
tioner morgon och eftermiddag 
vid Kengisbruk i maj 1985. 
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Figur 2.9 Vattentemperatur, mdnadsmedelvtl.rden för 
perioden 1976-87. 

än vid Kengis, vilket sammanhänger med mot
svarande skillnad i lufttemperatur. 

Vattentemperaturen visar, under isfri tid, en 
utpräglad variation under dygnet, beroende på 
meteorologiska förhållanden. I samband med 
islossningen 1985 mättes vattentemperaturen 
vid Kengisbruk två gånger dagligen, morgon 
och eftermiddag, varvid en dygnsvariation på 
ett par tiondedels grader kunde konstateras (se 
figur 2.10). 

15 
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2.7 Isförhållanden 
Isläggningen i Torneälven sker vid starkt varie
rande tidpunkter, vilket visar sig både när man 
jämför olika platser och olika år. I de övre delar
na av det område vi studerar här, t ex vid 
Junosuando och Muonio, sker isläggning i slu
tet av oktober, men lika tidigt blir Kanmgi
träsket istäckt. lsläggningsförloppet styrs i hög 
grad av lokala förhållanden; ju större vatten
hastighet, desto senare isläggning. De stora for
sarna går öppna hela vintern. I regel sker dock 
isläggning i den nedre delen av älven kring 
mitten av november. Som tidigast har islägg
ningen här ägt rum i mitten av oktober, senast 
på sina håll långt in i december eller i början av 
januari. 

Att forsarna går öppna på vintern har stor 
betydelse för isförhållandena vid dessa. I kyligt 
väder blir vattnet i forsen underkylt, och iskri
staller, s k kravis, bildas inuti vattenmassan. 
Ispartiklarna kan sedan sätta sig fast på stenar 
eller andra föremål, och även under istäcket 
nedanför forsen. Bottenisen medför att vattnet 
däms upp och underlättar på så sätt isläggning 
i forsen från stränderna. Genom upprepade 
bottenisdammar kan tjocka svallispartier bild
as som vattnet sedan, när bottenisen lossnat, 
skär sig ned igenom. 

Den kravis som, tillsammans med annat is
rnaterial, fastnar under istäcket nedanför for
sen, kan leda till att ansenliga mängder issörja 
anhopas där. Nedanför Matkakoski har t ex 
större delen av utrymmet mellan istäcket och 
bottnen befunnits vara uppfylld av issörja (se 
avsnitt 3). Det är givet att dessa förhållanden får 
stor betydelse vid den kommande islossningen. 

Sedan isläggning skett växer isen i tjocklek i 
en takt som bestäms av lufttemperaturens av
kylande och snötäckets isolerande förmåga. Ge
nomsnittlig istillväxt under vinterns lopp vid 
Torneå visas i figur 2.11. I april når isen i regel 
sin största tjocklek: i Torneå 83 cm och i Pello 74 
cm i genomsnitt. Den största istjocklek som 
hittills uppmätts, år 1985, var i Torneå 126 cm 
och i Pello 101 cm. Exempel på istillväxt vid 
Pello, Vuennonkoski och Torneå vintrarna 1984-
85 och 1986-87 visas i figur 6.4. En del av istill
växten består av stöpisbildning, som uppkom
mer då vatten tränger upp på isen, blandas med 
snö och tillfryser. 

Jämfört med isläggningen sker islossningen 
betydligt mer koncentrerat i tiden. I genomsnitt 
sker islossningen för många platser i den nedre 
delen av Torneälven, nedanför sammanflödet 
medMuonioälven, 10-12maj. Islossningen star
tar alltså ofta ungefär samtidigt nedanför Kuk
kolaforsen och på d en forsrika sträckan 
mellan Pello och sammanflödet. I Karungiträs
ket sker dock islossningen senare, omkring den 
15 maj, ungefär samtidigt med de övre delarna 

av området (t ex i Anttis). De tidigaste isloss
ningarna har skett i slutet av april, de senaste i 
slutet av maj. Uppgifter om isläggnings- och 
islossningstidpunkter har sammanställts i figur 
2.12. 

Islossningsförloppet bestäms, förutom av äl
vens lutning och morfologi i övrigt, främst av 
två saker: 1) isens fördelning och kvalitet och 2) 
vårflodsstarten, båda ytterst beroende av väd
ret under våren och den föregående vintern. En 
normal islossning sätts igång av det stigande 
vattenståndet som lyfter isen så att den lossnar 
från stränderna, spricker upp och sätter sig i 
rörelse nedför älven. 

Där mer is tillförs än som kan transporteras 
vidare, uppstår isbrötar, som ibland kan bli 
både långa (upp till 10 km har observerats) och 
långvariga (mer än en vecka). Isbrötar bildas 
gärna i älvkrökar och grunda partier, där isen 
till stor del kan vara bottenfrusen. Nedanför 
forsar finns ofta "issörjearmerad" is (se ovan) 
som kan hålla kvar de ismassor som kommer 
uppifrån. Många av de kända isproppsställena 
i Torneälven återfinns just nedanför forsar (se 
vidare avsnitt 3). 

Kommer vårfloden sent eller smygande, kan 
isen hinna påverkas så mycket av sol och ström
mande vatten, alt den i stort sett smälter på 
plats, och islossningen blir en stillsam episod. 
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Figur 2.11 lstillväxt i Torneiilven vid Torncd 1963/64 -
1982/83 (genomsnitt, max- och mintjocklek vid olika tid
punkter) jämte isutvecklingen 1984/85. 
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3. Svåra islossningar 

3.1 Islossningar i äldre tid 
Torneälven är sedan länge känd för sina våld
samma islossningar, som ibland haft katastro
fala verkningar. Legendarisk är islossningen år 
1615 som svepte med sig Särk.ilax kapell, den 
första kyrkan i Övertorneå. 1677 års islossning, 
med vittomfattande skador, är välkänd genom 
Keksis kväde (ref 3). Här beskrivs skador i så 
gott som varje by längs älven. Ett exempel: 

" .. . Floden pulsar Pello präktigt 
sopar ladorna från sjöstrand. 
Turtola slapp inte undan -
där vart vinterkvarnen krossad ... " 

Islossningen har beskrivits av många som 
besökt älven i gången tid, t ex den kunglige 
astronomiobservatören Mallet, som kommen
terar islossnjngen i Pello år 1769 på detta sätt 
(ref 4): 

'~_Den 19 (maj) begynte isen at flyta uti hela 
Alfvens bredd. En sådan isgång är nöjsam at 
åskåda: den hårda isen synes likasom rin 
nande, det jämna bullret af sammanstötande 
isstycken upväcker förundran öfver Natu 
rens s tyrka, och et gladt hopp upväxer om 
sommarens annalkande. 
Med is-lossningen följa våldsama effecter, 
såsom utskärningar af jord, land, träd och 
buskar, äfven stora stenars vällande uti 

År Isproblem 

1615 Särkilax kapell sveptes bort av isen 

Ström-fallen eller forssame, ja ock deras kas 
tande upåt stränderna. Ibland tränges isen 
tilsamman af den efterföljandes fart och däm 
mer vatnets aflopp, som upstiger til flera 
alnars högd och öfverflödar stranden, til dess 
vatnets våld sönderbrutit eller kullkastat Is
dammen eller så kallade Is-Patan". 

En svår islossning under slutet av 1700-talet 
omnämns i en fotnot i Johan Portins beskriv
ning av Övertorneå socken (ref 5): 

" ... d 14 Maji 1798; denne sednare, öfverhölj 
de ej allenast a lla holmar och Elfstränder til 9 
al:r djup, utan ock flere 100:de Lador, hus 
och gärdesgårdar. Isen omstörtade Trän, och 
uprykte en del med Rötter. Samma flod be 
täkle äfven en stor del af Torneå Stads Gator 
och skadade sjelfva Byggnaderna, utom hvad 
den värkade på låglänta åkerfält. -" 

Från 1800-talet har ingen dokumentation av 
de svåra islossningarna varit tillgänglig. Först 
under 1900-talet finns åter noteringar om isloss
ningsskador, bl a genom Flottningsföreningen. 
Särskilt svåra islossningar inträffade åren 1922, 
1934, 1944, 1964 och 1971, förutom åren 1984-86. 
Exempel på konsekvenserna av svåra isloss
ningar under tidigare år ges i nedanstående 
sammanställning, illustrerad av foton från oli
ka tillfällen (figur 3.1-3.4 ). Islossningarna 1984-

1677 Omfattande skador på många platser längs älven, bl a: husen i Torneå stad stod under vatten 
till milt på fönstren 

1767 I Torneå blev bodar, båtar och plank krossade av isen 
1798 Många lador och hus översvämmade, liksom Torneå stad 

1922 Bl a raserades flottningsanordningar i Kuivakangas och Karungiträsket 

1934 D:o, samt mycket virke på drift; H;,paranda-Tomeå: översvämning (figur 3.1 ) 

1944 N Karungi: underminerad järn vägsbank, bortförda lador, översväm"'ning (figur 3.2); skador 
på flottningsanordn. bl a i Hellälä 

1953 Ansenliga skador på flottningsmateriel i Hellälä 
1964 Skador på hus och skog, översvämmade och blockerade vägar bl a i Jarhois, Valkeakoski

Korpikoski, Hellälä 
1971 Brobygget i Pello skadat, översvämning i Haparanda-Torneå (figur 3.3) .. 
1984 Ett stort antal byggander, mest fritidshus, skadade, särskilt på finska sidan. Overvämning 

hotande nära i Haparanda/Torneå 
1985 Återigen drabbades många byggnader av is- och vattenskador, mest på finska sidan. 
1986 Färre hus skadades än föregående år. Vägar översvämmades bl a norr om Turtola och-vid 

Aareavaara (figur 3.4). 



Figur 3.1 Gamla spruthuset i Haparan
da omgärdat av vatten till följd av isgdng 
i Tornelilven. Vdren 1934. 

Figur 3.2 Frdn isgdngen i Torneälven 
1944 i trakten av Kankaanranta. 

Figur 3.3 Översvämning i samband med islossningen 1971, till vänster Torned och till höger Haparanda (Tjärhovet) 
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Figur 3.4 Frdn islossningen 1986, /Jvre bilden visar 
den /Jversviimmade viigen mot Huuki (isproppen vid 
Aareavaara), bilden Hll höger illa Hlltygat friHdshus 
norr om Turtola (finska sidan), 

86 beskrivs i avsnitt 3.3 och får där en mer 
utförlig behandling. 

Skador i samband med svåra islossningar 
under senare år beskrivs närmare i inventering
arna av skadeobjekt (se avsnitt 5 med tillhöran
de underlagsrapporter). 

3.2 Platser där isproppar förekommit 
Många isproppslägen finns dokumenterade från 
senare år. Många, men inte alla, har varit för
knippade med skador i samband med över
svämningar eller isrörelser. Vissa platser är 
särskilt utsatta för isproppar. 

I<artan över riskområden för översvämning
ar i samband med islossningen (figur 9.3) ger en 
uppfattning om isproppslägenas beroende av 
permanenta faktorer som älvens lutning, djup
och strandförhållanden (som i sin tur påverkar 
de typiska isförhållandena). lspropparnas före
komst i tiden återspeglar däremot inverkan av 
varierande väder-, is- och vårflodsförhållanden 
(se avsnitt 3.4). 

För att kunna förklara orsakerna till att is prop
par bildas på vissa platser, och därmed kunna 
bedöma möjligheterna att finna motåtgärder, 
krävs observationer, både av isproppens exakta 
läge och av förhållandena vid stoppstället, bl a 
is- och djupförhållanden. Systematiska iskart
läggningarvid svåra islossningar har bara gjorts 
1985, 1986 och i viss mån 1984. Annan informa
tion om isproppslägena består i iskartläggning
ar, bl a Srvfriis utförda på 1950-talet, och inter
vjuer. 

Om man betraktar ispropparnas lägen i för
hållande till älvens fallprofil (figur 3.5) är det 
uppenbart att många isproppar stoppas upp 
nedanför forsar. Just vid forsarna är isförhållan
dena komplicerade. Forsarna går oftast öppna 
på vintern. Vid stark kyla blir vattnet i forsen 
underkylt och stora mängder iskristaller (kra
vis) bildas. Kravisen kan fastna vid bottnen eller 
under isen nedanför forsen. Därför är det van
ligt med stora ansamlingar av issörja under det 
fasta istäcket nadanför forsar. Samtidigt före-
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Figur 3.5 Observeradeisproppsliigen 1985-86 pd slräcklln 
Pe/lo - a'lvmynningen. 

kommer ofta svallis, bildad av vatten som nm
nit ovanpå isen, som gör att isen blir ovanligt 
tjock. J samband med tillfälligt töväder i början 
av vintern inträffar ofta isgång med isbrötning 
nedanför någon fors, där d en brötade isen se
dan fryser samman till en isbarriär - en ytterli
gare bidrc1gande orsak till problem vid isloss
ningen. 

Andra faktorer som k,m medverka till 
isproppsbildning ä r grund, förträngningar, öar 
och älv krökar, något som Tomeälven är rik på. 
Ofta finns flera faktorer som tillsammans kan 
bidraga till att isproppar bildas. 

Nedan följer en beskrivning av några fre
kventa isproppslägen i Tomeälven nedanför 
sammanflödet med Muonioälven, där isprop
par observerats vid isrekognosceringar 1985 
och 1986. Observerade lägen framgår av kart
skisser (se figur 5.1-5.8, avsnitt 5). I texten nedan 
anges troliga principiella orsaker till is proppar
na. 

Torinen 
Ispropp med frontläge enligt figur 5.1 observe
rades 1985. Isproppen kvarhållen av fast is inom 
det grunda området där älven vidgar sig. Vid 
flygrekognoscering 1987 gav isen här intryck av 
att vara sörjauppburen. Vid Torinen, konstate
rades under 1950-talet sörja under isen vid flera 
tillfällen. 

Pello 
Vid Pello har isproppar bildats flera gånger 
under de senaste åren. 1986 låg stoppstället 
strax ovanför bron (figur 5.2), där älven vidgar 
sig något och vattendjupet är ringa. Också här 
finns indikationer på sörja under isen (isinspek
tion 1954, flygrekognoscering 1987). 

Norra Svanstein (nedanför Korpikoski) 
Isproppar har iakttagits här bl a 1984 och 1986 
(se figur 5.3). Isen nedanför Korpikoski, liksom 

oppe t vaHen 

sor10 -
u~buren 1s 

1 1 

O 2km 

Karung1-
trasket 

Figur 3.6 lssitualionen mellan Mafkakoski och Kflnmg
ilrlisket enligt fl.ygrekognoscering 1987-05-12. 

nedanför den omedelbart uppströms belägna 
forsen Valkeakoski, kan väntas verka ispropps
framkallande både genom isbarriärer från tidi
ga islossningar (observerades 1986) och troliga 
sörjaanhopningar under istäcket. 

Karva (nedanför Kattilakoski) 
Norr om ön Marjosaari har vid flera tillfällen 
bildats isproppar, senast år 1985 (se figur 5.4). 
Under flottningstlden hörde området till dem 
som regelbundet sandades för att underlätta 
islossningen. Läget nedanför Kattilakoski och 
de mindre forsarna vid Ni vala innebär att issör
ja avlagras under isen. Vid SMHis mätning i 
mars 1988 uppmättes ett sörjadjup på drygt 2 m 
ca 500 m norr om Marjosaari. Samtidigt konsta
terades att istäcket i ytan bestod av samman fru
sen packis från isläggningsperioden, troligen 
ett återkommande fenomen. 

Korpikylä (nedanför Matkakoski) 
Nedanför Matkakoski brukar den lossnade isen 
bröta sig mot d en fasta isen på se Jet (se figur 5.5). 
Vid flygrekognoscering 1987 syntes denna is 
tydligt sörjauppburen . Utbredningen av de sör
jauppbuma isarna framgår av figur 3.6. Mate-
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rial till sådana sk hängande isdammar kan vän
tc-1s produceras i stor mängd både i Matkakoski 
och den omedelbart uppströms belägna Vuen
toforsen. 

För a tt undersöka omfattningen av sörjaan
hopningen under istäcket nedanför Matkako
ski gjorde SMHI i m<'lrs 1988 ismätningar i två 
sektioner i öst-västlig resp nord-sydlig riktn ing. 
Som framgår av fi gur 3.7 var större delen av 
utrymmet under den fasta isen uppfyllt av is
sörja. Detta ökar givet vis istäckets bromsande 
förmAga avsevärt eftersom ingen plats finns 
över fö r de vatten- och ismassor som kommer 
uppströms ifrån under islossningen. Samtidigt 
kan issörji'ln till en början skydda det fasta is täck
et mot smältning underifrån. Så snart som vcl tt
entemperaturen stiger över O grader smälter 
dock issörjan snabbt. Smälthastigheten, som 
beror på vattentem peratu r, vattenföring och 
issörj,ms porositet, k,m uppgå till ett par deci
meter per dag. 

m 
1 

Motkokosk1 

- 1 

w -2 

::~l~f\ p6 ISell - ) 

15 

,ssorJo - 4 
vallen 

Kankaanranta (Karungi träskets nordände) 
Den mest kända isproppen bildades här 1944. 
En mindre, kortvarig ispropp, ulan skadeverk
ningar, observerades även 1986 (se figur 5.6). 
Uppströms ifrån kommande ismassor hå lls hti r 
tillbaka av den fasta isen på Karungiträsket som 
vanligen går upp ett par dagar senare än nedre 
älven i övrigt. Enligt observationer från luften 
1987 var isen här tydJjgt sörjauppburen, en 
möjlig effekt av de stora forsarna ovanför Kor
pikylä (jfr figur 3.6). Karungiträsket känneteck
nas dessutom av ringa va ttendjup och många 
öar. 

Vojakkala (nedanför Kukkolaforsen) 
Vid flera tillfä llen (senast 1989) har isproppar 
bildats nedanför Kukkolaforsen, varvid ismas
sorna stoppa ts upp iden grunda älv kröken norr 
om Revonsaari. Både is- och djupförh~lh,ndena 
är där komplicerade. Kukkolafors11n t)Ch den 
mindre fors som finns i själva älvkrökcn bidrar 
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Fig1Jr 3.7 lsmå"tningnr nedanför Mnlkakoski 1988-03-W i en oM-viistliR och en nord-sydlig sektion. 



till att det bildas såväl sörja under isen som 
svallis ovanpå. Både issörja, vatten på isen och 
svallis har konstaterats genom mätningar (1950-
talet och 1988). 

Observerat isproppsläge 1985 framgår av 
figur 5.8, baserad på material från den finska in
venteringen av islossningsskador 1984-86. På 
kartan har också markerats den ungefärliga ut
bredningen av översvämningen på svenska 
sidan. 

Älvmynningen 
Isproppar i Tomeälvens mynningsområde har 
genom tiderna haft allvarliga konsekvenser för 
Haparanda och Torneå. En ispropp får s törre 
översvämningseffekt ju längre upp i själva äl
ven den sträcker sig. Israndens läge vid några 
observerade isanhopningar i mynningen å ter
ges i figur 5.7. 

Huvudorsaken till att isproppar bildas i älv
mynningen är skärgårdsisen därutanför som i 
regel ligger kvar när islossningen kommer i 
gång vid Haparanda. Som exempel visas isli-lget 
i Bottenviken under islossningen 1984, som star
tade den 6 maj. Den 8 maj låg skärgårdsisen fast 
i hela norra Bottenviken . Först d en 21 maj var 
det helt isfritt i Bottenvikens skärgårdar. 
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~ppikarl 

rro 

1810 

En starkt bidragande orsak till problemen är 
det ringa vattendjupet i mynningsområdet. 
Detta innebär a tt vattnets passage försvåras när 
älvisen packar sig m ot skärgårdsisen. 

Djupförhållandena i mynningsområdet för
ändras successivt på grund av landhöjningen, 
som här är ca 0.9 cm/år. Effekten illus treras av 
kartorna i figur 3.9 som visar förhållandena om
kring 1810 jämfört med 1970-ta let. 1810 var 
Virtakari, nu Haparandas södra udde, en liten 

2 • 
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Fig11r 3.8 lsliigcl i Bolfcnuikcn 1984 05-08. 

Figur 3.9 Landhöjningens inverkan ptf strandlinjen. Unrfcrlng: 1810 års griinsknrln och fopografi'skn kartan över Sverige. 
Godkänd 11r sekrctessynp1mkt för spridning. Lnnlmälcrivcrkel 1989-08-07. 
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holme och av ön Kraaseli, som numera nästan 
smält samman m ed Selkäkari, syns bara delar 
av södra änden. Om ytterligare 150 år kommer 
även Kraaseli a tt ha införli vals med fas tlandet. 

Bottenförhållandena i mynningsområdet 
ändras också genom att sand och s lam som 
följer m ed älven sedimenterar utanför myn
ningen d är vattenhastigheten minskar. Under 
flo ttnings tiden utfördes h är omfattande mudd
ringr1 r, både utanför Hellälä och i farled.en ut 
m ot ha vet, det sk Grundhålet. 

För att få en uppfattning om aktuella d jup
förhållanden utfö rdes i mars 1988 djupmä t· 
ningM i mynningsområdet. I två sektioner i 
sjä I va ä lvmynningen g jordes manuellc1 mätning· 
a r av vattendjup och istjocklek. Längre ut m ät· 
tes vattendjupet under isen med hjälp av geora
dnrutruslning som bogserades efter en snösko· 

Haparanda Torn,o 
MotlinJer 

-- hondtodn,ngar 
-- geor0dorm0tn1ngar 
OJ~ ong,vet I meter 

Godkilnd ur sekretessynpunkl för sprid 
nlng Lantmätenverket 1989-08-07. 

Figur 3.10 Provisorisk djupkarta (iver området utanför 
Tornetilvens mynning baserad pd mätningar utförda 1988-
03-11. (Handlodning: SMHJ, georadarmätning: P UI· 
riksen, Lunds universitet.) Godkänd för spridning av fin 
ska och svenska lantmtiteri- och sj(Jfartsmyndighcter. 

ter. Mätsektionerna täckte i huvudsak djupfå
ran ut till ön Tirro. Positionsbestämningen 
bygger på antagandet att sn öskotern framför
d es med jämn hastighet. Vidare har antagits at t 
istjockleken varit konstant (70 cm). Re~ultaten 
är således d elvis osäkra men har ä ndå utny ttjats 
för att upprätta en provisorisk dju pkarta (se 
figur 3.10). Av kartan fram går att mynningsom
rådel ä r mycket grunt. Endas t i en smal ränna u t 
mot havet förekommer djup s törre än 3 m eter. 

3.3 De svåra islossningarna 1984·86 
Va rje islossning är unik till sitt förlopp, efter
som d en styrs av en unik kombina tion av v in
terväd er, snö täcke, issitua tion, vårväder och 
vårflodsutveckling. Även om kombinationsm cij
lighetem a är obegränsade och orsakssarnb,rn
den komplicerade kan några av de styrnnde 
faktorerna identifie ras genom studier av verkli
ga fo ll. Sedcmden svåra isgången 1984 h;i ris loss
ningarna följts m ed särskild uppmä rksnmhet; 
vårarna 1985-87 av SMHl genom bevakning på 
platsen. l detta avsnitt ges en kort beskrivning 
av is lossningsförloppen under de besvärlign 
å ren 1984-86 och väder· och vattenförhållanden 
i anslutning därtill . Som jämförelse behnncil.-"ls 
också 1987 års islossning, som blev lindrig. 

~,-3.1 Is lossningsförl opp 
Oversikter ;iv islossnings fö rloppen 1984-86 ges 
i kartform i figur 3.11 . Kartorna ä r bc1serade p~ 
räddningschefernas rapporter 1984 och isknrt· 
läggn ingnr 1985-86 och innehåller läge och 
varaktighet för observerad e isproppar. Genom 
förda sprängningsinsa tscr har också markerats. 

De tre is lossningarna uppvisar flera gemen 
sammr1 drag, men också vissa skillnader: 
- a lla tre åren bildades redan i inledn ingsske

det isproppar n edanför sammanflödet m ed 
Muonioälven, d ä r islossningen ofta startar: 
1984 och 1985 i Kardis, 1986 i Kossa. 1984 
lossnade isproppen samma dag d en bi ld<t· 
des, 1985 låg d en kva r över en vecka, 1986 
fly ttnde d en på sig efter fyra dagar. 

- a ll a tre åren u ppträdde is proppar strax n orr 
om Pelle. Dessa blev rela tivt kortvariga. 
avsnittet Valkeakoski-Korpikoski drabbcides 
av isproppnr a lla tre åren, 1985 mycket kort· 
varig t. 

- isproppsbildnir1g vid Korva-Marjosaari, ca 
1 mil nor r om Övertorneå förekom endast 
1985, sedan en ispropp i Juoksengi lossnn t 
och fastnat m ot befintlig packis. De övriga 
åren låg ispropparna högre upp i ä lven kvar 
så länge att passngen nedanför var fri. 

- nedanför Matkakoski brötas varje år isflak 
u ppströmsifrån m ot d en fasta isen i selet, 
förtjockad av svallis ovanpå och issörja på 
undersid,m . 
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Figur 3.11 5/(irre isproppnr sn111/ spriingnin~sin.~ntser under islossningarna 1984-86. 

- 1985 hade man svåra problem i Vojakkala i 
samband med en ispropp i ä lv kröken nedan 
för Kukkolaforsen. 1984 och 1985 passerade 
isen här utan problem. 

- mynningsområdet är kritiskt eftersom skär
gårdsisen i regel inte går upp förrän någon 
vecka efter islossningens början vid Hapa
randa /Torneå. Direkta problem uppstod 
dock bara 1984, då en översvämning var ho
tande nära. 

3.3.2 Väder och vattenförhållanden i sc1mband 
med islossningen 
Vissa meteorologiska och hydrologiska förhål
landen i samband med islossningarm1 1984-86 
har sammanställts i nedanstående tc1bell . 

Som jämförelse har också motsvarnnde uppgif
ter för islossningen 1987 samt m edelvärden, d i'\ r 
sådana varit tillgängliga, tagits med. 

Temperaturutvecklingen i Pajala under pe
rioden 16 april-25 maj 1984-87 framgår av figur 
3.12, tillsammans med snötäckets avsmältning 
och islossningstidpunkt i Pello. Vattenstånds
utvecklingen i Pajala för perioden 20 april - 20 
maj visas på samma sätt i figur 3.13. De extremt 
höga vattenstånden i slutet av perioden är orsa
kade av isdämning i samband med islossning
en i Pajala, som i regel sker några dagar senare 
än i Pello. 

Alla fyra åren kännetecknas av en kall vinter 
med betydligt tjockare isar än genomsnittligt. 
Islossningarna har inträffat tämligen nära den 

Tabell 3.1 Förhållanden under islossningarna 1984-87 

1984 1985 1986 1987 medel 

Islossningsdatum, Pelle 7/5 14/5 10/5 13/5 11/5 
Temp., dec-mars, Pajala -11 .4°C -14.8°C -14.1°C -16.3°C -10.8°C 
Max istjocklek, Pello 87 cm 101 cm 84cm 87cm 69cm 
Temp., april, Pajala + 0.1''C - 3.1°c - 2.0°c -1.4°C - 1.4°C 
Max snödjup, Pajala 93cm 60cm 76 cm 72cm 
Tempsumma, 5 d före islossn 31.5 37.7 24.0 15.7 
Nederbörd, 5 d före islossn 12mm 0 0.4mm 3.6mm 
Vattenståndsökning, 5 d före 125 cm 98 cm 62cm 16cm 
islossningen, Pajala 
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normala tidpunkten (max avvikelse 4 dagar). 
När det gäller förhållandena omedelbart före 

islossningen finns klara skillnader mellan svåra 
och lätta islossningsår. Varmt väder, med 
maximitemperaturer upp till 15 grader, före
kom alla de tre svåra islossningsåren. 1987 var 
vädret betydligt kallare med snöfall dagarna 
kring islossningen. Vattenståndsökningen 
dagarna före islossningen var extremt hastig 
1984, men även 1985 var den betydande. 1987 
ökade vattenståndet mycket långsamt. 

1986 blev islossningen svår utan att vare sig 
vårvärmen eller vattenståndsstegringen dagar
na innan var anmärkningsvärt stora. Här fanns 
en annan faktorsomsannolikt bidragit till ispro
blemen, nämligen förekomsten av isbarriärer 
från en tidig islossning i samband med töväder 
under förvin tern. lsbarriärer hade konstaterats 
bl a i Kassa och nedanför Korpikoski, där man ju 
senare fick problem med isproppar. 
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Figur3.12 Ackumulerade temperatursummor frdn Paja
la, 16 apn·l till slutet av maj 1984 - 87 samt snötlickels 
avsmtiltning. 
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Pnjnln 20 april ti/120 maj 1984 - 87. 



4. Faktorer som medverkar till svår islossning 

4.1 Allmänt 
Som tidigare nämnts påverkas islossningsför
loppet främst av två faktorer: älvens morfologi 
- lutning, djupförhållanden, förekomst av öar, 
krökar och förträngningar - och vädret under 
vintern och våren, som i sin tur bestämmer 
isförhållanden och vårflodsu tveckling. 

Genomgången av platser där isproppar 
brukar bildas (se avsnitt 3.3) återspeglar de 
morfologiska faktorernas betydelse, medan 
fördelningen av isproppsskador på olika år kan 
ses som ett resultat av variationerna i de meteo
rologiska faktorerna från år till år. 

Därtill kommer mänskliga ingrepp som kan 
påverka sambandet mellan väder- och vatten
förhållanden. Det mest påtagliga exemplet här 
är vattenreglering, som kan ge vattenföringen 
en helt annan årscykel än den naturliga, t ex 
genom att vårfloden sparas i stora reglerings
magasin för att kompensera vinterns normalt 
låga vattenföring. Detta innebär samtidigt att 
reglerade älvar oftast är förskonade från pro
blem med islossningen. Andra exempel på 
mänskliga ingrepp gäller ändrad markanvänd
ning, lex kalhyggen som lokalt ger både tidiga
re snösmältning och vårflodsstart jämfört med 
skogsområden (se figur 4.5). 

När det gäller de naturliga förhållandena 
finns ett antal faktorer som brukar anföras som 

Temp 

2 

0 

-2 

- 4 
1860 

. . 

1880 1900 1920 

medverkande till svåra islossningar: 
- en kall, till en början snöfattig vinter (ger 

tjocka isar) 
- tillfälligt blidväder under förvintern (kan 

medföra lokal islossning och packisbild
ning) 

- mycket snö senare under vintern (skyddar 
isen mot solens nedbrytande inverkan) 

- tidig och plötslig vår (innebära tt isarna ännu 
är starka vid islossningen) 

- vårvärmen kommer samtidigt över stora de
lar av avrinningsområdet (ger förutsätt
ningar för en häftig vårflod) 

- regn under snösmältningen (ger snabb av
r inning) 

Studier av orsakssambanden kring de svåra 
islossningarna i Torneälven har genom förts som 
en kvalitativ undersökning av olika faktorer 
som bedömts vara av betydelse för islossnings
för1oppet. Resultaten av nämnda studier be
skrivs i ref 6 och 7. Sammanfattningar av dessa 
rapporter ges nedan. 

4.2 Svåra islossningar i relation till klimatfak
torer 
Isförhållandena kan väntas vara nära förbund
na med klimatfaktorer, främst lufttemperatu
ren. Det kan därför vara intressant att se hur 

. . 

.. 

194 0 

. . 

.. 

1960 1980 2000 

Figur 4 .1 Å rsm ed eltempera tur i norra Sverige. Punkterna motsvarar d rsvtird en ( m edelvä rd en för fem 
orter). Kurvorna visar utjämnade värden över 10 (den vdgign) resp 30 dr (den jämna). 
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lufttemperaturen förändrats under den period 
mätningar funnHs. l figur 4.1 visas hur årsme
deltemperaturen i norra Sverige varierat under 
perioden 1860-1987. Man finner att temperalu
ren i genomsnitt ökat från mätperiodens början 
till 1930-talet, varefter temperaturen åter sjunk
it. 

Denna genomsnittliga temperatursänkning 
blir än mer markerad om man betraktar enbart 
vintertemperaturen. Där har man dessutom en 
geografisk variation som innebär att norra 
Sveriges i särskilt hög grad drabbats av kallare 
vintrarunderdesenastedecennierna.Somfram
går av figur 4.2 har mellersta Tornedalen under 
det senaste decenniet fått 7 grader kallare vin
trar om man jämför med det varma 30-talet. 

ll zp· zz· 2~· 

16"--lf z'o· 

Figur4.2 Vintertemperatur(decen11Jer-janunri). Skillna
den mellan 10-drsmcdelvärdena 1931 -40 och 1978-87. 

För islossningstidpunkt finns en lång serie 
observationer från Haparanda. Perioden 1693-
1906 har redovisats i (ref 8). Efter komplettering 
med uppgifter från 1900-talet från olika källor 
har figur 4.3a konstruerats. Om man betraktar 
den period för vilken det finns temperaturupp
gifter (se figur 4. n finner man en relativt god 
överensstämmelse mellan luft temperaturens 10-
årsflu ktua tioner och islossningsdag; 1860- och 
70-talens sena islossningar avlöses av allt tidi
gare islossningar fram till 1940-talet, sedan blir 
islossningarna åter senare. Under 1980-talet sker 
islossningarna i Haparanda i genomsnitt tidi
gare igen, samlidigtsom årstemperaturensjunk
er till samma nivå som under förra seklet. 
Samtidigt har emellertid vårtemperaturen (april 
och maj) i Haparanda ökat sedan 1930-talet, 
vilket innebär att kontrasten mellan vinter och 
vår blivit större. 

En jämförelse mellan islossningsdag och luft
temperaturen i april visar alt de båda faktorer
na följs åt rätt väl (se figur 4.3 b). Detta tyder på 
att förhållandena under förberedelsetiden inför 
Islossningen, då istäcket börjar försvagas av 
solstrålningen, har större betydelse för isloss
ningstidpunkten än vintertemperaturen (som 
ju bl a påverkar istjockleken). 

För de senaste decennierna finns ett flertal 
observationer tillgängliga för analys av even
tuella samband med svåra islossningar. En sådan 
studie har gjorts för Pelle med data från perio
den 1961-88. Genom inspektion av diagram 
över olika faktorer (se figur 4.4) finner man att 
de svåra islossningarna, åren 1964, 1971, 1984, 
1985 och 1986, tycks vara förbundna med följan
de faktorer: 
- relativt tidig islossning, plötslig vår (grovt 

beskriven genom stor skillnad i medeltem
peratur mellan april och maj) 
tjocka isar i de flesta fall 

- snabb vallenståndsstegring dagarna före 
islossningen 

Den häftigare vårflodsstart, som kan iakttas 
under 1980-talet, kan ha flera orsaker: förutom 
naturliga klimatvariationer också på verkan från 
mänskliga ingrepp i avrinningsområdet. Dessa 
ingrepp är framför allt av två slag: ett alltmer 
storskaligt skogsbruk och bortrivandet av ett 
stort antal flottningsdammar i biflödena. 

4.3 Miljöförändringar i avrinningsområdet 

4.3.1 Skogsbruket 
Skogsbruket kring Torneälven har en lång tra
dition. Det är emellertid först under de senaste 
decennierna som ett mer storskaligt skogsbruk 
med större kalhyggen, hyggesplöjning och 
skogsdikning börjat tillämpas. Några närmare 
studier av skogsbrukets utveckling och lokali-
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+5 

5 

Figur4.3a lslossningsdag iTorneälvcn 1693-1989.10-drsmcdelvärdemasavvikelserfrdn ldngtidsmedelvdrdel 1801-1900. 
(16 maj). 

lslossningsdag 

Kallare 

\brmare 

1860 1890 1920 1950 1980 

Figur 4.3b Tslossningsdag och medeltemperatur i april vid Haparanda . Löpande 11-drsmedelvå'rden med normalftirdelad 
viktning. 

seringinom Tomeälvens avrinningsområde har 
inte utförts, bl a på grund av att ett underlags
material organiserat efter vattendelare inte varit 
tillgängligt. (Flygbildsstudier skulle kunna ge 
den nödvändiga informationen, men har be
dömts ligga utanför det egentliga syftet med 
detta projekt). 

I princip har en slutavverkning av ett områ
de den effekten att vårfloden i detta område blir 
både tidigare, större och med snabbare start för
lopp (se figur 4.5). När det gä ller avverkningar 
av en del av ett avrinningsområde blir effekten 
på vårfloden beroende av dels d en avverkade 
arealens andel av den totala arealen, dels hyg
genas lokalisering inom området. EnligtSMHls 
studier av sambanden mellan skogsbruk och 

hydrologi tycks det krävas att minst ca 10% av 
ett avrinningsområdes tot<lla areal avverkas för 
att några effekter på vattenföringen skall kunna 
märkas. Lokaliseringens betydelse visar sig i att 
ett högt beläget hygge bidrar till ett högre flöde 
längre ner i systemet genom att den tidigare 
vårfloden från hygget samverkar med flöd et 
från läg re ner belägna delar av området. Ett 
hygge nära områdets utlopp verkar däremot 
utjämnande på flöd et genom att det mesta av 
avrinningen från hygget lämnar området innan 
den samlade vårfloden kommer. 

Med tillämpning på Torneälven betyder detta 
att omfattande kalhyggen i avrinningsomr21· 
d ets övre delar, tex if10m triangeln Pajala- Vitt
angi- Muonio, kan tänkas medverka till en mer 
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Svåra islossningar: ® ® 
Mny 

20 

15 
Pello 
Datum för mv 11 
islossning 

5 

Pajala/Pello 
d 
20 

Antal dagar 
mellan vårens mv16 
ankomst och 
islossning 

10 

·c 
10 

Pajala 
Skilln<1d i 
medeltemp mv 7 
mellan maj 

5 och april 

cm ·c ;'\ 

-10 I 
I 

so \ I\ Pajala \ 
,... 

Vintertemp 
_l _,,_ I \ 

mv 
_, _ __\. 

december-mars -12.3\ 1 I \ 
Pello / \ ... 
Maxima l ml/14 I 

is tjocklek 

100 · 2° 
cm 150 

Pajala 100 
Vattenstånds
ökning 5 dagar mv 6 8-+---+--+t------+--+----+--~~~--+1-----+----4,--,f-
före islossning 

0 

19 60 19 70 19 80 

Figur 4.4 Meteorologiska och frydrologiskn förhdllnnden vid islo!lsningcn i Pcllo 1961-1988. 
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Fig11r 4.5 Modellberäkningar av vnt tcnföringcn före och efter avverkning i Sniptjtirn (0.4 km2) . 

koncentrerad vå rflodsst;:irt längre ner i älven. 
Arec1len av kalhyggen och ungskog är inom 
detla omrc'lde relativt stor och uppgch för Pajala 
och Junosuando kommuner till 29 resp 27 % av 
den totala skogsarealen eller ca 17 % av kom
mu~emas helc1 yta (9). 

Andrade avrinningsförhällanden kan också 
har orsakats av dikningens ökande omfattning. 
Kalhyggenas accelererande inverkan på vår
flodsstarten kan därvid väntas förstärkas av 
skogsdikningen. Blotta existensen av ett effek
tivt dräneringssys tem under snösmältningen 
bör ha denna effekt. Därtill kommer de observe
rade k limatförändringarna (kallare vintrar) 
sedan 1930-ta Jet. Detta kan möjligen ha medfört 
problem med återplantering och tillväxt. 

Fråg,m om i vilken mån skogsbruket bidra
git till de svåra islossnjngama under 1980-talet 
kan dock inte avgöras utan m er ingående stu
dier av utvecklingen inom skogsbruklet kring 
Tomeälven under de senaste decennierna 
. Sådana studier har inte rymts inom d etta pro
jekt. (En ansökan om medel från DFR - statens 
delegation för rymd verksamhet - för studier av 
kalhyggen med hjälp av satellitbilder blev ty
värr inte beviljad.) 

4.3.2 Flottningen 
Under nottnings tiden vidtogs en hel d el åtgär
der för att underlätta transporten av timmer i 
älvsystemet. Det gällde både förändringar av 
älvfåran för att undvika att timmer fastnade 
(t ex rensningar och byggande av ledarmar) och 
isförsvagande åtgärder som sandning och före
byggande sprängning, främs t för att påskynda 

islossningen på vissa platser, t ex vid det .~tora 
timmermagasinet i Kuivakangas norr om Over
torneå och vid sorleringsverket i He11älä. 

Dessutom fanns flottningsdammar i så gott 
som alla biflöden av någon betydelse, från 
Muonio i norr och nedre Lainio;ilven i nordväst 
till Porlijoki söder om Övertorneå. Omfattning
en av floltningsregleringarna framgår av figur 
4.6. 

Den totala magasineringsförmåg,m hos alla 
d essa d ammar har grovt uppskattats till 100 
milj. m3. Delta motsvarar närmare 1200 m3/s 
under ett dygn, eller tre gånger medel vattenfö
ringen vid mynningen, vilket torde vara till
räckligt mycket för att fördröja själva vårflods
starten med några dygn. När denna effekt efter 
dammarnas bortrivandeuteblev kan islossning
arna alltså ha startat något tidigare än fö rut, 
med ökad risk för isproblem, eftersom isen 
därmed får mindre tid på sig att försvagas fö re 
islossningen . 
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5. Inventering av skadeobjekt 

För att få en uppfattning om var längs älven 
förebyggande åtgärder är särskilt angelägna 
har utförda inventeringar av skadeobjekt på 
svenska och finska sidan sammanställts. Inven
teringarna finns redovisade i detalj i två under
lagsrapporter (Karlin, T: "Inventering av ska
deobjekt/ riskområden för skador i samband 
med svåra islossningar i Tomeälven" respekti
ve Hanka, A: "Selvitys jääpatotulvista Tomion
Muonionjoella vuosina 1984-86 sekä esitys jää
patotulvien vahinkojen vähentämisestä", ref 10 
och 11). 

Den svenska inventeringen utfördes hösten 
1988 av SMHI med hjälp av berörda räddnings
chefer. Inventeringen innehåller beskrivningar 
av kända skador, i de flesta fall grundade på re
kognosceringar på platsen, samt en klassifice
ring av objekten med hänsyn till skadans räck
vidd (i princip enligt grupperna allmänna an
läggningar, bostadshus, fritidshus) och risken 
för skada (tre klasser: stor, måttlig, liten risk). 

Av den svenska inventeringen framgår klart 
att Haparanda intar en särställning genom ris
ken för omfattande skador på allmänna anlägg
ningar: byggnader, gator och tekniska system, 
liksom på enskilda bostadshus, om en allvarlig 
ispropp bildas i älvmynningen. Allmän egen
dom i övrigt som kan skadas gäller främst broar 
och vägavsnitt på olika platser längs älven. 

Broarna har inte behandlats i ovannämda in
venteringar. De tillhör helt klart den högsta 
skadeklassen, men risken för skada bedöms 
allmänt som ringa. Dock bör noteras att bron i 
Pello skadades under byggnads tiden. V id den 
svåra isgången 1971 stjälpte en av bropelarna. 
Vid ombyggnaden dimensionerades pelarna om 
och förstärktes för att tåla tre gånger så stora 
istryck som det beräknade 1971. Ett riskmo
ment ligger i att de isproppar som gärna bildas 

norr om Pello när de lossnar kan komma nära 
själva brobanan. 1985 tex uppgavs ismassorna 
passera bron med endast några dm tillgodo. 
Också andra broar har enligt uppgift varit i 
farozonen, tex broarna i Pajala och Overtorneå 
som enligt lokalpressen hotats av uppströms 
belägna isproppar (1964 resp 1981). Bron i 
Kangosfors har också skadats. Av broarna på 
finska sidan är den i norra Kolari och Marjosaa
ribron att betrakta som riskobjekt. 

Den finska inventeringen, som utförts av 
vattendistriktet i Rovaniemi, omfattar en nog
grann kartläggning av anmälda skador under 
de svåra islossningarna 1984-86. Högsta vatten
stånd vid isproppama har observerats och över
svä mningsområdena lagts in på karta. I figur 
5.8 visas ett exempel på en sådan karta för Vo
jakkala, där också skadeobjekt och uppskattad 
översvämmad areal på svenska sidan lagts in. 
Skadorna 1984-86 på den finska sidan uppskat
tas till ca 5.5 milj FIM, på basen av gjorda 
skadeanmälningar. (Se vidare tabell 5.1.) Siff
rorna inkluderar inle skador på allmän egen
dom (vägar, el-ledningar) och inte heller skador 
som ersatts av försäkringar. Skadeobjekt var 
främst fritidshus och några bostadshus. Ca 
hälften av skadebeloppet ersattes av finska 
staten. De flesta skadeobjekten fanns 1984 i Pel
lo, 1985 i Tomio och 1986 i Kolari och Muonio 
kommuner. 

Resultaten av inventeringarna sammanfat
tas här i form av en översikts karta (se figur 9.3), 
sammanställningstabeller(tabell 5.1-5.4)ochde
taljkartor över de viktigaste riskområdena (fi
gur 5.1 -5.8). På detaljkartorna har också marke
rats lägen för de is proppar som orsakat skador
na. I avsnitt 3.2 har dessa lägen beskrivits med 
angivande av troliga orsaker till isproppsbild
ning. 

Tabell 5.1 Uppskattade skadekostnader avseende byggnader på finska sidan 1984-1986. (FIM) 

1984 1985 1986 

Antal 
Uppskatlad Antal 

Uppskattad Antal Uppskattad 
Kommun skadekostn skadekostn skadekostn 

Enontekiö 1 4720 
Muonio 10 430160 
Kolari 6 25302 4 12330 13 175402 
Pello 138 22333563 21 164390 7 9854 
Ylitornio 5 286478 65 1306341 1 2002 
Tornio 9 21874 102 894744 1 4075 

Summa 159 2572691 192 2377805 32 621493 
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Tabell 5.2 Inventering av skadeobjekt elJer objekt i riskzon på den svenska sidan. 

Allmän egendom 

Kommun 

Pajala 

Övertorneå 

Haparanda 

Objekt 

Väg 395 
Väg 400 
Väg 880 
Elledning 

Väg 400 

Reningsverk 

Väg 400 

Strandgalan 

Tjä rhovsga tan 
Avloppssystem 

1 R = risk, S = inträffad skada 

R• 
s 

s 
s 
s 
s 
s 
R 
R 

s 
s 
R 
R 

s 
R 

Plats 

Förbi Anttis (flera ställen) 
Vid Aareavaara samt vägen 
Aareavaara-Huuki 
Vid Huuki 

Vid Hirvakoski 
Vid Nivala och Korva 
Jouksengi 
I Jouksengi 

~orpikylä 
Ovre Vojakkala (2 platser) 
Haparanda 
Polishus, dagcenter och källare i 
tingshus 
Haparanda 
Haparanda 

Tabell 5.3 Inventering av skadeobjekt eller objekt i riskzon på den svenska sidan. 

Enskild egendom, bostadshus mm 

Kommun 

Paja]a 

Övertorneå 

Hapsranda 

Objekt 

Bostadshus 

Ladugård 
Bostadshus 

Bostadshus 

R• 
s 

s 
R 
R 
s 
s 
s 
s 

s 
R 

Bostadshus R 
Silos R 
Bostadshus R 
Enskild väg S 
Varuhus S 
Hyreshus och R 
vandrarhem 
Villor S 

R 

1 R = risk, S "" inträffad skada 

Antal 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
Flera 

3 
1 
7 

1 
3-4 

2 
Några 
10-tal 

Plats 

Koskenkangas (nedströms Aareavaara) 
Kangosfors 
Anttis 
Uppströms Peräjävaara 
Peräjävaara 
Virtala 
Torinen 

Uppströms Svanstein 
Jouksengi (möjligen men ej trolig risk) 

Nedströms Matkakoski 
Nedströms Matkakoski 
Revonsaari 
Revonsaari 
Domus i Haparanda 
Längs Strandgatan i Haparanda 

Tjärhovet 
Tjärhovet 
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TabelJ 5.4 Inventering av skadeobjekt eller objekt i riskzon på den svenska sidan. 

Enskild egendom, fritidshus 

Kommun Objekt R1 Antal Plats 
s 

Pajala Fritidshus s 3 Kaalamakoski 
s Några Aareavaara 
s Ca10 Huuki 
s 2 Kangosfors 
s 17 Nedströms Anttis 
s 3 Nedströms Peräjävaara 
s 5 Kassa 
s 5 Virtala - Torinen 
s 3 Muodoslom polo 

Övertorneå Fritidshus s 1 Hietakangas (uppströms Övertorneå) 
s Ett Nedströms Svanstein 

10-tal 

Haparanda Fritidshus R Ngt ~orpikylä 
s Ca 15 Övre Vojakkala 

Några Vid älvmynningen 

1 R = risk, S "' inträffad skada 
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Torinen 
Ispropp observerad 
1985-05-18 (5 km) 

Skadeobjekt 
på svenska sidan 

(1984-85) 

Bostadshus 

Fritidshus 

Bostadshus 

Möjl. sörja
uppburen is 
enl. flygrek. 
1987-05-12 

Isproppsläge / 
Skadeobjekt 

Översvämmat 
avsnitt (1985) 

enl. finska 
inventeringen 

r~~~~--- Isproppsfront 

Isvall 

V7"%-W=t----:::a.....--- Öppet vatten 

Figur 5.1 Kända isproppsliigen och skadeobjekt vid Torincn. 

Pello 
Ispropp observerad 
1986-05-11 (6 km) 

Fritidshus 
skadat1984 

Möjl. sörja
uppburen is 
enl. flygrek. 
1987-05-12 

Figur 5.2 Kända isproppslägen och·skadeobjekt vid Pello. 

Översvämmat 
avsnitt (1984) 

enl. finska 
inventeringen 

Isproppsfront 



Korpikoski 
Ispropp observerad 
1986-05-12 (5 km) 

,. ....... 

Översvämmat 
avsnitt (1986) 

enl. finska 
inventeringen 

Förstörd 
byggnad 

1984 

Figur 5.3 Klinda isproppsliigen och skadeobjekt vid Korpikoski. 

Korva-Marjosaari 
Ispropp observerad 
1985-05-18 (4 km) 

Issörja under 
istäcket 

konstaterad 
vid mätning 
1988-03-09 

Översvämmat 
avsnitt (1985) 

enl. finska 
in ven ter in gen 

Översvämmat 
område 1984 
(30 ha på ön 
Marjosaari) 

Figur 5.4 Kiinda isproppslågen och skadeobjekt vid Korva-Marjosaari. 
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Korpikylä 
På selet brötad is som 

tidvis sträcker sig 
upp i Matkakoski 

Mycket issörja 
under isen 

enl. mätningar 
1988-03-10 

Översvämmat 
avsnitt (1985) 

enl.finska 
inventeringen 

Figur 5.5 Kända isproppslligen och skadeobjekt vid Matkakoski. 

Kankaanranta 

Översvämmad 
järnväg och 

landsväg 1944 

Tydligt sörja
uppburen is 
enl. flygrek. 

1987 

.. 
,~~~ 

-~lon,115 _/),.( 

Mindre ispropp 
observerad 
1986-05-13 

Figur 5.6 Kända isproppslägen och skadeobjekt vid Kankaanranta. 

•• • 
Alvmynn1ngen 

Observerad gräns 
öppet vatten/brötad is 

1985 och 1987 

Översvämning 1971 
(Strandgatan) 

Översvämning 1971 
(Tjärhovet) 

Översvämning 1971 
(Torneå stadsholme) 

Öppet vatten 
~ ~-.tr--- Observerad isgräns 

1987-05-12 
~I?+--~~~-- O:o 1985-05-16 

~~~::-:-:-~~--- Brötad is 

Fast is 

Figur 5.7 Kända isprappsliigen och skadeobjekt vid älvmynningen. 
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Översvämmat område vid 100-års flödo och 1971 
års lspropp/ 1 00 vuoden tulva ja vuoden 1971 

"- Jääpatotilannetta vastaava tulva-aluo 
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Medelvattenyta/Keskivedenpinta 

översvämmat område vid 20-års llödert 
20 vuoden tulvan peitlämä alue' 

Översvämmat område vid 1 00-års flöde V 
100 vuoden tu Ivan pelttämä alue 

Översvämmat område vid 1000-års flödet/ 
1000 vuoden tulvan pelttämä alue 

') 20 , 100- och 1000-års flödet är den vattenföring som har on 

' statistisk återkomsllld på 20, 100 resp. 1 ooo är. (100-års flödol 

lnlräflado 1968. Risken all del överträffas under de närmaste 

50 åron är 40% enligt sannollkhetstoorln). 

20 (100. 1000) vuoden lulva lolsluu tilaslollisesll joka 20:s(100:s, 

1 ooo·s) vuosl. 100 vuodon lutva sallul 1968. Aiski loisluu 50 

vuodon kuluessa 40% todenn11köisyydellä. 
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