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1. INLEDNING 

Kraftiga vågrörelser uppstår i kraftverksmagasin, när av

tappningen hastigt stryps. Detta kan vara fallet vid stör

ningar i kraftverksdriften eller eldistributionsnätet. 

Om vattennivån i magasinet ligger nära dämningsgränsen, kan 

vågorna orsaka störningar i ytregleringsautomatiken och kata

strofskyddet, samtidigt som dämningsgränsen kan överskridas. 

Liknande problem kan uppstå i korttidsreglerade magasin. 

Amplituder på upp till o.60 m har registrerats just vid ut

loppet (Stugun), medan längre uppströms endast registreras 

vågor med en amplitud mindre än 0.15 m. Initialt bildas vågor 

av flera frekvenser, och de högfrekventa och med högst ampli

tud dämpas mycket kraftigt och försvinner efter 100 - 200 rn. 

Vattenståndshöjningen, som orsakas av det plötsliga stoppet, 

är emellertid synlig i hela magasinet som en solitär våg med 

en amplitud av upp till 0.20 m. Dessutom uppstår egensväng

ningar i delbassänger nära utloppet med en amlitud på 0.05 -

0.15 m, vilket kan vara nog för att i vissa fall överskrida 

dämningsgränsen. 

Avsikten med den här redovisade studien är att utröna huru

vida uppmätta vågor går att reproducera i en numerisk modell, 

och vidare om modellen kan tillämpas på godtyckligt magasin 

för studier av effekten av dessa vågor. 

I nästa kapitel beskrivs några av de resultat, som framkommit 

under två mätprogram, som SMHI under senare år deltagit i. 

Därefter redogörs i kapitel 2 för den numeriska modell, som 

använts, och slutligen i kapitel 3 redovisas de resultat, som 

uppnåtts med modellen. 
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2. MÄTNINGAR 

Normalt registreras vattenståndet i magasinen vid ett flertal 

platser genom antingen kraftverkets egna driftpeglar eller 

SMHis kontrollpeglar. Det har emellertid visat sig, att kort

periodiska (1 - 20 s) och initialt höga vågor dämpas kraftigt 

i intagen till peglarna. Däremot tycks vågor med längre peri

od registreras väl. 

För att närmare utröna de initialt höga vågornas natur samt 

alla typer av vågors effektivitet vad gäller överskridande av 

därnningsgränser har SMHI i samarbete med Mellersta Norrlands 

Kraftverk genomfört speciella mätprogram vid Näverede (Sjö

din, 1983) och Stugun (Sjödin, 1984). Bägge mätinsatserna ger 

klara besked om vilka perioder och våghöjder vi kan förvänta 

oss i magasin av Näveredes och Stuguns storleksordning. 

3. NUMERISK MODELL 

De fysikaliska förhållandena i kraftverksmagasin längs älv

fåror karakteriseras av en relativt konstant genomströmning, 

strömmar och vågor orsakade av vindpåverkan samt i före

kommande fall av de vågor, som skapas i samband med öppning 

och stängning av utloppet. 

Även om den vindgenererade strömmen dominerar i den större 

delen av magasinet, har dess effekt på den typ av vågor, som 

här skall studeras, ignorerats. Orsaken till detta är, att 

det skulle medföra alltför stora svårigheter att ta hänsyn 

till en mycket variabel ström. Den skulle också styras starkt 

av topografin, vilken är förhållandevis obestämd i magasinet. 

Effekten av vindströmrnen på de vågor, som alstras vid utlopp

en, kan dock vara avsevärd, och vindströmrnen i sig tillsam

mans med vindvågor kan i extrema fall orsaka liknande pro

blem, såsom överskridande av dämningsgräns. 

Kvar att lösa blir genomströmningen och de gravitationsvågor, 



som bildas vid regleringen. För detta ändamål är det lämpligt 

att använda programpaketet "PHOENICS" (Spalding, 1981), som, 

trots sin generella karaktär med därtill följande komplexi

tet, med enkla medel går att styra till sådana förenklade 

problem som i detta fall. 

I syfte att verifiera modellens tillämpbarhet har jag angrip

it Näverede-magasinet (figur l'), dock med en något förenklad 

och idealiserad bottentopografi och strandkontur. I figur 2 

visas gridnätet och den använda bottentopografin, som är 

extrapolerad från de lodningar utefter 2 snitt, vars läge 

framgår av figur 1. Modellen har tätare upplösning närmast 

utloppet, beroende på att fördelningen av våglängder för

skjuts mot längre vågor ju längre från alstringsplatsen, 

dvs utloppet, de uppträder. Kortare vågor bryts snabbare 

ned av friktionskrafter i vattnet och mot bottnen. 

Modellområdet är begränsat till den nedre delen av magasinet 

-och begränsas uppåt av en naturlig gräns i form av uddar och 

en stenpir. Ovanför denna gräns når endast dämningsvågen, som 

utan att nämnvärt dämpas till slut når övre delen av magasin

et. Vågen går med hastigheten /gH', där g är gravitationen 

och H vattendjupet. Vågens amplitud är väl känd genom pegel

registreringar, varför det här saknar intresse att särskilt 

modellera den vågtypen. 

Modellen är tredimensionell och består i vertikal led av två 

celler, varav den övre är 6 m djup och den lägre från Om 

till 6 m, vilket adderat med övre cellen är maximala djupet. 

4. RESULTAT 

Även om modellen inte innehåller någon speciellt komplicerad 

fysik, gör dess tredimensionella struktur, 
0

att datoråtgången 

blir en faktor att räkna med. Därför har endast ett av fall

en, som redovisas i Näverede-rapporten (Sjödin, 1983), valts 
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ut som testobjekt. Det är prov 3, vilket simulerar ett totalt 

produktionsbortfall, orsakat av en simulerad störning i el

distributionsnätet. Här registrerades de högsta vågorna, och 

provet bör således utgöra ett bra underlag för testning av 

modellen. 

Begränsad datortid har också medfört, att det inte har gjorts 

något försök att i detalj simulera det tekniska förloppet vid 

stängning av utloppet och öppning av dammluckorna. Dock har 

själva stängnings- och öppningstiderna varierats från ögon

blicklighet till en längd av 5 s. Som väntat skiljer sig 

vågformerna åt, men endast i begynnelsefasen, dvs de första 

30 sekunderna. Stängs luckorna momentant, fås en något högre 

amplitud på vågtoppen i modellen, medan frekvenser på de 

korta initialvågorna inte ändras nämnvärt. Eftersom detta 

uppförande hos modellen kan vara starkt relaterat till tids

och rumsupplösning och egentligen kräver ett mer ingående 

studium, redovisas här bara det fall, när stängningen sker 

under ett intervall på 5 sekunder, vilket antagligen motsvar

ar det realistiska förloppet. 

Modellen har initialt från ett givet inflöde (Q = 420 m3 s- 1 ) 

beräknat ett stationärt genomströmningstillstånd. I figur 3 

visas strömningen för det övre lagret (0 - 6 m). Inflödet 

sker genom två kanaler, i verkligheten norr och söder om den 

långsmala ön söder om stenpirens spets, och bredden på kanal

erna är satt till 30 respektive 40 m. Genomströmningen följer 

i huvudsak den södra stranden, och i den norra bassängdelen 

bildas en svag virvel. 

Momentant fås direkt en markant vattenståndshöjning vid 

stängningsluckan, och modellen ger en amplitud på 1.25 m, 

medan den närmast motsvarande pegeln (nr 14) registrerar en 

maximal amplitud på 0.37 m (se figur 4). Av figur 4 framgår 

också, att närmast efter stängningen ger modellen vågor med 

en period på 10 - 40 sekunder, medan pegeln registrerar en 



ganska fast period på 30 sekunder för de första vågorna. 

Ser vi på pegel 2, som ligger ca 150 m uppströms, visar det 

sig, att amplituden stämmer mycket bättre överens, och både 

modellen och pegeln visar 0.25 m. Perioden för de beräknade 

vågorna är 30 sekunder för de två första, medan pegeln åter

ger en mer komplex struktur, där kortaste vågen är på ca 15 

sekunder. 

När de kortaste vågorna försvunnit, visar både pegel 14 och 

pegel 2 en tydlig svängning med perioden 190 sekunder och 

amplituden 0.05 m. Detta är den uninodala seichen, 1:a moden 

i spektrat av egensvängningar, i bassängdelen nedströms Han

nackudden. Seichen syns också i modellen men har där avsevärt 

mindre amplitud. Däremot har perioden simulerats riktigt. 

Hur de kortperiodiga svängningarna dör ut med avståndet från 

utloppet framgår ytterligare av figur 6, där kontrollpunkter

na ligger ca 750 m uppströms på norra och södra sidan av 

bassängen. Här har modellen bättre klarat att återge den 

uninodala seichens amplitud. 

5. SLUTSATS 

Medan modellen på vissa punkter lyckas mycket väl med att 

återge de registrerade svängningarna, misslyckas den kraftigt 

på andra punkter. Det är i första hand amplituden på den 

första vågen alldeles intill utloppet, som inte alls överens

stämmer i modell och mätningar. Likaså förmår inte modellen 

att ge full amplitud åt den uninodala seichen. Däremot stäm

mer frekvenserna väl vid alla stationerna. På ca 150 m av

stånd från utloppet ger modellen god överensstämmelse även 

vad gäller amplitud och ger en antydan om att här har den 

initialt komplexa vägstrukturen förenklats och tas bättre 

omhand av modellen. Om apparaturen för ytreglering och kata

strofskydd ligger längre från utloppet, kan man således räkna 

med att modellen lättare klarar att där simulera vågorna 

bättre. 
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Den begränsade datortillgången har ej möjliggjort närmare 

studier av vilken effekt tids- och rumsupplösningen i modell

en har på vågornas frekvens och amplitud. Det är därför 

vanskligt att spekulera i orsaker till nämnda avvikelser, 

innan en sådan typ av studie har genomförts. Dessutom ligger 

det en del osäkerhet i pegelregistreringarna närmast utlopp

et. Ett sätt att gå vidare och öka modellens tillförlitlighet 

skulle vara denna typ av studie samtidigt med en mer teoret

iskt anlagd ansats för att närm~re utröna de fysikaliska 

skeenden, som bestämmer vågornas struktur närmast utloppet. 

Det kan dock konstateras, att modellen redan i sin nuvarande 

form är väl tillämpbar för denna typ av simulering. 
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Figur 1. Nedre delen av Näverede-magasinet, pegelstationer, 
kontrollpunkter i modellen samt snitt med djuplod
ning. 

L = 1800m 

Figur 2. Den modellerade delen av Näverede-magasinet med 
22 x 19 gridpunkter samt bottentopografi. 
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av I Btir9atrötl octh 8 Jönaaon 
Nonkt1fin9 1970 

Oc••notr•fhk• ob1•rv1t.1on•r öu:el"jön lt79 Med 
l&u,t;bev•kntngan• bitar 
av U l'hUn ocll a J uhUn 
Uori-kOpin9 1980 

~!:!::~:::1yuprogno1ar b41••r•~• pA ,nalye •v n•~•~ 
av a Jön1aon 
bforrköpino 1980 

Reaultat oC1h artar•nhat•r av tdnökaverk1allh1t 1Nd 
utOkad vat.t•nprovta9nin9 ft6fl -u•tbavakni n9•n• b&t.er 
av I Juh U n odh 8 C•rh•on 
Morrköpin9 1980 

S•diMnt.t.r,naport 1 •v•n•k• vattendra9 197• 
av H Br•ndt 
Norrköpi09 l 980 

llUtt.ran•pon t.ill Hiljöd•tan1h11nd•n tiver projW.t. 
Hl - Dl t J. ayatei,utr•dn1ng rör,nd• "'IIOrdnad• utta<f 
av i nfor•tion ur tu: oc.'h IMHh Maktnalla ra9i•t•r 
•v 't "ilanov oeh e Su11idqvi•t 
Norrköpi ng 1980 

Anvllndnin9 av vidaraatell it.dat• tbr •t.t. et.ud•te 
yt.vatt•nt•'IIP•ratui-
av o W•nn•rber9 
Norrköping 1910 

Nordhlt hydrologi i utv•GkUno. TUUun•d l11on•r 
M•lin 
av A ronNn , v Ot;nea, M raUc•n..,rk, I Kuua i•to, 
R La..-.U och J t,und•g•r- J•n••n 
No«köpln9 1980 

B•r lkning av an töroranlnV•t.tit.nipOn. och Dlandt1in9 1. 

an IJCund iRMokt ajö 
•v U 1h 11 n, 1 lol"'k och J sven.eon 
Norrköping 1980 

Ut.vMrd•r1ng av 1980 .&ra v,rclöd••s>r0911o••r 
av 8 B•r v•trÖfl, H 11i9getr~ och M Pa-reaon 
Norrköping l 000 

KKt.nlng•r av •jöt.a11p4ratul' vid S"°11 
•v A Mobtir9 
Norrköp1ft9 1981 

OC1eano9raUak.a ot>aetvet.lonar runt. ev•naka kuatan Md 
ku•tbevalt.ning•n• bltac- 1980 
•• 1f Jllhllo 
worrköplno 1,a1 

'f'•-.,•rat.ura.Mt.n i ni•r vld Vlaby 
•v B lllrOIMn 
aa1111t 
Gprld.nJ.ng •v ut•Ulppt. va.t.t.en 
AY D V•••a\l!' 
ttorrkötin9 1981 

AnvllndnimJ •v aat•lUtdata trln i.,and••t .tör at.vdhlli 
av vatt.angru~lln9i.t 
av O Wenn11robiitg 
Nottköpll\9 19Ql 

Ut.vird•rinljl av 1981 in v&rU.öd••progno••r 
av 8 B•roatcÖIII, H 1t~9gat.tölil oeh M ••r1aon 
bfocrktspln'jl 1981 

Oa••noijr•fieke. vb••tvat.lori•r run~ av•naka k.uat.an •d 
kuatbeva'knt.n9•ru1 b.&t1r 1981 
1v I .J,lhlin 
Norrköpin9 l 98J 

8edi11ant." r •naport. 1 •"•n•k• v•it.andra9 19'80 
av K Dr •n4t 
11orrkö11J.nv 1902 

The ar•al preoipita.,ion ind•a Mt.)'li>d • A al11pl • 
-thod to fo['eoa•t. t.he 119rln9 tlood volu .. 
by H 11499o~röoo 
Morrl<öpJ.•o 1 ,n 

VlgdaU, frln · evan•ka kuatvatten 1901 
av J Bv•n••on 
Norrköping l 98 2 



4 

10 

11 

l2 

u 

14 

15 

16 

HO-UPPORT-BR 

"•toO för honogenltetakontroll av 1Mteorol oghka ooh 
h)'4ro109i•k• obeer-vat10n•••rier 
av Sv•n-lrik Weet.r.,.n 
Norrkt1pin9 1982 

Utvlf.rd•rint och '90dell.eiaul•ri'.nQ av grundV•tt•n• 
"'*ltn.inverna i An9•1"Nn•1.v•n• OYr• tlllrinn.lng•OIU''d• 
av O l•ndbtrg 
WorrtOp.lnv UU 

Ocea1109faUeU obaetv•t1oner runt. •v•n•k• 1luat.e'1 ""'"' 
kuatbevakningan• b&t•r \912 
av I Juhlin 
_o,t\llt>inv 1983 

Ut.Yl$t4ering av 1982 ir• v,rt1öd••pr09no••t ::r:k:r~:t~:i:, OGh H P•raaon 

v,94ata trAn aY•n•k• k,atvatt,en 1982 
av Jonay lvanaeon 
NOl'rköping 1983 

'""• 11w harbovr in Landa.k:ro~ • oc•ar,09rephio 
inYe1t l9ationa 

:!r~::In:v~;:;on 
Opentional hydrol09ical (or•e•n.ing in lwaden 
by -..9ma Paraaon 
worrkllplnv 1913 

Yat.t.anutt,yte Mllan aottnlaka vi.kan oah öatara,on 
av CaciU• "-björn 
Norrköp1n9 198' 

Var vintern 198J/8l elltre•? En jthlförand• 1tud1• av 
vettent,...,eratur i Mvra •ll•n•v•n•k• ejöer 
a v C\ln Zachrheon 
Norrltöptn9 1983 

&adi-nltraneport l evan•k• vat.tandra9 1181, ••eulttt. 
tr,n •edi•nttran•portnl tet 
av "4ija 'lrandt 
llorrkOplng 191) 

föra& ....c, auto-.thk vu,tanptOYtt9ni.n9 l NarvJ..k•n 
av Bo .Juhlin 
Morrköpi119 19U 

v,,,..uttag ur 1tel9••1ön - "~jU9hetec- ooh kon•ekvenaai
aY 01.1n lacht111on ooh ••try 1,0 ... n 
Yorr'köpiftg tta• 
Ocea"09rafiaka obaervationer runl avaft•k• ku1ten -a 
1tuatbeveknin9an• tarty9 1983 
av lto Juhli.n 
llortk0p1n9 l 994 

At1•rder ~ föuurnln9 i Velen, Crtacenhatar tcln 
ulförd, behaftdlint •d 'kal1t och •Od• •••t (ör1La9 tUl 
tortHtta lt.9llrder, sn u t.rednin9 för Töre'bOtSA ko-un 
av l0Qa1Mr Holutrötl 
Mortkljplng 1984 

V69data tr,n eva"•k• ku1tvatt.an 190) 

::r;::rn:y~;::0
" 

lar,"nin9 av d19U9 vattentörin9 vid Ulva kvarn i 
Pydo,n 1'$1-U 
ev "-9nu1 Paraun oeh tven-lrJ.k. 'fa1t1Mo 
11orrll!lpin9 l t~4 
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ut.vh·d•d09 •v 100) Au v4ttlka1gJ'09PO••r 
av Ntrtln tt19o•t.tötl och tte9nu• ••r••on 
Norrköping 1904 

vatt•n•tlnd•pro9noe•r tör Ha...,r•jbn • H•l9• A, 
In utredn1n9 för Krhli•n•t•d 1an 
av larbro Joh•n••on 

Otvltderlnv •" 1904 An v,rflöd••PC'09r'IO••r 
av MAf-\.i,n tt1991trct-
liorrllöpi "9 1M4 

::•;:~:,:~:r~?~::1,; ::d~:f!~lna ThotM•HlMrpe 
Norrköpin9 198• 

l ntkaWtnin9 l'Md fly9bur •n 9a,..,up•ktro-.tar 1 Kult.ajOn1 
1vrJ.nn&.ng1o•r6de 1190 - 1984 
tv ltan 18•tt1trCMI ooti Haja Brandt 

PROB! - A.n l n•t.ruc Uon Manual 
b)" Urban IYenHon ' 
NorrkClplnv 1904 

K•rtll99r+in9 •v ytvattenteaperaturan Md aat.1Uit4•t.• 
aY Tha.1 Tho-p1on 
Norrlr:Opl"9 198$ 

oe••n09raU1k• obaervationar runt •Yan•U k1.11\1n .. 4 
Ku•tt,•v•knS.n9•n• hrty9 
av Bo Juhlin 
Norr1töpin9 1985 

Vindtörluatar vid Mll&tning aY lftönaderbötd l'Mld 8KN1-
n•4•c-~rd,....,taren 
1v l•n9t C•rlHon 
Norr köping 1985 

lv•n•kt Yattandrt9•n9iater, 
av Torbjörn L.lndkYin. 
No<t~llt>inv 19H 

•v•n•kt ljöre9iet.tr 
aY Kur-t thhrt. (projekt.ledare) 
Norrköpl119 19U 

Aplioac16n del *>delo HIV • 1• wenc• del. t,e90 de 
Arena! en Coata Rla a 
ev ••rbro Johane1on. Hagnua Pen,on, Göran &a11dber9 
och Cd9or ~Obloo ( ICI) 
Norr'köpin9 l98S 

Darlknat. MarltYattanundarakott. t 9i.M1'ngent evrinnlngei
o,u&do 1934-83 
aY Oun Orahn, larbiro Joh•n••on och Barbro Not:"Lander 
Norrköplnv 1085 

aerlknat. NrkY&t.tenund•rakott 1 CmAne avrLnnln9aOfll..r•4• 
1934-8> 
av Oun· Orahn, Barbro Johan,eon och Batbro Morhnd•r 
~ottkllplnv l H! 

~ppUcation ot th1 1.-v-'IOdel to pilot baain• in Bur ... 
av Ohn Oyaw och Ha9nu• ,en,oo 
Yorrköping 1985 

Vat.t.enbalanakanor öYet everi9e • 11lnad11Md•Lv•rdtn 
för l 9Jl .. 1960 av nederbörd. avdunHnt n9 ooh aY• 
rinning 
av 'tlodor- HU,anoY 
NOrtköplnv 1985 

YA9data fr6n •Yen1ka kuetvatten 191• 

::r;:;rn:y~~:;on 
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Hydrokemi1ke data frAn do ,veneke f~li.for1lcning•
omr6dtn1t 
av Deh9t C•rl,,an 
Norrköping 198~ 

UtvKrOorlng av 1995 Ar, virtlödeaprowno••t 
av Martin Hti991trörn oc:h ~tc,.gnu• P1r.1on 
Norrköping 19B6 

Rlktllnjer och praxis vid diNneionerlng av uukou och 
dammar i USA, Aapport lrln •n etudi•r••• i okiober 
1985 
av Ston ner9atröm, UI t Ehlin, SMIII, och hr- ~ric 
Ohluon. V/<SO 
Norrköping 1\186 

Sklneprojaktet - llydro logiek och Ocoano9ra fhk 
intormotlon för vattettpl•nering - ett pilotprojokt 
ev Barbro Johan•eon, ETl•nd Der9etranG och Torbj~rn 
Jutmo.n 
Norrk!lpin9 l986 

Överaiktlig nnunanotkllnin9 av don geogratiaka 
t!lrdelnlngen 1v okodor frimat p' dammor i oombanG Nd 
11pt1mb1rtlödet 1995 
au Martin Häggetröm 
Norrköping 1996 

Vottenf!lrl ngoberHkni ngor l Södermanlando an - ott 
töretlko1 cojokt 
av Barbro Joh1n11on 
Norrköping 1986 

Areella 1nöotudier 
av Hoja 8r&ndt 
NorrkOping 1996 

PULS-l!IOdellan, suuktur och tllUmpningor 
•v B•n9t Carl11on, Sten Ber9atröm, Maja Brandt och 
Göron Llndatröm 
Norrköping 1987 

VAgor t k:{1ttverk1m.1iigf\1J.n b•rMknado med •n nu,nerlak 
moO•ll 
•v ~•nn,rt Punkqvi1t 
Norrköpln9 1987 

Appllcotlon of th1 HBV- Model to Dolivlnn eoolna 
av Barbro Johen11on, Hagnu1 Per11on, enriqua ~cånibar 
och Roberto Llobet 
Norrköpin9 1987 

Monthly 1tre•mfl0',,1 1imulat.1on in Aol i vinn Aaaina with 
• atoc,hoat le mMel 
av Ceclllo A,objörn, Enriquo Aronlbu och Roborto 
Llobot 
NorrkOping 1987 

12 De avenaka huvuOv•ttendragen• namn och mynnin~apunkt•r 
av l<llrt l!:hl•rt, Torbjörn Llndkviot och Todor Mllanov 
Norrköping 1987 

13 Analyo &V evrinninguerhr t!lr upp•kattning ov 
1ff1ktl vt regn 
av OCron t,indatröm 
Norrköping 1987 

14 Hod1llberäknin9 av extrem •tt•ktiv nederbörd 
11v Haja erandt, Sten h.r~11tröm, Mftrie Oordolin och 
Qöran t.indatrörn 
Norrköping 1987 

1$ Sjbkarte- och oj!luppgifter. ~•gioter 1987 
nv Hakan Denioluon och 'l'orbjClrn Lindkvht 
Norrk!lpin9 1967 

16 Utvärderln9 av 1906 A,1 vArtlödeaprognoeer 
av Martin l-uig91tröM och Magnu1 Poraaon 
Norrk!lpin9 l987 

17 Sk<>911kador • klimat 
av Bertil Erik11on, Barbro .Johanaaon, k.atåtine LOajt\ 
och llaldo Vedin 
Norrk!lping 1987 

18 8eatKmnln9 • • optlmolt kllmototationanKt tör hyOro• 
logiok• prognoaor 
av 11,jo 8undt 
Norrköping 1987 

19 Utvlrderlng av 1907 ho vhtlödupro9nour 
ov Martin H"ggotröm ooh M11gnu1 PorHon 
Norrköping l908 

20 F~yeförluater av vetten 
av 'n)dor Hilenov 
Norrköping 1908 
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e:n hydrodynamhk mo<lall f()r 1prid11ing•- och clrkulo
tionob•rlikn!ng•r ! ÖaLnajtln - Slutropport 
av L1nn~rt Punkqulat 
Norrköping 198~ 

ijprldningaunderoöknin9or i yttre fjfrdon PiteA 
av Barry Broman och Cer•ten ~1t.ter,1on 
Norrköping 1985 

Utby99nad vid "111l!MS hsmn; et telcter fdr 1.ommabukt•n• 
vacunutbyce 
•• Cocllio Ambjörn 
Norrktlping 1986 

Sr-lltia Un6oreölrn1ngor l ön9rund19repen poriodon 84/85 
av Jon AnOou,on och Robert tlill9ren 
Norrköping 1996 

Oc•nnografl•ke obaervet1onet utm•O 1ven1k1 ~u1i1n mea 
kuotbevaknlngena fortyg 1985 
av Bo Juhlin 
Norrköping 1986 

UppfOljnlng ov ojövMrmepunp l Lilla VWrtan 
o v Barry Broman 
Norrköping 1986 

1 ~ Ara måtninoar l1'n91 1ven1lco ku1t•n med kuatbovak~ 
ningen (1970 • 198$) 
av Bo JuhU.n 
Norrk!lpin9 1986 

V6gdot• tr&n ovenako kuotvatten 1985 
av Jonny Svenaaon 
Norrk!lpi ng 1986 

Oceangratiaka atation1n•t 
Svenak~ Vettenarkiv 
av Derry Oroman 
Norrköping J 986 

PROBP.: .... An in•truction manwal ,v Urban Svonaaon 
Norrköpin9 l 986 

Spridning av kylvetten trAn öreeundtvorket 
•• Ceci Ua Ambjörn 
Norrktlpln9 1987 

Ocean09r•fi1ka ob1ervt1t.loner runt 1v1r11ka kuat.•n ined 
kuotb•vakn1n91n1 Carsyg 1906 
ev Bo Juhlin 
Norrköping 1987 

SMHt o undoraöknin;ar 1 ör1grundo9repon 19G6 
#.IV Jan Anderaaon och Robort H!l.Lgron 
Norrk!lpin9 19B7 
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